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“A concretização do ‘inédito viável’, que demanda a superação da situação obstaculi-
zante – condição concreta em que estamos independentemente de nossa consciência 

– só se verifica, porém, através da práxis. Isso significa, enfatizemos, que os seres 
humanos não sobrepassam a situação concreta, a condição na qual estão, por meio 

de sua consciência apenas ou de suas intenções, por boas que sejam (...) Mas, por 
outro lado, a práxis não é a ação cega, desprovida de intenção ou de finalidade. É 

ação e reflexão”

Paulo Freire
(Ação cultural para a liberdade e outros escritos.

Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2015. p. 221-222)
 

Sonhos, utopias e esperanças precisam alimentar a nossa alma para que não 
caiamos em um vazio existencial. Em tempos de pandemia, devastação do meio 
ambiente, grave crise econômica e acirramento das desigualdades sociais, chama 
a atenção o conceito de “inédito viável”, concebido por Paulo Freire. Embora sua 
conceituação seja bastante discutida entre os estudiosos da pedagogia, pode-se extrair 
dessa noção um convite para a edificação de consciências críticas, comportamentos 
ativos e a promoção da perspectiva do Ministério Público Resolutivo. 

Qualquer ser humano precisa de informações, conhecimento, saberes e 
sabedoria, para tomar decisões eficientes e agir frente aos desafios cotidianos. Sem 
educação e cultura o ser humano está relegado à ignorância. 

A ignorância é um dos males desse início de século XXI. É resultante da falta de 
formação e preparo adequados, que retiram oportunidades de milhões de pessoas, 
que se tornam vítimas da exclusão do mercado de trabalho ou mão de obra barata 
e supérflua, passível de rápida substituição e pouco valorizada. Porém, a ignorância 
também pode ser uma escolha racional daqueles que preferem negar a ciência e a 
realidade para se juntar a outros bárbaros, potencializados pelas massas mobilizadas 
pelas redes sociais. Esta forma de ignorância contribui para a manutenção de 
privilégios, campanhas de desinformação, discursos de ódio, intolerância, xenofobia, 
separatismo e desesperança.
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O exercício de parcela da soberania do Estado, pelo Ministério Público, impõe a 
adequada compreensão dos fatos sociais e sua interpretação e aplicação das normas 
jurídicas. Estar em sintonia com os justos anseios da sociedade integra os desafios 
colocados para a legitimação da atuação da instituição no exercício constitucional 
da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis. A transformação das injustiças sociais deve ser concretizada 
pelo trabalho eficiente do Ministério Público, junto com a sociedade, ou parcela dela, 
vítima das violações de direitos. A atuação constitucional do Ministério Público serve 
para fortalecer os justos anseios sociais, já que indivíduos, sozinhos ou isolados, 
raramente  têm força suficiente para atingir as causas estruturais das injustiças e 
mudar a realidade. Portanto, é indispensável fortalecer os vínculos entre o Ministério 
Público, enquanto instituição garantidora dos direitos humanos-fundamentais, e 
a coletividade, para que haja um compromisso coletivo com as mudanças sociais, 
que favoreçam, notadamente, os grupos mais vulneráveis, para os quais a cidadania 
é meramente simbólica, sem a devida efetividade. Caso contrário, instalam-se as 
condições de manutenção do status quo, com a reprodução dos mecanismos de poder, 
que têm gerado privilégios para as minorias detentoras dos meios de produção, que 
acumulam cada vez mais recursos e poder, em detrimento da opressão da maioria da 
população explorada.

Em contextos de retrocessos democráticos, em que pessoas são perseguidas por 
manifestarem opiniões contrárias aos detentores do poder, o incentivo à liberdade 
de pensar e agir precisa ser ainda maior. O exercício da crítica e a capacidade de 
problematização da realidade, por meio do pensamento e da reflexão livres, 
decorrentes de processos dialógicos, solidários e transformadores, devem integrar a 
formação e a educação permanentes dos cidadãos. 

Faz-se necessário primar pela pedagogia da esperança, para que as dificuldades 
possam ser superadas com sabedoria e ações concretas, mesmo porque, do contrário, 
a desesperança incute o medo do difícil ou do impossível, além de alimentar o 
imobilismo e o fatalismo, que se prestam a conservação dos interesses dos grupos 
hegemônicos.

O “inédito inviável” permite refletir sobre a utopia, não como um fenômeno 
impossível, mas como pontos desejáveis a serem buscados no curso da história. Não 
somos sujeitos passivos da história; ao contrário, escrevemos a história, a partir do 
conhecimento do passado e da coragem para enfrentar os problemas do presente, 
ainda que os resultados de nossas ações venham a ocorrer em um futuro distante e 
beneficiar apenas as próximas gerações. 

A elaboração de textos críticos possibilita que, pelo estudo, ideias sejam debatidas 
e ressignificadas, bem como novos conhecimentos sejam produzidos para conduzir uma 
dialética entre teoria e prática que despertem e motivem as ações transformadoras.  

É, por isso, que a Escola Superior do Ministério Público do Paraná acredita na 
organização de obras coletivas e tem a grata satisfação de apresentar a 2ª Edição do 

“MP, Justiça e Sociedade”, a qual reúne uma coletânea de dezessete artigos realizados 
tanto por integrantes do Ministério Público brasileiro quanto por acadêmicos de 
diversas partes do país. 

Os textos foram selecionados a partir de um Edital de Chamamento de Artigos, 
elaborado pelo MPPR, para fomentar a produção de reflexões sobre questões jurídicas 
que tenham interesse no aprofundamento da relação entre a teoria e a prática do 
Ministério Público brasileiro. 

 
Agradecemos o empenho dos autores e autoras que aqui compartilharam seus 
saberes e multiplicaram os conhecimentos oriundos de suas destacadas pesquisas e 
estudos acadêmicos. Esse e-book contribui, pois, para o diálogo institucional, fortalece 
a cultura do aperfeiçoamento funcional, ajuda a construir a política do serviço ao 
bem comum e favorece a concretização do “inédito viável” pelo Ministério Público em 
conjunto com a sociedade.  

Boa leitura!

Curitiba, inverno de 2021.

Eduardo Cambi
Promotor de Justiça do MP/PR 
Coordenador da Escola Superior do MP/PR e Presidente do Conselho Nacional 
de Diretores de Escolas e Centros de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do 
Ministério Público brasileiro
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ARTIGO DE OPINIÃO

QUANDO A FARINHA É POUCA, MEU 
PIRÃO PRIMEIRO?

Com o desenvolvimento de vacinas contra a COVID-19 e a concessão pela ANVI-
SA de autorização para uso emergencial (Sinovac/Butantan e Janssen) ou de registro 
definitivo (AstraZeneca/Fiocruz e Pfizer/Wyeth), tornou-se possível a adoção da imu-
nização da população brasileira como medida adicional de resposta ao enfrentamen-
to da doença, tida como Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 
(ESPII). 

Por não haver disponibilidade imediata do número de doses necessárias para a 
vacinação de todo o público-alvo, fez-se necessário racionalizar e ordenar os critérios 
e fases da imunização nacional.1 Estabeleceram-se grupos prioritários para atendi-
mento, que foram selecionados por critérios de maior risco de agravamento à saúde 
ou de óbitos em caso de infecção (critérios etário, etiológico e de vulnerabilidade so-
cial) ou de acordo com o nível de exposição profissional à contaminação (profissionais 
da linha de frente da saúde, da educação, da segurança, dentre outros). 

Tendo em conta as características e, principalmente, o aumento da oferta de 
doses das vacinas aprovadas e adquiridas para o uso no País, as ordens de prioridades 
e a população-alvo para a vacinação poderão ser ajustadas, tratando-se, portanto, de 
um plano dinâmico, sujeito as alterações de cenários. 

A respeito do papel da União, dos Estados e Municípios na definição da ordem 
de imunização da população, o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida na 
ADPF 754 TPI-SEGUNDA/DF2, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, ponde-
rou que

“(…) cabe à União, nos termos do art. 198 da CF, a coorde-
nação das atividades do setor, incumbindo-lhe, em especial, 
‘executar ações de vigilância epidemiológica e sanitária em 
circunstâncias especiais, como na ocorrência de agravos inu-
sitados à saúde, que possam escapar do controle da direção 
estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) ou que represen-

1 O Plano Nacional de Operacionalização da Vacina segue as orientações globais 
da Organização Pan-Americana da Saúde e da Organização Mundial da Saúde (OPAS/
OMS) -(https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/marco/23/plano-nacional-
de-vacinacao-covid-19-de-2021 (acesso em 14.06.2021, às 17:18h)

2 https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6034102 (acesso 
em 14.06.2021, às 20:15).

tem risco de disseminação nacional”, conforme estabelece o 
disposto no art. 16, III, a, e parágrafo único da Lei 8.080/1990 
(Lei Orgânica da Saúde). 

(…) Por esses motivos, mostra-se imperioso que a União, por 
meio do Ministério da Saúde, informe, minudentemente, a 
ordem de preferência na vacinação dentro dos grupos prio-
ritários, especificando, com clareza, quem dentro deles terá 
precedência, nas distintas fases de imunização contra a Co-
vid-19, evidenciando os motivos em que tal escolha se apoia.

Somente assim se mostrará factível racionalizar a distribui-
ção equitativa das vacinas notoriamente escassas em todo 
território nacional, bem assim estabelecer paradigmas que 
deverão ser seguidos pelas autoridades sanitárias pertencen-
tes aos diversos níveis político-administrativos do País, res-
salvadas eventuais particularidades locais. Ademais, apenas 
com a implementação de tal providência será possível evitar 
e reprimir a repetição dos nefastos comportamentos antisso-
ciais – e até mesmo criminosos – dos desabusados “fura-fila”. 
(…)

Não obstante a centralidade da União em definir o dia “D” e a hora “H” para as 
vacinações3, alguns Estados e municípios brasileiros incluíram em seus respectivos 
planos de vacinação novos grupos prioritários ou, quando não, inverteram as ordens 
de vacinação estabelecidas no Plano Nacional. 

A meu sentir, restou implicitamente decidido pela Suprema Corte que, de regra, 
os subnacionais devem seguir e respeitar as ordens de prioridades estabelecidas no 
Plano Nacional de Vacinação, admitindo-se, como exceção, a inclusão de novos sub-
grupos prioritários, desde que tecnicamente justificado e de acordo com a peculiari-
dades locais.

De todo modo, com ou sem interpolações de novos grupos e subgrupos priori-
tários pelas unidades federativas, certo é que se estabeleceu uma ordem de espera, 
uma fila de aguardo das pessoas para terem acesso aos imunizantes. 

A vacinação começou no Brasil no dia 18 de janeiro de 20214 e desde lá  noti-
ciaram-se as mais variadas formas e tentativas de fraudes à ordem estabelecida nos 
Planos Nacional, Estadual e Municipais de imunização. 

3 https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2021/01/4899602-pazuello-diz-
que-vacinacao-comeca-no-dia-d-na-hora-h.html (acesso em 14.06.2021, às 20:00h)

4 https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-01/vacinacao-contra-
covid-19-come%C3%A7a-em-todo-o-pais (acesso em 14.06.2021, às 20:03h)
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Registraram-se casos de agentes políticos5 e servidores públicos6 que se utili-
zaram das funções de seus cargos e de seus prestígios para antecipar a sua vez, a de 
seus familiares e de apaniguados na fila de vacinação. Além dessas práticas antirre-
publicanas, também ocorreram furtos7 e roubos8 de frascos de vacina, utilização de 
documentação de identificação falsa ou de pessoas falecidas9 para acessar as doses 
de imunização. Simulando estar incluído em grupos prioritários em razão de comor-
bidades, pessoas também utilizaram-se de declarações médicas formal ou material-
mente falsas para atestá-las10. Todos esses são meios e modos noticiados para fraudar 
a ordem de vacinação.

 Para cada forma de desrespeito às prioridades estabelecidas haverá uma con-
sequência jurídica possível. Como se sabe, um mesmo ato ilícito pode desafiar as 
responsabilidades civil, administrativa e criminal. 

Assim, no caso dos agentes públicos e servidores públicos diretamente benefi-
ciados ou que concorreram para a vantagem indevida de terceiros, parece-nos cla-
ro que poderão incidir as sanções administrativo-disciplinares estabelecidas nos es-

5 https://tribunademinas.com.br/noticias/minas/20-04-2021/juiz-bloqueia-
bens-de-prefeito-acusado-de-furar-fila-em-minas.html (acesso em 14.06.2021, às 
20:08h)

6 https://www.mpam.mp.br/noticias-portal/slides-noticias2/14013-covid-19-
acao-do-mpam-pede-afastamento-do-prefeito-de-manaus-e-mais-11-implicados-
no-esquema-de-fura-fila-da-vacinacao#.YMflMqhKgeQ (acesso em 14.06.2021, às 
20:25h).

7 https ://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2021/05/11/poli-
c ia-de-sc-conclui- investigacao-sobre-suspeita-de-furto-de-vacina-con-
tra-covid-sem-indiciamentos.ghtml (acesso em 14.06.2021, às 20:27h)/ https://
www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2021/04/tecnica-de-enfermagem-e-presa-por-
furto-de-vacina-contra-a-covid-no-rio.shtml (acesso em 14.06.2021, às 20:28h)/ 
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2021/04/08/policia-prende-suspeitos-de-
participacao-em-esquema-de-roubo-e-venda-de-vacinas (acesso em 14.06.2021, às 
20:30h)

8 https://veja.abril.com.br/blog/maquiavel/as-imagens-dos-ladroes-que-re-
alizaram-o-maior-roubo-de-vacinas-do-pais/ (acesso em  14.06.2021, às 20:31h).

9 https://g1.globo.com/mg/triangulo-mineiro/noticia/2021/05/21/idoso-e-in-
diciado-por-falsidade-ideologica-apos-utilizar-documento-de-irmao-falecido-pa-
ra-se-vacinar-contra-covid-19-em-araguari.ghtml (acesso em 14.06.2021, às 20:33h)./ 
https://www.metropoles.com/brasil/cgu-cerca-de-mil-pessoas-usaram-rg-de-faleci-
dos-para-tomar-vacina (acesso em 14.06.2021, às 20:35h).

10 https://www.campograndenews.com.br/cidades/capital/sesau-abrira-sindi-
cancia-para-apurar-falsa-declaracao-de-vacina-em-ubsf (acesso em 14.06.2021, às 
20:38h) / https://brasil.elpais.com/brasil/2021-05-21/busca-por-atestados-falsos-
para-vacinar-contra-covid-19-preocupa-medicos-nao-e-so-uma-receitinha-e-fraude.
html (acesso em 14.06.2021, às 20:39h).

tatutos funcionais, na lei de responsabilidade de prefeitos e vereadores (Dec.-lei nº 
201/1967), além da imposição das sanções por ato de improbidade administrativa 
(Lei nº 8.429/1992) e de sanções penais (art. 33, par. único, L. 13.869/2019; arts. 319, 
312, 313, 313-A, arts. 317 e 333, todos do CP), sem prejuízo da responsabilidade civil 
por dano moral coletivo (art. 186, CCB). 

O furto e o roubo de imunizantes já são apenados pelos artigos 155 e 157, do 
Código Penal. A falsidade documental e ideológica (arts. 298 e  299, CP), a emissão 
de atestado médico falso (art. 302, CP), o uso dos documentos falso (art. 304, CP) e o 
emprego de falsa identidade (art. 307, CP) e a utilização de documento de identidade 
alheia (art.308, CP) são comportamentos típicos para os quais o vetusto Código Penal 
comina penas.

Como se vê, tanto na lei cível, quanto na criminal, há previsões mais do que su-
ficientes para dissuadir e reprimir as condutas de quem fura a fila para a vacinação. 

Embora disponíveis os arsenais sancionatórios, certo é que as normas jurídicas 
não são os instrumentos mais adequados e socialmente úteis para convocar toda a 
gente a irmanar-se, com empatia, respeito mútuo, comportamento ético e conse-
quente aos demais serem humanos que vivem as mesmas angústias, dores e insegu-
rança nesse momento histórico inusitado. 

Vocacionados à realização de nossa humanidade, com o espírito solidário e fra-
terno, devemos nortear as nossas escolhas sociais pela ética e pela moral, agindo por 
convicção íntima e não por força de coerções jurídicas. 

O imperativo ético-moral, que a todos nos obriga, impõe seguir as prescrições 
de cuidados sanitários, aguardar ordeiramente o momento em que seremos vacina-
dos, rejeitando sempre a vulgaridade dos oportunistas e a indiferença dos narcisistas.

Portanto, espera-se que o despertar de um humanismo ecumênico, fundado na 
fraternidade e na empatia, conduza-nos pela senda reta até que, juntos, vençamos 
a pandemia da COVID-19, sem que sobre as nossas cabeças seja necessário pairar a 
força do direito.

Maurício Kalache
Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná

Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça
 de Proteção ao Patrimônio Público e à Ordem Tributária/MPPR
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A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER: UMA ANÁLISE 
DOS CASOS DE PONTA GROSSA (PR) SEGUNDO O BANCO DE DADOS DO 

NÚCLEO MARIA DA PENHA (NUMAPE/UEPG)

Alencar Frederico Margraf1
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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo analisar os casos de violência do-
méstica contra a mulher no município de Ponta Grossa, a fim de investigar se existe 
relação entre o posicionamento dos órgãos de combate à violência e o número de 
casos registrados. A partir do método indutivo e do estudo dos dados fornecidos pelo 
Núcleo Maria da Penha (NUMAPE), foi possível desenvolver um estudo acerca da vio-
lência de gênero dentro do ambiente latino-americano, brasileiro, paranaense, e, por 
fim, ponta-grossense. Com o levantamento realizado, não restou comprovada a rela-
ção previamente estipulada. 

PALAVRAS CHAVES: Violência Doméstica. NUMAPE. Órgãos de combate à violên-
cia.

INTRODUÇÃO
A violência contra a mulher sempre esteve presente na história da maioria dos 

países ao redor do mundo, por isso, é relativamente nova a proteção estatal que se 
oferece para as mulheres que estão nessa situação e os discursos que problematizam 
e discutem diversas práticas, é nesse âmbito que se insere este trabalho.

O direito de igualdade das mulheres sempre foi muito violado, tendo momentos 
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em que ele não era nem levado em consideração. Na esfera política, do trabalho, civil, 
penal e em diversas outras áreas, as mulheres já estiveram em situação de desigual-
dade com os homens e cabe ao Estado incentivar e desenvolver políticas que acabem 
com isso.

A igualdade formal já é um grande avanço, mas não o suficiente, além de um 
estado dever ditar direitos, deve achar meios de efetivá-los e protege-los, aí se dá a 
importância de políticas públicas, programas do governo e incentivos da comunidade 
acadêmica para que se trate desse problema.

Este trabalho não pretende esgotar todas as formas de desigualdade e se res-
tringe apenas a abordar alguns dados nacionais e regionais, para entender se há algu-
ma relação da violência doméstica com a localidade dessa mulher. Se justifica juridica-
mente por contribuir para o amplo espectro que a violência deve ser entendida pelos 
poderes da República e socialmente por tratar de um problema que aflige a todos.

O método utilizado foi o indutivo, partindo de respostas particulares de cada 
uma das mulheres entrevistadas para conclusões gerais, os objetivos gerais consti-
tuem em perceber se há alguma relação entre a localização das mulheres nos bairros 
das cidades e o número de violência em cada um desses bairros, para isso os objetivos 
específicos delimitam o caminho teórico a ser seguido, sendo esse: a construção da 
dignidade da pessoa humana no ordenamento jurídico, a criação da Lei Maria da Pe-
nha e, por fim, a análise dos casos relatados nos bancos de dados do NUMAPE/UEPG. 

1 A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E A PROTEÇÃO LATINO-AMERICANA ÀS MULHERES
 
Em seu livro, “A Era dos Direitos”, Noberto Bobbio (2004, p. 92-97) ao discorrer 

sobre o caminho histórico do direito dos homens, comenta que esses direitos foram 
frutos da luta do homem pela sua emancipação e que sua aparição é ligada com o sur-
gimento dos documentos escritos de proclamações de direitos da Revolução Francesa 
e da Revolução Americana, assim, possuem conexão direta com a Democracia e com 
a paz, sendo base para um e pressuposto para o outro.

Sendo fundamento da República Federativa do Brasil, a dignidade da pessoa 
humana encontra posicionamento especial no Ordenamento Jurídico Brasileiro. Ale-
xandre de Moraes (2013, p. 28-32) demonstra que o que confere unidade aos direitos 
e garantias fundamentais é a dignidade da pessoa humana, sendo inerente à todas 
as pessoas, protegendo um mínimo essencial que qualquer estatuto jurídico deveria 
proteger. 

Ao celebrar os trinta anos da Constituição, outro ministro do Supremo Tribu-
nal Federal, Marco Aurélio Mello (2018), também fez algumas considerações sobre o 
tema. O ministro afirma que o espírito de redemocratização presente na Constituição 
de 1988 situa os direitos fundamentais no centro da Lei Maior do Brasil, “o constituin-
te deu especial ênfase à disciplina dos direitos fundamentais, todos gravitando em 
torno da dignidade da pessoa humana.” (MELLO, 2018).

Não foram poucos os posicionamentos que o STF teve nesse sentido: ao tratar 
do uso de algemas na súmula vinculante número 11, um dos precedentes da decisão 
foi a necessidade de se preservar a dignidade do cidadão; quando se questionou a 
incidência do artº. 14 da emenda constitucional nº. 20, de 15/12/1998, nos direitos 
da gestante, o STF mais uma vez protegeu a dignidade das gestantes ao decidir que 
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a previdência social responde pela integralidade do pagamento da referida licença, 
citando apenas dois dentre vários exemplos. 

Felizmente, não foi só o Poder Judiciário que se preocupou com este funda-
mento da república, mas também o Legislativo. O Professor Fredie Didie Jr. (2019) ao 
comentar sobre as normas fundamentais do Processo Civil afirma que: 

A Dignidade da Pessoa Humana pode ser considerada como 
sobre princípio constitucional, do qual todos os princípios e 
regras relativas aos direitos fundamentais seriam derivação, 
ainda que com intensidade variável. A dignidade da pessoa 
humana pode ser considerada um direito fundamental de 
conteúdo complexo, formado pelo conjunto de todos os direi-
tos fundamentais, previstos ou não no texto constitucional. 
(DIDIE JR., 2019, p. 100-101)

O processualista ainda afirma que é dever do órgão julgador efetivar e proteger 
a dignidade da pessoa humana que se converte em duas facetas: a de aplicação cor-
reta da norma e a não violação da dignidade. É necessário um comportamento ativo 
do magistrado, podendo o juiz tomar medidas para resguardar este princípio, desde 
que claramente fundamentada. Posicionamento que não é só defendido no Processo 
Civil, mas também no Penal pelo Aury Lopes Jr. (2014) o qual afirma que a função do 
processo penal é a instrumentalidade do texto constitucional, buscando a eficácia do 
sistema de garantias ao indivíduo constitucionalmente. 

Didier (2019) continua sustentando que é a dignidade da pessoa humana é o 
que deve conduzir o devido processo legal, trazendo a humanização do processo civil, 
que ora: cria normas jurídicas específicas, executa direitos líquidos e certo ou tute-
la direitos, visando atender a problemas reais que afetam a dignidade daquele que 
acessou a justiça, é preciso que se assegure um tratamento que seja digno no devido 
processo legal.

Mais uma vez, há uma série de exemplos presentes no Código de Processo Civil 
que mostram a preocupação do legislador na proteção da dignidade: 

Direito da pessoa com deficiência auditiva se comunicar-se, 
em audiências, por meio da Língua Brasileiro de Sinais (art. 
162, II); consagração da atipicidade da negociação processu-
al (art. 190, CPC); direito das pessoas com deficiência à aces-
sibilidade aos meios eletrônicos de comunicação processual 
(art. 199, CPC); direito ao silêncio no processo civil (art. 388, 
CPC); proibição de pergunta vexatória à testemunha (art. 459, 
§ 2º); humanização do processo de interdição (art. 751, § 3º, 
755, II); impenhorabilidade de certos bens (art. 833, CPC): 
neste rol a única que não é novidade legislativa;  tramitação 
prioritária de processos de pessoas idosas ou com doenças 
graves (art. 1048, CPC) (DIDIE JR., 2019, p.103-104)

Este ainda é um princípio que impacta o Poder Executivo, já que “a administra-
ção pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distri-
to Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de “legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência” (BRASIL, 1988). A Constituição se preocupou em 
limitar a arbitrariedade da Administração Pública, como Alexandre de Moras (2013) 
aponta, a atividade estatal cria situações jurídicas que impactam direta ou indireta-
mente a população, logo, pode-se perceber que esse Poder também deve respeitar os 
limites impostos pela Dignidade da Pessoa Humana. 

Mas essa não é uma realidade presente apenas nas leis brasileiras. Internacio-
nalmente a Convenção Americana de Direitos Humanos (1969) dispõe em seu art. 11 
que “Toda pessoa tem direito ao respeito de sua honra e ao reconhecimento de sua 
dignidade” e trata da matéria ao proibir à escravidão e a proteger a integridade pes-
soal, também defendendo que esta dignidade é inerente ao homem em suas relações 
com outros seres humanos e com o Estado.

Na seara internacional, um dos maiores órgãos que se conhece é a Organização 
das Nações Unidas (ONU) e foi Phumzile Mlambo-Ngcuka, diretora-executiva da or-
ganização, que afirmou já em 2016 que a violência contra a mulher é “a violação de 
direitos humanos mais tolerada no mundo” 

Na mesma entrevista, a diretora relatou que esse é um crime que se origina na 
desigualdade social, mas que há uma posição crescente dos Estado em adotarem me-
didas de proteção em relação a este problema social.

Ela também disse que 125 países já positivaram leis contra o assédio sexual e 119 
contra a violência doméstica. Dentre esses países está o Brasil, que já criminalizava o 
estupro desde 1943, mas em 2009 passou por uma mudança significativa. Adotou em 
2018 uma posição ainda maior de proteção na Lei Nº 13.718 que tipifica os crimes de 
importunação sexual e de divulgação de cena de estupro. Também instituiu a figura 
do feminicídio, como qualificadora do homicídio, pela Lei 13.104/15 e, talvez um dos 
maiores avanços legislativos, a Lei nº 11.340 de 2006, conhecida como lei Maria da 
Penha, considerada como uma das três melhores leis de proteção às mulheres pela 
Organização das Nações Unidas. 

Messias, Carmo e Almeida (2020) ao comentarem o feminicídio sob a perspecti-
va da dignidade da pessoa humana, demonstram que: 

As mulheres alcançaram uma enorme gama de direitos; 
no entanto, há ainda uma grande diferença entre homens 
e mulheres, diferença esta que fulmina de morte o direito 
fundamental à igualdade material, qual seja a diferença re-
lacionada à compleição física, que no mais das vezes coloca 
as mulheres em situação de vulnerabilidade diante de seus 
algozes. Essa desigualdade e a constatação do aumento do 
número de homicídios contra mulheres, cometidos principal-
mente por homens no ambiente domiciliar e familiar, ou mo-
tivados simplesmente pelo menosprezo ou pela discriminação 
à condição de mulher, levaram o legislador a editar a Lei nº 
13.104/2015. 
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Sobre o aumento nesses números de feminicídios, os jornalistas Samira Bueno 
e Renato Sérgio de Lima (2019), lembram de um estudo feito em 2018, que mostrava 
que o Brasil possuía uma taxa 74% maior do que a média mundial, significando que 
há quatro mulheres mortas para cada grupo de cem mil, o que são evidências das 
desigualdades de gênero no Brasil. 

Já o Governo do Estado do Paraná divulgou o aumento do número de casos de 
violência doméstica e familiar contra a mulher no primeiro semestre de 2019 numa 
taxa de 24,6%, em relação ao mesmo período de 2018, totalizando quase vinte e 
sete mil mulheres em situação de violência. Mesmo assim, a jornalista Aline Pavaneli 
(2019) em matéria para o G1 mostra que a CODEM (Coordenadoria das Delegacias da 
Mulher), tem considerado positivo esse aumento, por demonstrarem que as vítimas 
têm denunciado mais.

Em Ponta Grossa, localidade do Núcleo Maria da Penha, o Juizado de Violência 
Doméstica e Familiar, divulgou para o Jornal Diário dos Campos, o aumento de 277% 
de casos de violência doméstica desde sua criação em 2014, em relação ao ano de 
2018. O próprio Núcleo também registrou uma média significativa de aumentos de 
casos, já que em 2018, ano de sua criação, atendeu 49 mulheres e, no ano seguinte, 
chegou a 209 mulheres atendidas. 

É ainda mais persistente discutir esses números com a política de isolamento 
social e quarentena que aumentou os casos de violência doméstica em todo o Brasil. 
Os meios de comunicação trazem informações que os números estão preocupando 
a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, também informam que os casos cres-
ceram cerca de 50% no Estado do Rio de Janeiro e em Curitiba, capital do Estado do 
Paraná, os casos chegaram a mais de 200 denúncias em um final de semana, o maior 
de todos os registrados.

2 A LEI MARIA DA PENHA (LEI N° 11.340/06) E PROTEÇÃO JURÍDICA 

Sempre que se discute a violência contra a mulher é necessário entender que 
ela é uma violência de gênero. Bianchini (2018) afirma que toda violência doméstica 
e familiar é violência de gênero, mas o contrário não é verdadeiro, já que o último é 
tema muito mais abrangente. Assim, é necessário discutir a igualdade material exis-
tente entre homens e mulheres. 

 O livro “Igualdade na Diferença e Tolerância” de Igor Sporch da Costa (2007) 
disserta sobe a efetivação do direito de igualdade. O autor mostra que seria errô-
neo olhar para a realidade e não considerar as discrepâncias fáticas existentes entre 
homens e mulheres antes de se determinar qualquer norma jurídica. Para o autor, a 
igualdade substancial também é o direito à diferença. 

É prejudicial legislar, administrar ou exercer a jurisdição em benefício do “ho-
mem”, não como gênero masculino, mas como esse ser geral e abstrato que foi cons-
truído, quando todos são considerados com uma identidade comum, se perde a no-
ção de humanidade e praticidade que se deve considerar no caso concreto. 

Novelino (2016) aponta como legítimo e constitucional a atividade protecional 
especial do Estado em situações que os indivíduos já se encontram o pé de desigual-
dade, como homens e mulheres, que historicamente tiveram seus papeis construídos 
de maneira a tornar a mulher vulnerável em seus relacionamentos.

Corrobora ainda o posicionamento do STF, assertado pelo ministro Marco Auré-
lio no discurso supracitado: 

“Assentou a constitucionalidade da Lei Maria da Penha, a 
prever penas mais duras para aqueles que cometem violên-
cia doméstica contra a mulher, assentando que as ações pe-
nais relativas aos casos de lesão corporal são incondiciona-
das à representação da vítima, ante o fato de a dependência 
da manifestação de vontade da mulher agredida revelar, na 
maior parte dos casos, proteção insuficiente em virtude do 
quadro de desigualdade e vulnerabilidade histórica perante o 
homem.” (MELLO, 2018).

Alexandre de Moraes (2013) ainda mostra que isso é inerente a própria situa-
ção de justiça, o que é vedado aqui são diferenciações arbitrárias e discriminações 
absurdas, mas que práticas que atenuam a desigualdade são legítimas. É necessário 
e básico de um sistema democrático que as pessoas estejam em um mínimo pé de 
igualdade, mas isso não significa que sejam unânimes, pois o pluralismo também é 
necessário, acentua Costa (2007).

O autor ainda ressalta que o pluralismo de ideias é aquilo que mantem a máqui-
na da história e da democracia funcionando, os direitos fundamentais são resultado 
de uma eterna luta entre minorias e maiorias, por isso, o essencial para uma demo-
cracia é a tolerância que deve existir entre os indivíduos, quando esta não ocorre, o 
autor aponta dois resultados: a discriminação e a violência, que pode chegar ao seu 
ápice de eliminação da vida. 

Por isso, buscando atenuar as realidades sociais existentes e aumentar as situ-
ações de tolerância, a Lei Maria da Penha (resultado da luta de Maria da Penha Fer-
nandes contra a inércia do Estado Brasileiro em relação ao seu processo), é totalmen-
te constitucional, necessária e deve ser aplicada na realidade brasileira. Resta então 
falar sobre qual é esta proteção ofertada às mulheres que se mostram nas Medidas 
Protetivas de Urgência, criação de órgãos especiais de proteção às vítimas de violên-
cia doméstica e os posicionamentos do Superior tribunal de Justiça. 

Bianchini (2018) afirma que as Medidas Protetivas de Urgência são a principal 
inovação da Lei Maria da Penha, que alargaram o espectro de proteção da mulher, 
aumentando os serviços de prevenção e proteção jurisdicionais, como também ofe-
rece mais opções aos magistrados no caso prático, com instrumentos de caráter ci-
vil, penal, administrativo, trabalhista, previdenciário e processual, para oferecer uma 
proteção integrada, efetiva e ampla às ofendidas. 

A autora aponta que as principais características das medidas protetivas são: i) 
a urgência; ii) podem ser decretadas de ofício ou requeridas pelo Ministério Público 
ou pela vítima, sem necessidade de audiência para seu deferimento, podendo ser 
cumulativas (mais de uma medida prevista) ou aplicadas isoladamente. São ainda di-
vididas entre medidas que obrigam o agressor e aquelas que obrigam a vítima, tendo 
caráter pessoal, patrimonial ou nas relações de trabalho. A Lei ainda tipifica o crime 
da quebra de Medida Protetiva e sanciona o agressor que descumpra qualquer uma 
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das medidas aplicadas pelo Poder Judiciário. 
Há ainda a criação de políticas públicas, que serão melhor abordadas no capítulo 

seguinte, mas cabe destacar a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Fami-
liar e das Delegacias da Mulher, presentes em quase todos os estados da Federação, 
constituindo órgãos especializados na área responsáveis pela persecução penal, pos-
suindo um olhar diferenciado e preparado para as situações de violência doméstica. 

Corroborando com a Lei, é necessário, por último, destacar as Súmulas asserti-
vas do Superior Tribunal de Justiça sobre a prática da violência doméstica e familiar 
no Brasil: i) Súmula 536 – É inaplicável a suspensão condicional do processo e da 
transação penal nos delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha; ii) Súmula 542 – 
Determina que será matéria de Ação Penal Pública Incondicionada o crime de lesão 
corporal resultante de violência doméstica contra a mulher; iii) Súmula 588 – Coloca 
como insubstituível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 
direitos nos delitos resultantes de violência doméstica e familiar; iv) Súmula 589 – É 
inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais resultan-
tes de violência doméstica; v) Súmula 600 – Não é necessária a coabitação entre autor 
e vítima para configurar a violência doméstica e familiar existente.

3 ANÁLISE DE CASO: CIDADE DE PONTA GROSSA 

A Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06) em seu artigo 8º trouxe uma inovação, 
que contribui para a efetivação da norma e busca atingir os objetivos da lei, por isso, 
prescreve o texto legal:

Art. 8º. A política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra 
a mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos Esta-
dos, do Distrito Federal e dos Municípios e de ações não-governamentais, tendo por 
diretrizes: 

[...]

II - a promoção de estudos e pesquisas, estatísticas e outras 
informações relevantes, com a perspectiva de gênero e de 
raça ou etnia, concernentes às causas, às consequências e à 
frequência da violência doméstica e familiar contra a mulher, 
para a sistematização de dados, a serem unificados nacional-
mente, e a avaliação periódica dos resultados das medidas 
adotadas;

V - a promoção e a realização de campanhas educativas de 
prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher, 
voltadas ao público escolar e à sociedade em geral, e a di-
fusão desta Lei e dos instrumentos de proteção aos direitos 
humanos das mulheres;

VI - a celebração de convênios, protocolos, ajustes, termos ou 
outros instrumentos de promoção de parceria entre órgãos 
governamentais ou entre estes e entidades não-governamen-

tais, tendo por objetivo a implementação de programas de 
erradicação da violência doméstica e familiar contra a mu-
lher. ” (BRASIL, 2006)

Na busca da efetivação desse artigo e dos incisos mencionados é que o Governo 
do Estado do Paraná, em parceria com a Universidade Sem Fronteiras, criou o projeto 
de pesquisa e extensão chamado de Núcleo Maria da Penha existente na cidade de 
Ponta Grossa desde 2018.

O NUMAPE, sigla que se refere ao núcleo, é um projeto interdisciplinar que en-
volvem acadêmicos e profissionais recém-formados para o combate à violência con-
tra a mulher. Integrando os cursos de Direito, Psicologia, Serviço Social e Pedagogia, 
o projeto propõe oferecer um atendimento humanizado às mulheres vítimas de vio-
lência, além de promover, ações de conscientização e o trabalho de prevenção com a 
comunidade. 

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI), órgão da adminis-
tração pública do Paraná que define as políticas públicas nas áreas da Ciência, Tecno-
logia e Ensino Superior junto às universidades públicas, desde 2007, é o órgão que 
supervisiona a atividade do Núcleo e define sua finalidade, que foi atualizada no se-
gundo semestre do ano de 2019.  

A Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG, por meio do NUMAPE, realiza 
atividades de extensão, pesquisa e atendimentos gratuitos ao seu público alvo, den-
tre as atividades jurídicas do Núcleo Maria da Penha estão: o atendimento jurídico 
de casos que se submetam à Lei Maria da Penha, o pedido de Medidas Protetivas de 
Urgência, o esclarecimento de todas as vias jurídicas para resolução de lides (civis ou 
criminais), a realização de audiências preliminares, além dos encaminhamentos aos 
serviços do CEJUSC, Ministério Público, Delegacia da Mulher, Juizado de Violência Do-
méstica, entre outros. Atualmente, há 68 processos em trâmite na justiça estadual. 

O NUMAPE-UEPG ainda não consta com os serviços do Departamento de Pe-
dagogia, mas já possui acadêmicos e profissionais das áreas de Direito, Serviço So-
cial e Psicologia. A equipe de Serviço Social é responsável por identificar direitos não 
efetivados e garantir o trabalho em rede com os demais órgãos da rede de proteção 
à mulher na cidade de Ponta Grossa. Já o departamento de Psicologia realiza aten-
dimentos psicológicos aplicados em clínica ampliada e diagnósticos resultantes da 
violência sofrida. 

Além disso, é realizado pelo projeto atividades externas que constituem: reu-
niões periódicas com demais órgãos, palestras mensais em instituições interessadas, 
pesquisas relacionadas ao tema que culminam em apresentações nos eventos pro-
movidos pela UEPG e em outras instituições. 

O Núcleo Maria da Penha ainda possui parceria com diversos órgãos da rede, 
dentre eles se destacam: o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 
de Ponta Grossa, para que sejam feitas oficinas com o tema Violência Doméstica e 
Familiar e Desconstrução de Gênero, que são trabalhadas em todos os CRAS e tam-
bém nas Escolas Rurais do Município. O projeto também trabalha em conjunto com 
a Patrulha Maria da Penha, a Delegacia da Mulher, o CEJUSC, o Conselho da Mulher e 
uma série de outros projetos de extensão. 

Hoje, o NUMAPE-UEPG é referência na área em que atua, já que é o único ser-
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viço multidisciplinar e especializado exclusivamente no atendimento humanizado às 
mulheres em situação de violência. Por isso, em razão do aumento da demanda, o 
projeto desenvolveu um banco de dados onde são recolhidas informações de suas 
usuárias, que são pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade econô-
mica e social.

A coleta de dados ocorre com a entrevista feita com a mulher que busca os 
serviços e o atendimento do projeto, a partir de suas respostas, a equipe preenche 
as informações no formulário, no qual ficam cadastradas e só são alteradas com a 
autorização da mulher. 

Assim, são contabilizados: datas dos atendimentos, nomes e telefones para con-
tato, idade, estado civil, vínculo empregatício, função, renda, se faz uso de algum 
benefício governamental, escolaridade, cor de pele, número de filhos, grau de paren-
tesco com o agressor, sexo do agressor, tipos de violência e onde estabelece domicílio, 
é com esses últimos dados que esse artigo trabalha. 

4 OS DADOS DO NUMAPE/UEPG E O PERFIL DOS BAIRROS DA CIDADE 

A Lei Municipal nº 6865/09 do Município de Ponta Grossa delimita quais e quan-
tos são os bairro da cidade, prescreve-se que a área urbana do Município de Ponta 
Grossa é fracionada para os efeitos desta lei da seguinte forma: i) Bairro Uvaranas; ii) 
Bairro Neves; iii) Bairro Jardim Carvalho; iv) Bairro Boa Vista; v) Bairro Piriquitos; vi) 
Bairro Chapada; vii) Bairro Contorno; viii) Bairro Dona Luiza; ix) Bairro Cará-Cará; x) 
Bairro Nova Rússia; xii) Bairro Ronda; xiii) Bairro Estrela; xiv) Bairro Olaria; xv) Bairro 
Oficinas; xvi) Bairro Centro.

No ano de 2019, o projeto realizou atendimentos com 208 mulheres do muni-
cípio, que apresentaram domicílio em um dos bairros da cidade ou em seus distritos 
(Uvaia, Periquitos, Itaiacoca e Guaragi). Logo, os seguintes dados foram levantados: 
o bairro Uvaranas apresentou o maior índice de violência, com 49 casos que repre-
sentam 23,6% das mulheres atendidas, seguido pelo bairro Boa Vista, com 22 casos 
(10,6%) e no bairro Chapada foram denunciados 17 (8,2%).

Logo após, há o bairro Cará-Cará com 15 (7,2%) casos de violência e no Jardim 
Carvalho foram 14 (6,7%), enquanto no bairro Neves foram 13 (6,3%) o número das 
denúncias. Já no bairro Contorno foram datados 11 (5,3%) relatos de violência, segui-
do por Olarias com 10 casos (4,8%), por Oficinas com 9 (4,3%), Santa Paula e Centro 
com 8 (3,8% cada), Nova Rússia com 7 (3,4%) e Colônia Dona Luíza com 6 (2,9%).

Foram ainda 4 relatos no bairro Estrela (1,9%), 3 casos nos bairros de Órfãs e 
Ronda (1,4% cada) e 1 casos nos distritos de Itaiacoca e Guaragi (0,5% cada). Nenhu-
ma mulher que foi atendida pelo Núcleo Maria da Penha de Ponta Grossa residia nos 
distritos de Uvaia ou Periquitos e 7 (3,4%) não informaram seu domicílio. 

É possível relacionar o fato de os bairros mais ricos de Ponta Grossa como Estre-
la e Órfãs serem bairros com pouco índices de violências pelo status e posição social 
de seus habitantes em não quererem expor suas situações ou falar do grande número 
de casos em Uvaranas, por ser o maior bairro da cidade, mas, como já demonstrado, 
parece que esses não são fatores determinantes para a violência. 

Na já citada entrevista ao Jornal Diário dos Campos, o Juizado de Violência 
Doméstica e Familiar Contra A Mulher, que também possui um banco de dados são 

apontados resultados diferentes do que os apresentados pelo projeto, ali os bairros 
com maiores índices de violência são: Contorno, Neves, Uvaranas e Nova Rússia, res-
pectivamente. 

No livro “Rede de proteção às mulheres em situação de violência”, organizado 
pelas professoras coordenadoras do Núcleo Maria da Penha na Universidade Estadual 
de Ponta Grossa, são listados quais órgãos compõem a rede de proteção a mulher no 
Município de Ponta Grossa, e são eles: O Juizado de Violência Doméstica e Familiar 
Contra A Mulher, o NUMAPE – UEPG, a Patrulha Maria da Penha, a Delegacia da Mu-
lher e o CREAS.

Maffioleti (2018) ao estudar a violência doméstica na capital do Estado do Para-
ná, relata que este é um fenômeno complexo por se relacionar as desiguais relações 
de gênero e constituir um problema grave de saúde pública e violação de direitos. 
Esse posicionamento encontra respaldo nas decisões da Corte Interamericana de Di-
reitos Humanos, que em 13 de Março de 2001, fez algumas recomendações ao Estado 
Brasileiro, acatando o pedido de Maria da Penha Fernandes, foi assim que a Corte se 
manifestou: 

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos reitera ao 
Estado Brasileiro as seguintes conclusões: [...] Que, com fun-
damento nos fatos não controvertidos e na análise acima ex-
posta, a República Federativa do Brasil é responsável da vio-
lação dos direitos às garantias judiciais e à proteção judicial, 
[...] pela dilação injustificada e tramitação negligente deste 
caso de violência doméstica no Brasil. Que o Estado tomou 
algumas medidas destinadas a reduzir o alcance da violên-
cia doméstica e a tolerância estatal da mesma, embora essas 
medidas ainda não tenham conseguido reduzir consideravel-
mente o padrão de tolerância estatal, particularmente em 
virtude da falta de efetividade da ação policial e judicial no 
Brasil, com respeito à violência contra a mulher. Que o Estado 
violou os direitos e o cumprimento de seus deveres segundo 
o artigo 7 da Convenção de Belém do Pará em prejuízo da 
Senhora Fernandes [...] (CIDH, 2001)

Foi a partir das recomendações da Corte Internacional de Direitos Humanos, 
que cinco anos depois, movimentos feministas se reuniram, a convite do governo, 
para elaborar e discutir uma lei de proteção às mulheres, honrosamente conhecida 
como a Lei Maria da Penha. 

É claro que este não é um problema que atinge apenas uma cidade do sul do 
Brasil, quando se olhar para os vizinhos latinos americanos, percebe-se no teor da 
canção “Un violador en tu camiño”, criada pelo coletivo feminista chileno Lastesis, 
que a violência está assumindo proporções globais, estando presente em manifesta-
ções de mulheres do mundo todo, é isto que nos conta o jornal El País. (BARRAGÁN; 
RODRÍGUEZ, 2019) Basta uma rápida pesquisa na internet para achar vídeos de mi-
lhares de mulheres gritando: “Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía. 
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El violador eres tu!”. Por mais que se tenha muitas distinções e discordâncias dentro 
dos movimentos feministas, um ponto que se aparenta convergente é que a culpa da 
violência não era dessas mulheres, nem de onde estavam e nem de como se vestiam, 
mas sim, de seus violadores.

Hoje, há no Brasil legislações e órgãos que protegem exclusivamente mulheres, 
e é fato que em muito tem melhorado e progredido na proteção, mas foi a própria 
Maria da Penha que disse em entrevista a ONU em 2018 que: “Muitas mulheres saí-
ram de uma situação de violência ao utilizar a lei. Mas também, ultimamente o núme-
ro de feminicídios tem aumentando [...] porque as mulheres não estão encontrando 
as políticas públicas necessárias para denunciar.”.

Assim, quando se relaciona as posições de pesquisadoras da Universidade Fe-
deral do Paraná, as posições da Corte Interamericana de Direitos Humanos, protestos 
feministas mundiais e o posicionamento da Maria da Penha Fernandes, é nítido a 
noção de que, a violência contra a mulher é um problema histórico, cultural, institu-
cionalizado que não tem relações diretas (se é que há relações) com a localização da 
mulher vítima de violência ou qualquer outra característica da mesma. 

É importante afirmar sobre a impossibilidade de informar concretamente se a 
desorganização urbana é fator que corrobora com o aumento da violência sobre a 
mulher, por mais que no desenvolvimento das cidades, criem-se bairros mais violen-
tos, com menos patrulhas policiais, menos serviços públicos e uma série de outros 
fatores. Parece que esses critérios são extrapolados quando se fala sobre a violência 
contra a mulher, tanto o NUMAPE – UEPG, quanto o Juizado supracitado, possuem 
seus bancos de dados que convergem em alguns pontos como: sexo do agressor e 
tipos de violências, mas que divergem em outros, como mostrado: nas localizações, 
na idade das vítimas, nível de escolaridade e afins. A mulher merece uma proteção es-
pecial não pela sua localidade geográfica, mas pela posição histórica que ela assumiu, 
como apontado pelos doutrinadores trazidos nesse trabalho.

Importante mostrar também que, o banco de dados do Juizado só é constituído 
dos casos que tiveram a representação criminal, como nos conta a matéria do Diário 
dos Campos (2019) e que sua demanda e contingente são extremamente maiores 
que a do NUMAPE – UEPG, no passo que todos os pedidos de Medida Protetivas de 
Urgência feitos por qualquer órgão levam até a 4ª Vara Criminal. 

5. CONCLUSÃO

Conclui-se que não há nenhuma relação direta entre a localidade das mulheres 
na cidade de Ponta Grossa com o número de violências em cada um dos bairros, por 
existirem motivos que vão muito além de questões estruturais que falam sobre a 
violência, mas por incluírem tamanho dos bairros, número de habitantes por metro 
quadrado e outros.

Na cidade de Ponta Grossa, as principais instituições de prevenção e combate à 
violência contra a mulher estão localizados nos bairros de Centro, Oficinas e Olarias, 
que representam, respectivamente, apenas 3,8%, 4,3% e 4,8% dos casos registrados 
pelo NUMAPE; enquanto bairros como Uvaranas e Boa-Vista, que representam, res-
pectivamente, 23,6% e 10,6% dos casos, não contam com significativos órgãos de 
combate à violência. 

Apesar da hipótese de que a presença desses órgãos cause a diminuição de ca-
sos registrados parecer verdadeira, a relação direta entre a posição da vítima e sua 
situação de violência é inexistente, visto que esta é um problema histórico e cultural, 
conforme o posicionamento das organizações e movimentos internacionais e brasi-
leiros. 

A vida livre de violência e de condições que humilham a mulher constroem uma 
vida mais digna, atingindo um dos objetivos da República federativa do Brasil, para 
isso é fundamental o apoio em rede da mulher, para que esta não se sinta desampa-
rada e possa contribuir para a efetivação de seus direitos.

Nesse sentido, não há o que se questionar sobre a legalidade de políticas pú-
blicas e de leis que atendam especificamente mulheres, pois, segundo o posiciona-
mento dos tribunais superiores do Brasil, esse nunca foi um conflito verdadeiro, pois 
entende a posição histórica da mulher. A partir do momento que se presencia essa 
violência mundialmente, não há que se questionar a localidade da mulher, mas a es-
trutura que mantém seu agressor.  
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PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE E SUA RELEITURA À LUZ DE UMA 
JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA APLICÁVEL AOS DELITOS ECONÔMICOS

David Kerber de Aguiar1

Fábio André Guaragni2

RESUMO: A sociedade moderna, e um dos seus produtos, que é a criminalidade 
econômica, “põe em xeque” a persecução penal nos moldes tradicional. A preemi-
nência outrora de bens jurídicos individuais cede diante da constatação da necessida-
de de conferir proteção a bens jurídicos supraindividuais em um corpo social pautado 
por atividades que geram riscos à coletividade em um Estado Social e Democrático de 
Direito. Conhecer as características e rever os instrumentos exigidos para um combate 
eficaz dos Delitos Econômicos também vindica compreender os contornos da Justiça 
Penal Negociada e cotejá-los com o princípio da obrigatoriedade penal. Por tudo isso, 
utilizando-se o método hipotético-dedutivo, o presente estudo elaborado através de 
pesquisa bibliográfica, objetiva compreender em que medida o princípio da obrigato-
riedade da ação penal pública no seu conceito clássico se mantém no plano dos Deli-
tos Econômicos e de uma Justiça Penal Negociada. O artigo conclui pela necessidade 
de uma leitura constitucional contemporânea do princípio da obrigatoriedade penal, 
para além de manter os avanços de sua origem iluminista, não incorra na utopia que 
é perseguir todos os infratores e puni-los pelos métodos clássicos (denúncia penal), 
autorizando-se o uso dos institutos da Justiça Penal Negociada para um combate efi-
ciente dos Crimes Econômicos.

PALAVRAS-CHAVE: Princípio da Obrigatoriedade, Direito Penal Econômico, Justi-
ça Penal Negociada.

INTRODUÇÃO

Como regra a criminalidade econômica é praticada por pessoas que ostentam 
posição e status social elevados, geralmente pelos próprios empresários no exercício 
da administração de pessoas jurídicas e/ou por empregados de corporações, sendo 
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que em algumas oportunidades os crimes são realizados corrompendo agentes públi-
cos.

Tudo isso num contexto de sociedade de risco, globalização, bem jurídicos tran-
sindividuais, aplicação da Teoria da Cegueira Deliberada, responsabilidade penal da 
pessoa jurídica, princípio da legalidade e as técnicas de reenvio, crimes de ação múl-
tipla3, vagos4, de perigo5 e omissivos impróprios6.

Surge desse emaranhado a inafastável constatação de que não é possível, no 
âmbito dos delitos estudados pelo Direito Penal Econômico, contar classicamente 
com confissões espontâneas, testemunhas presenciais e flagrantes, pois os fatos ilíci-
tos têm menor visibilidade no mundo exterior e os agentes envolvidos adotam sofisti-
cadas medidas de acobertamento dos ilícitos perpetrados. Crimes também marcados 
pela subnotificação, diante da inexistência de uma vítima ou grupo de vítimas concre-
tamente definidas e individualizadas.

Agora ancorado em tais perspectivas, o princípio da obrigatoriedade tem sua 
validade e eficácia testadas, especialmente diante do alargamento nacional e inter-
nacional do uso da Justiça Penal Negociada. Isso porque, em seu conceito clássico, tal 
princípio é aquele que obriga a autoridade policial a instaurar inquérito policial e o 
órgão do Ministério Público a promover a ação penal quando praticado crime ao qual 
corresponda ação penal pública.

Com tudo isso, sobressaem as perguntas: como dar celeridade e efetividade a 
soluções penais em condutas ilícitas de difícil comprovação, harmonizando o dever 
persecutório do Estado e os direitos subjetivos do investigado? Em que medida o prin-
cípio da obrigatoriedade se sustenta no plano da Justiça Penal Negociada aplicável 
aos Delitos Econômicos?

Buscando respostas, utilizou-se o método hipotético-dedutivo para organização 
do raciocínio, com enfoque crítico propositivo, com auxílio da doutrina e legislação 
pertinente.

Por óbvio, não se tem a pretensão de exaurir o tema, mas de refletir sobre os 
contornos jurídicos e práticos ofertados pela Justiça Penal Negociada e a adequação 
do princípio da obrigatoriedade em tais casos, com enfoque em crimes tratados pelo 
Direito Penal Econômico.

3   O tipo prevê várias formas de conduta (ex. art. 2
o

 da Lei n. 7.492/1986).

4   Aquele que possui sujeito passivo entidades sem personalidade jurídi-
ca, como a coletividade.

5   Consuma-se com a possibilidade de lesão ao bem jurídico. Poder ser 
de perigo concreto, exigindo a comprovação do perigo (ex. art. 54, 1ª parte, da Lei n. 
9.605/1998) ou de perigo abstrato/presumido que dispensa a comprovação do perigo 
(ex. art. 63 da Lei n. 8.078/1990).

6   Também chamado de comissivo por omissão, é aquele cujo o dever de 
agir decorre da cláusula geral prevista no art. 13, § 2º, do Código Penal. Mesmo o tipo 
penal descrevendo uma ação, poderá haver a sua execução por omissão. Quando o 
agente deixa de evitar o resultado típico quando podia e devia agir.
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1 DIREITO PENAL ECONÔMICO E AS PRINCIPAIS DIFERENÇAS EM RELAÇÃO AO DIREITO 
PENAL CLÁSSICO 

Quando se faz referência neste artigo a um Direito Penal Clássico ou Comum, 
remonta-se à ideia de uma política criminal decimonônica, planejada para o enfren-
tamento de tipos penais menos complexos na dogmática jurídica e no plano proba-
tório (como furto, roubo, ofensas corporais e homicídio), geralmente afetos a crimes 
comissivos, de dano quanto à ofensa ao bem jurídico e de resultados materiais, ou 
seja, exigentes de modificação no mundo exterior. Diferem dos crimes encontrados 
no âmbito do denominado Direito Penal Econômico, como adiante se destacará.

Todavia, não se discorda do entendimento de Bitencourt (2016, p. 9) de que 
não se pode conferir autonomia científica ao Direito Penal Econômico em relação ao 
Direito Penal, mas identifica-se um âmbito de ingerência, no caso, a ordem econômi-
ca. Concebe-se, portanto, como disciplina especializada e não emancipada do Direito 
Penal.

Nesse viés, Turessi (2019, p. 111-112) exemplifica muito bem as profundas 
transformações nas relações dos criminosos com os fatos ilícitos praticados, que por 
consequência acabam dando contorno às diferenças estudadas nas duas categorias 
propostas:

Tício e Mévio, outrora furtadores contumazes, de acordo com 
os tradicionais manuais de Direito Penal, hoje em dia, inte-
gram grandes organizações criminosas. Em vez de ingressa-
rem em um armazém para subtrair café e, por erro sobre a 
coisa, subtraírem soja, a conhecida dupla criminosa agora 
corrompe agentes públicos, frauda licitações por meio de car-
telização de suas empresas, lava o dinheiro ilicitamente obti-
do em paraísos fiscais fincados em ilhas do Caribe e, como se 
não bastasse, ainda financia campanhas políticos eleitorais 
por meio de “caixa dois”.(2019, p. 111-112)

E justamente nessa hermeticidade contemporânea, realçam-se os crimes trata-
dos pelo Direito Penal Econômico, que singelamente se pode conceituar como con-
junto de normas penais que objetivam proteger a ordem econômica constitucional. 
Entretanto, não se ignoram as lições de Guaragni e Knesebeck (2020, p. 305) a respei-
to dos 4 critérios que a doutrina sinaliza para diferenciar o Direito Penal Econômico 
do Direito Penal Clássico, a saber: critério criminológico; critério empresarial; critério 
processual e critério do bem jurídico metaindividual ordem econômica. Contudo, a 
presente pesquisa não pretende aprofundar tais conceitos, apesar de necessariamen-
te tocar neles em alguns momentos.

Neste aspecto, os autores supramencionados ainda trazem relevantes conclu-
sões sobre a delimitação do conceito de “Ordem Econômica” na sociedade contem-
porânea como critério vinculado ao bem jurídico:

Inicialmente conceituava-se a Ordem Econômica como a “in-

tervenção ou possibilidade de intervenção do Estado na eco-
nomia”. Com isto, buscava-se garantir o exercício do poder 
estatal no desempenho de suas funções de gestor e fiscal da 
atividade econômica. Está-se a falar, portanto, da tutela penal 
da arrecadação tributária, do controle da emissão e circula-
ção de moeda, etc. Em síntese, espécies criminais cujo âmbito 
de proteção esteja circunscrito à manutenção do controle e 
da fiscalização do Estado sobre as trocas econômicas. Com o 
advento da globalização, a dinamização dos mercados inter-
nacionais, a derrocada do bloco Comunista – a consagração 
do liberalismo e das economias de livre-mercado, enfim – tal 
conceito passou a ser insuficiente para conceituar o bem de 
proteção a ser objeto da tutela pelo Direito Penal Econômico. 
O valor a ser tutelado, então, deveria ser aperfeiçoado, de 
modo a abranger os novos eventos indesejados, encontran-
do grande repercussão a tutela penal da confiança contra o 
risco. Assim, o valor central, a ideia fundante, do sistema do 
Direito Penal Econômico transborda e absorve a necessidade 
de intervenção do Estado na economia, passando a ser a “re-
gularidade das relações econômicas derivadas da produção, 
distribuição e comercialização de bens e serviços”. (GUARAG-
NI; KNESEBECK, 2020, p. 306)

Prado, além de concordar que para efeito de proteção penal, a noção de ordem 
econômica do Estado abrange a intervenção estatal na economia, a organização, o 
desenvolvimento e a conservação de bens econômicos (inclusive serviços), bem como 
sua produção, circulação, distribuição e consumo, vincula-os à atividade empresarial 
por ser fonte do domínio material sobre todo tipo de bens jurídicos envolvidos na 
atividade econômica:

Assim, a tutela penal se endereça às atividades realizadas 
no âmbito econômico, e, de certo modo, na empresarial. Isso 
porque a atividade econômica e a atividade empresarial se 
imbricam mutuamente, sendo certo que “o exercício de uma 
atividade empresarial constitui a fonte principal do domínio 
material sobre todo tipo de bens jurídicos envolvidos na ativi-
dade econômica, isto é, não só sobre os especificamente eco-
nômicos – v.g., a livre concorrência -, e meio-ambientais, mas 
também sobre outros de diferente natureza que aparecem 
com frequência igualmente envolvidos de um modo típico na 
prática da atividade econômica-empresarial (…)”. (2019, p. 6, 
citando Luis Gracia Martins)

Não obstante, registre-se por oportuno, que nem todo o crime econômico se 
realiza no âmbito da atividade empresarial (ex. sonegação fiscal de pessoa física) e há 



34 35MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume II MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume II

crimes comuns que podem ser realizados no “interior” de empresas e através delas 
(ex. tráfico de drogas).

E a este contexto se acresce que a ordem econômica e financeira tem demar-
cação (e proteção) nos arts. 170 a 181 da Constituição Federal, repercutindo os bens 
jurídicos suficientemente relevantes para serem protegidos pelo Direito Penal Econô-
mico.

Conforme art. 170, a ordem econômica constitucional é fundada na valorização 
do trabalho humano e na livre iniciativa, com proteção ao consumidor, preservação 
do meio ambiente e redução das desigualdades sociais, sendo que a intervenção dire-
ta do Estado no domínio econômico somente ocorre em casos de relevante interesse 
coletivo ou imperativo de segurança nacional (art. 173). Fora tais hipóteses, o Estado 
pode como “agente normativo e regulador da atividade econômica, na forma da lei, 
exercer as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinan-
te para o setor público e indicativo para o setor privado” (art. 174).

Na verdade, a sistemática constitucional deixa claro em outros momentos que 
não se trata de uma ordem econômica descompromissada com outros valores, mas 
sim entrelaçada com políticas de relevante envergadura, como a promoção social, 
prevista no art. 219: “O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incenti-
vado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar 
da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal”.

Afinal, somos um Estado Social e Democrático de Direito, que tem como uma de 
suas importantes missões a realização material dos direitos fundamentais, e o Direi-
to Penal não serve somente para tutelar os valores individuais clássicos (liberdade e 
patrimônio), pois é um instrumento de controle social, e por isso deve absorver além 
da tutela penal da confiança contra o risco, a fruição de serviços medulares à coletivi-
dade (como acesso a saúde, a assistência social e a educação).

E nesse caso, a irregularidade nas políticas de mercado do Estado reflete negati-
vamente na seara monetária, financeira e tributária, que por sua vez limitarão os re-
cursos públicos e terão como nefasta consequência a inanição de direitos fundamen-
tais à coletividade (especialmente aos mais vulneráveis socialmente), em relação aos 
quais nossa Carta Política se comprometeu a prover a todos indistintamente (inclusive 
como objetivo fundamental da República conforme art. 3o).

Seguindo a linha de proteção de bens jurídicos relevantes na Constituição Bra-
sileira, Bandeira de Mello (2017, p. 843) destaca o empenho constitucional para a 
realização da justiça social ao constá-la como propósito tanto da ordem econômica 
(art. 170, caput), quanto da ordem social (art. 193); ainda, reforça o ideal de justiça 
social, ao fixar a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais como 
objetivo fundamental da República (art. 3o, III) e como um dos princípios da ordem 
econômica (art. 170, VII).

Por conseguinte, Schmidt, quando defende a ideia de autonomia do Direito 
Penal Econômico, destaca sua eficácia “promocional” ou “propulsiva”, pois encoraja 
uma consciência ético-social da comunidade sobre a necessidade de proteção de um 
bem maior:

Outro fator capaz de complementar a ideia de autonomia do 
direito penal econômico reside em sua eficácia “promocio-

nal” ou “propulsiva”. A criminalização primária e secundária 
de condutas antieconômicas, em certa medida, pode sensibi-
lizar ou mesmo densificar a consciência ético-social de uma 
determinada comunidade em relação à necessidade de pro-
teção jurídica supraindividual de práticas econômicas.

(…)

É inegável, dessarte, que a regulação jurídico-penal também 
assume uma dimensão constitutiva do nosso modo-de-ser so-
cial, porquanto o seu fundamento se identifica com o próprio 
fundamento do processo de hominização. (2020, p. 93-94)

À vista disso, o bem jurídico protegido pelo Direito Penal Econômico no Brasil é 
a ordem econômica à luz de um Estado Social e Democrático de Direito, englobando 
o mercado, o sistema financeiro, o sistema monetário, as finanças públicas, o sistema 
tributário e os demais bens, serviços e institutos da vida econômica que asseguram 
direitos fundamentais em escala coletiva e previnem os males de uma sociedade de 
risco, seja para gerar (e não perder) riqueza suficiente para satisfação de direitos, seja 
para manter o círculo social e ambiental seguro, saudável e sustentável.

Com isso se mitiga a pecha histórica revelada pelo professor Guaragni (2017, p. 
4) de que o Direito Penal Econômico em seu nascimento representou um bloco do 
Direito Penal empregado pelo Estado para proteger a si mesmo.

Desta moldura normativa, Prado (2019, p. 5-504) elenca os principais grupos 
de delitos econômicos, a saber: (a) contra a Ordem Econômica (Lei n. 8.137/90 e 
8.176/91); (b) contra as Relações de Consumo (Lei n. 8.078/90 e Lei n. 8.137/90); (c) 
contra o Sistema Financeiro Nacional, o sigilo das operações de instituições financei-
ras e finanças públicas, e o Mercado de Capitais (Lei n. 7.492/86, Lei Complementar n. 
105/2001, Código Penal – arts. 359-A a 359-H, e Lei n. 6.385/76); (d) contra a Ordem 
Tributária e os Crimes de Contrabando (Lei n. 8.137/90 e Código Penal – arts. 334 e 
334-A); (e) contra o Sistema Previdenciário e Delitos Licitatórios (Lei n. 8.666/93 e Có-
digo Penal – arts. 168-A e 337-A); (f) Lavagem de Capitais (Lei n. 9.613/98); e (g) Crime 
Organizado (Lei n. 12.850/2013).

Agrega-se a estes, os crimes vinculados a preservação ambiental e a fácil consta-
tação de que a corrupção não prejudica somente uma pessoa, mas toda uma comuni-
dade que restará açoitada pela precariedade ou falta de serviços públicos essenciais 
fornecidos ou fomentados pelo Estado. Anota então Teixeira a necessidade de salva-
guardar a receita estatal diante das relevantes mudanças das obrigações estatais do 
Estado Liberal para o Social de Direito:

Consequência de primeira ordem dessa assunção de deveres 
pelo Estado é a necessidade de, inicialmente, incrementar e, 
posteriormente, proteger as receitas estatais. Afinal de con-
tas, nesse novo contexto, para a promoção de direitos precisa 
o Estado de meios para consecução de seus fins. Tamanha é 
a força dessa ideia no meio jurídico que uma das teorias que 
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tem prevalecido no âmbito do Direito Constitucional e do Di-
reito Administrativo, em relação aos direitos sociais, é a regra 
da reserva do possível e do mínimo existencial. (2013, p. 229)

Não é por outro motivo que o Direito Penal Econômico se identifica com delitos 
que põem em perigo ou lesam a regulação jurídica da intervenção estatal na econo-
mia, com seus preceitos econômicos e sociais, que revelam seu caráter de proteção 
supraindividual. Horizonte diferente de um Direito Penal Clássico que, se comparado 
àquele, denota maior intensidade do interesse privado na persecução penal, ao se 
preocupar, por exemplo, com crimes patrimoniais comuns como furto e estelionato, 
mesmo que eventualmente motivados por questões econômicas.

Ora, se o Direito Penal tem como missão a paz e o progresso social, não estará 
limitado à proteção do concretamente observado no mundo do ser, como o patrimô-
nio e a vida, devendo auxiliar toda a regulação estatal que busca sustentar a coexis-
tência harmônica, conforme lição de Dresch e Rodrigues da Silva:

Infere-se disso que ao Estado não incumbe tão somente a 
proteção das condições individuais necessárias (como vida, 
patrimônio, dignidade sexual etc.) para se viver em socieda-
de. Muito além disso. Ao Estado, notadamente por meio do 
Direito Penal, recai a obrigação de assegurar instituições es-
tatais adequadas, pois tal pressuposto se figura essencial à 
pretensão de garantia de coexistência pacífica. Logo, ganha 
o mesmo contorno de importância a proteção de outros bens 
jurídicos que ultrapassam a esfera do individual, como a ad-
ministração da justiça, a ordem econômica, a ordem tributá-
ria, a administração pública etc. (2017, p. 180)

Com feito, enquanto a persecução penal clássica lida como regra com bens ju-
rídicos individuais e concretos (como lesões à vida ou ao patrimônio), a econômica 
ocupa-se com bens jurídicos transindividuais e abstratos.

Esse novo panorama inevitavelmente acarretou a criação de tipos de crimes va-
gos, de perigo e de ação múltipla, além da constatação de que são realizados, muitas 
vezes, por organização empresarial regularmente constituída ou por um grupo organi-
zado de pessoas, dando azo à discussão sobre a ampliação legal da responsabilização 
penal da pessoa jurídica (para além do âmbito da proteção ambiental) e o enquadra-
mento de alguns de seus agentes em crimes omissivos impróprios.

E pela forma como os crimes são estruturados, nota-se que geralmente são or-
questrados por empresários, políticos e servidores públicos, que visam auferir provei-
to ilícito no bojo de sua profissão contra o maior número de pessoas. Delinquentes 
que fazem parte de classe social com poder aquisitivo elevado, exercendo atividades 
importantes e ostentando prestígio social (SUTHERLAND, 2015, p. 340-341, 367-368), 
e que deveriam ser exemplos de respeitabilidade para todos. Geralmente formam 
um perene e contínuo modelo de negócio criminoso e, por isso, com potencialidade 
lesiva maior do que a dos delitos comuns.

A capacidade econômica dos agentes e o poder que ostentam os fazem escapar 
dos registros policiais e, quando descobertos, permitem-lhes contestar as imputações 
das mais variadas formas, o que não raras vezes gera impunidade, como nos casos de 
prescrição penal.

A pluralidade de sujeitos ativos, a divisão de tarefas, a aparente licitude fabri-
cada e a inexistência de vítima determinada dificultam a investigação e embaraçam 
a demonstração da relação de causalidade, exigindo meios de obtenção de provas 
invasivos (como os previstos na Lei 12.850/2013) e tipificação de algumas condutas 
em crimes omissivos impróprios (art. 13, § 2º, do Código Penal).

Tudo isso permeado por relações mantidas de forma não presencial, nos es-
paços digitais de facílimo acesso e muitas vezes protegido pelo anonimato, sendo 
comum o uso de “laranjas” e de “empresas de fachada” pelos agentes que não execu-
tam diretamente o verbo núcleo do tipo penal.

Logo, as provas comumente arrecadadas nos crimes do Direito Penal Clássico, 
como agentes sendo surpreendidos em flagrante delito, confissões, testemunhas pre-
senciais e as provas materiais do delito (como no homicídio, o corpo ou no furto, o 
objeto recuperado), não são usuais no âmbito dos sofisticados delitos econômicos. 
Nos crimes comuns o avanço tecnológico auxilia na apuração criminal (como a pro-
liferação do uso de câmeras de vigilância e de celulares com câmeras), já nos crimes 
econômicos é empregado para embaraçar as investigações (exemplo disso são apre-
ensões judiciais de celulares, computadores e HDs que não podem ser acessados em 
razão de senhas criptografadas).

Outra repercussão de toda essa complexidade são os novos desafios ao julgador, 
que não pode aquilatar os fatos substanciado na certeza visual de prisões em flagran-
te que grande parte dos crimes clássicos oferta, conforme assinala Turessi:

Aqui, o julgador deve, necessariamente, lançar mão do mé-
todo lógico-dedutivo para avaliar a prova e, dessa forma, 
julgar a conduta que lhe foi narrada, conferindo-se à soma 
dos indícios o seu devido valor probante, já que dificilmente 
contará com a certeza visual do crime proporcionada pela pri-
são em flagrante do criminoso por agentes do Estado que se 
encontram em patrulhamento de rotina pelas ruas da cidade. 
(2019, p. 112)

Por consequência, o Direito Penal Econômico exige uma nova forma de pensar 
e aplicar o Direito Penal, movendo o Estado a reavaliar sua política criminal conforme 
será tratado agora em um de seus aspectos, o da Justiça Penal Negociada.

2 JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA E SEUS REFLEXOS NOS CRIMES ECONÔMICOS

A revolução industrial e tecnológica repercutiu com mudanças do cotidiano em 
uma sociedade contemporânea, que encurrala o Direito para o enfrentamento de 
novos desafios.
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Nessa perspectiva, Pozzebon (2019, p. 6) destaca que há inúmeros aspectos po-
sitivos dessa nova forma de viver, como acesso ilimitado à informação, redução de 
custos de produção, novos produtos ao alcance do consumidor, intercâmbio cultural, 
redução de distâncias, produção de alimentos em larga escala e com maior tempo de 
conservação, dentre outros.

Porém, o mesmo autor adverte que, concomitantemente, há crises de toda or-
dem, econômica, do conhecimento e do próprio conceito de humano sobre o qual 
se estrutura o direito, como terrorismo, imigração, valores, ética, preconceito, im-
previsibilidade, insegurança, intolerância, desigualdade social, urbanização sem pla-
nejamento, aquecimento global, conflitos armados, tutela de novos bens jurídicos e 
epidemias, cujos efeitos se fazem sentir em todo o planeta (2019, p. 6).

Pozzebon (2019, p. 38), cotejando tais mudanças, nomeia o momento atual 
como “crise da razão e da modernidade” e aponta que esta crise também ocorre com 
o direito processual penal que, ciente de sua incapacidade de acompanhar todo esse 
fluxo e exigências correlatas de regulação pelo direito, envereda alguns momentos, 
em nome da eficiência da Justiça, pela “desconstrução de categorias essenciais à de-
fesa do indivíduo hipossuficiente perante o poderio estatal, forjadas no decorrer de 
séculos da história humana”, especialmente em razão da subversão do devido proces-
so legal, com a renúncia ao contraditório e à ampla defesa que uma Justiça Criminal 
Consensual reivindica.

Sousa Júnior (2019, p. 100), citando Rafael Serra Oliveira, concorda que o siste-
ma penal não se afasta desta conjuntura de crise, e que o modelo tradicional de jus-
tiça penal é o que demonstra sofrer mais com os efeitos dessas mudanças, sobretudo 
com o advento da globalização, ao se deparar com um dilema profundo e complexo: 
“de um lado, uma sociedade ávida por respostas rápidas para a solução dos conflitos; 
de outro, uma exigência cada vez maior de criminalização de condutas e uma máxima 
intervenção do direito penal nos conflitos”.

Contudo, Sousa Júnior (2019, p. 110) assevera que o modelo processual penal 
brasileiro precisa de modificação dos métodos tradicionais de resolução de lides pe-
nais, pois manter “procedimentos herméticos e legalistas, que atendam cegamente 
ao direito posto, é ignorar a grandeza e a dinâmica da vida social”, propondo a adoção 
de mecanismos que permitam aos envolvidos a participação na “construção de de-
cisões jurídicas justas e efetivas, inclusive com a aplicação de sanções estabelecidas 
por acordo entre as partes”. Ou seja, o modelo de Justiça Penal Consensual não é um 
problema, mas sim a solução.

Na combinação formada por todas essas novidades fáticas e jurídicas, apresen-
ta-se a alternativa de incremento dos espaços de consenso no Direito Processual Pe-
nal brasileiro, com meios alternativos de resolução de conflitos que são aplicados em 
países desenvolvidos há mais de um século, como forma de evitar a morosidade e 
a sensação de impunidade, além de economizar recursos humanos e materiais (CA-
BRAL DA SILVA e LIMA FERREIRA, 2019, p. 25).

Reforçando a necessidade do uso da Justiça Penal Negociada no sistema jurí-
dico brasileiro, Cabral da Silva e Lima Ferreira (2019, p. 40) alertam que já tem sido 
demonstrado pelos dados do relatório “Justiça em Números”, do Conselho Nacional 
de Justiça, que “a taxa de congestionamento do Poder Judiciário permanece em pata-
mares elevados. Sendo necessário, portanto, meios e medidas alternativas para con-

tornar este problema”. Assim, a mudança de perspectiva também promove melhor 
aproveitamento dos recursos públicos do Sistema de Justiça, escassos por essência, 
permitindo o direcionamento dos meios disponíveis para causas penais mais relevan-
tes.

Com efeito, a própria Constituição Federal de 1988 já previu instituto negocial 
no art. 98, inciso I, ao prever a criação de Juizados Especiais Criminais para infrações 
de menor potencial ofensivo, permitindo a realização de transação penal, que foi re-
gulamentada pela Lei n. 9.099/95.

Antes disso, havia pouca liberalidade de escolha pelas partes. Timidamente, in-
tegrava o sistema processual penal o princípio da oportunidade da ação penal de 
iniciativa privada, que outorgava ao ofendido, ou ao seu representante legal, o juízo 
de conveniência para o oferecimento ou não da queixa-crime, como se verifica na 
possibilidade de renúncia (art. 49 do Código de Processo Penal e art. 107, V, do Códi-
go Penal). Da mesma forma, o princípio da disponibilidade da ação penal de iniciativa 
privada, que admite que o querelante desista da ação penal em andamento através 
do perdão (art. 51 do Código de Processo Penal e art. 107, V, do Código Penal).

Na verdade, a Lei n. 9.099/95 trouxe três institutos consensuais e despenaliza-
dores. Além da transação penal, dispôs sobre a composição civil dos danos e a sus-
pensão condicional do processo. As duas primeiras categoriais dogmáticas evitam de-
núncias. A terceira permite a suspensão da ação penal já deflagrada. Todavia, mesmo 
já havendo denúncia recebida, o art. 79 da referida lei fixa que, se não tiver havido 
possibilidade de tentativa de composição civil dos danos e de oferecimento de pro-
posta de transação penal na fase preliminar, estas devem ser ofertadas antes da rea-
lização da audiência de instrução e julgamento.

Por outro lado, para crimes de alto potencial ofensivo, o ordenamento jurídico 
prevê a colaboração premiada na Lei n. 12.850/2013, que diferente dos outros diplo-
mas legais, trata de meio de obtenção de prova em crimes complexos praticados por 
organizações criminosas. Apesar de haver hipótese específica em que o Parquet pode 
deixar de oferecer denúncia em desfavor do colaborador (art. 4o, § 4º), como regra, 
não dispensa o oferecimento de denúncia contra este e os benefícios acordados são 
aplicados em sentença.

E recentemente surgiu o acordo de não persecução penal, primeiramente pre-
visto na Resolução n. 181 do Conselho Nacional do Ministério Público e, por últi-
mo, estabelecido em Lei, a partir da vigência do chamado “Pacote Anticrime” (Lei 
13.964/2019). Inserido no art. 28-A do Código de Processo Penal, abarca crimes de 
média gravidade, praticados sem violência ou grave ameaça e com pena mínima in-
ferior a 4 (quatro) anos e, uma vez satisfeitos os demais requisitos, implica no não 
oferecimento de denúncia mediante cumprimento de medidas restritivas de direitos.

Com essa forma de ponderar, Souza (2019, p. 189), ao ressaltar as vantagens do 
acordo de não persecução, assevera que se trata de uma lúcida resposta de índole po-
lítico-criminal dada à sabida impossibilidade estrutural do sistema de Justiça Criminal 
dar cabo a toda à demanda que nele desemboca e que manter uma atuação irracional 
e sem resultados efetivos faz lembrar “a famosa metáfora da tragédia dos comuns 
que ilustra bem que o livre acesso e demanda irrestrita a um recurso finito termina 
por condená-lo, estruturalmente, ao esgotamento”.

E de fato, manter um modelo puramente tradicional para todos os crimes, mes-



40 41MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume II MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume II

mo diante da certeza de que não há capacidade para dar uma tempestiva solução, 
simbolicamente, é autofágico.

Enfim, a prestação jurisdicional penal clássica há tempos é considerada cara, 
lenta, pouco efetiva e descumpridora das finalidades das penas, pois quando conse-
gue descortinar o crime, é atingida pela prescrição punitiva ou executória. Evidencia-
-se a ineficiência desta prestação, diante do aumento da demanda persecutória penal 
e das complexas relações criminais articuladas na atualidade.

Não por acaso, Turessi questiona o tratamento igual dado a infrações penais que 
produzem danos sociais distintos:

Portanto, é preciso discutir, como medida de política crimi-
nal, a necessidade de se estabelecer um controle seletivo de 
viabilidade da persecução penal pelo Ministério Público, aqui 
incluído o seu custo-benefício, sob pena de serem tratados 
de forma idêntica, inclusive procedimental, furtos de super-
mercados e grandes esquemas de corrupção no setor público, 
fraude por meio de cheque e fraudes em licitações públicas 
pela cartelização de empresas, falsidades ideológicas no pre-
enchimento de notificações de infrações de trânsito e “caixa 
dois eleitoral”, infrações penais que, a despeito do tratamen-
to dogmático que recebem, produzem danos sociais absolu-
tamente distintos. (2019, p. 212)

Também é falha a prestação jurisdicional penal clássica ao não dominar em ple-
nitude os novos contornos dos crimes econômicos, muitas vezes realizados no âmbito 
dos crimes omissivos impróprios. Como bem destacado por Turessi (2019, p. 110), a 
importância dos crimes omissivos impróprios consiste em identificar nos administra-
dores das empresas criminosas, que não praticam diretamente os núcleos dos tipos 
penais, que não corrompem, que não oferecem vantagens indevidas, que não ocul-
tam bens, etc., a figura do garantidor, compensando a inexistência de um tipo omis-
sivo específico para as atividades ilícitas por eles desenvolvidas. Não se exige a prova 
do comando, que é difícil, mas a prova da falta, da omissão, penalmente relevante.

Por isso os institutos disponibilizados pela Justiça Penal Negociada surgem 
como  instrumentos aptos ao enfrentamento dessa crise e da criminalidade de baixa 
(a exemplo da transação penal), de média (a exemplo do acordo de não persecução 
penal) e de alta gravidade (a exemplo da colaboração premiada), tudo implicando na 
revisão de uma certa “cultura demandista ou judicialista” (SOUSA JÚNIOR, 2019, p. 
100), vista como manifestação da cidadania, que retroalimenta um sistema que valo-
riza a litigiosidade.

Ademais, parece também o único caminho viável para garantir a efetivação do 
art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, no sentido de que “a todos, no âmbito judi-
cial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 
garantam a celeridade de sua tramitação”.

Isso porque o aumento proporcional do número de juízes e promotores e de 
aparatos de investigação e persecução penal em nossa realidade econômica é inviá-

vel; descriminalização de delitos com a redução drástica do número de processos au-
mentaria a insegurança; o uso da oralidade do processo penal, além de impraticável 
para algumas fases do procedimento, esbarra na complexidade dos delitos econômi-
cos; restando a ampliação substancial da possibilidade de celebração de acordos em 
matéria penal como opção racional e conexa com a realidade.

Exemplificando a potencialidade da adoção de instrumentos negociados (e sem 
usar a colaboração premiada), pensemos em caso de organização criminosa que visa 
ganhos ilícitos mediante realização de fraudes fiscais, como redução de IPTU, afasta-
mento de multas ou geração de crédito de ICMS, etc., ofertando a vantagem ilícita aos 
contribuintes fiscalizados.

O agente público fiscal de receitas integrante da organização criminosa redige o 
recurso administrativo, que será assinado pelo contribuinte (cliente não habitual da 
organização criminosa), e o julga favorável para conferir ares de legalidade no proce-
der, quando, na verdade, a intenção é fraude tributária com o reconhecimento ilegal 
de tese que implica no não pagamento ou pagamento a menor de dívida fiscal.

Nesse contexto, identificando-se o beneficiado/contribuinte, que praticou o de-
lito de corrupção ativa, como primário, é possível, nos moldes do art. 28-A do Código 
de Processo Penal, realizar acordo de não persecução penal, que diante da obrigação 
de confissão formal e circunstanciada, poderá auxiliar na identificação dos demais 
componentes da organização criminosa responsável pelo ilícito em escala industrial.

Nesta linha de possibilidades veja que os crimes ambientais da Lei 9.605/1998 
previstos nos arts. 29, §5o, 30, 32, §1º-A, 33, caput e parágrafo único, 34, caput e pa-
rágrafo único, 35, 38 caput; 38-A, caput; 39, 40, caput e §3o, 41, 42, 50-A, 54, caput e 
§§2o e 3o, 56, caput e §§1o e 2o, 61, 62, caput, 63, 66, 67, 68, 69, e 69-A, caput e §§1o 
e 2o, da Lei 9.605/1998, admitem acordo de não persecução penal (têm pena míni-
ma inferior a 4 anos, não estão sujeitos a transação penal e não são praticados com 
violência ou grave ameaça). Quanto aos demais crimes, considerando a pena máxima 
em abstrato, admitem transação penal. Situação que também se observa nos demais 
crimes tratados pelo Direito Penal Econômico.

Reforça-se também o sistema acusatório, entregando ao Ministério Público a 
possibilidade de formular estratégias racionais e efetivas de combate à criminalidade 
em todos os graus de potencialidade lesiva, sem se desvincular da política criminal 
implementada e prevista em Lei.

Mas disso tudo surge a dúvida. O princípio da obrigatoriedade foi derrogado?

3 PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE E SUA RELEITURA À LUZ DE UMA JUSTIÇA PENAL 
NEGOCIADA APLICÁVEL AOS DELITOS ECONÔMICOS

Não é necessário ser bacharel em direito para ruminar a ideia de que se alguém 
comete um delito, deve-se aplicar uma pena. Como também não é difícil de se ouvir, 
de qualquer operador do direito penal, que o princípio da obrigatoriedade

7

 impõe à 
autoridade policial a instauração do inquérito policial e ao órgão do Ministério Público 
a promoção da  ação penal, quando praticado crime de ação penal pública. Mas de 

7 Também chamado de princípio da legalidade processual, da oficialidade, da necessidade ou indisponib-
ilidade.
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onde surgiram tais dogmas?
Cabral (p. 15-29), após percorrer parte da História que explicaria o nascimento 

do princípio da obrigatoriedade (ou da legalidade processual), visitando a forma de 
persecução penal na Grécia e Roma antigas, o sistema inquisitivo desenvolvido na Eu-
ropa Continental influenciado pelo Direito Canônico, a Revolução Francesa e o Código 
de Napoleão de 1808, as convicções iluministas, dentre outros, teceu as seguintes 
conclusões: a) o princípio da obrigatoriedade teve sua origem “primordial no ideário 
iluminista e servia como uma espécie de remédio contra os abusos, arbítrios e perse-
guições” de persecuções penais privadas e dos detentores do poder; b) na prática, a 
ideia de obrigatoriedade, em vez de limite em favor do indivíduo, se traduzia na con-
clusão de que a pena judicial era a única resposta aplicável a práticas delitivas.

Lembrando que a própria sistematização do Direito Penal surgiu com o Iluminis-
mo confrontando o Estado absoluto, sendo o princípio da obrigatoriedade um de seus 
arranjos:

Contudo, a ideia de sistematização do Direito Penal surgiu, 
apenas, com o advento do Iluminismo. Antes desse período, 
como se sabe, vivia-se o Estado absoluto, nascido com funda-
mento na ruptura do sistema feudal de produção no século 
XVI, e personalizado na figura do rei.

Não sendo modelo de Estado de Direito, o Estado Absoluto 
não conhecia limites e não se vinculava a nenhuma forma 
de obrigação para com seus súditos. O poder era derivado 
de Deus e exercido em seu nome pelo monarca, que, frise-
-se, não prestava contas de sua administração para ninguém. 
(TURESSI, 2019, p. 30)

E dissertando sobre o Estado liberal e as possibilidades do indivíduo frente ao 
Leviatã, Schäfer Streck esclarece que:

(…) a superação do absolutismo pelo contratualismo de Jean 
Jacques Rousseau nada mais fez do que deslocar a soberania 
de um para a soberania do todo, consistente na vontade ge-
ral, princípio este que dá legitimidade ao poder. Essa vonta-
de referida por Rousseau não surge de uma submissão a um 
terceiro, como na ideia de contrato de Hobbes, mas sim de 
uma união entre iguais, de modo que cada cidadão renuncie 
a seus interesses em nome de um bem maior, a coletividade. 
(2009, p. 29-30)

Desse modo, o direito de punir se ampara unicamente no pacto social, sendo 
que a vítima, ao “renunciar” a uma parcela de sua liberdade em favor do Estado, 
confiou que este não abdicaria de buscar a aplicação da pena e a reparação do dano.

Em suma, na sua origem, o princípio da obrigatoriedade foi constituído para evi-

tar acusações infundadas, proporcionadas por um modelo com a legitimidade privada 
e as desconfianças que pairavam sobre o Poder Executivo e o Judiciário, que somente 
seriam debeladas, se fossem, sem brechas, vinculados os movimentos de persecução 
penal a órgão estatal delimitado pela Lei (fruto do poder do povo, Legislativo). Lado 
outro, firma-se como expressão de um aparelho de estado legitimado a monopolizar 
a persecução penal por vontade popular, devolvendo segurança às pessoas que lhe 
deram origem, através do pacto social. Disso decorre que o princípio da obrigatorie-
dade não autorizaria distinções discricionárias, e com isso evitaria arbítrios. Contudo, 
em razão de tais ecos históricos repetimos a mesma mensagem: praticado o crime, 
deve haver pena, a ser aplicado pelo Estado-Juiz!

Mas por ser uma das engrenagens do sistema penal, tal princípio não pode ser 
míope e inatingível, nem ser tratado como algo sacro, a ponto de se desconectar com 
a realidade e prejudicar a manutenção da paz social, que ao fim e ao cabo, é sua razão 
de existir. Assim como a estrutura jurídica do Direito Penal Clássico foi questionada 
diante das novas práticas criminosas e de bens jurídicos supraindividuais, o conceito 
tradicional do princípio da obrigatoriedade não teria como passar sem contestação.

No direito brasileiro, o princípio da obrigatoriedade é direcionado ao Ministério 
Público, que foi consagrado pela Constituição Federal como instituição permanente, 
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, 
do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, atribuindo, 
no campo penal, a titularidade da ação penal pública (art. 129, I).

Contudo, os manuais de direito processual penal pregam que o princípio da obri-
gatoriedade da ação penal pública obriga os órgãos persecutórios criminais a oferecer 
denúncia, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade aptos a concreta-
mente enquadrar o fato como típico, antijurídico e com agente culpável (LIMA, 2020, 
p. 323-324). Na ação pública porque, nas ações de iniciativa privada, e nas condicio-
nadas à representação do ofendido, prevalecem os princípios da oportunidade e da 
disponibilidade.

Quanto a indispensabilidade de um órgão autônomo de acusação nos crimes de 
ação penal pública, não poderia ser diferente, já que o sistema acusatório se organiza 
pela presença de partes distintas, contrapondo-se a acusação e a defesa em igualda-
de de condições, diante de um juiz equidistante e imparcial, havendo imprescindível 
separação das funções de acusar, defender e julgar (LIMA, 2020, p. 41).

Com isso, começamos por uma constatação fácil: a Constituição Federal e a prá-
tica forense confirmam que o interesse do Ministério Público como titular da ação 
penal pública nem sempre é na condenação, como nos casos em que pede absolvição 
diante da ausência de confirmação da autoria e/ou materialidade delitiva. Logo, a 
“obrigatoriedade” está ligada à Justiça do caso concreto, e não ao movimento desme-
dido de condenar.

Aliás, os arts. 24 do Código de Processo Penal (redação original de 1941) e 100,   
§1o, do Código Penal (redação dada pela Lei 7.209/1984), indicam tão somente que 
os crimes de ação penal pública serão processados pelo Ministério Público. Portanto, 
apenas reforçam a titularidade da ação penal pública do Parquet nos moldes do de-
cretado pela Constituição Federal. A imposição normativa é de fiscalizar e cumprir a 
legislação vigente, e não uma compulsoriedade em denunciar sem resguardar a polí-
tica pública criminal estabelecida.
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Ambos são dispositivos anteriores a 1988 e uma interpretação conforme a Cons-
tituição elimina o conceito restritivo do princípio (na forma atribuída historicamente). 
Mesmo se utilizarmos uma interpretação progressiva (adaptativa ou evolutiva) para 
ajustar os dispositivos suprarreferidos às transformações sociais e jurídicas (LIMA, 
2020, p. 152), chegar-se-ia à conclusão da necessidade de revisão do conteúdo se-
mântico da obrigatoriedade.

Por sua vez, não procede a manutenção do princípio da obrigatoriedade na for-
ma estanque para afastar ingerências, de qualquer natureza, em relação as funções 
dos membros do Ministério Público. Isso porque o Ministério Público Brasileiro é do-
tado constitucionalmente de autonomia financeira (art. 127, §3º), funcional (art. 127, 
§2º) e administrativa (art. 127, §2º), bem como é prevista a independência funcional 
de seus membros (art. 127, §1º), conjunto normativo que lhe garante liberdade no 
exercício de sua atividade-fim.

Contudo, não concordamos com a adoção do princípio da disponibilidade ou da 
oportunidade ou então da discricionariedade regrada, em detrimento da obrigatorie-
dade. A construção histórica iluminista do princípio merece ser preservada, porém 
harmonizando-se às normas estabelecidas na legislação Brasileira para manter a re-
gra de “obrigatoriedade” de uma resposta estatal pelo órgão de acusação prevista em 
Lei, e não obrigatoriedade de propositura da denúncia.

Até porque o iluminismo repensou e humanizou a persecução penal, não a ex-
cluiu nem compactuou com a impunidade, o que reforça seu imperativo categórico 
de proteção às vítimas. Desse modo, a quantidade enorme de fatos criminosos que 
prescrevem no modelo tradicional, e nada racional, de obrigatoriedade limitada à 
propositura de denúncia penal, invariavelmente acentua a vulnerabilidade da vítima, 
agora perante o próprio sistema que não dá respostas no tempo legal exigido em 
muitos casos.

Por isso que, neste novo viés, o fundamento da obrigatoriedade de agir de de-
terminada forma (denunciar) se amplia para abarcar as demais opções legais que o 
órgão de acusação pode adotar no caso concreto, e com isso reaproximar a vítima de 
um cuidado efetivo pelo Estado. Além de racionalizar os recursos disponíveis evitando 
prescrições, os instrumentos da Justiça Penal Negociada aclaram a necessidade de 
reparação do dano à vítima, a exemplo do que ocorre em relação ao acordo de não 
persecução penal.

Em verdade se acompanha o movimento crescente de reconhecimento político-
-criminal da vítima, que implicou em alterações no Código de Processo Penal (como a 
Lei 11.719/2008 que inseriu a obrigação de, em sentença, se fixar valor mínimo para 
reparação dos danos causados pela infração à vítima) e na publicação das Leis ns. 
9.807/1999, 11.340/2006 e 13.431/2017.

Assim, para além do confronto entre Estado e acusado para proteção da socie-
dade, atenta-se ao outro personagem natural da contenda penal, que é a vítima e 
seu direito de obter uma resposta estatal que não seja a prescrição, proporcionando 
outros meios para se alcançar a reparação do dano.

Diante dessa multiplicidade de interesses, permanece a obrigatoriedade do Par-
quet em intervir penalmente, conforme o caso e a norma regente. Não há dispo-
nibilidade ou discricionariedade, mas compulsoriedade em dar uma solução penal 
nos termos da lei, ora denunciando, ora arquivando ou, ainda, propondo algum dos 

institutos da Justiça Penal Negociada, mas nunca silenciando diante das provas de um 
crime.

Por fim, nessa releitura do princípio da obrigatoriedade penal, reconhece-se: a) 
o quanto é utópico perseguir todos os infratores e puni-los pelos métodos clássicos; 
b) que confissões motivadas por benefícios penais ofertam b.1.novas linhas de com-
preensão dos fatos nas complexas investigações de crimes econômicos e b.2 a pos-
sibilidade de persecução penal de autores até então sem linha de investigação; c) o 
equilíbrio da seletividade e discricionariedade do sistema penal, que também deve se 
dedicar aos crimes praticados pelos menos vulneráveis socialmente; d) a racionaliza-
ção dos recursos materiais e humanos disponíveis para fins de persecução penal; e g) 
a possibilidade de se evitar prescrição e se ofertar novas possibilidades de empenho 
estatal para reparação do dano à vítima.

CONCLUSÃO

A sociedade mudou e com ela os atos praticados e o perfil dos agentes da de-
nominada criminalidade econômica, que se revelou mais complexa dos que os fatos 
típicos tratados até então pela dogmática e política criminal dos delitos comuns.

O combate Estatal contra os Delitos Econômicos, que por natureza são viola-
dores de bens jurídicos transindividuais, com caraterísticas de crimes vagos e muitas 
vezes de perigo, força o Direito Penal e o Direito Processual Penal a lidarem com o 
que outrora era exceção, fatos que demandam persecução penal no âmbito de crimes 
omissivos impróprios, a teoria da cegueira deliberada, a responsabilidade penal da 
pessoa jurídica, o princípio da legalidade e as técnicas de reenvio, etc.

Surge desse emaranhado, a inafastável constatação de que não é possível, no 
âmbito dos delitos estudados pelo Direito Penal Econômico, contar classicamente 
com confissões espontâneas, testemunhas presenciais e flagrantes, pois os fatos ilí-
citos têm menor visibilidade no mundo exterior e os agentes envolvidos adotam so-
fisticadas medidas de acobertamento dos ilícitos perpetrados. Estes geralmente são 
empresários, funcionários bem remunerados, servidores públicos, políticos, enfim, 
pessoas que gozam de prestígio no meio social em que estão inseridos e de conheci-
mento técnico que obstaculizam investigações ou as embaraçam, a ponto de se man-
terem impunes.

Agora ancorado em tais perspectivas, o princípio da obrigatoriedade tem sua 
validade e eficácia testadas, especialmente diante do alargamento nacional e inter-
nacional do uso da Justiça Penal Negociada. Isso porque, em seu conceito clássico, tal 
princípio é aquele que obriga a autoridade policial a instaurar inquérito policial e o 
órgão do Ministério Público a promover a ação penal quando praticado crime que se 
apura mediante ação penal pública.

Contudo, o substrato do princípio da obrigatoriedade não reside apenas no de-
ver de denunciar ou arquivar, mas sim na constatação de que não pode o Ministério 
Público, sem justa causa (fática e jurídica), abrir mão de dar uma resposta às investi-
gações penais finalizadas e viáveis, uma vez que as consequências penais podem ser 
alcançadas por meio da tradicional propositura de denúncia ou pela utilização dos 
instrumentos propostos pela Justiça Penal Negociada.

A leitura contemporânea do princípio da obrigatoriedade penal, além de manter 
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os avanços de sua origem iluminista, não incorre na utopia que é perseguir todos os 
infratores e puni-los pelos métodos clássicos, autorizando a adoção de estratégias 
pelo Parquet visando racionalizar recursos materiais e humanos disponíveis para fins 
de persecução penal de crimes com maior lesividade ao tecido social.

Além disso, adotando-se a atual política criminal pelo órgão de acusação, reve-
lam-se autores de crimes econômicos graves, até então sem linha de investigação, 
equilibra-se a seletividade e discricionariedade do sistema penal com a dedicação 
à delinquência socialmente abastada, evita-se prescrições e desperdício de dinheiro 
público em razão da inoperabilidade da persecução penal tradicional.
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PROCURAM-SE DEFENSORES: REFLEXÕES ACERCA DA ATUAÇÃO DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO E DA ADVOCACIA DATIVA EM COMARCAS SEM 

DEFENSORIA PÚBLICA

Edson Ricardo Scolari Filho1

RESUMO: O presente artigo aborda a atuação cível do Ministério Público quando 
ausente Defensoria Pública na unidade jurisdicional. A partir da legislação, doutrina,  
jurisprudência, de conceitos da Economia (escassez e tradeoffs), da Administração 
(eficiência e eficácia) e das prioridades institucionais (Planejamento Estratégico MPPR 
2019-2029), defende-se que o Ministério Público deve atuar como substituto proces-
sual (autor da ação) em demandas individuais cíveis tão somente em situações ex-
cepcionais, adotando como regra o atendimento do necessitado e o seu encaminha-
mento à advocacia dativa. O objetivo principal está em demonstrar que a substituição 
processual em ações individuais cíveis perfaz atribuição subsidiária do Ministério Pú-
blico, eis que, considerando os conceitos de escassez, “tradeoffs”, eficiência e eficácia, 
tal atuação resultará, inevitavelmente, em prejuízo ao exercício de outras atribuições, 
em especial as exclusivas e prioritárias.

PALAVRAS-CHAVE: MINISTÉRIO PÚBLICO. DEFENSORIA. ADVOCACIA DATIVA.

1 INTRODUÇÃO: AQUELA TAL OMISSÃO INCONSTITUCIONAL

Em 28 de julho de 2020, o PROJUDI2 da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de 
Goioerê/PR indicava 71 processos com remessa para manifestação, sendo que 9 têm 
por objeto prestação de alimentos e 8 fornecimento individual de medicamentos ou 
tratamento de saúde pelo SUS3.

Esses 17 processos (9+8) foram iniciados pela própria Promotoria de Justiça e 
sem qualquer análise de urgência ou risco iminente a direitos indisponíveis.

Nesse sentido, respeitadas as limitações de tal levantamento, simplificado e sem 
rigor metodológico, possível estimar que em torno de 25% do volume de trabalho da 
aludida Promotoria perfaz atuação como substituto processual em demandas indivi-
duais cíveis (art. 18, CPC).

Ou seja, de cada 4 horas trabalhadas pelo(a) agente ministerial e equipe, uma é 
dedicada a promover demandas individuais de pessoas necessitadas.

Com efeito, a assistência jurídica integral e gratuita consubstancia direito funda-

1 Promotor Substituto (MPPR). Mestre em Direito (UFSC). Especialista em Direi-
to Tributário (IBET). Especialista em Direito Constitucional (Damásio). Bacharel em 
Administração Empresarial (ESAG/UDESC).

2  Sistema de processos eletrônicos do Tribunal de Justiça do Estado do Pa-
raná – TJPR. Ver mais em: https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/. Acesso em 30 jul 2020.

3  Mensuração informal realizada pelos Autores.

mental dos necessitados (art. 5º, LXXIV, CF)4.
Ocorre que, nos termos do art. 134 da Constituição Federal (CF), incumbe à De-

fensoria Pública, instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, 
“[…] a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e 
coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados”.

Alcança-se, assim, a primeira premissa do presente artigo: o Ministério Público, 
no exemplo dado, desenvolve atribuição que, nos termos da CF, incumbe a outro ór-
gão, a Defensoria Pública.

Mas por que é assim?
Em consulta ao site da Defensoria Pública do Estado do Paraná (DPE/PR)5, extrai-

-se que a maioria dos municípios paranaenses não é atendida por seus serviços:

Figura 1 – Cidades em que há atuação da Defensoria Pública do Estado do Para-
ná.6

4  “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que com-
provarem insuficiência de recursos”.

5  Disponível em: http://www.defensoriapublica.pr.def.br. Acesso em 29 
jul 2020.

6  Disponível em: http://www.defensoriapublica.pr.def.br/modules/con-
teudo/conteudo.php?conteudo=35. Acesso em 30 jul 2020.
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Tal situação não é nova ou isolada.
Em 2014, por meio da EC 80/14, o constituinte derivado fixou prazo de 8 anos 

(2022) para que União, Estados e Distrito Federal disponibilizassem defensores públi-
cos em todas as unidades jurisdicionais e em número proporcional à demanda pelo 
serviço (art. 98, ADCT).

O STF, a seu turno, já pacificou entendimento de que a ausência de Defensoria 
Pública configura “severo ataque à dignidade do ser humano”, violação aos arts. 5º, 
LXXIV e 134 da CF e, portanto, omissão inconstitucional. 

Todavia, acrescentou também que, em sendo necessário prazo para a sua es-
truturação, admite-se que a advocacia dativa dê continuidade ao serviço essencial de 
assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados (ADIs 3.892 e 4.270, 20127).

Assim, modula-se o questionamento anterior:
Em ausente Defensoria Pública na unidade jurisdicional, a quem incumbe a pro-

moção de ações individuais cíveis de necessitados?
Esse o problema de pesquisa do presente artigo.
A hipótese a ser testada é a de que, no âmbito das ações individuais cíveis (me-

dicamentos, alimentos etc.), em ausente Defensoria Pública, a regra deve ser a repre-
sentação de necessitados pela advocacia dativa, atuando o Ministério Público como 
substituto processual (autor da ação) tão somente em situações excepcionais8.

O objetivo principal está em demonstrar que a substituição processual em ações 
individuais cíveis perfaz atribuição subsidiária do Ministério Público, eis que, conside-
rando os conceitos de escassez, “tradeoffs”, eficiência e eficácia, tal atuação resultará, 
inevitavelmente, em prejuízo ao exercício de outras atribuições, em especial as exclu-
sivas e prioritárias.

Tendo em vista as limitações de um artigo acadêmico, não se procederá aqui 
com aprofundamentos em torno de marcos teóricos, mas sim com a utilização de  
conceitos consolidados da economia, da administração e do direito, quais sejam, “es-
cassez” e “tradeoffs” (Mankiw), “eficiência” e “eficácia” (Drucker), e “conformidade 
funcional” (Canotilho).

A justificativa está na compreensão de que a substituição processual de necessi-
tados de maneira indiscriminada pelo Ministério Público contribui para o não alcance 
de suas prioridades institucionais9 e para a manutenção da omissão inconstitucional 
de não estruturação da Defensoria Pública (art. 134, CF; e art. 98, ADCT), que por sua 
vez é pressuposto para a efetivação do art. 5º, LXXIV, da CF.

O desenvolvimento iniciará com a definição dos conceitos de “Ministério Públi-
co”, “Defensoria Pública”, “advocacia dativa”, “necessitados”, “substituição processu-
al”, “escassez”, “tradeoffs”, “eficiência”, “eficácia” e “conformidade funcional”.

7  Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?doc-
TP=TP&docID=2822228. Acesso em 30 jul 20.

8  Sem prejuízo da atribuição de fiscal do ordenamento (intervenção) pre-
vista em diversos dispositivos legais, como por exemplo no art. 178 do CPC.

9  Como exemplo de prioriedades institucionais, o presente artigo utilizará 
os objetivos, diretrizes e ações fixados no Planejamento Estratégico MPPR 2019-2029.

Após, serão expostos dispositivos legais, doutrina e jurisprudência acerca da 
atuação do Ministério Público como substituto processual de necessitados, em espe-
cial quando inexistente Defensoria Pública na unidade jurisdicional.

Em seguida, as consequências de se proceder com a substituição processual de 
necessitados – generalizada e sem critérios, sob a ótica dos conceitos de escassez, 
“tradeoffs”, eficiência, eficácia e das prioridades institucionais.

Depois, apresentação de dois “cases” em que o Ministério Público optou por di-
recionar esforços em atribuições exclusivas e prioritárias: Promotorias de Justiça das 
Comarcas de Paranacity/PR e de Cerro Azul/PR, anos 2017, 2018 e 2019.

Por fim, conclusão defendendo um Ministério Público que atue estrategicamen-
te, com foco em suas atribuições exclusivas e prioritárias.

Quanto à metodologia, adota-se uma abordagem científica dedutiva. Científica 
porque possibilita a verificação de seus resultados10. E dedutiva porque partirá de 
premissas estruturadas de maneira lógica e racional para o alcance de conclusões11.

No que tange ao método de procedimento, será (i) exploratório, proporcionan-
do um quadro do tema de pesquisa sem qualquer comprometimento estatístico; (ii) 
qualitativo, com definição e contextualização do tema de pesquisa, identificando as-
sim sua natureza; (iii) interdisciplinar, pois ainda que haja ênfase no aspecto jurídico, 
aplicam-se conceitos da Administração e da Economia; e (iv) dissertativo.

E referente às técnicas de pesquisa, tem-se consulta à documentação direta 
(Constituição Federal e legislação); e indireta (notícias, reportagens, doutrina e juris-
prudência).

Como resultado prático, almeja-se fomentar o debate em torno do aprimora-
mento da atuação do Ministério Público.

3 CONCEITOS

Inicia-se pela fixação de conceitos essenciais à compreensão do problema de 
pesquisa.

3.1 MINISTÉRIO PÚBLICO

Extrai-se do Glossário Jurídico do STF:

“Instituição permanente, una, indivisível e independente, in-
cluída na Constituição Federal entre as atividades essenciais à 
função jurisdicional do Estado. A esse órgão incumbe a defe-
sa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis, bem como a fiscalização da 

10  MEZZAROBA, Orides; MONTEIRO, Cláudia Servilha. Manual de metodo-
logia da pesquisa no Direito. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 50.

11  GRAY, David E. Pesquisa no mundo real. 2. ed. Porto Alegre: Penso, 
2012.
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aplicação e execução das leis”12.

Quanto às atribuições do Ministério Público (ou “funções institucionais”), traz  a 
CF:

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma 
da lei;

II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos ser-
viços de relevância pública aos direitos assegurados nesta 
Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua ga-
rantia;

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e 
de outros interesses difusos e coletivos;

IV - promover a ação de inconstitucionalidade ou represen-
tação para fins de intervenção da União e dos Estados, nos 
casos previstos nesta Constituição;

V - defender judicialmente os direitos e interesses das popu-
lações indígenas;

VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos 
de sua competência, requisitando informações e documentos 
para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva;

VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma 
da lei complementar mencionada no artigo anterior;

VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de 
inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas 
manifestações processuais;

IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde 
que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a re-
presentação judicial e a consultoria jurídica de entidades pú-
blicas.

§ 1º A legitimação do Ministério Público para as ações civis 
previstas neste artigo não impede a de terceiros, nas mesmas 

12  MINISTÉRIO PÚBLICO, in: Glossário Jurídico. Supremo Tribunal Federal 
– STF. Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/glossario/. Acesso em 4 ago 2020.

hipóteses, segundo o disposto nesta Constituição e na lei.

Conforme lição de José Afonso da Silva, “o Ministério Público vem ocupando 
lugar cada vez mais destacado na organização do Estado, dado o alargamento de suas 
funções de proteção de direitos indisponíveis e de interesses coletivos”13.

Tal posição é reiteradamente sufragada pelo STF:

[…] Como se sabe, a Constituição da República atribuiu ao Mi-
nistério Público posição de inquestionável eminência político-
-jurídica e deferiu-lhe os meios necessários à plena realiza-
ção de suas elevadas finalidades institucionais, notadamente 
porque o Ministério Público, que é o guardião independente 
da integridade da Constituição e das leis, não serve a gover-
nos, ou a pessoas, ou a grupos ideológicos, não se subordina 
a partidos políticos, não se curva à onipotência do poder ou 
aos desejos daqueles que o exercem, não importando a ele-
vadíssima posição que tais autoridades possam ostentar na 
hierarquia da República […] (STF. PET 9.068, Rel. Min. Celso 
de Mello, 17/08/2020).

3.2 DEFENSORIA PÚBLICA

“A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional 
do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, 
fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a de-
fesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de 
forma integral e gratuita, aos necessitados” (art. 134, CF).

Consoante doutrina de José Afonso de Silva, a Defensoria Pública é a instituição 
destinada a efetivar o acesso à justiça aos pobres14.

Do site da Defensoria Pública do Estado do Paraná extrai-se:

[…] é dever do Estado, através da Defensoria Pública, garantir 
assistência jurídica integral e gratuita àqueles que não po-
dem custeá-la. Isso significa muito mais do que o direito a as-
sistência judicial, abrangendo a defesa, em todas as esferas, 
dos direitos dos necessitados.15

13  SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 32 ed. 
São Paulo: Malheiros, 2009, p. 597.

14  DA SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 32 ed. 
São Paulo: Malheiros, 2009, p. 606.

15  DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ. O que é Defensoria Pú-
blica. Disponível em: www.defensoriapublica.pr.def.br/pagina-27.html. Acesso em 5 
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3.3 ADVOCACIA DATIVA

Conceitua o Vocabulário Jurídico De Plácido e Silva:

Considera-se dativo ou advogado de ofício o advogado nomeado pelo juiz para 
defender, em juízo, os interesses de pessoa pobre, assim considerada aquela que não 
tem subsídios suficientes para constituir advogado por conta própria, sem prejuízo do 
seu sustento e de sua família.16

“Defensor dativo” pode ser considerado sinônimo de “advogado dativo”, eis que 
é aquele que o juiz nomeia para atuar em favor da parte17.

Em âmbito normativo, a Lei 1.060/50, que “estabelece normas para a concessão 
de assistência judiciária aos necessitados”, dispõe:

Art. 1º. Os poderes públicos federal e estadual, independente 
da colaboração que possam receber dos municípios e da Or-
dem dos Advogados do Brasil, - OAB, concederão assistência 
judiciária aos necessitados nos termos da presente Lei.  

Art. 5º. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o 
pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferi-
mento dentro do prazo de setenta e duas horas.

§ 1º. Deferido o pedido, o juiz determinará que o serviço de 
assistência judiciária, organizado e mantido pelo Estado, 
onde houver, indique, no prazo de dois dias úteis o advogado 
que patrocinará a causa do necessitado.

§ 2º. Se no Estado não houver serviço de assistência judiciá-
ria, por ele mantido, caberá a indicação à Ordem dos Advo-
gados, por suas Seções Estaduais, ou Subseções Municipais.

§ 3º. Nos municípios em que não existirem subseções da Or-
dem dos Advogados do Brasil, o próprio juiz fará a nomeação 
do advogado que patrocinará a causa do necessitado.

ago 2020.

16  ADVOGADO. In: Vocabulário Jurídico. SILVA, De Plácido e. Rio de Janei-
ro: GEN, 2009.

17  DEFENSOR DATIVO. In: Vocabulário Jurídico. SILVA, De Plácido e. Rio de 
Janeiro: GEN, 2009.

[...]

Nesse sentido, o Estatuto da OAB (Lei 8.906/94) prevê remuneração pelos servi-
ços prestados pelo advogado dativo, bem como o seu caráter subsidiário em relação 
à Defensoria Pública:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos ins-
critos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos 
fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. 

§ 1º O advogado, quando indicado para patrocinar causa de 
juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da De-
fensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito 
aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada 
pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado. […]

Art. 34. Constitui infração disciplinar: […] XII - recusar-se a 
prestar, sem justo motivo, assistência jurídica, quando nome-
ado em virtude de impossibilidade da Defensoria Pública;

No caso do Estado do Paraná, a Lei Estadual 18.664/15 regulamenta a advocacia 
dativa, prevendo expressamente a possibilidade de atuação cível (art. 5º).

Nesse sentido, o art. 20 da Resolução 21/2019 do Conselho Seccional da OAB/
PR dispõe que “a nomeação de Advogados dativos será feita às pessoas naturais que 
comprovarem a insuficiência de recursos, à exceção da nomeação de curador especial 
e nos feitos de natureza criminal, nos termos da lei processual”.

3.4 NECESSITADOS (OU “HIPOSSUFICIENTES”)

Como visto, a CF (art. 5º, LXXIV) prevê que “necessitados” têm direito à assistên-
cia jurídica integral e gratuita18.

O termo “necessitado” (ou “hipossuficiente”) apresenta dois conceitos: um es-
trito, com enfoque econômico; e outro amplo, que considera também aspectos so-
ciais, culturais e organizacionais.

Iniciando pelo conceito estrito, o art. 2º da Lei 1.060/5019 traz “necessitado” 
como “todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do pro-
cesso e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família”. 

O CPC/15, em mesmo sentido, dispõe que pessoa “com insuficiência de recursos 

18  “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insu-
ficiência de recursos”.

19  Artigo revogado pela Lei 13.105/15 (CPC/15), mas que ainda pode ser utilizado como 
fonte hermenêutica.
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para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 
à gratuidade da justiça, na forma da lei” (art. 98).

Já em relação ao conceito amplo, confira-se lição de José Afonso da Silva:

Nem sempre o conceito de “insuficiência” pode ser definido 
a priori. O caso, a situação jurídica concreta, especialmente 
quando se trate de defesa em juízo, é que vão indicar se o 
interessado está ou não em condições de organizar a defesa 
de seus direitos por conta própria. Não é necessário que o 
interessado seja absolutamente desprovido de recursos, seja 
miserável.20

No que é seguido por Ada Pellegrini Grinover:

Quando se pensa em assistência judiciária, logo se pensa na 
assistência aos necessitados, aos economicamente fracos, 
aos “minus habentes”. É este, sem dúvida, o primeiro aspecto 
da assistência judiciária: o mais premente, talvez, mas não o 
único […] A exegese do termo constitucional não deve limitar-
-se ao recursos econômicos, abrangendo recursos organiza-
cionais, culturais, sociais.21

Nesse sentido, Rogerio de Oliveira Souza propõe que “a hipossuficiência deve 
ser analisada sob três aspectos: a hipossuficiência econômica, a hipossuficiência de 
informação (ou técnica) e a hipossuficiência jurídica”22.

No julgamento da ADI 3.943, em 2015, o STF, ao reconhecer a legitimidade ativa 
da Defensoria Pública no âmbito do processo coletivo, acolheu a definição ampla de 
necessitado.

Assim, pese o critério econômico ser apenas uma das facetas da “necessidade” 
ou “hipossuficiência”, apresentam-se a seguir alguns critérios objetivos de enquadra-
mento.

Para a DPE/PR (Deliberação CSDP 42/2017), presume-se necessitada a pessoa 
natural integrante de entidade familiar que, cumulativamente, (a) aufira renda fami-
liar mensal de até 3 salários-mínimos; (b) não seja titular de direitos que ultrapassem 
1.500 UFIR (aproximadamente R$ 165.000,00, Resolução SEFA 236/2020); e (c) não 
possua aplicações ou investimentos financeiros que ultrapassem 12 salários-mínimos.

No âmbito da OAB/PR (art. 20, Res. 21/2019 do Conselho Seccional), a hipossufi-

20  SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 5. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2008. p. 173.

21  In: STF. ADI 3.943. Disponível em: http://stf.jus.br. Acesso em 01 set 2020.

22  SOUZA. Rogerio de Oliveira. Da hipossuficiência. Disponível em: http://gmf.tjrj.jus.
br/. Acesso em 26 ago 2020.

ciência econômica é demonstrável através de inscrição no CadÚnico23 e renda familiar 
não superior a 2 salários-mínimos.

O CadÚnico24 também possui critérios objetivos de enquadramento:

Decreto 6.135/07. Art. 4º  Para fins deste Decreto, adotam-se 
as seguintes definições: […] II - família de baixa renda [...]: 
a) aquela com renda familiar mensal per capita de até meio 
salário mínimo; ou b) a que possua renda familiar mensal de 
até três salários mínimos;

Inobstante, tanto para a DPE/PR quanto para a OAB/PR, há possibilidade de fle-
xibilização dos critérios conforme as peculiaridades do caso concreto, o que se coadu-
na com a adoção de um conceito amplo de pessoa “necessitada”.

Importante frisar, já nesta etapa do estudo, que não se está a defender que o 
Ministério Público não deva agir em prol de pessoas necessitadas ou hipossuficientes, 
eis que tal hipótese violaria os arts. 127 e 129 da CF.

O que se proporá é que a atuação em ações individuais cíveis na qualidade de 
substituto processual (autor da ação) deve perfazer atribuição tão somente subsidiá-
ria e excepcional do Ministério Público.

3.5 SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL (OU “LEGITIMAÇÃO EXTRAODINÁRIA”)

A substituição processual (ou legitimação extraordinária25) perfaz espécie do gê-
nero legitimidade para agir, que por sua vez é uma das condições da ação26.

23  Decreto 6.135/07. Art. 2º O Cadastro Único para Programas Sociais - Ca-
dÚnico é instrumento de identificação e caracterização sócio-econômica das famílias 
brasileiras de baixa renda, a ser obrigatoriamente utilizado para seleção de benefici-
ários e integração de programas sociais do Governo Federal voltados ao atendimento 
desse público. […] Art. 4º  Para fins deste Decreto, adotam-se as seguintes definições: 
II - família de baixa renda […]: a) aquela com renda familiar mensal per capita de até 
meio salário mínimo; ou b) a que possua renda familiar mensal de até três salários 
mínimos;

24  “Instrumento de identificação e caracterização sócio-econômica das fa-
mílias brasileiras de baixa renda”, cuja utilização é obrigatória “para seleção de benefi-
ciários e integração de programas sociais do Governo Federal voltados ao atendimen-
to desse público” (art. 2º, Decreto 6.135/07)

25  Adota-se no presente estudo a corrente doutrinária que considera subs-
tituição processual sinônimo de legitimação extraordinária. Sobre a controvérsia, ver: 
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 9. ed. Salva-
dor: JusPodivm, 2017, p. 135-136.

26  DIDIER, Fredie Jr. Condições da ação e o projeto de novo CPC. Disponí-
vel em: www.frediedidier.com.br/artigos/. Acesso em 04 set 2020.
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Majoritariamente, a legitimidade para agir se divide em ordinária e extraordi-
nária (ou “substituição processual”). Na legitimação ordinária, “coincidem as figuras 
das partes com os polos da relação jurídica, material ou processual, real ou apenas 
afirmada, retratada no pedido inicial”, enquanto que na legitimação extraordinária 
(ou substituição processual), o autor da ação defende em nome próprio interesse de 
outro sujeito de direito27.

Na tutela de direitos individuais, a regra está na legitimidade ordinária28. Nesse 
sentido, consoante art. 18 do CPC29, a legitimidade extraordinária (ou substituição 
processual) exige autorização no ordenamento jurídico.

Exemplo de substituição processual está na legitimidade do Ministério Públi-
co para ajuizar ação (constitutiva) de investigação de paternidade (art. 2º, §4º, Lei 
8.560/92).

No presente artigo, será defendido que o ordenamento pátrio (que inclui  pre-
cedentes obrigatórios) não impõe ao(a) agente ministerial um dever de propor ação 
individual cível, mas sim de adotar as medidas cabíveis para a tutela dos direitos dos 
necessitados, o que pode significar atendimento seguido de encaminhamento à De-
fensoria Pública ou à advocacia dativa.

3.6 ESCASSEZ E “TRADEOFFS” (ECONOMIA)

Trata-se de conceito fundamental da teoria econômica30.
Conforme doutrinas de Mankiw31, Lacombe32, entre outros, vive-se em uma re-

alidade fática onde os recursos são limitados (escassez), de modo que toda pessoa, 
família, empresa, governo, sociedade etc. são obrigados a tomar decisões partindo da 
premissa de que sempre existirá uma demanda maior do que a oferta de determina-
do recurso. 

Assim, toda tomada de decisão pressupõe a escolha de alguma coisa em detri-

27  DIDIER. Fredie Jr. Fonte normativa da legitimação extraordinária no 
novo Código de Processo Civil: a legitimação extraordinária de origem negocial. Dis-
ponível em: www.frediedidier.com.br/artigos/. Acesso em 04 set 2020.

28  NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 
9. ed. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 134.

29  Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo 
quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Parágrafo único. Havendo substitui-
ção processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial.

30  MENDES, Carlos Magno et al. Introdução à economia. 3. ed. Programa 
Nacional de Formação em Administração Pública. Disponível em: https://educapes.
capes.gov.br/. Acesso 06 out 2020.

31  MANKIW, N. Gregory. Introdução à economia. 8. ed. São Paulo: Cenage, 
2019, p.2-3.

32  LACOMBE, Francisco José Masset. Dicionário de Administração. São 
Paulo: Saraiva, 2004.

mento de outra. É o que se denomina “tradeoff”.
A aplicação da teoria econômica ao direito, algo já consagrado nos Estados Uni-

dos, ganha cada vez mais espaço na jurisprudência pátria:

[...] a economia é a ciência da escolha racional em um mun-
do - nosso mundo - no qual os recursos são limitados em re-
lação às necessidades humanas (Richard Posner). O objetivo 
da aplicação das normas jurídicas deve ser a maximização do 
aproveitamento dos recursos (STF. ADI 4.101, Rel. Min. Luiz 
Fux, 15/06/20).

3.7 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA (ADMINISTRAÇÃO)

Preliminarmente, alerta-se que há diferenças entre os conceitos de “eficácia” e 
“eficiência” no Direito e na Administração.

Nesse sentido, possível traduzir o princípio da eficiência do art. 37 da CF como 
obrigação do Estado brasileiro (que inclui o Ministério Público) adotar instrumentais 
da Administração, entre eles, justamente, os conceitos de eficiência e a eficácia33.

Na seara da Administração, Drucker leciona que “eficiência” consiste em fazer 
certo as coisas, enquanto “eficácia” significa fazer as coisas certas. Por isso, “não há 
nada tão inútil quanto fazer com eficiência o que de maneira alguma deveria ter sido 
feito”.34

Chiavenato aprofunda os conceitos:

À medida que o administrador se preocupa em fazer correta-
mente as coisas,

ele está se voltando para a eficiência (melhor utilização dos 
recursos disponíveis). Porém, quando ele utiliza estes instru-
mentos fornecidos por aqueles que executam para avaliar o 
alcance dos resultados, isto é, para verificar se as coisas bem 
feitas são as que realmente deveriam ser feitas, então ele está 
se voltando para a eficácia (alcance dos objetivos através dos 
recursos disponíveis).35 

33  CASTRO, Rodrigo Batista de. Eficácia, eficiência e efetividade na admi-
nistração pública. Artigo apresentando no 30º Encontro da ANPAD, Salvador, 2006. 
Disponível em: http://www.anpad.org.br/. Acesso em 09 nov 2020.

34  DRUCKER, Peter F. Managing for business effectiveness. Harvard Busi-
ness Review, mai 1963. Disponível em: https://hbr.org. Acesso em 06 out 2020 (tradu-
ção livre).

35  CHIAVENATO, Idalberto. Recursos humanos na Empresa: pessoas, or-
ganizações e sistemas. 3.ed. São Paulo: Atlas, 1994. p. 70. 
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Assim, nem sempre se é eficiente e eficaz ao mesmo tempo. 
Utilizando o esporte como analogia, uma partida jogada com maestria demons-

tra eficiência de um atleta, mas eficaz é tão somente aquele que alcança a vitória.
Nesse sentido, uma Promotoria de Justiça pode ser considerada “eficiente” ao 

propor elevado número de petições iniciais cíveis. Todavia, conforme será aqui defen-
dido, tal estratégia pode conduzir a uma perda de eficácia em outras áreas de atuação.

3.8 PRINCÍPIO DA CONFORMIDADE FUNCIONAL (OU “JUSTEZA”)

Em sua obra, Canotilho apresenta um catálogo de princípios de interpretação 
para a concretização da Constituição.

No que tange ao tema de pesquisa, importa o princípio da “conformidade fun-
cional” (ou “justeza”), que visa:

[…] impedir em sede de concretização da constituição, a alte-
ração de repartição de funções constitucionalmente estabe-
lecida (sic) [...] o órgão (ou órgãos) encarregado da interpre-
tação da lei constitucional não pode chegar a um resultado 
que subverta ou perturbe o esquema organizatório-funcional 
constitucionalmente estabelecido (Ehmke) […].36

Como será visto, a “captura” de atribuições da Defensoria Pública pelo Minis-
tério Público contribui para a não concretização da Constituição (arts. 5º, LXXIV, 127, 
129, e 134; e art. 98, ADCT), ainda que vise, no curto prazo, um objetivo louvável, que 
é a tutela de direitos individuais de necessitados.

3 LEGISLAÇÃO, DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA ACERCA DA ATUAÇÃO DO MI-
NISTÉRIO PÚBLICO EM CASO DE AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA

Como exposto na introdução, a Constituição atribuiu à Defensoria Pública, e não 
ao Ministério Público, a promoção de demandas individuais cíveis de necessitados 
(art. 134, CF).

A celeuma surge, justamente, quando da ausência de Defensoria Pública em 
determinada unidade jurisdicional.

O art. 5º da Lei 1.050/60 (em vigor) e o art. 22 da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), 
acima transcritos, prevêem de maneira expressa que, em ausente defensor público, 
compete ao advogado dativo a assistência judiciária a necessitado.

Além de previsão normativa na Lei Estadual 18.664/15, pesquisa na internet 
permite concluir que a advocacia dativa está em pleno funcionamento no Estado do 
Paraná. À guisa de exemplo, têm-se notícias de realização de reunião entre o TJPR e 

36  CANOTILHO. José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da 
constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003, p. 1224.

a OAB/PR para entrega do novo regulamento da advocacia dativa37 e de curso de for-
mação em advocacia dativa pela Escola Superior da OAB/PR.

Para arrematar, aduziu o Min. Rogerio Schietti Cruz em voto de precedente re-
petitivo do STJ que “a atuação do defensor dativo é subsidiária à do defensor público” 
mas “essa não é a realidade de muitos estados da Federação, nos quais a atuação da 
advocacia dativa é francamente majoritária, sobretudo pelas inúmeras deficiências 
estruturais que acometem as Defensorias Públicas”38.

Ante o exposto, possível concluir que o ordenamento pátrio prevê a advocacia 
dativa como instrumento subsidiário à Defensoria Pública para fins de efetivação do 
serviço público essencial de assistência judiciária gratuita aos necessitados (art. 5º, 
LXXIV), sendo que, no Estado do Paraná, resta devidamente estruturada.

Mas qual o papel do Ministério Público na âmbito da assistência judiciária gra-
tuita a necessitados?

Iniciando pela Constituição, a atribuição para propor demandas individuais cí-
veis de necessitados não está expressa no art. 129, mas faz-se possível a partir de uma 
interpretação conjunta dos arts. 127 e 129, IX:

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.

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: […] 
IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde 
que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a re-
presentação judicial e a consultoria jurídica de entidades pú-
blicas.

Com efeito, os tribunais superiores reconhecem a legitimidade extraordinária 
do Ministério Público em inúmeras hipóteses afetas ao tema de pesquisa39.

37  OAB/PR. Triagem passará a ser feita na advocacia dativa: novo regu-
lamento é entregue à Corregedoria-Geral de Justiça. Disponível em: http://advoca-
ciadativa.oabpr.org.br/triagem-passara-a-ser-feita-na-advocacia-dativa-novo-regula-
mento-e-entregue-a-corregedoria-geral-de-justica.html. Acesso em 21 nov 2020.

38  STJ. Recurso Especial 1.656.322/SC. Julgado em: 23 out 2019.

39  À guisa de exemplo: O Ministério Público é parte legítima para ajuiza-
mento de ação civil pública que vise o fornecimento de remédios a portadores de 
certa doença (STF. Repercussão Geral. Tema 262); e  “O Ministério Público tem legiti-
midade ativa para ajuizar ação de alimentos em proveito de criança ou adolescente 
independentemente do exercício do poder familiar dos pais, ou do fato de o menor se 
encontrar nas situações de risco descritas no art. 98 do Estatuto da Criança e do Ado-
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A LC Estadual 85/99 (Lei Orgânica MPPR) também traz exemplos de atribuições 
que se enquadram na substituição processual individual de necessitados:

Art. 68. São atribuições do Promotor de Justiça: […] II - em 
matéria de Criança e Adolescente: 1. promover: d) as ações 
de alimentos, quando a legislação própria o autorizar;

Todavia, entende-se que tal atribuição é subsidiária, eis que, conforme visto, 
existem outras duas entidades as quais incumbem a asssistência judiciária a necessi-
tados: Defensoria Pública e advocacia dativa.

É o que Mazzilli defende desde 1991:

2. CARÁTER SUBSIDIÁRIO DA ASSISTÊNCIA  […] Entendemos 
que, se na comarca não houver nenhum serviço de assistên-
cia judiciária, não houver indicação da Ordem dos Advogados 
do Brasil e nem houver advogado que patrocine a causa do 
necessitado (cf. artigo 5º e seus §§ da Lei n. 1.060), o órgão 
do Ministério Público tem legitimidade para prestar a assis-
tência judiciária […] necessário insistir em alguns pontos bási-
cos atinentes à assistência judiciária prestada pelo Ministério 
Público. Tal assistência, antes de tudo, é subsidiária, pois a 
lei deixa claro que o Ministério Público prestará a assistência 
judiciária aos necessitados, onde não houver órgãos próprios; 
e, além disso, só deve ser exercida desde que não provoque 
incompatibilidade para o exercício de funções típicas da ins-
tituição.40

Esse entendimento já não era novo em 1991. Em 1984, o Procurador de Justiça 
Dal Pozo defendia a mesma posição durante a XX Conferência Nacional da OAB41.

Nesse contexto de evolução histórica das atribuições do Ministério Público bra-
sileiro, importante destacar que a sua antiga Lei Orgânica (LC 40/81) determinava 
expressamente a assistência judiciária aos necessitados - onde não houvessem órgãos 
próprios: 

Art. 22 - São deveres dos membros do Ministério Público es-

lescente, ou de quaisquer outros questionamentos acerca da existência ou eficiência 
da Defensoria Pública na comarca” (STJ. Súmula 594).

40  MAZZILLI, Hugo Nigro. Manual do Promotor de Justiça. 2 ed. São Paulo: 
Saraiva, 1991, p. 379 e 382.

41  DAL POZZO, Antonio Araldo Ferraz. Democraticação da Justiça. Atuação 
do Ministério Público. Revista Justitia. Ano 46, v. 127. São Paulo: MPSP, 1984, p. 42-
50.

tadual: XIII - prestar assistência judiciária aos necessitados, 
onde não houver órgãos próprios.

Tal disposição não foi replicada na nova Lei Orgânica Nacional (Lei 8.625/93), 
que traz tão somente um dever geral de atendimento:

Art. 43. São deveres dos membros do Ministério Público, além 
de outros previstos em lei: […] VIII - adotar, nos limites de suas 
atribuições, as providências cabíveis em face da irregularida-
de de que tenha conhecimento ou que ocorra nos serviços a 
seu cargo; […] XIII - atender aos interessados, a qualquer mo-
mento, nos casos urgentes;

A retirada de tal atribuição da legislação infraconstitucional federal é decorrên-
cia lógica do advento da CF/88, que trouxe em seu bojo o já citado e reiterado art. 
134, que institui a Defensoria Pública.

Quanto à Lei Orgânica do MPPR42 (LC Estadual 85/99), tem-se réplica tanto do 
revogado art. 22 da LC 40/81 quanto do vigente art. 43 da Lei 8.625/93:

Art. 67. Ao Promotor de Justiça incumbe exercer: […] § 1º. 
Dentro das esferas de suas atribuições, cabe aos Promotores 
de Justiça: […] III - atender a qualquer do povo, ouvindo suas 
reclamações, informando, orientando e tomando as medidas 
de cunho administrativo ou judicial, ou encaminhando-as às 
autoridades ou órgãos competentes.

Art. 155. Os membros do Ministério Público devem exercer 
suas funções com zelo e probidade, observando o decoro pes-
soal, as normas que regem a sua atividade e, especialmen-
te: XVII - prestar assistência judiciária aos necessitados, onde 
não houver órgãos próprios.

Assim, extraem-se dos aludidos dispositivos vigentes, doutrina e jurisprudência 
as seguintes normas gerais e abstratas: 

I. o(a) agente ministerial tem o dever de atender a qualquer pessoa que venha a 
procurar o Ministério Público, incluindo necessitados;

II. onde não houver órgãos próprios, o(a) agente ministerial tem o dever de pres-
tar assistência judiciária gratuita aos necessitados;

III. em havendo órgãos próprios (exemplo: advocacia dativa), o(a) agente minis-
terial tem o dever de orientar e encaminhar o necessitado a eles.

42  Ministério Público do Estado do Paraná.
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Frise-se: não consta na legislação dever de prestação de assistência judiciária 
(agir como substituto processual, ou seja, autor da ação) a necessitados onde houver 
órgãos próprios. O que há é dever de atendimento, o que deve incluir orientação, 
ainda que básica.

Em suma, a partir de uma interpretação sistemática do ordenamento pátrio, e 
com fulcro no princípio da conformidade funcional (supra), conclui-se que o Minis-
tério Público perfaz espécie de “terceiro nível” de um “sistema de redundância” que 
visa garantir a assistência judiciária gratuita a necessitados.

Em outras palavras, o Ministério Público, como regra, deve atuar como substi-
tuto processual de necessitados em demandas individuais quando tanto Defensoria 
Pública quanto advocacia dativa estiverem ausentes.

Nesse sentido, se é certo que o(a) agente ministerial possui um dever de aten-
dimento a toda e qualquer pessoa, “atender” só significa “atuar como substituto pro-
cessual” (leia-se: propor ação individual cível) em situações excepcionais, como por 
exemplo urgência decorrente de risco iminente de perecimento de direito indisponí-
vel, eis que a tutela deste é atribuição do Ministério Público (art. 127, CF).

Quanto à mensuração do que significa “situações excepcionais”, deve-se ter em 
mente que corre ao lado do critério da urgência o princípio da independência fun-
cional43 (art. 127, § 1º, CF), que concede ao(a) agente ministerial  discricionariedade 
(juízo de conveniência e oportunidade) para decidir se, em determinado caso, o dever 
legal de atendimento a necessitado (art. 43, Lei 8.625/93; art. 67, LC Estadual 85/99) 
será melhor cumprido mediante substituição processual (propositura de ação) ou en-
caminhamento ao órgão competente (Defensoria Pública ou, se ausente, advocacia 
dativa).

Assim, no exemplo do Estado do Paraná, considerando a existência e estrutura-
ção da advocacia dativa, caso se decida atender e encaminhar o necessitado a esta 
ao invés de ingressar com ação judicial, não incorrerá o(a) agente ministerial em falta 
funcional, posto que cumpridas as determinações legais que regem a sua atuação 
(art. 43, Lei 8.625/93; arts. 67 e 155, VII, LC Estadual 85/99).

Inobstante tal discricionariedade, o presente artigo defende o caráter subsidiá-
rio do Ministério Público em relação à advocacia dativa no que tange à propositura de 
demandas individuais cíveis em favor de necessitados.

4 SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL GENERALIZADA DE NECESSITADOS: UMA QUESTÃO DE 
TRADEOFFS

O Ministério Público brasileiro recebeu um amplo rol de atribuições do consti-
tuinte de 1988 (art. 129, CF).

Todavia, partindo dos visitados conceitos de “escassez” e “tradeoffs”, tem-se 

43   “Trata-se de autonomia de convicção, na medida em que os membros 
do Ministério Público não se submetem a nenhum poder hierárquico no exercício de 
seu mister, podendo agir, no procsso, da maneira que melhor entenderem. A hierar-
quia existente restringe-se às questões de caráter administrativo […]”. In: LENZA, Pe-
dro. Direito Constitucional Esquematizado. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 1003.

que nunca será possível a uma Promotoria de Justiça fazer tudo – sendo crucial eleger 
prioridades.

Portanto, ao optar por exercer funções que são precipuamente de outras enti-
dades (Defensoria Pública e advocacia dativa), outras atribuições restarão, inevitavel-
mente, prejudicadas.

Destaque-se que, de acordo com a teoria econômica, essa não é uma opção 
do(a) agente ministerial, mas consequência da realidade que o(a) cerca: os recursos 
são escassos, ou seja, insuficientes para suprir toda a demanda.

Um exemplo:
O servidor de uma Promotoria de Justiça atende mãe que deseja ingressar com 

ação de alimentos para seu filho. Colhe-se depoimento, organizam-se documentos, 
minuta-se portaria de procedimento administrativo, de petição inicial e encaminha-se 
tudo para o(a) agente ministerial, que corrige, assina e repassa a um(a) estagiário(a) 
para protocolo junto ao Poder Judiciário. Após o protocolo, serão meses, senão anos, 
atuando como autor da ação, com a prática de inúmeros atos processuais, tudo a exi-
gir horas de trabalho44 de toda a equipe da Promotoria.

Ora, tal procedimento envolveu uma escolha (“tradeoff”) de aplicação de recur-
sos escassos: se, ao invés de ingressar com a ação, o Ministério Público tivesse orien-
tado a mãe acerca de seus direitos e a encaminhado para a advocacia dativa, teria 
sobrado naquele dia (e em todos os posteriores com prazo judicial)  mais tempo para 
desenvolver outras tarefas, como a instauração de um inquérito civil; a análise atenta 
de inquérito policial; reunião; vistoria externa, capacitação etc..

Multiplicando essa situação por 10, 20, 100 ou mais (vide a 2ª Promotoria de 
Goioerê45), tem-se como resultado prático que a atuação do Ministério Público resta-
rá comprometida com um único objetivo: suprir a ausência de Defensoria Pública na 
Comarca.

Importante destacar, mais uma vez, que não se está aqui a defender que o Mi-
nistério Público deva negar atendimento a quem quer que seja, obrigação legal dis-
posta no art. 32, II, da Lei 8.625/93.

E tampouco a propor que o Ministério Público deva manter-se inerte quanto à 
tutela dos interesses de necessitados.

A questão está em agir estrategicamente, elegendo prioridades.
Nesse sentido, colacionam-se algumas lições dadas durante o Curso de Vitalicia-

mento do MPPR no ano de 202046:
a) o Dr. Edilson Vitorelli, Procurador da República, em aula no dia 03 de abril de 

2020, apontou que o Ministério Público possui elevado potencial de atuação no  pro-
cesso coletivo, arena mais apta ao alcance de resultados estruturantes e, portanto, 
duradouros;

44   “Time is an executive’s scarcest and most precious resource. And orga-
nizations - whether government agencies, businesses, or nonprofits - are inherently 
time wasters.” In: DRUCKER, Peter F.. The Effective Executive. Harper Business. Kindle 
Edition, p. XXI.

45  Ver n. 1.

46  Lições extraídas de maneira informal pelos Autores.
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b) o Dr. Alexey Choi Caruncho, Promotor de Justiça, em aula no dia 23 de abril de 
2020, sugeriu que todos os(as) agentes ministeriais reservem ao menos 1 hora por dia 
para tratar de casos prioritários e sensíveis, a chamada “golden hour”. Ora, exercer 
atribuições de outras entidades resulta em inevitável sobrecarga, tornando impraticá-
vel tal estratégia de gestão do tempo;

c) Por fim, os Drs. Francisco Ilídio Hernandes Lopes, José Paulo Montesino Go-
mes da Silva, entre outros Promotores de Justiça, defenderam em aula do dia 24 de 
julho de 2020 que devem os colegas iniciar e conduzir investigações criminais e de 
improbidade pois, em inúmeras situações, se não o fizerem, nenhum outro órgão ou 
entidade o fará.

À guisa de exemplo, muito embora outras entidades possuam legitimidade para 
propor ações de improbidade administrativa (art. 17, Lei 8.429/92), fato notório que 
a maioria destas é proposta pelo Ministério Público.

Em suma, há atribuições que são exclusivas e prioritárias ao Ministério Público, 
e por isso merecem ser as escolhidas na aplicação de seus recursos.

No âmbito do MPPR, o Planejamento Estratégico 2019-2029 definiu as priorida-
des institucionais a partir da fixação de inúmeros objetivos, diretrizes e ações47. 

Da análise de seu conteúdo, extraem-se, como exemplos, “atuação proativa e 
resolutiva do Ministério Público como custos iuris na área de família” (e não como 
substituto processual em ações de alimentos;) “fomento às ações preventivas na 
Atenção Básica do SUS” (e não substituição processual em ações de medicamentos); 
“coletivização de demandas”, o estabelecimento de parcerias e a intensificação da 
cooperação interinstitucional.

Ou seja, não é objetivo estratégico do MPPR a substituição processual generali-
zada de necessitados.

Noutra senda, há diretrizes e ações previstas no Planejamento Estratégico 2019-
2029 que exigirão atuação direta, eis que atribuição exclusiva do MPPR, como por 
exemplo o “enfrentamento dos crimes contra a ordem tributária” mediante “promo-
ção da persecução penal e da recuperação dos ativos”; e o “aperfeiçoamento da atu-
ação ministerial em prol da maior eficiência das políticas estaduais de segurança pú-
blica” mediante “atuação em prol da atividade persecutória qualificada e planejada”.

Além disso, aplicando os conceitos gerenciais de eficiência e eficácia ao tema de 
pesquisa, tem-se que uma Promotoria de Justiça pode possuir grande quantitativo de 
petições iniciais e manifestações cíveis, o que refletirá positivamente em seus indica-
dores de produtividade (eficiência). Todavia, a partir de uma análise qualitativa, pro-
vavelmente será identificado que esta escolha (“tradeoff”) conduziu a uma carência 
de atuação em outras áreas prioritárias.

Por todo o exposto, tem-se que a “captura” de atribuição da Defensoria Pública 
pelo Ministério Público mascara artificialmente a atual carência na assistência aos 
necessitados. Nesse sentido, os honorários pagos à advocacia dativa são uma forma 
de expor a situação, fomentando assim a adoção de medidas em âmbito legislativo e 
executivo (realização de novos concursos para defensores públicos etc.).

47  MPPR. Planejamento Estratégico do MPPR. Disponível em: http://site.
mppr.mp.br/planejamentoestrategico. Acesso em 18 nov 2020.

Em suma, considerando a escassez de recursos, os “tradeoffs” envolvidos e os 
conceitos de eficiência e eficácia, não deve o Ministério Público “substituir” a Defen-
soria Pública na esfera cível, ou seja, promover demandas individuais de necessitados 
de maneira generalizada, mas sim encaminhar os casos à advocacia dativa (se ausente 
Defensoria Pública), permitindo assim o redirecionamento de recursos (mormente 
tempo) para atribuições que lhe são exclusivas e prioritárias.

Passa-se agora à exposição de dois cases onde o Ministério Público procedeu 
dessa forma.

4.1 ESTUDO DE CASO: PROMOTORIA DE PARANACITY/PR (2017-2019)

Em 2017, a Promotoria de Justiça de Paranácity/PR, considerando a ausência 
de Defensoria Pública na Comarca, promovia indistintamente ações individuais cíveis 
que visavam a tutela de direitos de necessitados, como por exemplo alimentos e me-
dicamentos.

Todavia, vislumbrando a necessidade de focar em atribuições exclusivas e prio-
ritárias, a partir de 2018 iniciou o encaminhamento desses casos para a advocacia 
dativa, via nomeação no Cartório da Vara Cível, ou propositura direta, sem advogado, 
no Juizado Especial da Fazenda Pública (arts. 9º e 14, Lei 9.099/95; e Lei 12.153/09).

Tal fluxo envolvia o atendimento inicial do necessitado pela Promotoria, triagem 
com base em critérios socioeconômicos, orientação e coleta de documentos. Após, 
ao invés de propor a ação judicial, passou-se a encaminhar o necessitado para o Poder 
Judiciário, que procedia com a nomeação de advogado(a) dativo(a) ou protocolo de 
petição inicial. A cooperação interinstitucional contou inclusive com a disponibiliza-
ção de modelos de petições iniciais pelo Ministério Público.

A partir da realocação de recursos, entre 19/04/2017 e 25/10/2019 auferiram-
-se, entre outros, os seguintes resultados:

a) Instauração de 74 novos inquéritos civis e redução do acervo, de 125 para 43;
b) Celebração de 10 termos de ajustamento de conduta (TACs) e propositura de 

55 ações de improbidade administrativa;
c) Encerramento de 830 inquéritos policiais, entre denúncias e arquivamentos;
d) Operação Coleta, com denúncias por crimes da Lei de Licitações em desfavor 

de prefeita, secretários municipais, advogados e empresários48;
e) Operação Roupa Nova, também com denúncias por crimes da Lei de Licita-

ções envolvendo servidores público e empresários49;

48  MPPR. Gaeco oferece denúncia contra nove investigados na Operação 
Coleta, incluindo a prefeita, dois secretários e dois ex-secretários de Paranacity. Dis-
ponível em: https://mppr.mp.br/2020/06/22698,11/Gaeco-oferece-denuncia-con-
tra-nove-investigados-na-Operacao-Coleta-incluindo-a-prefeita-dois-secretarios-e-
-dois-ex-secretarios-de-Paranacity.html. Acesso em 21 nov 2020.

49  MPPR. Gaeco cumpre mandados de busca e apreensão e de afasta-
mento de servidores públicos denunciados por fraude a licitação em Cruzeiro do 
Sul. Disponível em: http://mppr.mp.br/2020/01/22272,11/Gaeco-cumpre-manda-
dos-de-busca-e-apreensao-e-de-afastamento-de-servidores-publicos-denunciados-
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f) Operação Angelus, com responsabilização de 25 investigados pelo crimes de 
tráfico e asssociação para o tráfico de drogas50;

g) Operação Apagão, com imputação dos crimes de tráfico de drogas, corrupção 
passiva, prevaricação e associação criminosa a investigador da Polícia Civil e agente 
de cadeia pública51;

h) Operação Jaguar, com decretação da prisão preventiva e oferecimento de de-
núncia em desfavor de 11pessoas pela prática dos crimes de organização criminosa, 
roubos e furtos a agências bancárias52. 

4.2 ESTUDO DE CASO: PROMOTORIA DE CERRO AZUL/PR (2017-2018)

Em 2017, a Promotoria de Justiça de Cerro Azul/PR já encaminhava as deman-
das individuais de alimentos para a advocacia dativa. Vsando viabilizar a execução do 
Programa SUSCOM+53, optou-se por se passar a encaminhar também as demandas 
individuais de medicamentos.

Com mais tempo disponível, procedeu-se com processo extrajudicial estrutu-
rante na área da saúde, que envolveu inúmeras reuniões, 2 audiências públicas e 
articulação de toda a sociedade com a finalidade de identificar as principais carências 
da saúde básica na Comarca, tudo tendo por base ampla participação popular.

Como resultado, foi definida a área médica da ginecologia como prioritária, com 
a adoção de diversas medidas pelo Poder Público para melhoria do atendimento das 
pacientes e redução das filas de espera para consultas e procedimentos54.

-por-fraude-a-licitacao-em-Cruzeiro-do-Sul.html. Acesso em 23 nov 2020.

50  G1. PM e MP-PR deflagram operação contra suspeitos de tráfico de 
drogas em Paranacity. Disponível em: https://g1.globo.com/pr/norte-noroeste/no-
ticia/pm-e-mp-pr-deflagram-operacao-contra-suspeitos-de-trafico-de-drogas-em-pa-
ranacity.ghtml. Acesso em 23 nov 2020.

51  G1. Investigador é preso em operação contra facilitação de entrada de 
objetos e drogas em cadeia. Disponível em: Investigador é preso em operação contra 
facilitação de entrada de objetos e drogas em cadeia. Acesso em 23 nov 2020.

52  MPPR. Operação Jaguar cumpre mandados de prisão e de busca e 
apreensão contra organização criminosa do Noroeste do Paraná que roubava ban-
cos. Disponível em: https://mppr.mp.br/2018/11/21008,11/Operacao-Jaguar-cum-
pre-mandados-de-prisao-e-de-busca-e-apreensao-contra-organizacao-criminosa-do-
-Noroeste-do-Parana-que-roubava-bancos.html. Acesso em 23 nov 2020.

53  “Pelo Programa busca-se identificar, com base na participação ativa da 
população, as principais questões relativas a ações e serviços públicos na área da saú-
de pública existentes no município, bem como articular com os setores governamen-
tais e não-governamentais a elaboração de estratégias e práticas para implementá-
-las adotando-se a lógica de ouvir para fazer […]. Disponível em: https://saude.mppr.
mp.br/pagina-1053.html. Acesso em 21 nov 2020.

54  Procedimento Administrativo nº MPPR-0034.17.000280-1.

Em outras áreas prioritárias de atuação, merece destaque a Operação Pratos 
Limpos, que apurou desvios de recursos públicos destinados à merenda de crianças 
atendidas por projetos sociais e resultou na denúncia de agentes públicos e empre-
sários por crimes de peculato, falsidade ideológica, associação criminosa e corrupção 
ativa e passiva55.

5 CONCLUSÃO

Incumbe à Defensoria Pública a promoção de direitos individuais aos necessita-
dos;

A ausência de Defensoria Pública em todas as unidades jurisdicionais configura 
omissão inconstitucional que, enquanto não saneada, autoriza que a advocacia dativa 
dê continuidade a esse serviço essencial;

A advocacia dativa atua, portanto, de maneira subsidiária, ou seja, quando au-
sente Defensoria Pública;

No Estado do Paraná, a advocacia dativa está devidamente estruturada;
É atribuição do Ministério Público atender a qualquer pessoa que o procure, to-

mando as providências cabíveis (art. 32, II, Lei 8.625/93), o que significa, a depender 
do caso, informar, orientar, atuar administrativamente, atuar judicialmente ou ainda 
encaminhar às autoridades ou órgãos competentes;

Assim, “atender” ou “tomar as providências cabíveis” não significa, necessaria-
mente, “ingressar com ação judicial na qualidade de substituto processual”;

Inobstante, onde não houver órgãos próprios, é atribuição do Ministério Público 
prestar assistência judiciária gratuita aos necessitados;

Portanto, a atuação do Ministério Público como substituto processual de ne-
cessitados em ações individuais cíveis é subsidiária à da Defensoria Pública e à da 
advocacia dativa;

Tal regra comporta exceções, como por exemplo urgência ou circunstâncias lo-
cais, consoante princípio da independência funcional;

Consoante princípio da conformidade funcional, a “captura” de atribuições da 
Defensoria Pública pelo Ministério Público prejudica a concretização da Constituição 
e mascara uma carência estatal;

A partir dos conceitos econômicos de escassez e “tradeoffs”, tem-se que a subs-
tituição processual de necessitados pelo Ministério Público prejudica o seu desempe-
nho em outras áreas de atuação, incluindo atribuições exclusivas e prioritárias;

A partir dos conceitos gerenciais de eficência e eficácia, tem-se que a substi-
tuição processual de necessitados de maneira generalizada poderá ser identificada 
como alta produtividade, mas não necessariamente conduzirá ao alcance das priori-
dades institucionais;

55  MPPR. MPPR denuncia ex-secretário e mais duas pessoas investigadas 
na Operação Pratos Limpos, que apura desvios de recursos na Prefeitura de Cerro 
Azul. Disponível em: http://mppr.mp.br/2019/09/21873,11/MPPR-denuncia-ex-se-
cretario-e-mais-duas-pessoas-investigadas-na-Operacao-Pratos-Limpos-que-apura-
-desvios-de-recursos-na-Prefeitura-de-Cerro-Azul.html. Acesso em 23 nov 2020.
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No Planejamento Estratégico 2019-2029 do MPPR, não consta a substituição 
processual de necessitados como objetivo, diretriz ou ação, mas sim, à guisa de exem-
plo, aprimoramento da atuação no âmbito do processo coletivo, persecução de certos 
crimes e a cooperação interinstitucional;

Os exemplos das Promotorias de Paranacity/PR e de Cerro Azul/PR permitem 
aferir que a não propositura de ações individuais cíveis pelo Ministério Público não 
significa omissão ou negativa de atendimento a necessitados, mas sim de foco em 
áreas de atuação exclusivas, prioritárias e de expertise, como por exemplo o combate 
à criminalidade e o fomento ao aperfeiçoamento de políticas públicas.

Frise-se: combater a corrupção, o crime organizado ou induzir a efetivação de 
direitos sociais, atribuições por excelência do Ministério Público brasileiro, são formas 
de efetivar os direitos dos necessitados tão importantes quanto a propositura de de-
mandas individuais. Todavia, enquanto só o Ministério Público possui expertise para 
as primeiras, Defensoria Púlica e advocacia dativa são instituições aptas ao desempe-
nho da última.

Em suma, o atendimento de necessitados pelo Ministério Público mediante 
orientação e encaminhamento à Defensoria Pública ou advocacia dativa, e não com 
propositura de demanda judicial na qualidade de substituto processual, consubstan-
cia cumprimento de dever legal, conformidade com sua posição constitucional, au-
sência de prejuízo à tutela de direitos e potencial ganho de eficácia em áreas de atu-
ação que lhe são exclusivas e prioritárias.
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DOLO E NEGLIGÊNCIA: BASES METODOLÓGICAS PARA UMA IMPUTAÇÃO 
RACIONAL-PERSUASIVA

Erick Leonel Barbosa da Silva1

RESUMO: A necessária e dificultosa análise dos mais diversos aspectos atinentes 
ao dolo tem gerado tormentos na doutrina crítica, principalmente quando se dedicam 
a analisar os chamados hard cases. Nessa linha, o que se objetiva é traçar diretrizes, 
ou seja, caminhos a serem seguidos pelo julgador para superar as problemáticas de 
ordem material e processual, no momento da imputação do dolo no caso concreto, 
utilizando-se de um método sistêmico. A primeira diretriz consiste na necessidade 
de o julgador conferir um conteúdo ao dolo. O ponto de partida para compreender e 
superar as divergências doutrinárias e legais é a razão pela qual as ações intencionais 
são punidas de maneira mais severa que as culposas. Sob o enfoque processual, é 
importante que a decisão se sustente em critérios objetivos, pragmáticos, concretos, 
humanamente praticáveis e que não desconsidere a subjetividade do agente. Ao final, 
por meio da análise jurisprudencial, é possível verificar como e se tais questões são 
efetivamente enfrentadas.

PALAVRAS-CHAVE: Dolo; diretrizes; imputação objetivo-subjetiva; conteúdo do 
dolo; vontade e conhecimento.

INTRODUÇÃO

A necessária e dificultosa imputação judicial do dolo tem gerado tormentos na 
doutrina crítica, principalmente quando se dedicam a analisar os chamados hard ca-
ses. A problemática decorre da metodologia empregada no momento da valoração 
dos indicadores externos da intencionalidade, exigindo-se, como alternativa, uma 
análise mais objetiva, racional, sistematizada e profunda, mas sem desconsiderar a 
subjetividade do agente.

É inegável que o processo penal convencional é um meio – um instrumento – ne-
cessário para a descoberta da verdade sobre um fato criminalmente relevante2. Essa 
verdade não é absoluta, que reside no plano ideal, mas aquela que permite ao julga-
dor, de acordo com as provas que lhe foram apresentadas, atingir um nível de certeza 

1     Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná. Mestre em 
ciências criminais, pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Pós-gradua-
do em Direito Público, pela Faculdade de Direito Professor Damásio de Jesus. Possui 
graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná.

2     Segundo BADARÓ (2003, p. 26): “A busca da verdade processual traduz-se 
em um valor que legitima a atividade jurisdicional, não se podendo considerar como 
justa uma sentença que não tenha sido precedida de um processo que aspire a uma 
correta verificação dos fatos”.
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ao prolatar sua decisão3, “certeza definida em termos também relativos, como sendo 
apenas uma elevadíssima probabilidade”4.

 Ora, se essa é a meta do processo penal, é importante reconhecer que ela im-
plica riscos necessários a condenações injustas5. O sistema penal possui dois impor-
tantes papéis, em rota de colisão: o de garantir que ninguém seja condenado injus-
tamente; e o de se certificar que eventuais violações a bens jurídicos serão punidas. 
Não é possível garantir de forma absoluta nem um nem o outro6.  

 Para minorar tais riscos, garantindo ao mesmo tempo decisões mais justas e 
uniformes, parece haver uma imperiosa necessidade de serem utilizados métodos de 
imputação do dolo mais legítimos e com fundamentos mais profundos7.

3      Segundo VARELA (2016, pp. 414-416): “...la verdad es una idealización de la 
aceptabilidad racional”.

4      Cf. BADARÓ (2003, p. 53). Nas lições de COSTA (2015, p. 162), o que importa 
no processo é: “obter crença justificada racionalmente, capaz de produzir consenso 
racional”. TARUFFO (2018, p. 142), por sua vez, refuta a tese de Francesco Carnelutti 
de que nenhuma verdade pode ser atingida por meio do processo e complemen-
ta: “Per un verso, infatti, si può rilevare che verità assolute non vengono conosciute 
né all’interno né all’esterno del processo (salvo che in qualche religione integralista), 
dato che anche la scienza è fallibile e mutevole. Quindi è ovvio che nel processo non 
si scopra nessuna verità assoluta. Nel processo, come al di fuori di esso, ciò che si può 
conseguire è una verità relativa, che per il fatto di non essere assoluta non cessa di 
offrire conoscenze veritiere”.

5      Nesse sentido, reconhece CABRAL (2016, p. 187): “los juicios realizados por 
terceras personas pueden fallar y eso parece indudable y, me parece, no es motivo 
de ninguna sorpresa”. Na mesma linha, RAGUÉS I VALLÉS (1999, p. 306) discorre que: 
“Aceptar en plano teórico lo que en realidad no es outra cosa que, simplificando, ‘el 
riesgo de condena de posibles inocentes’, parece mucho menos atractivo que hablar 
de «verdad material» o de «realidad psicológica». Sin embargo, resulta mucho más 
ajustado a las limitadas capacidades de conocimento de los intervenientes en el pro-
ceso, a la praxis cotidiaña y, por tanto, al ‘auténtico’ Derecho penal” (destaque do 
original). Nas lições TARUFFO (2011, p. 115): “...um processo não inclui apenas uma 
narrativa ou um story-telling: é, outrossim, uma situação complexa na qual várias his-
tórias são construídas e contadas por pessoas diferentes, a partir de pontos de vista 
diferentes e de modos diferentes. São particularmente frequentes e sérios os perigos 
de erro, insuficiência, manipulação e reconstrução incorrecta dos factos, podendo 
conduzir a equívocos dramáticos e a erros substanciais na solução final de um caso”.

6      RAGUÉS I VALLÉS (1999, pp. 341-345). 

7      Segundo HASSEMER (2003, p. 88): “el deber del tribunal de buscar la verdad 
no puede ser entendido como la investigación de la verdad “objetiva”, sino solamente 
como el deber de apoyar una condena sobre aquello que indubitableniente puede 
darse por comprobado. De ello resulta entonces, al mismo tiempo, una fundamenta-
ción más profunda, y sobre todo, un reforzarniento, del principio in dubio pro reo”.

 Na medida em que a subjetividade é inatingível por meios diretos8, a prova in-
diciária assume um enorme protagonismo9, pois permite esclarecer fatos desconhe-
cidos, por meio de fatos efetivamente provados10. É muito comum que os julgadores 
recorram a elementos fáticos, objetivamente comprovados, para atribuir ou não o 
dolo a uma conduta, construindo de forma argumentativa a sua própria narrativa11 
processual12.

 Na prática, no entanto, acaba-se por conferir amplos poderes ao julgador, uma 
vez que emprega regras de experiência nesse exercício argumentativo-narrativo, as 
quais, por si só, são questionáveis13 e, quando mal empregadas, podem acarretar de-
cisões contraditórias, injustas e arbitrárias14.

 Essa livre apreciação da prova, subjetiva e discricionária15, por consequência, 

8      Segundo BUSATO (2014, p. 65): “...a impossibilidade deriva não só da falta de 
instrumentos jurídicos aptos a realizar tal tarefa, mas, por sua própria característica: 
os fenômenos psíquicos resultam inacessíveis”.

9     Para COSTA (2015, p. 192), a prova indiciária é, segundo a doutrina mais tra-
dicional, a única capaz de comprovar o dolo. Na mesma linha, TARUFFO (2002, p. 164) 
discorre que: “...la única forma de determinar hechos de este tipo consiste en utilizar 
técnicas de reconstrución indireta”.

10     Para MENDES (2010, p. 1001): “...a prova indiciária é aquela que permite a 
passagem do fato conhecido ao fato desconhecido”.

11    As explicações de PEREIRA (2012, p. 217) sobre os modelos exclusivamente 
narrativos de prova são relevantes  para o tema que se expõe, já que aponta como 
um, dentre os vários problemas que podem surgir, a possibilidade de manipular os 
eventos, com o fim de conferir a interpretação mais conveniente. Segundo o autor: “...
as pessoas podem alterar sua perceção do valor probatório da prova e o seu próprio 
limiar de crença para os ajustarem à interpretação que preferem do caso”. A mesma 
crítica é encontrada em MENDES (2016, p. 1066) e, obviamente, se impõe à imputa-
ção judicial do dolo.

12     O modelo híbrido de prova, argumentativo-narrativo, permite a utilização 
de argumentos e narrativas na valoração dos fatos provados. Sobre esse tema, ver 
PEREIRA (2012) e MENDES (2016).

13    TARUFFO (2014, p. 291), ao tratar das máximas de experiência, que não 
tenham suporte científico ou estatístico, como método de aferição do nexo causal, 
traz um emaranhado de indagações de difícil resposta e conclui: “Não obstante, os 
questionamentos formulados parecem suficientes para pôr em dúvida o fundamen-
to epistêmico das máximas de experiência, e, portanto, para tornar absolutamente 
problemático o recurso a essas como regras de cobertura para a formulação de uma 
inferência causal”.

14     Cf. RAGUÉS I VALLÈS (2004).

15     Cf. TARUFFO (2014, p. 133). Na mesma linha, discorre MUÑOZ CONDE (1995, 
p. 254): “Entre el in dubio pro reo y la condena hay unos márgenes que el juez tiene 
que recorrer a través de una ‘’libre” valoración de la prueba que, sin embargo, no 
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pode resultar na tomada de decisões arbitrárias16 e conflitantes17. O limite, portanto, 
é a necessária e exaustiva fundamentação das decisões18, por meio de uma análise 
racional19 da prova.

 Nessa perspectiva, a estrutura do raciocínio judicial é extremamente impor-
tante20. O julgador não se pode eximir de seguir diretrizes mais precisas21, consolida-
das em preceitos legais e nas interpretações doutrinárias e jurisprudenciais. Somente 
assim será possível uma correta utilização de standards de prova fundados em valores 
sociais e culturais vigentes, assim como em regras científicas.

 O que se pretende, portanto, é sistematizar essas diretrizes, ou seja, propor 
bases metodológicas que permitam ao julgador superar racionalmente as problemá-
ticas de ordem material e processual, no momento da imputação do dolo no caso 
concreto, tomando por norte os ideais de uniformidade, justiça e individualidade das 
decisões judiciais, como corolários do princípio da dignidade da pessoa humana.

 Num primeiro momento, a questão a ser superada possui estreita relação com 
a dogmática penal, mais especificamente com a importância de se conferir um conte-
údo do dolo e como fazê-lo.

 No tópico seguinte passa-se ao juízo de imputação do dolo, que não pode pres-
cindir do emprego de critérios racionais objetivo-subjetivos de valoração probatória, 
permitindo decisões mais uniformes e justas.  

 Após, será realizado um breve apanhado de alguns critérios doutrinários e ju-
diciais de imputação do dolo; e, no final, um levantamento da jurisprudência de Por-

puede constituir una absoluta subjetivación de la misma” (destaque do original).
16     Cf. TARUFFO (2018, pp. 135-136).   

17     Por isso, para a autora, é necessário que se estabeleça alguns limites inter-
pretativos.

18    Segundo MENDES (2010, p. 1001): “Seja como for, o julgador moderno tem, 
cada vez mais, de produzir abundante fundamentação dos seus juízos probatórios”.

19     O termo “racional” é empregado em sentido similar ao seguinte pensamento 
de PEREZ BARBERÁ (2011, p. 20): “…aquello que se corresponde con determinadas 
bases epistémicas, o con modos de actuar normales o cotidianos de la generalidad o 
de quienes se depempeñan en una actividad concreta dentro de una sociedad deter-
minada”.

20     Cf. TARUFFO (2018, p. 143) e, na jurisprudência espanhola, STS 545/2010, 
datada de 15 de junho de 2010, in verbis: “En relación específicamente con los ele-
mentos subjetivos debe tenerse presente además que solo pueden considerarse acre-
ditados adecuadamente si el enlace entre los hechos probados de modo directo y la 
intención perseguida por el acusado con la acción se infiere de un conjunto de datos 
objetivos que revela el elemento subjetivo a través de una argumentación lógica, ra-
zonable y especificada motivadamente en la resolución judicial”. Na jurisprudência 
portuguesa, ver TRC, processo n°. 11/10.8GASJP.C1, decisão datada de 27 de maio de 
2015.

21     Cf. TARUFFO (2014, p. 135).

tugal, Brasil e Espanha, a fim de ilustrar os reflexos práticos das discussões propostas 
e como as questões são efetivamente tratadas.

 
2 –  DIRETRIZ COM ENFOQUE DOGMÁTICO-PENAL: O CONTEÚDO DO DOLO

 Tratar do dolo conceitualmente é imprescindível para a sua correta aplicação 
ao caso concreto. Não é possível confrontar uma conduta criminosa e subsumi-la a 
um tipo penal sem que se tenha correta compreensão de seus elementos constituti-
vos, e a posição conceitual adotada pode alterar totalmente o resultado do processo, 
como veremos adiante nas decisões judiciais analisadas.

 Assim, o julgador assumir um conteúdo ao dolo é um pressuposto lógico essen-
cial para a elaboração de uma sentença, pois lhe servirá de fio condutor22. O direito 
substantivo serve para estabelecer os elementos conceituais e o adjetivo para definir 
a melhor forma de aplicá-los ao caso concreto23, desde que haja uma inter-relação24.

 A tarefa não é fácil. Há uma vastidão de posições doutrinárias25, na tentativa de 
criar uma fórmula capaz de solucionar os hard cases de maneira mais simétrica.

 Como forma de ilustrar, pode-se mencionar o famoso caso, enfrentado pela 
jurisprudência alemã e citado pelos mais diversos doutrinadores26, do sujeito cari-
nhoso, sensível, que rechaçava a utilização de violência como correção de crianças e é 

22     Segundo SCHÜNEMANN (2002, p. 110), não se pode incluir no conceito de 
dolo elementos processuais de imputação. Primeiro deve-se estabelecer quais os ele-
mentos a serem valorados, pois: “...sin la realidad a valorar no puede haber valoriaci-
ón alguma”. Na mesma linha, VOGEL (2008, p. 16) defende a necessidade de separar 
questões materiais das questões processuais relativas ao dolo.

23    Nesse sentido, leciona RAGUÉS I VALLÉS (1999, p. 193): “si com ele Derecho 
penal se pretende generar algún tipo de efecto en la sociedad, los elementos que 
configuran las normas penales, así como los conceptos que la dogmática crea en su 
labor de interpretación, deben poder ser aplicados en el ámbito del processo penal”. 
Na doutrina inglesa, há uma importante discussão acerca da relevância do conceito 
da intention em DUFF (1990, pp. 31-37). O doutrinador sustenta que o conceito não 
pode ser conferido caso a caso, somente como forma de dar sustento a decisões, por 
isso a importância de um conceito legal.

24    Cf. SCHÜNEMANN (2002, p. 109). Acerca da simbiose entre direito substan-
tivo e adjetivo, ver também R. PASTOR (2017, pp. 125-142). Também nessa mesma 
linha, HASSEMER (1999, p. 79) discorre que: “No es correcto, a la hora de diferenciar 
los presupuestos conceptuales del dolo por una parte, de la prueba de su existencia 
en el proceso penal por otra, plantear los indicadores del dolo como problema exclu-
sivamente procesal. Estos no se pueden separar del concepto de dolo porque solo 
ellos lo hacen aplicable; los indicadores pertenecen al concepto”.

25   Segundo RAGUÉS I VALLÉS (1999, p. 25): “sobre este concreto elemento de la 
infracción penal prácticamente cada autor parece sustentar un modelo teórico distin-
to…”. No mesmo sentido, ver COSTA (2015, p. 154) e VIANA (2018).  

26     Por exemplo, ROXIN (2007, p. 173).
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mestre em Karatê. Certo dia, estava cuidando do filho de sua noiva, não aguentando 
mais ouvir o choro da criança, golpeou-o na cabeça causando sua morte, sem que 
tenha tido sucesso na sua tentativa de reanimá-lo.

 A solução deste, assim como de outros hard cases, exige uma correta análise 
do conteúdo do dolo. O emprego das mais diversas teorias, como a do consentimen-
to, da indiferença ou da representação, pode implicar decisões totalmente opostas.

 Nesse aspecto, verificou-se na jurisprudência uma tendência utilitarista. A teo-
ria conceitual é escolhida pelo julgador para sustentar o que ele acredita ser a melhor 
solução de determinado caso, quando da análise da gravidade em concreto da condu-
ta27.       

 E a legislação também nem sempre é precisa28.
 Assim, para superar a problemática conceitual, o primeiro passo a ser dado 

é a superação da polêmica sobre a(s) razão(ões) pela(s) qual(is) as condutas dolosas 
são punidas mais severamente que as culposas29. Por que o Direito Penal elege de-
terminadas condutas como mais graves a ponto de lhe conferir um tratamento mais 
severo? Somente após responder a esta pergunta será possível definir quais são essas 
condutas.

 A conclusão deve decorrer das próprias funções do direito penal. E a posição 
subjetivamente adotada é que permitirá conferir conteúdo ao dolo30, distinguindo 

27     Para SCHÜNEMANN (2002, p. 107), a jurisprudência, ainda que de maneira 
intuitiva, diferencia condutas que são absolutamente intoleráveis para a proteção do 
bem jurídico, daquelas que são visivelmente menos gravosas. Seguindo essa mes-
ma linha da jurisprudência, ROXIN (2007, p. 172) busca a utilização de parâmetros 
normativos para aferição do dolo. Segundo ele: “...existen acciones que tienen una 
peligrosidad tan grande que ellas solamente pueden ser entendidas como que -por lo 
menos- han sido realizadas bajo un dolo eventual, dando lo mismo el si la delimitaci-
ón entre dolus eventualis e imprudencia consciente se llevara a cabo según criterios 
cognitivos o volitivos”.

28     O Direito brasileiro possui um conceito legal de dolo, no artigo 18 do Código 
Penal, composto por elementos volitivos e cognitivos. Da mesma maneira, na Itália, 
no artigo 43 do Código Penal. A legislação portuguesa foi além e descreveu minuciosa-
mente as situações em que resta configurada a conduta dolosa, em seu artigo 14. Na 
Espanha, Argentina, Alemanha, por outro lado, não há conceito legal de dolo. VIANA 
(2018, p. 10), propõe uma alteração no anteprojeto do novo Código Penal brasileiro, 
para que dele se exclua o conteúdo do dolo, sugerindo a seguinte redação: “Art. 18. 
Quando a lei expressamente não cominar pena à atuação culposa somente é punível 
a atuação dolosa”.

29     Duff (1990, p. 154) realiza o seguinte questionamento: But why should liabi-
lity depend on choice? E responde: Because choice, it is thought, is the defining mark 
of agency; it marks the point at which we engage in the world as free and responsible 
agents, and thus bring ourselves within the proper reach of the criminal law.

30    Segundo HASSEMER (1999, p. 69): Quien no puede contestar a esta pregunta, 
no podrá fundamentar los límites del dolo en criterios normativos aceptables. Tam-

coerentemente as mais diversas concepções.
 Em princípio, o Direito Penal deve preocupar-se com ações voluntárias e não 

com pensamentos. As ações voluntárias consistem justamente na externalização livre 
de uma decisão31.

 Nessa linha, tem prevalecido que a conduta dolosa é uma decisão contra o 
bem jurídico e por isso merece uma punição mais rigorosa, como forma de prevenção 
geral32. Assumindo essa corrente doutrinária, o termo ‘decisão’ contra o bem jurídico 
ou contra a norma violada33 implica  reconhecer que, além do elemento cognitivo, 
subsiste um elemento volitivo. O dolo, portanto, seria composto pelo conhecimento 
situacional e a vontade realizadora.

 Uma solução alternativa é trazida por Günter Jackobs, que trata a conduta do-
losa como o desprezo à vigência da norma, a um “defecto de fidelidad” ao ordena-
mento jurídico34. O doutrinador inicia colocando em questão esse tratamento mais 
severo, citando como exemplo a quantidade de homicídios negligentes, em maior nú-
mero, quando comparados aos dolosos. Portanto, as condutas negligentes, em princí-
pio, seriam mais perigosas a bens jurídicos35 e, em tese, deveriam merecer uma pena 
mais severa.

 No entanto, as ações dolosas têm um efeito comunicativo com a sociedade, no 
sentido de que aquela norma não tem validade, ou seja, de que a norma não constitui 
obstáculo para a realização do crime36.

bém no mesmo sentido, SCHÜNEMANN (2002, p. 104); PEREZ BARBERÁ (2011, p. 14); 
e FEIJOO SÁNCHEZ (2013, p. 128).

31     Cf. DUFF (1990, p. 154).

32    Nesse sentido, HASSEMER (1999, p. 69); e MIR PUIG (1988). Nas lições de Ro-
xin (1997, p. 427): La delimitación entre dolo e imprudencia expresa sin embargo no 
sólo una diferencia de injusto, sino también una diferencia importante de culpabili-
dad, que justifica la distinta punición de ambas formas de conducta: pues quien se de-
cide — aunque sea sólo para un caso eventual — en contra del bien jurídico protegido 
denota una actitud más hostil al Derecho que quien confía — aunque sea negligente-
mente — en la no producción del resultado. VARELA (2016, pp. 414-416) adota uma 
posição diversa, de que a imputação do dolo deve decorrer do caráter retributivo e 
ressocializador do Direito Penal, para evitar a instrumentalização do sujeito com base 
na ideia de uma prevenção geral, que legitima a utilização de elementos puramente 
fictícios e despreza a dignidade da pessoa humana.

33     A tese de que o dolo é uma decisão a favor do injusto é de autoria de Claus 
Roxin e parece predominar hoje na doutrina e jurisprudência. Nesse sentido, ver RO-
XIN (2007, p. 171); e HASSEMER (1999). Segundo PALMA (2017, pp. 133-135), dolo é o 
conhecimento do risco concreto inerente à conduta típica, somado ao conhecimento 
do risco de determinados resultados; e vontade é uma decisão concretizadora.

34     JACKOBS (2003, p. 76).

35     JACKOBS (2003, p. 83).

36     JACKOBS (2003, p. 93).
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 O Direito Penal, punindo de forma mais grave o autor doloso, comunica-se com 
a sociedade, de modo a reafirmar a validade da norma, apontando o fracasso de seu 
transgressor. A pena, segundo o autor, “se produce ejercitando la fe en el Derecho”37.

 O sucesso da ação criminosa cria um desejo social de repeti-la. A punição é a 
contracomunicação, de que não houve sucesso, mas sim fracasso. Por isso a punição 
mais grave serve como forma de prevenção geral, com o objectivo de que a sociedade 
reconheça o valor normativo38.

 Já o sujeito que atua culposamente não se expressa no mesmo sentido. Nas 
condutas imprudentes há uma menor violação à vigência da norma, pois decorrem 
da “incompentencia del autor para el manejo de sus próprios asuntos”39, um fracasso 
nos planos do autor40.

 O doutrinador, portanto, não confere relevância à decisão contra o bem ju-
rídico na imputação dolosa, mas sim ao conhecido desprezo pelo valor da norma. E 
tal teoria é utilizada, por exemplo, por Ramon Ragués I Vallès, para conferir ao dolo 
conteúdo puramente cognitivo41.

 Há, ainda, uma importante posição adotada por Bernardo Feijoo Sánchez de 
que a pena deve ser “proporcional a la lesividad social de la conduta”42, ou seja, há 
uma maior tolerância social sobre condutas negligentes do que dolosas. A punição 
mais severa depende, nesse sentido, de uma maior ou menor graduação de hostilida-
de contra a norma.

 Esta doutrina parece aproximar-se do pensamento de H. L. A. Hart, segundo 
o qual o Direito não deve se preocupar com a moral (no âmbito dos valores sociais) 
no momento de criar condutas ilícitas, mas isso não impede que haja uma diferença 
na gradação das punições, a depender da gravidade moral da conduta43. As condutas 
dolosas e culposas possuem a mesma capacidade lesiva a bens jurídicos. No entanto, 
as condutas dolosas atingem mais gravemente os valores sociais que as culposas, o 
que justificaria um tratamento mais rigoroso.

 Historicamente, Feuerbach equiparava o dolo à intenção em um sentido pura-
mente psicológico44 e é de suas lições que surgem as teorias do consentimento e da 

37     JACKOBS (1992, p. 214).

38     JACKOBS (1992, p. 215).

39     JACKOBS (1995, p. 312).

40     JACKOBS (2003, p. 84).

41    RAGUÉS I VALLÈS (1999). VIANA (2018, p. 10), também assumindo a posi-
ção de que o dolo deve ser composto unicamente pelo elemento cognitivo, realiza a 
seguinte indagação: “se não há na ciência sequer a certeza sobre a necessidade do 
querer para o dolo ou sobre a sua precisão semântica, por que insistir com a sua utili-
zação?”.

42     FEIJOO SÁNCHEZ (2013, p. 131).

43     HART (1968, pp. 59-62).

44     Sobre o dolo na doutrina de Feuerbach, ver RAGUÉS I VALLÉS (1999, pp. 
59-60). HIPPEL (1903, pp. 120-141) também conceituava o dolo com elementos pu-

representação.
 As teorias do consentimento trabalham com um conteúdo completo de dolo, 

composto por vontade e consciência, que não traz maiores dificuldades conceituais 
quando se refere ao dolo direto, pois nele o aspecto volitivo é mais nítido45.

 Nos casos de dolo direto de segundo grau e principalmente de dolo eventual é 
que surge a problemática. Para resolvê-la, os seus adeptos ampliam o conceito voliti-
vo, utilizando termos como “estar de acordo” com a realização do tipo penal, “tenha 
ratificado”, “tenha resignado”, “tenha consentido”, “tenha aprovado”, “tenha dado 
por bem”, “tenha contado com ela”, “tenha ambicionado eventualmente”46.

 Nas teorias da representação há uma inter-relação do dolo com a culpabilida-
de. O elemento volitivo é excluído do dolo eventual, bastando que o sujeito represen-
te um certo risco de sua conduta. O fato de o agente representar como provável ou 
improvável o resultado interfere na imputação de dolo eventual ou culpa consciente 
– teoria da probabilidade47.

 Ambas as teorias foram muito criticadas48. A primeira por tentar estender o 

ramente psicológicos, nos seguintes termos: “Zum Vorsatzgebiet gehõren danach die 
Fälle 1) Des als wünschenswert erstrebten, 2) des mit diesem als notwendig verbun-
den gedachten, 3) desdem Thäter gleichgünltigen rechtswidrigen Erfolges; 4) asl lezte 
Gruppe tritt hinzu der als bloss möglich vorgestellte, dem Thäter an sich unerwüns-
chte Erfolg, sofern dem Thäter der Eintritt dieses Erfolges immerhin lieber war als der 
Verzicht auf seine Interessen”.

45    Cada vez mais ganha espaço corrente que restringe o dolo ao conhecimento, 
extinguindo dele o elemento volitivo. Nessa linha, GRECO (2009, p. 99) assim discorre: 
“O elemento volitivo, ainda que pudesse ser definido com clareza e provado com pre-
cisão, não deve compor o conceito de dolo, pelo simples fato de que não se enxerga 
um fundamento para tanto”. Para RAGUÉS I VALLÉS (2004, p. 13), dolo é “conciencia 
de la realización de un comportamiento típico objetivo”.

46     RAGUÉS I VALLÉS (1999, p. 61). Segundo ROXIN (1997, p. 430), a teoria do 
consentimento exige “para el dolo eventual, junto a la previsión del resultado, que el 
sujeto lo haya aprobado interiormente, que haya estado de acuerdo con él”.

47    RAGUÉS I VALLÉS (1999, pp. 66-70). Em crítica à teoria da probabilidade, 
PUPPE (2006B, pp. 117-118) assim discorre: “Se um ladrão golpeia a cabeça de sua 
vítima com um pesado alicate, para poder roubar-lhe as coisas com calma, enquanto 
ela estiver inconsciente, qual a probabilidade estatística de que a vítima morra em 
decorrência de tal golpe? Com muito mais razão faltará ao autor, quando se decide a 
agir, qualquer idéia de um determinado grau de probabilidade do perigo. E é racional 
que ele não formule um tal juízo de probabilidade. Necessitamos, assim, não de um 
conceito quantitativo, e sim de conceito qualitativo do perigo intenso, cuja represen-
tação fundamente o dolo do autor”.

48     Nas lições de KAUFMANN (1960, p. 193): “Por el contrario, la teoria del con-
sentimiento tropieza aqui com dificultades, por lo menos, cuando se reviste del man-
to del «consentimiento positivo» y del «aprobar». ¿ Es, en realidad, «aprobada posi-
tivamente» la consecuencia accesoria reconocida como de produción cierta, pero no 
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elemento volitivo ao dolo eventual, por meio de expressões que não espremiam efe-
tivamente vontade. Além disso, era incapaz de resolver casos em que a morte não era 
desejada, mas havia necessidade de punição da conduta a título de dolo.

 A teoria da representação, por sua vez, não era capaz de solucionar situações 
em que o agente praticava uma conduta que merecia ser apenada a título de dolo 
eventual, ainda que o resultado fosse pouco provável.

 A decisão do Tribunal Supremo alemão, no caso da correia de couro, julgado 
em 22 de abril de 1955, foi um marco49, pois, na ocasião, optou-se por excluir a vonta-
de em sentido estrito do dolo eventual, que restou configurado pelo fato de os agen-
tes se terem resignado com o resultado morte50, ou seja, houve previsão da morte 
como possível e eles agiram com indiferença frente a isso.

 Na ocasião, dois sujeitos decidiram cometer um roubo contra um terceiro. No 
plano inicial eles pensam em utilizar uma correia de couro contra a vítima, para a en-
forcar até que perdesse a consciência. No entanto, desistem de usá-la, porque sabem 
que pode causar a morte, optando por golpear-lhe a cabeça com um saco de areia. 
Como o saco de areia fora insuficiente, resolveram utilizar a correia de couro, que lhe 
tirou a vida. Os agentes ainda tentaram manobras de reanimação, porém sem suces-

deseada? Si se contesta positivamente a la pregunta, y se eleva de este modo la apro-
bación a criterio general del dolo, la respuesta sólo puede fundamentarse diciendo 
que el autor, en cuanto que obra a pesar de la representación del resultado, aprueba 
también la consecuencia. Entonces tendría que ser contestada la pregunta de por qué 
falla (o puede fallar) esa conclusión de que del obrar se sigue la aprobación, cuando el 
autor considera las consecuencias sólo como posibles. Si, por el contrario, se cortesta 
a aquella pregunta negativamente, entonices habría que explicar por qué la «aproba-
ción» es decisiva en el dolo eventual y, en cambio, en el dolo directo no.
 Todavía mayores, bajo este punto de vista, son las dificultades de la teoria de 
la probabilidad: la producción del resultado considerada como no probable puede ser 
también apetecida. Si no quiere uno negar el dolo en este caso, entonces la represen-
tación de la probabilidad no puede ser una caracteristica general del dolo. La teoria 
de la probabilidad es, pues, desde un principio, sólo una teoría del dolo eventual”.

49    BGHSt 7, 363. A esse respeito, ver RAGUÉS I VALLÉS (1999, pp. 83-88). ROXIN 
(1997) também analisa as minúcias do caso.

50     Imperioso citar o mais relevante trecho da decisão, no que se refere especifi-
camente ao nosso objeto  de estudo: “Die Billigung des Erfolges, die nach der Rechts-
prechung des Reichsgerichts (RGSt 72, 36 [43]; 76, 115) und des BGH (bei Dallinger 
MDR 1952, 16) das entscheidende Unterscheidungsmerkmal des bedingten Vorsatzes 
von der bewußten Fahrlässigkeit bildet, bedeutet aber nicht etwa, daß der Erfolg den 
Wünschen des Täters entsprechen muß. Bedingter Vorsatz kann auch dann gegeben 
sein, wenn dem Täter der Eintritt des Erfolges unerwünscht ist. Im Rechtssinne billigt 
er diesen Erfolg trotzdem, wenn er, um des erstrebten Zieles willen, notfalls, d. h. 
wofern er anders sein Ziel nicht erreichen kann, sich auch damit abfindet, daß seine 
Handlung den an sich unerwünschten Erfolg herbeiführt, und ihn damit für den Fall 
seines Eintritts will (vgl. für einen ähnlich liegenden Fall RGSt 67, 424)”. Disponível em 
https://opinioiuris.de/entscheidung/1495. Acessado em 13 de abril de 2018.

so.
 Atualmente parece haver um consenso de que o conceito de dolo a ser em-

pregado deve ser suficiente para revelar a política criminal adotada por determinado 
sistema penal – mais especificamente os fins das penas – e evitar decisões casuísticas. 
Além de possibilitar a utilização de critérios intersubjetivos51 de aplicação no caso 
concreto.

 Um conteúdo demasiadamente amplo fomenta decisões injustas, pois permite 
uma mesma punição sobre graus diferentes de subjetividade52; e muito restrito é in-
capaz de abarcar os mais diversos casos submetidos ao Poder Judiciário53.

 Há, inclusive, quem defenda a necessidade de se dissociar o conceito de dolo, 
que deve assumir uma afeição estritamente jurídico-normativa, dos seus indicadores 
empíricos, dentre eles, os estados mentais – “conformar-se”, “aceitar”, “assumir o 
risco”, etc. – e da natureza do perigo criado, que serviriam para permitir processual-
mente a subsunção do fato à norma54.

 Conclui-se, portanto, que não existe uma mínima harmonia conceitual de dolo. 

51     Essa ideia será melhor trabalhada no próximo tópico.

52     Como solução, há doutrinadores que sugerem uma forma intermediária de 
intencionalidade, entre dolo eventual e negligência consciente, a exemplo de FEIJOO 
SÁNCHEZ (2013, p. 123).

53    Segundo COSTA (2015:153): “Conceitos teóricos amplos de dolo podem le-
var a absolvições injustas se as exigências probatórias são exageradas. O direito pe-
nal seria indevidamente restringido pelo processual. No outro extremo, a aplicação 
processualmente flexível por demais de conceitos restritivos de dolo pode implicar 
em condenações injustas a esse título. O direito penal seria indevidamente alargado 
pelo processual”. No mesmo sentido, RAGUÉS I VALLÉS (1999), em sua tese doutoral, 
defende que para solucionar toda a problemática conceitual é necessária uma sim-
plificação terminológica do dolo e a busca de critérios de imputação, compreensíveis 
aos operadores jurídicos. Há doutrinadores, a exemplo de FEIJOO SÁNCHEZ (2013, p. 
123), que sugerem uma outra forma de solução, com a criação de um modelo inter-
mediário de intencionalidade, entre dolo eventual e negligência consciente, talvez 
influenciados pelo sistema anglo-saxão.

54    Segundo PEREZ BARBERÁ (2011, p. 32), a caracterização do dolo deve de-
correr de uma valoração da gravidade dos fatos, levando-se em conta seus indicado-
res empíricos, e conclui que: “dolo es la especial clase de reproche objetivo que se 
efectúa a la acción que se aparta de una regla jurídico-penal, por mediar ex ante una 
posibilidad objetivamente privilegiada de que su autor prevea esse apartamiento”. 
Em linha diversa, PUPPE (2006B), no que denomina de teoria normativa da vontade, 
defende um dolo com conteúdo meramente cognitivo, ou seja, que o autor saiba que 
está expondo determinado bem jurídico a um perigo intenso. Para a autora, a crença 
irracional acerca da não realização do resultado demonstra uma maior indiferença 
por parte do agente, frente ao bem jurídico, do que daquele que ao menos levou em 
consideração a possibilidade de lesão.
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Cada doutrinador lhe define de uma forma diferente55. É por isso que o conteúdo do 
dolo merece uma enorme atenção nas decisões judiciais. A mera e superficial utiliza-
ção dos termos legais ou doutrinários não possibilita uma racional e uniforme resolu-
ção dos casos concretos.

 No item 4 serão analisadas algumas decisões judiciais prolatadas em Portugal, 
Brasil e Espanha, possibilitando demonstrar que a jurisprudência, nesse aspecto, ain-
da lida de forma casuística. Mas antes disso é imperioso superar a dificuldade proces-
sual qual seja a metodologia empregada na valoração da prova, de forma a permitir a 
imputação do dolo.

 
3 – DIRETRIZ COM ENFOQUE PROCESSUAL: CRITÉRIOS PARA UMA IMPUTAÇÃO OBJETI-

VO-SUBJETIVA DO DOLO

 A problemática do dolo está longe de limitar-se à mera definição. Como visto 
no tópico anterior, ele é integrado por elementos de cunho psicológico, subjetivo – de 
realidade questionável56 –, cujo acesso é privativo do agente57. Não é passível de um 
mero juízo descritivo58, como se fosse possível fotografá-los59. Nem mesmo a confis-

55     RAGUÉS I VALLÉS (1999, p. 364), sobre os diversos conceitos de dolo, assim 
leciona: “Adoptar una u outra como más adecuada, en función de su menor o mayor 
precisión, probabelmente sólo dependa de los intereses de quien tenga que manejar-
las”.

56     Negando a existência real desses fatos psicológicos, ver SCHÜNEMANN (2002, 
p. 110). Em sentido contrário, GONZÁLEZ LAGIER (2003, p. 641) defende a existência 
dos estados mentais da seguinte forma: “...todos sentimos o experimentamos pensa-
mientos, dolores, cosquillas, percepciones visuales, creencias, deseos, emociones y 
un amplio conjunto de cosas que estas teorías no pueden explicar y que, en realidad, 
están negando que realmente sintamos (puesto que “sentir” es un hecho mental)”.

57    PALMA (2014) eleva a discussão ao plano filosófico, citando a divergência en-
tre o dualismo cartesiano e o behavourismo. Seguindo essa segunda linha filosófica, 
a doutrinadora defende que não há estado mental autônomo, dissociado do compor-
tamento humano. E o significado desse comportamento humano depende de como 
ele é socialmente compreendido. Nem mesmo ao agente seria possível conhecer o 
significado de suas ações se ele não possuísse os signos linguísticos socialmente reco-
nhecidos. Portanto, conclui ela que os estados mentais não são de acesso restrito do 
agente, mas sim atribuíveis por terceiros. Utilizando os mesmos argumentos, PORCI-
ÚNCULA (2014, p. 309) discorre que: “Los estados mentales no son secretos; no son 
cosas que se esconden detrás del rosto, de la «fachada externa» de una persona” 
(destaque do original).

58     Esse método descritivo é denominado por VARELA (2016, p. 417) de modelo 
de imputação débil. Segundo a autora, ele implica em um excessivo ontologismo da 
subjetividade, que acaba por se resolver por meio da utilização de presunções legais 
e judiciais.

59     Leciona HASSEMER (1999, pp. 76 e 78) que: “Estos elementos designan lo 

são autoincriminatória permite um juízo de certeza sobre o dolo60.  
 Assim, a divergência doutrinária acerca de seu conteúdo contribui para a di-

ficuldade de imputá-lo no momento decisório, que não se restringe ao seu aspecto 
volitivo61, mas também ao cognitivo62. Como, por exemplo, no exame do caso concre-
to, é possível estabelecer qual o grau de conhecimento que o sujeito tinha acerca da 
realidade fática e que ele se conformou com determinado resultado63?

 Tamanha é a dificuldade de desvendar a subjetividade do agente que no siste-

“interno” de una persona. Por ello no se pueden describir y concretar con base en una 
observación, sino solo pueden ser, si no se abandona el plano descriptivo, parafrasea-
dos o sustituidos por otras descripciones igualmente problemáticas”. E complementa: 
“el dolo se sustrae a la contemplación del observador y por ello no puede ser descrito 
partiendo de esa observación”.

60    RAGUÉS I VALLÉS (1999, p. 191) cita os seguintes exemplos de que a confis-
são não é suficiente para se comprovar o dolo de maneira direta: “En primeiro ligar, 
pueden darse casos en los que un indivíduo no recuerde exactamente  qué es lo que 
se representó en el momento de llevar a cabo su comportamiento y que su confe-
sión autoinculpatoria obedezca a reconstruciones ex post, tal vez motivadas por un 
cierto sentimiento de culpa. También son imaginables supuestos en que el sujeito no 
encuentre las palabrasadecuadas para describir aquello que realmente pasó por su 
cabeza y caiga en una autoinculpación provocada por el hecho de no haberse sabido 
expresar afortunadamente” (destaque do original). PEREIRA (2012, p. 200) assevera 
que: “Na averiguação das declarações do arguido, confessórias ou outras, o Tribunal 
deverá exercer sempre a devida apreciação crítica quanto à sua consciência, pertinên-
cia e fidedignidade”.

61    HASSEMER (1999, p. 75) assevera que: “Las teorías volitivas del dolo utilizan 
para describir la actitud del sujeto agente expresiones como “conformidad interna”, 
“asunción del riesgo”, “conformarse con”, “indiferencia”, “represión”. Sin embargo, no 
aportan nada sobre las condiciones de aplicación de estos elementos del dolo” (des-
taque do original).

62     Novamente, HASSERER (1999, p. 76) esclarece: “Con las teorías cognitivas 
sucede al final lo mismo. Ofrecen la apariencia de que se interesen por lo observable 
y calculable utilizando para ello expresiones como “posibilidad”, “riesgo” o “proba-
bilidad preponderante”, pero las apariencias engañan. Pues los grados objetivamen-
te descriptibles de la peligrosidad no son, para una concepción del dolo, aceptables 
como tales sino solo en la medida en que vayan investidos de una valoración y elabo-
ración subjetivas” (destaque do original). No mesmo sentido, ver DÍAZ PITA (2014, p. 
10).

63     Segundo RAGUÉS I VALLÉS (1999, p. 191): “...se debe mostrar de modo con-
vincente cuáles son los medios que hacen posible la averiguación de la realidad psíqui-
ca pretérita y ajena que, desde estos puntos de vista, sierve de sustrato material para 
la apreciación de dolo en un caso concreto”. ZAFFARONI e PIERANGELI (2004:475) 
esclarecem que: “O limite entre o dolo eventual e a culpa com representação é um 
terreno movediço, embora mais no campo processual do que no penal”.
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ma penal anglo-saxão, nas chamadas strict liability ofenses64, há hipóteses legalmente 
previstas em que se admite a presunção do dolo, uma verdadeira responsabilidade 
penal objetiva. Por exemplo, na seção 213.6 do Model Penal Code dos Estados Unidos 
da América consta que nos casos de abuso de pessoa menor de 10 anos não se ad-
mite a alegação, ainda que razoável, de que o sujeito se enganou acerca da idade da 
vítima65.

 A utilização de aspectos processuais penais, como referido acima, serve jus-
tamente para desfocar a polêmica substantiva, em busca da efetiva resolução das 
questões postas66.  

 O dolo é um conceito jurídico, não um fato psíquico, ou físico67. O fato típico 
doloso é uma categoria delitiva eleita como mais grave diante de uma maior reprova-
ção social de determinados tipos de conduta.

 Em um primeiro momento o Direito dialoga com a sociedade, comunicando 
um maior desvalor da ação dolosa, por meio de um tratamento abstrato mais rigoro-
so, estabelecendo padrões de conduta68. Com a imposição de pena (na medida da res-
ponsabilidade do réu), há um segundo efeito comunicativo, agora da decisão judicial, 
destinado ao próprio agente, à vítima e à sociedade, de que a vigência da norma fora 
restabelecida69.

 Assim, o que torna um fato mais ou menos grave, doloso ou culposo, é o juízo 
de valor que se faz sobre como o seu autor se posicionou frente a ele70. A imputação 
no caso concreto decorre de uma adscrição de elementos fáticos (descritíveis), vincu-
lada ao significado social de condutas, presumidamente racionais71. Por isso a neces-

64     Para mais aprofundadas lições sobre a strict liability ofenses, ver VARELA 
(2012); e SÁNCHEZ-MÁLAGA CARRILLO (2017, pp. 467-471).

65     In verbis: “Whenever in this Article the criminality of conduct depends on 
a child’s being below the age of 10, it is no defense that the actor did not know the 
child’s age, or reasonably believed the child to be older than 10”.

66   Nessa linha, expõe HASSEMER (1999, p. 81): “Lo que interesa ahora, partien-
do de una correcta base metodológica, es seguir desarrollando la aproximación de las 
teorías del dolo a su objeto de una forma productiva, en lugar de enfrentar entre sí 
sus respectivos revestimientos lingüísticos”.

67    Cf. COSTA (2015, p. 297); e VARELA (2016, p. 422).    

68    Cf. VARELA (2016, p. 424). Segundo MENDES (2018, p. 102): “A comunicação 
das razões morais para os cidadãos se absterem de certas ações ou, excepcionalmen-
te, realizarem outras ações constitui o fim do direito penal”.    

69    Cf. VARELA (2016, pp. 409-410); no mesmo sentido, JACKOBS (2003, p. 93).

70    Cf. PEREZ BARBERÁ (2011, p. 12).

71     PALMA (2017, p. 217) explica que: “Quando nos confrontamos com o signi-
ficado de imputar o dolo a conduta de um agente, teremos de apurar se procuramos 
uma matéria psicologicamente realmente existente, vivida pelo agente, um modo ob-
jetivo exterior de comportamento, que, como uma espécie de fotógrafos, identifica-
mos ou se apenas falamos de um juízo baseado em certas premissas que constituem 

sidade de sustentar a decisão com critérios mais objetivos72.
 O dolo, portanto, deve advir de um juízo valorativo73 exercido sobre os elemen-

tos empíricos, provados processualmente74, denominados de indicadores externos. 
Nessa linha, Günter Jackobs discorre que “La subjetividad de un ser humano, ya per 
definitionem, nunca le es accesible a otro de modo directo, sino siempre a través de 
manifestaciones, es decir, de objetivaciones que deben ser interpretadas en el con-
texto de las demás manifestaciones concurrentes” (destaque do original)75.

 A Convenção de Palermo (Convenção das Nações Unidas contra a criminalida-

uma inquirição racional sobre o significado que o comportamento poderia ter” (des-
taque do original).

72     Nesse sentido RAGUÉS I VALLÉS (1999, p. 275). Nessa mesma linha, PALMA 
(2017, p. 123) assim discorre: “E mesmo admitindo-se uma lógica (ou uma raciona-
lidade) específica da decisão – pela qual se identifique, linguisticamente e na ação 
social, a intencionalidade de um comportamento, apesar de não ser objeto de co-
nhecimento possível o estado de “alma” do agente –, não deixa de ser necessário 
averiguar quais os critérios e pressupostos que a linguagem social utiliza na tarefa de 
identificação e descrição de certos modos de comportamento como intencionais e 
como se aplicam nos casos concretos”.

73   Para os adeptos de uma concepção normativista de determinação do dolo 
– diferentemente da corrente normativista de definição do dolo –, não é possível 
constatar empiricamente a sua presença, como se fosse uma realidade descritível, 
mas somente por meio de um exercício de atribuição. Em sentido contrário, corrente 
psicologista do dolo considera que os fenômenos psicológicos são realidades, descri-
tíveis por meio de perícia, confissão ou indícios. Sobre essa divergência, ver RAGUÉS I 
VALLÉS (1999). VARELA (2016, pp. 458-463) assume uma vertente intermediária, defi-
nindo duas fases de imputação do dolo. A primeira consiste na questão probatória, ou 
seja, na comprovação de elementos empíricos, os quais serão utilizados, na segunda 
fase, para a imputação propriamente dita, com base em critérios objetivos.

74     Em decisão do Tribunal Supremo espanhol, prolatada em 29 de janeiro de 
1992, ROJ n°. 562/1992, concluiu-se o seguinte: “Para llegar a tal determinación han 
de estudiarse todos los factores que alrededor del hecho crucial se mueven, anterio-
res, coetaneos o posteriores. Todos han de ser importantes si se quiere penetrar en 
ese arcano profundo y escondido del alma humana, en donde la persona guarda y 
custodia sus más reconditos pensamientos, quereres e impulsos motivadores”. Na ju-
risprudência norte-americana também é realizada uma valoração racional dos indica-
dores externos. Nesse sentido, é possível citar a decisão prolatada pela Corte de Ape-
lação de Nova Iorque, em The People v. Frankie Hatton, de 23 de novembro de 2015, 
in verbis: “As we have said, intent is difficult to discern. Factors such as defendant’s 
expressive conduct, the surrounding circumstances, the location of the incident and 
the existence of a prior relationship or a common understanding between the parties, 
may support or negate an inference that defendant harbored the statutory purpose”.

75    JACKOBS (2000, pp. 51-52).
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de organizada transnacional), em seu artigo 5°, n°. 276, determina que nos crimes por 
ela referidos a intenção seja inferida com a utilização de circunstâncias fatuais objeti-
vas. A Convenção de Mérida (Convenção das Nações Unidas contra a corrupção), em 
seu artigo 2877, segue a mesma tendência. Ambos os instrumentos empregam o ter-
mo “inferir-se”, o que torna imperioso uma valoração dos elementos fáticos objetivos.

 Tal valoração não pode prescindir de critérios objetivos, pragmáticos, concre-
tos e humanamente praticáveis78, em conformidade com os valores sociais vigentes, 
para garantir um julgamento penal menos subjetivo e, em contrapartida, mais isonô-
mico, uniforme e previsível79.

 Caso contrário, haverá uma excessiva carga de subjetividade do julgador, com 
emprego das já mencionadas falíveis máximas de experiência. Consequentemente, 
subsistirá uma enorme insegurança jurídica e julgamentos muitas vezes arbitrários e 
conflitantes80 – até mesmo dentro da mesma sentença81.

76     In verbis: “O conhecimento, a intenção, a finalidade, a motivação ou o acordo 
a que se refere o nº 1 do presente artigo poderão inferir-se de circunstâncias factuais 
objectivas”.  

77     Art. 28. “O conhecimento, a intenção ou o propósito que se requerem como 
elementos de um delito qualificado de acordo com a presente Convenção poderão 
inferir-se de circunstâncias fáticas objetivas”.
78     Cf. CAPPELLINI (2015, p. 19).

79    Sem deixar de ter em mente as lições de COSTA (2015, p. 237) de que: “Obvia-
mente, não há como traçar regras prévias para constatar os estados mentais em todos 
os casos concretos. Tanto não quer dizer que não se possam discutir padrões gerais de 
comportamentos, deixando o tema, como hoje, para uma quase insindicável persua-
são racional do juiz, a qual pode esconder preconceitos e regras sem embasamento”.

80     MUÑOZ CONDE (1995, p. 276), quando trata do dolo eventual, discorre 
que: “Es una figura híbrida entre el dolo y la imprudencia, en la que los Tribunales de 
Justicia hacen y deshacen a su antojo al amparo de la libre apreciación de la prueba 
que, en este caso, al tratarse de un elemento subjetivo de dificil apreciación, se utiliza 
para convertir en hecho probado lo que no es más que una deducción de indicadores 
objetivos ambiguos y poco concluyentes”.

81    Como exemplo, PUPPE (2006B, pp. 116-117) e ROXIN (1997, pp. 452-453) 
citam a decisão do Supremo Tribunal alemão (BGHSt 36, 1), referente ao contágio 
da SIDA. No caso, um sujeito praticou atos sexuais sem uso de preservativo, mesmo 
alertado de que possuía o vírus e que deveria se prevenir para não contagiar tercei-
ros. Como sabia que o índice de contágio em uma relação sexual é muito baixo, não 
seguiu as orientações. Esse sujeito foi condenado por tentativa de lesões corporais e 
absolvido por tentativa de homicídio. Para a condenação, considerou-se que ele sabia 
do risco de contaminar a vítima, ainda que ele não confiasse nisso, por ser ínfimo o 
risco. Já no que tange à absolvição, considerou-se que ele confiava que logo seria 
descoberta a cura da SIDA, por isso não lhe fora imputada a conduta a título de dolo. 
Portanto, a confiança foi utilizada duas vezes, de forma contraditória, instrumentali-
zando o conteúdo do dolo.

 E não há menosprezo à individualidade, mas sim uma objetivação da subjeti-
vidade82 – um equilíbrio entre uma análise puramente empírica e estritamente nor-
mativa83. O alcance do interno subjetivo se dá por meio de uma valoração racional, 
objetiva, dos indicadores84, sem desprezar a pessoa do agente, seus conhecimentos, 
capacidades e experiências pessoais85.

 As ações e as intenções estão intimamente conectadas. É a intenção que con-
fere significado à ação. Agir intencionalmente é o mesmo que agir de acordo com 
uma racionalidade instrumental, ou seja, em acordo com “regularidades empíricas 
óbvias”86, permitindo que o sujeito eleja os meios mais adequados para atingir sua 
finalidade87.

 Para se atribuir significado ao agir deve-se, por meio de um método deduti-
vo88, desvendar suas razões89 - que não se confunde com suas motivações. Trata-se 
de uma racionalidade epistêmica90, cuja avaliação, no entanto, não é subjetiva, não 
é realizada sobre o íntimo do agente, mas sim intersubjetiva91, ou seja, sob o ponto 

82    De acordo ROXIN (1997, p. 429): “el concepto de decisión, como todos los 
conceptos jurídicos, no ha de enjuiciarse como puro fenómeno psicológico, sino según 
parámetros normativos”.

83     Segundo VARELA (2016, pp. 375 e 418), esse equilíbrio, que decorre de um 
modelo moderado de imputação, é necessário, pois: “...si se opta por el criterio obje-
tivo se puede estar dejando injustamente de lado la visión individual del autor, pero, 
al mismo tiempo, si se escoge el criterio subjetivo, lo que se deja de lado injustamente 
es la perspectiva de la víctima y de la sociedad”.

84    Ou, como melhor expõe PEREZ BARBERÁ (2011, p. 38), são necessárias regras 
que: “estabelecen qué condiciones tiene que cumplir un dato empírico para poder ser 
considerado relevante en orden a formar parte de la hipótesis (teórica) de probabili-
dad que funda el reproche doloso” (destaque do original).

85     Cf. VARELA (2016, p. 346).

86     PEREZ BARBERÁ (2011, p. 22).

87     Cf. GONZÁLEZ LAGIER (2003:656).

88   Sobre o emprego do método dedutivo de imputação, ver decisão da jurispru-
dência espanhola, STS n°. 1044/1994, datada de 24 de abril de 1995.

89     Cf. GONZÁLEZ LAGIER (2003, p. 658).

90     Nas palavras de PEREZ BARBERÁ (2011, p. 31), racionalidade sistêmica é: “La 
racionalidad del modo en que ha sido o no adquirido un determinado estado mental”.

91     Para FEIJOO SANCHEZ (2013, p. 123), mais importante que o aspecto subje-
tivo é o que o agente expressa por meio de suas ações, ou seja, o significado delas. 
Segundo o autor: “El dolo eventual es dolo porque el autor con dolo eventual infringe 
la misma prohibición o mandato que el que actúa con dolo directo. La mayor o menor 
intensidad de sus voliciones con respecto al hecho típico es un aspecto secundario. 
Lo decisivo a efectos de imputación es lo que expresa intersubjetivamente, no sus 
fines o intenciones”. VARELA (2016) trabalha com a ideia de uma imputação intersub-
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de vista objetivo de um espectador, levando em conta os efeitos comunicativos das 
ações92, os valores sociais e culturais vigentes93 e a pessoa do agente. Nas palavras de 
Maria Fernanda Palma, trata-se de uma “atribuição objetiva de significado, através da 
interpretação permitida pela linguagem social”94.

 Os sujeitos pensam e agem de maneiras diferentes. Porém, por estarem inse-
ridos em uma sociedade, assumem papéis, o que confere uma certa padronização de 
comportamentos95, em consonância com as expectativas sociais que recaem sobre suas 
ações.

 Tais comportamentos possuem diversos sentidos a depender do contexto em 
que forem praticados96. O simples ato de levantar a mão pode significar um cumpri-
mento, uma ordem policial de parada, uma sinalização, etc. Compreender o sentido 
social desses comportamentos é imprescindível para possibilitar essa relativa “padro-
nização”97e o estabelecimento de critérios objetivo-subjetivos de imputação do dolo. 
Somente assim será possível “rechazar cualquier concepción que deje en las manos del 
agente la decisión potestativa respecto del carácter doloso o no de su acción”98.

 Essa ideia se aproxima – mas não se assemelha – do sistema inglês de imputação 
do dolo – que será melhor abordado no próximo capítulo –, realizada por meio de cri-
térios objetivos, com base em um modelo de pessoa racional e a forma como ela teria 

jetiva-subjetiva, pois leva em conta as condições pessoais do sujeito, dentro de uma 
realidade social.

92    Segundo Cabral (2016, p. 190): “El pensamiento, los sentimientos, son con-
sustanciados intersubjetivamente por el lenguaje”.  

93     CABRAL (2016, p. 188).  

94     PALMA (2017, p. 151).

95    JACKOBS (2000, p. 53). Nessa linha, RAGUÉS I VALLÉS (1999, p. 467) discorre 
que: “todos los sujetos imputables cuentan con una idéntica capacidad de integración 
correcta de los factores de riesgos singulares. Esta afirmación probabelmentte resulte 
aberrante desde el punto de vista de la psicología o de outras disciplinas científicas, 
pero representa la única vía posible para que el Derecho penal pueda ejercer de un 
modo adecuado su función, pues no existen criterios asentados que permitan estabe-
lecer qué sujetos tienen mayor capacidad frente a otros para valorar correctamente 
los riesgos que crean”.

96     Segundo JACKOBS (1998, p. 41): “El significado de una conducta es su posici-
ón en el contexto social”.

97     Cf. RAGUÉS I VALLÉS (1999, pp. 345-352). Na mesma linha, JACKOBS (1999, 
p. 53) defende que, para manter a organização de uma sociedade complexa, é neces-
sário fixar objetivamente o significado de um comportamento, concluindo que: “Y si 
se quiere que este patrón cree orden, éste no puede asumir el caos de la masa de pe-
culiaridades subjetivas, sino que ha de orientarse sobre la base de estándares, roles, 
estructuras objetivas”.

98     CABRAL (2016, p. 156).  

agido naquele caso99, exigindo-se, no entanto, uma profunda análise probatória100 dos 
indicadores externos101.  

 Tais critérios também são importantes para servirem como um norte à atuação 
processual das partes e ao próprio cidadão – no que tange ao cumprimento do Direito 
Penal – além de retirar do autor o poder de decidir se sua atuação fora dolosa ou não102 
e de punir igualmente os escrupulosos e inescrupulosos103.

 Mas quais são esses critérios objetivos que permitem a imputação dolosa? As 
decisões judiciais tomam por base algum desses critérios?

 Na continuação do artigo serão analisados alguns critérios doutrinários e juris-
prudenciais de imputação do dolo.

4 – ALGUNS CRITÉRIOS DOUTRINÁRIOS E JURISPRUDENCIAIS

 Em meados do século passado Armir Kaufmann já trabalhava com critérios ob-
jetivos de imputação do dolo. Para ele, aquele que agia com vontade e conhecendo 
os possíveis efeitos acessórios de sua conduta, respondia por dolo, desde que não 
atuasse para evitar esses efeitos acessórios104.

99     Nesse sentido, ver SÁNCHEZ-MÁLAGA CARRILLO (2017, p. 417); e DUFF 
(1990, pp. 30-31).  

100    Tal exigência consta no artigo 8° do Criminal Justice Act, de 1967 (que regu-
lamenta o procedimento a ser adotado pelas cortes criminais), nos seguintes termos: 
“A court or jury, in determining whether a person has committed an offence,– (a) shall 
not be bound in law to infer that he intended or foresaw a result of his actions by 
reason only of its being a natural and probable consequence of those actions; but (b) 
shall decide whether he did intend or foresee that result by reference to all the evi-
dence, drawing such inferences from the evidence as appear proper in the circums-
tances”.   

101   Segundo DUFF (1990, p. 28), há certa harmonia na doutrina inglesa de que os 
estados mentais devem ser aferidos por evidências externas, por não serem acessa-
dos diretamente.

102   Segundo PUPPE (2006B, p. 118): “O autor não é juridicamente competente 
para decidir sobre a relevância de um perigo por ele conhecido para o seu comporta-
mento, nem para decidir sobre o injusto que a criação deste perigo representa”.

103   De acordo com JACKOBS (2003, pp. 82-92) um dos problemas relativos ao 
dolo é a punição desproporcional de situações que envolvem sujeitos escrupulosos 
e inescrupulosos. Enquanto o primeiro reflete sobre as consequências de suas ações 
e, por isso, pode agir com dolo eventual a depender do aspecto volitivo assumido; o 
segundo não exerce esse juízo reflexivo, simplesmente porque não perderia tempo 
com isso e, por tal razão, só lhe seria possível impor uma pena por crime negligente.

104   Assevera KAUFMANN (1960, pp. 196-197) que: “...la delimitación de la volun-
tad de realización no se hace depender del «sentimiento», de la «actitud» y ni siquie-
ra sólo de la representación del autor, sino de un criterio objetivo; pues la voluntad 
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 Portanto, o dolo decorria da violação de um dever, objetivamente aferido, de 
evitação do resultado. Segundo o doutrinador: “Si el curso de la action no es dirigido 
a la evitación del resultado accesorio tenido en cuenta como de posible producción, 
la voluntad de realización abarca la realización del resultado total, tanto del objetivo 
principal como del efecto acesorio”105.

 Tal fórmula, no entanto, sofreu críticas, por não conferir um resultado aceitável 
a todos os casos concretos106, além de ignorar totalmente a subjetividade do agen-
te107.

 Em uma perspectiva mais moderna, Winfried Hassemer assume o dolo como 
uma representação situacional e uma vontade decisória a favor do injusto. No dolo 
direto, o aspecto volitivo decorre da decisão de violar o bem jurídico, a qual não se 
apura de maneira descritiva, mas presume-se da própria consciência do agente acer-
ca da periculosidade de sua conduta. O aspecto volitivo é uma consequência óbvia do 
aspecto cognitivo108.

 Para o autor, não é possível trabalhar com um indicador único do dolo, deve 
sim haver um catálogo aberto de indicadores, observáveis, plenamente capazes de 
se combinarem entre si e com relevância dispositiva, ou seja, capazes de demonstrar 
demonstrar os elementos internos109. A análise do dolo depende da existência de um 
perigo, da representação subjetiva do perigo e da decisão contra o bem jurídico110. O 
primeiro elemento é observável, enquanto os dois últimos são de cunho interno e sua 

de realización que se propone como objetivo la evitación del resultado necesario, y 
com ello excluye la producción del resultado accesorio como contenido posible de 
la voluntad de realización, tiene que ser voluntad ‘dirigente’ que se manifieste em el 
acontecer externo” (destaque do original).  

105   KAUFMANN (1960, p. 199).

106   Sobre a teoria de Armir Kufmann, HASSEMER (1999, p. 68) assevera: “quiere 
basarse en esa actividad como indicador del dolo se expone a la posibilidad de una 
modificación sutil en atención a otras peculiaridades externas e internas del suceso, 
se pone a merced en cierto modo de su criterio objetivizado del dolo y debe asumir 
el riesgo de llegar a conclusiones absurdas cuando tome en consideración las circuns-
tancias con mayor detenimiento”.

107   Novamente em HASSEMER (1999, p. 66): “...no parece evidente que quien 
reduce la peligrosidad de su acción ya por ello merezca un tratamiento menos severo, 
dado que, en todo caso, desde su ponto de vista, actúa de modo peligroso, o sea, que 
– a pesar de la conducta evitadora – actúa con ‘mala voluntad’”.

108  Para HASSEMER (1999, p. 74): “Si una persona actúa, según la concepción 
del dolo directo, con un conocimiento seguro acerca de la peligrosidad de su acción 
podemos deducir, a falta de informaciones opuestas, que esa persona ha asumido la 
peligrosidad y que se ha decidido a favor de ella; lo que no podemos hacer es colocar 
el conocimiento como elemento del dolo en el lugar de la decisión”.

109   HASSEMER (1999, p. 78).

110   HASSEMER (1999, p. 82).

adscrição depende dos indicadores externos111.
 Apesar da importância desse contributo, principalmente por sustentar a ideia 

da necessidade de conferir um enfoque mais processual ao dolo, o critério utilizado 
não é suficiente, pois se restringe a mencionar alguns exemplos de indicadores, sem 
explicar como são valorados. Ademais, um catálogo muito aberto não é capaz de nor-
tear a atuação judicial e tornar as decisões mais justas e uniformes.

 Atento a isso, Ramon Ragués I Vallés, em sua tese doutoral, avança na tentativa 
de criar uma metodologia de imputação do dolo. Ele trabalha com um conceito de 
dolo incompleto, somente cognitivo, e sugere, como forma de resolver a problemáti-
ca conceitual, conferir maior enfoque no seu aspecto processual, de maneira norma-
tiva, atribucionista.

 O autor assume a impossibilidade de provar aspectos psicológicos de maneira 
descritiva. Por isso estabelece critérios de adscrição do conhecimento, baseados na 
análise de fatos anteriores, contemporâneos e posteriores à ação112, tendo por norte 
os já mencionados valores sociais113, assim como a subjetividade do agente, garan-
tindo o equilíbrio necessário entre o objetivo e o subjetivo, e entre o empírico e o 

111   Acerca da existência de um perigo para o bem jurídico, HASSEMER (1999, p. 
83) cita os seguintes indicadores: “la fuerza destructiva de una bomba y, su distancia 
del objeto amenazado, las posibilidades de que un arma exhibida sea utilizada, el lap-
so de tiempo que dura un suceso lesivo (p. ej. el estrangulamiento de una persona), la 
zona del cuerpo a la que se dirige el ataque, existencia o proximidad de una acción de 
salvamento o evitadora del peligro, etc. No aspecto cognitivo-subjetivo, são exemplifi-
cados os seguintes indicadores: En el nivel cognitivo (de la representación del peligro) 
se determina por ejemplo la visibilidad del suceso por el agente (su presencia en el 
lugar del hecho, proximidad espacial del objeto), su capacidad de percepción (pertur-
bación pasional o por drogas de esa capacidad, aumento de la misma por cualidades 
innatas o adquiridas profesionalmente), complejidad vs. simplicidad de la situación, 
tiempo necesario para realizar observaciones relevantes, etc. Finalmente, no que tan-
ge à decisão contra o bem jurídico, o autor refere ao que segue: Y se determinarían, 
en el nivel de la decisión, la confirmación de conductas activas de evitación, la pro-
babilidad de una autolesión en relación con los motivos del agente, indicadores de 
especial relevancia como juventud, incapacidad física, peculiaridades profesionales, 
comportamientos anteriores del delincuente en situaciones similares que puedan te-
ner relación, de una forma relevante para el dolo, con la situación actual, indicios de 
vínculos afectivos entre delincuente y víctima, etc”.

112   RAGUÉS I VALLÉS (1999, p. 363).   

113   Nesse sentido, RAGUÉS I VALLÉS (1999, p. 363) leciona que: “Las personas, en 
tanto que miembros de una misma sociedad en constante proceso de comunicación, 
comparten una serie de valoraciones de acuerdo con las cuales entienden que, dadas 
determinadas realidades objetivas, outro sujeto cuenta de forma inequívoca con cier-
tos conocimientos. Estas valoraciones, concetadas en reglas de atribución, deben ser 
también el criterio a utilizar en el proceso por el juez para resolver la cuestión relativa 
a la determinación de los conocimientos en que se basa una condena por delito dolo-
so”.
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normativo.
 Sua tese tem por objetivo sistematizar a valoração da prova, mais especifica-

mente em relação aos indicadores externos do dolo. Assim, ele destaca os seguintes 
critérios aplicáveis a todas as espécies de delitos: a) “conhecimentos mínimos”; b) 
“transmissões prévias de conhecimento”; c) “exteriorização do próprio conhecimen-
to”; d) “características do sujeito”; e e) o “conhecimento situacional”.  

 Para Ragués, é socialmente reconhecido que toda pessoa ‘normal’, no sentido 
de ser imputável, detém conhecimentos mínimos, que não podem ser desprezados 
no momento da imputação do dolo114. Por exemplo, há uma presunção relativa de 
que todo sujeito imputável e inserido na sociedade conhece que o disparo de uma 
arma de fogo pode causar a morte de outra pessoa.

 Presume-se também que o agente mantém consigo os conhecimentos que lhe 
foram transmitidos previamente, excluídos os conhecimentos mínimos115, desde que 
haja prova dessa transmissão prévia116. Quando, por exemplo, o sujeito é informado 
de que está infectado com o vírus da SIDA, presume-se que ele mantém consigo essa 
informação.

 O acusado, no entanto, poderia alegar o esquecimento desses conhecimentos 
transmitidos previamente. Nesses casos, com base nos valores sociais vigentes, o au-
tor sugere que sejam levados em consideração a importância, relevância dos conhe-
cimentos para aquele sujeito117 e o tempo em que lhe foram transmitidos em relação 
ao fato criminoso118.

 Outro indicador da ação dolosa decorre da exteriorização, pelo agente, de seu 
próprio conhecimento. Essa exteriorização pode se dar por palavras ou ações119, an-
tes, durante ou após a conduta delituosa120.

 As características pessoais do sujeito influem no nível de conhecimento que 

114   Nas lições de RAGUÉS I VALLÉS (1999, p. 391): “La alegación que pasa por 
afirmar que, pese haber sido imputable en el momento de realización del hecho, y 
pese a haber contado con una socialización normal, el sujeito pudo actuar sin ciertos 
conocimientos necesarios para la imputación dolosa, es una posibilidad que no puede 
rener cabida alfuna cuando en el análisis de la cuestión del dolo se toma conciencia 
de la realidad social que supone la imputación de conocimientos mínimos. Os ‘conhe-
cimentos mínimos’ também são utilizados por VARELA (2016, p. 362) como “esencia 
de la atribuición objetiva”.

115   Segundo RAGUÉS I VALLÉS (1999, p. 403): “si se acredita que con anterioridad 
a la realización de un comportamiento típico, a su autor le han sido transmitidos de-
terminados conocimientos, éste sigue contando con ellos en el momento posterior en 
que efectivamente lleva a cabo dicho comportamiento”.

116   RAGUÉS I VALLÉS (1999, p. 404).   

117   RAGUÉS I VALLÉS (1999, pp. 406-407).   

118   RAGUÉS I VALLÉS (1999, p. 408).   

119   RAGUÉS I VALLÉS (1999, p. 411).   

120   RAGUÉS I VALLÉS (1999, p. 412).   

possui. Portanto, serão considerados sua profissão, estudos, nível cultural, local de 
residência, local de nascimento, relações com outras pessoas, etc121.

 Nessa linha, Ramon Ragués I Vallés traça o seguinte critério: “sólo deben im-
putarse a un sujeito aquellos conocimientos que vayan intrínsecamente ligados al he-
cho de reunir unas determinadas características personales, es decir, aquellos conoci-
mientos sin los que sería impensable que pudiera reunir tales características”122.

 A análise deve ser objetiva, incidindo somente sobre os eventuais conheci-
mentos do sujeito, excluindo-se, assim, a vida pregressa do sujeito, ou eventual cará-
ter violento, para que não se exercite um Direito Penal do autor123.

 Há, no entanto, situações em que o sujeito pode delegar um conhecimento a 
terceiros. Por exemplo, o empresário que terceiriza a análise química de seu produ-
to, que está contaminado. Somente poderá ser imputado o dolo a este empresário, 
quando constatado que possuía tal conhecimento124.

 Por fim, para ser imputada uma ação dolosa, o sujeito deve possuir completa 
compreensão da situação, da realidade que circunda os fatos. Via de regra, essa ques-
tão é resolvida por meio dos critérios já expostos125. Contudo, há situações em que 
são necessários critérios extras, quais sejam, a reflexão ou valoração de dados previa-
mente apreendidos por meio dos sentidos e percepção sensorial126.

121   Nessa linha, RAGUÉS I VALLÉS (1999, p. 429) traça a seguinte regra: “sólo de-
ben imputarse a un sujeito aquellos conocimientos que vayan intrínsecamente ligados 
al hecho de reunir unas determinadas características personales, es decir, aquellos co-
nocimientos sin los que sería impensable que pudiera reunir tales características”.

122   RAGUÉS I VALLÉS (1999, p. 429).   

123   RAGUÉS I VALLÉS (1999, p. 429). No mesmo sentido, COSTA (2015, p. 254). Na 
jurisprudência norte-americana,  decisão da Corte de Apelação de Nova Iorque, data-
da de 27 de outubro de 2015, no caso People v. Denson, admitiu a vida pregressa do 
agente como indicador racional da intencionalidade do agente, consistente no fato de 
ele possuir condenação criminal pelo abuso sexual de sua enteada com fins sexuais, 
sob o argumento de que a enorme similitude entre os casos é suficiente para demons-
trar uma tendente característica de repetição de condutas. Da mesma forma, a vida 
pregressa do agente é utilizada pela Corte de Apelação do Estado da Califórnia (The 
People v. Mitchell Alejandro Gutierrez, decisão datada de 26 de fevereiro de 2018) 
como critério de aferição da intencionalidade, desde que o caso anterior tenha simili-
tude suficiente para permitir um exercício racional de imputação, in verbis: “The least 
degree of similarity between the uncharged act and the charged offense is required 
to support a rational inference of intent; a greater degree of similarity is required for 
common design or plan; the greatest degree of similarity is required for identity”.  

124   RAGUÉS I VALLÉS (1999, pp. 434-441).   

125   RAGUÉS I VALLÉS (1999, p. 443-445).   

126   RAGUÉS I VALLÉS (1999, p. 451), assim, estabelece o critério a ser utilizado: 
“es necesario que, a la luz del conocimiento (previamente imputado) de determina-
dos datos objetivos, desde un punto de vista social no se entienda posible que el su-
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 Traçados os critérios que devem ser observados em relação aos crimes em ge-
ral, há algumas especificidades relativas aos crimes de resultado.

 Segundo o autor, não se pode levar em consideração as características pesso-
ais do sujeito; por exemplo, se é ou não uma pessoa escrupulosa127. Nem a atitude ou 
experiências prévias do agente, salvo se for uma exteriorização de conhecimento128. 
Muito menos o estado emocional no momento da conduta, que terá reflexos na cul-
pabilidade129.

 Há condutas que envolvem riscos e são especialmente aptas a produzirem um 
resultado lesivo e outras, neutras. Disparar uma arma de fogo contra uma pessoa é 
uma conduta especialmente apta a causar sua morte. Quando o agente possui uma 
correta compreensão da realidade, a ele se imputa a ação dolosa. O grau de risco que 
a conduta envolve importa menos do que a qualidade do risco130. O sujeito que efe-
tua um disparo com uma arma de fogo contra seu desafeto, a uma enorme distância, 
responderia, portanto, por tentativa de homicídio, salvo se comprovada a absoluta 
inidoneidade do meio.

 Também não interessa se o agente crê ou deseja sinceramente que o resultado 
não ocorra. Os “desconocimientos irracionales de la concreta aptitud lesiva de ciertos 
comportamientos”131 não podem eximir o agente da imputação dolosa de sua condu-
ta.

 Por outro lado, importa, para excluir o dolo, que ele não possua mecanismos 
necessários para evitar o risco, ou que a sua capacidade de controle é ínfima perto do 
risco criado132. A análise se dá com base nos valores sociais vigentes.

 As condutas neutras, por sua vez, têm o potencial de causar danos, porém não 
de forma específica133. Sobre elas recai, ainda, uma aceitação social que lhes retira, 
a princípio, o caráter doloso, desde que praticada dentro de uma normalidade134, a 
exemplo de conduzir um veículo automotor.

 Excepcionalmente imputa-se dolo às condutas neutras, nas seguintes hipóte-
ses de anormalidade: a) quando há pelo agente uma exteriorização do conhecimento 
do perigo concreto de sua conduta135; b) o agente capta a proximidade do resultado 
lesivo e continua em sua ação136; c) a ação se prolonga no tempo, capaz de fazer com 

jeito haya dejado de realizar una determinada valoración o reflexión”.

127   RAGUÉS I VALLÉS (1999, pp. 463-464).   

128   RAGUÉS I VALLÉS (1999, pp. 464-465).   

129   RAGUÉS I VALLÉS (1999, p. 465).   

130   RAGUÉS I VALLÉS (1999, p. 478).   

131   RAGUÉS I VALLÉS (1999, p. 482).   

132   RAGUÉS I VALLÉS (1999, p. 482).   

133   RAGUÉS I VALLÉS (1999, p. 485).   

134   RAGUÉS I VALLÉS (1999, p. 485).   

135   RAGUÉS I VALLÉS (1999, pp. 487-488).   

136   RAGUÉS I VALLÉS (1999, p. 490).   

que o sujeito possua um juízo de concreta amplitude lesiva137.
 Por meio de sua tese doutoral, Ramon Ragués I Vallès dá um passo importante, 

sistematizando critérios objetivos de imputação do dolo no caso concreto, mas que 
necessariamente levam em conta a subjetividade do agente. E é justamente esse en-
foque subjetivo que exime sua teoria da acusação de resgatar o dolo in re ipsa.

 No Brasil, Pedro Jorge Costa busca otimizar os critérios de Ramon Ragués I 
Vallès, estabelecendo regras para a imputação do elemento volitivo (considerado 
como irrelevante para o espanhol), quais sejam: a) a análise da conduta, em todos os 
seus aspectos relevantes, tais como modalidade, duração, repetição, etc., a princípio, 
permitem aferir quais as intenções do agente; b) comportamentos antecedentes do 
agente ou de outrem138; c) qualificação do agente e da vítima139; d) motivos da ação140; 
e) irracionalidade dos meios utilizados141; f) contexto do processo motivacional142; e g) 
experiências precedentes143.

 Assim como a doutrina, a jurisprudência, ainda que de forma mais tímida, tam-
bém tem buscado a objetivação na imputação do dolo.

 A doutrina italiana144 utiliza como referência a decisão prolatada pela Corte Su-
prema di Cassazione no caso do incêndio ocorrido na fábrica da empresa Thyssenkru-
pp145, que teve por consequência a morte de sete trabalhadores.

 Na decisão, manteve-se a condenação dos executivos da empresa por homicí-
dio involuntário. Especificamente no item 51, são mencionados 11 critérios de impu-
tação do dolo, os quais “servono a riconstruire il processo decisionale ed i suoi motivi 
e particolarmente il suo culmine…”, com a específica ressalva de que se trata de um 
catálogo aberto aplicável a depender das peculiaridades do caso concreto.

 São eles: a) conduta que caracteriza o ilícito, ou seja, a análise das caracterís-
ticas da conduta criminosa, como o tipo de arma utilizada, local das lesões, etc.; b) 
afastamento de um comportamento standard, que permite analisar o grau de afas-
tamento da conduta danosa em relação a um padrão exigível de comportamento; c) 
personalidade, história e experiências anteriores do agente; d) duração e repetição da 
conduta; e) a conduta do agente após o evento danoso; f) os fins do agir, as motiva-
ções de fundo; g) probabilidade de ocorrência do resultado danoso, não uma probabi-
lidade em abstrato, mas sim subjetiva, ou seja, aquela que tenha sido mensurada pelo 

137   RAGUÉS I VALLÉS (1999, p. 493).   

138   COSTA (2015, p. 272).   

139   COSTA (2015, p. 275).   

140   COSTA (2015, p. 276).   

141   COSTA (2015, pp. 277-278).

142   COSTA (2015, pp. 278-279).

143   COSTA (2015, p. 279).

144   A exemplo de CAPPELLINI (2015); e LOSAPPIO (2017).

145  cass. pen. ss.uu., 24 aprile 2014, n. 38343, disponível em https://drive.google.
com/file/d/0B8-qSsn1l-0yeU5jNTl6VXdiTTg/edit. Acessado em 10 de abril de 2018.
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próprio agente; h) consequências da conduta, negativas ou lesivas para o agente; i) o 
contexto lícito ou ilícito da ação; j) confiança no fato de que o evento danoso não irá 
ocorrer, na perspectiva de tentar compreender o que fez com que o agente possuísse 
essa confiança; e  k) a fórmula de Frank, ou seja, se hipoteticamente o agente teria 
prosseguido com seu plano, caso tivesse certeza da ocorrência do resultado danoso.

 No sistema inglês não existe definição legal de dolo. É a jurisprudência que 
estabelece os critérios de imputação tomando por base um amplo rol de estados 
mentais, dentre eles, a itention, recklessness146, knowledge, belief, suspicion, wilful-
ness, malice147. Por questões metodológicas, serão tratados aqui apenas a intention 
e a recklessness, suficientes para os fins deste estudo, já que são capazes de ilustrar 
como no sistema da common law se concretiza a imputação do dolo.

 No caso da intention148, Armando Sánchez Málaga Carrillo, em sua tese dou-
toral149, cita a presença de cinco critérios de imputação que ele percebeu da juris-
prudência inglesa: a) critério objetivo, que consiste na previsibilidade do resultado, 
que deve ter por paradigma o olhar de um terceiro observador racional; b) critério 
da consequência praticamente segura, segundo o qual, ainda que o agente não te-
nha efetiva intenção do resultado, ele tinha conhecimento de que se tratava de uma 
consequência praticamente certa de sua conduta; c) critério da consequência natural, 
que permite a imputação da intenção quando o agente tinha conhecimento de que 
o resultado é uma consequência natural de sua conduta; d) critério da alta probabi-
lidade, ou seja, quanto maior a probabilidade de determinado resultado, maior é a 
probabilidade de que o agente o tenha previsto e tenha agido intencionalmente; e e) 
critério da inferência frente à virtual certeza, segundo o qual, a previsão subjetiva do 
resultado é prova de sua intenção150.

146   Segundo SÁNCHEZ-MÁLAGA CARRILLO (2017, p. 433), na recklessness, o agen-
te tem consciência de que sua conduta pode causar danos a terceiros e mesmo assim 
decide agir.

147   Nesse sentido, ver SÁNCHEZ-MÁLAGA CARRILLO (2017, p. 394).     

148   Segundo DUFF (1990, p. 27), intention compreende duas situações. A primei-
ra comporta o agir para produzir um determinado resultado pretendido, enquanto a 
segunda inclui consequências previstas como certas.  

149   SÁNCHEZ-MÁLAGA CARRILLO (2017, p. 417).     

150   No ano de 2006 foi publicado um projeto de reforma da lei penal inglesa, em 
relação aos crimes de homicídio e infanticídio, no qual foi consagrado este critério, da 
seguinte forma: “Giving the jury the power to find intention when they find that D fo-
resaw the result as virtually certain widens the fault element in the law of homicide”. 
Disponível em https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/
uploads/attachment_data/file/228782/0030.pdf. Acessado em 11 de abril de 2018. 
Nas lições de DUFF (1990, pp. 30-31), há uma presunção relativa dessa previsão sub-
jetiva – admitindo-se prova em contrário pela defesa –, por meio da qual se permite 
acessar indiretamente as intenções do agente, in verbis: “and the presumption that 
she foresees. the natural and probable consequences of her acts will then play a vital 
role in mediating our inferences from what we can observe (that, for instance, her 

 Na recklessness, o agente, mesmo conhecendo a possibilidade de causar da-
nos a terceiros por meio de sua conduta, decide agir151. Novamente Armando Sánchez 
Málaga Carrillo identificou na jurisprudência inglesa mais antiga critérios estritamen-
te objetivos de imputação da recklessness, sendo possível sintetizá-los da seguinte 
forma152: a) previsão atual e objetiva do risco de um resultado danoso óbvio153, o que 
R. A. Duff denomina de “standards of reasonableness”154; e b) tomada de decisão, 
racional ou irracional, a favor do resultado. No ano de 2003155 há uma virada na juris-
prudência inglesa, que passa a adotar um critério subjetivo de imputação, qual seja, 
que o sujeito tenha efetivamente previsto o resultado156.

conduct is obviously likely to bring about a particular consequence) to her unobser-
ved mental state of intending or knowing”.

151   Cf. SÁNCHEZ-MÁLAGA CARRILLO (2017, p. 433). DUFF (1990, pp. 154 e 157-
167), assim conceitua recklessness: “...recklessness is a lesser species of fault than in-
tention, since the reckless agent chooses only to take a risk of causing harm, whereas 
an intentional agent chooses actually to cause harm; this difference in the subjective 
character of their choices makes the reckless agent less culpable”. Em resumo, o autor 
assume uma posição contrária ao que ele define de subjetiva ortodoxa, defendendo 
a existência de conhecimentos simultâneos aos fatos e conhecimentos latentes, ou 
seja, que existem na mente do agente, mas não foram considerados no momento da 
ação. E que ambos podem implicar em um juízo de indiferença frente ao bem jurídico 
por parte do agente, já que se manifestam por meio de suas ações, impondo a res-
ponsabilização por recklessness.

152   SÁNCHEZ-MÁLAGA CARRILLO (2017, pp. 433-448).

153   Segundo a jurisprudência citada, esse critério utiliza como parâmetro o ho-
mem médio, racional, e não o que efetivamente previu o agente, cf. SÁNCHEZ-MÁLA-
GA CARRILLO (2017, p. 438). Esse é o modelo que prevalece no Direito Estado Uniden-
se. No Model Penal Code, seção 2.02, item ‘2’, ‘c’,  não se exige que o sujeito tenha 
consciência da possibilidade do evento danoso, bastando que uma pessoa racional, 
naquela mesma situação, tivesse, in verbis: “A person acts recklessly with respect to 
a material element of an offense when he consciously disregards a substantial and 
unjustifiable risk that the material element exists or will result from his conduct. The 
risk must be of such a nature and degree that, considering the nature and purpose of 
the actor’s conduct and the circumstances known to him, its disregard involves a gross 
deviation from the standard of conduct that a law-abiding person would observe in 
the actor’s situation”.

154   Segundo DUFF (1990, pp. 140 e 151), essa racionalidade do homem médio 
deve ser utilizada tão somente como uma evidência do recklessness e não como cri-
tério definitivo.

155   R v G [2003] UKHL 50

156   A Corte de Apelação de Nova Iorque, julgando um caso de transmissão do 
vírus da SIDA por meio de uma relação sexual desprotegida (People v. Willians, cuja 
decisão é datada de 19 de fevereiro de 2015), considerou imprescindível para a confi-
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 Como se vê, já há um movimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de 
estabelecer critérios objetivo-subjetivos de imputação do dolo, o que demonstra pre-
ocupação com o excessivo e frequente decisionismo decorrente do abuso no empre-
go das regras de experiência, sem a necessária fundamentação.

 Resta agora analisar a jurisprudência do Brasil, Portugal e Espanha, a fim de 
perceber como as problemáticas de ordem material e processual são efetivamente 
enfrentadas.

5 – O COMPORTAMENTO DA JURISPRUDÊNCIA

 Iniciando pela jurisprudência portuguesa, não se percebeu um juízo reflexivo 
acerca do conteúdo do dolo, mas uma uniforme utilização do conceito legal, com-
posto por elementos cognitivo e volitivo157. Nos acórdãos acessados também não foi 
possível denotar a utilização de critérios objetivos de imputação, mas somente os 
frequentes métodos de presunção baseados em regras de experiência158.

 Um julgamento paradigmático foi o caso do “very-light”159, também analisado 
pela doutrina160. Na ocasião, o arguido, dentro de um estádio de futebol, lançou dois 

guração do crime de “first-degree reckless endangerment”, a presença de “awareness 
and conscious disregard of that risk”, ou seja, da consciência subjetiva de que estava 
colocando em perigo a saúde de outrem, além dos seguintes elementos: “conduct 
that creates a grave and unjustifiable risk of another person’s death; the grave and 
unjustifiable risk is of a nature and degree that constitutes a gross deviation from the 
standard of conduct a reasonable person would observe in the situation; and the con-
duct occurred under circumstances evincing a depraved indifference to human life”.

157   Cita-se como exemplos STJ de 28 de junho de 2017, processo n°. 79/15.0JAP-
DL.L2.S1; STJ de 28 de junho de 2017, processo n°. 79/15.0JAPDL.L2.S1; STJ de 22 de 
janeiro de 2014, processo n°. 1444/12.0PCSNT.L1.S1.

158   Nesse sentido, cita-se trecho da decisão prolatada pelo STJ, datada de 13 de 
julho de 2017, processo n°. 71/15.5TRGMR-A.S1, referente ao dolo no crime de difa-
mação: “No plano da intenção, ou da denotação subjectiva, colocada e assumida na 
imputação valorativa e factual em que a arguida se expressa, afigura-se-nos não po-
der deixar de se estimar que a mesma não devia desconhecer que, dirigindo-as aque-
la pessoa em concreto, seria susceptível de a menorizar socialmente e a afectar na sua 
auto-estima e auto-consideração pessoal”. O mesmo se repete no acórdão prolatado 
pelo STJ, em 29 de outubro de 2015, processo n°. 230/10.7JAAVR.P1.S1; e STJ, datado 
de 04 de junho de 2014, processo n°. 298/12.1JDLSB.L1.S1. No acórdão prolatado 
pelo TRL, datado de 25 de maio de 2017, processo n°. 508/14.0GHVFX.L1-9, o dolo é 
tido como uma atitude interna que se expressa por atos exteriores. Na decisão são 
mencionados o tipo de arma empregada e os locais das lesões como indicadores do 
dolo, mas sem pontuar critérios objetivos de imputação.

159   Decisão disponível na revista Sub judice: justiça e sociedade, Lisboa: n°. 02, 
1998, pp. 49-63.

160   Cf. PALMA (2002).

foguetes denominados “very light”, em momentos distintos da partida. O segundo 
causou a morte de um torcedor que estava assistindo ao jogo na arquibancada, no 
lado oposto do estádio. Dentre as matérias de fato tidas como provadas consta que: 
“No instante do disparo, não previu o arguido que logo que accionado o mecanismo 
de propulsão naquelas circunstâncias o artefacto saísse, como efectivamente saiu, 
quase em linha recta, na direcção da bancada em frente de si e que fosse atingir qual-
quer espectador, ferindo-o ou matando-o”.

 Nos fundamentos do acórdão as regras da experiência comum e o princípio da 
normalidade são mencionados como norte de eventual condenação pelo crime na 
forma dolosa. Foram utilizados os seguintes indicadores externos aptos a afastarem 
a ação dolosa: a) que o foguete fora lançado logo após o gol do time cujo arguido era 
torcedor, ou seja, dentro de um contexto de celebração festiva, de euforia, e não com 
o intuito de acirrar a rivalidade entre torcidas; b) não houve premeditação; c) houve o 
lançamento de um primeiro foguete, que sobrevoou a arquibancada rival, permitindo 
presumir que o segundo seguiria a mesma trajetória; e d) o arguido demonstrou sur-
presa ao saber que sua conduta teria causado a morte de outro torcedor.

 Assim, decidiu-se que não houve prova de que o arguido tenha previsto o re-
sultado morte como possível e ele foi condenado por homicídio negligente.

 O acórdão realiza um breve e superficial161 juízo reflexivo acerca do conteúdo 
do dolo – composto por elementos intelectual e volitivo, mencionando o emprego da 
“fórmula de Frank”. Porém, o caso exigia uma utilização mais apurada da dogmática 
penal, para não deixar dúvidas de que foram efetivamente superadas as fronteiras 
entre dolo eventual e negligência consciente.

 Ainda, não consta na decisão os critérios empregados que permitiram concluir 
que o agente não tenha previsto o resultado morte como possível, mas somente uma 
análise subjetiva dos indicadores externos, tidos como suficientes para afastarem o 
dolo, o que fez toda diferença no julgamento162.

 A decisão é casuística. Por parecer ser mais justo a imposição de pena por 
homicídio negligente, são empregadas regras gerais da experiência para lhe dar as-
pectos de racionalidade. Tais regras são muito subjetivas e voláteis, ou seja, reformu-
láveis caso a caso, permitindo o já criticado decisionismo.

161   Em uma profunda análise do acórdão em questão, Palma (2002, p. 374) cri-
tica a falta de profundidade da decisão. Segundo a doutrinadora: “A simplificação do 
problema pelo Tribunal, como aconteceu no caso apreciado, pode ter conduzido à 
decisão justa, mas não permite, por si, uma correcta solução de outros casos”.

162   Novamente PALMA (2002, pp. 373-374) discorre que se tido por provada a re-
presentação pelo agente do resultado como possível, o julgamento poderia ser outro, 
pois: “não seria fácil, num plano lógico, deixar de considerar provada a representação 
de que a bancada dos espectadores seria atingida, pois o próprio Tribunal reconhece 
como óbvio que se o agente soubesse que o foguete, com potencialidade letal, se 
encaminharia na direcção da bancada só poderia aceitar a realização de um resultado 
(morte de uma pessoa) que previamente admitiria como muito provável”. Nesse caso, 
uma correta e mais adequada aferição do elemento volitivo seria imprescindível para 
solucionar a questão.
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 Nos arrestos examinados da jurisprudência espanhola, por sua vez, percebe-se 
que há um maior juízo reflexivo sobre o conteúdo do dolo, possivelmente em razão da 
ausência de conceito legal.

 Parece prevalecer o que eles denominam de teoria eclética, ou seja, um misto 
da teoria do consentimento e da probabilidade, em que o dolo é composto por as-
pectos cognitivo – representação da probabilidade do resultado – e volitivo – confor-
mar-se, assumir o risco, etc163. No entanto, o aspecto volitivo é tido quase como uma 
consequência lógica, uma presunção, do aspecto cognitivo. O sujeito que pratica um 
ato sabendo que produz um elevado perigo concreto para um bem jurídico, age ao 
menos com indiferença em relação a ele164.

 Já em relação à imputação do dolo, não foi possível constatar uma proeminên-
cia na utilização de critérios objetivos específicos165, mas somente uma análise subje-
tiva dos indicadores, também com base nas máximas de experiência166.

 Como exemplo, cita-se uma decisão prolatada pelo Tribunal Supremo Espa-
nhol, datada de 06 de junho de 2011167, que condenou o réu pelo crime de lesões 
negligentes.

 No caso, o réu, que sabia ser portador do vírus da SIDA, mantinha um rela-
cionamento estável, com a prática frequente de relações sexuais, sem, no entanto, 
comunicar à sua parceira acerca da doença. A fim de evitar a transmissão do vírus, ele 
utilizava preservativos.

 Contudo, em algumas ocasiões o preservativo rompeu-se. Consequentemen-
te, a vítima engravidou, contaminou-se com o vírus e, durante o parto, contaminou a 
filha do casal.

 No que tange especificamente ao dolo, o Tribunal reconheceu sua ausência, 
tanto na modalidade direta, como eventual, sob o argumento de que o uso do preser-
vativo impede a representação da alta probabilidade do resultado – demonstrando 
a adoção da denominada teoria eclética – e a assunção das consequências do risco 
criado – que consiste no aspecto volitivo do dolo168. 

163   Nesse sentido STS n°. 54/2015, de 11 de fevereiro de 2015; STS n°. 110/2018, 
de 08 de março de 2018; e STS n°.  181/2009, de 23 de fevereiro de 2009.  

164   Nesse sentido, STS n°. 69/2010, de 30 de janeiro de 2010.  

165   Excepcionalmente, notou-se a utilização do critério dos conhecimentos míni-
mos na decisão do STS n°. 50/2008, datada de 29 de janeiro de 2008; e do critério das 
características do sujeito na decisão do STS n°. 6857/1995, datada de 22 de junho de 
1995.  

166   Por exemplo, STS n°. 545/2010, datada de 15 de junho de 2010.

167   STS n°. 528/2011.

168   Importante citar o trecho da decisão relativo ao dolo: “Centrándonos única-
mente, por tanto, en el análisis del comportamiento del acusado en tanto que acción 
causante del contagio, es decir, la realización de numerosos coitos sabedor de que 
padecía la contagiosa dolencia, es indudable que la utilización de preservativos, como 
los propios médicos le habían prescrito, no sólo elimina la presencia de un dolo direc-

 A decisão cita a existência de critérios doutrinários, mas sem especificar aque-
les efetivamente utilizados e que seriam de suma importância para compreender me-
lhor a valoração da prova. Por exemplo, em consonância com a mencionada doutrina 
de Ramón Ragués I Vallés, as experiências prévias, quando indicam a aquisição de 
um conhecimento, podem determinar uma imputação dolosa. No entanto, não se 
percebe na decisão qual o exato valor conferido aos reiterados rompimentos do pre-
servativo, quando na análise do dolo do agente, já que tal elemento fático somente 
foi considerado em relação à conduta culposa. Comprovado que em quatro ou cinco 
ocasiões houve o rompimento do preservativo, não deveria ser tão fácil desprezar 
que o agente previu como possível o resultado de sua conduta.

 Há ainda outro importante julgado espanhol, no denominado caso do “azeite 
colza”, que teve enorme importância na década de 90169. No ano de 1981 houve um 
número imenso de casos de intoxicação intestinal em razão da ingestão do azeite de 
colza, com a morte de 300 pessoas e danos à saúde de mais 15.000 pessoas, aproxi-
madamente.

 O Tribunal Supremo espanhol utilizou como relevante para a imputação do 
dolo o conhecimento dos empresários do ramo de produção de que o azeite era ma-
nipulado com uma substância tóxica, a anilina. Esse conhecimento, por si só, implica-
ria uma assunção automática dos riscos da atividade, uma representação da possibili-
dade do resultado lesivo, independentemente do aspecto volitivo, ou seja, da crença 
–  tida como infundada pelo Tribunal – de que o processo de refinamento poderia 
eliminar essa substância tóxica170.

 Em relação aos comerciantes, considerou-se que eles sabiam das manipula-
ções, sem que as tenham informado devidamente aos consumidores, mas que eles 
não tinham o dever profissional de saber que era utilizada a mencionada substância 
tóxica.

 A decisão é criticada pela doutrina, que acusa o Tribunal de submeter-se às 
pressões sociais e chegar muito próximo de impor uma responsabilidade penal obje-

to, en esta ocasión impensable incluso para la propia recurrente, sino que aleja la po-
sibilidad de apreciar el dolo eventual pues, cualquiera que fuere el criterio doctrinal 
que al respecto asumamos, lo cierto es que queda excluida tanto la hipótesis de una 
representación próxima de la causación del resultado directamente no querido, como 
la de la aceptación del mismo como consecuencia de la acción llevada a cabo, al igual 
que podría decirse respecto de la asunción de las consecuencias del riesgo generado”.

169   STS 3564/1992, de 23 de abril de 1992. Na doutrina, sobre o caso, ver MUÑOZ 
CONDE (1995).

170   No que tange a esse aspecto, vale citar um trecho da decisão: “Si el autor 
sabía de la sustancia venenosa contenida en el aceite y de la posibilidad concreta y 
seria de que este aceite fuera introducido en el mercado de consumo con resultado 
de muerte para las personas, no es posible negar, al menos, su dolo eventual respecto 
de los resultados de muerte y de lesiones… En tales supuestos la jurisprudencia ha 
puesto de relieve que el posible deseo del autor de que el resultado no se produzca 
no ha sido considerado como elemento que excluya el dolo (eventual)”.
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tiva171.
 No Brasil, na década de 90, um grave caso tomou conta da imprensa nacional. 

Um grupo de jovens ateou fogo a um índio que dormia em um banco de uma parada 
de ônibus (autocarros), em Brasília, causando sua morte.

 A sentença de primeiro grau172 desclassificou o crime de homicídio qualificado 
para lesões corporais seguida de morte. Por se tratar de um crime preterdoloso, reco-
nheceu-se dolo nas lesões e culpa na morte.

 Nota-se na decisão uma razoável digressão doutrinária acerca dos limites entre 
dolo eventual e culpa consciente, optando a julgadora por adotar a teoria do consen-
timento, em consonância com a legislação brasileira.

 A aferição da subjetividade decorreu das circunstâncias do fato e caráter dos 
agentes. Considerou-se, para excluir o dolo homicida, que: a) “O fogo pode matar, e 
foi o que o ocorreu, mas sem dúvida não é o que normalmente acontece”; b) apenas 
01 litro de combustível, dos 02 litros adquiridos, foi despejado em cima do índio; e c) 
o desespero e afobação dos agentes após os fatos. A Magistrada, assim, decidiu que 
os agentes não previram e, consequentemente, não se conformaram com a morte do 
índio. Portanto, agiram com dolo somente de lesioná-lo173.

 Independentemente do resultado do processo, certo é que houve uma tentati-
va de delimitar o alcance do dolo, ainda que se tenha admitido a crença irracional dos 
agentes na não realização do resultado como fator de exclusão do aspecto volitivo.

 No que tange ao juízo de imputação, não foram utilizados critérios objetivos, 
o que permitiu um péssimo emprego das regras de experiência. Além disso, a Magis-
trada utilizou o caráter dos agentes como elemento valorativo, resgatando um Direito 
Penal do autor. Tais fundamentos foram afastados quando da análise do Recurso Es-
pecial pelo Superior Tribunal de Justiça brasileiro174.

 Nas demais decisões analisadas houve uma breve e nada aprofundada reflexão 

171   MUÑOZ CONDE (1995, p. 277) é quem critica a decisão, nos seguintes termos: 
“Una concepción del dolo eventual como la que mantuvo el TS en el caso de la colza 
está bastante más emparentada con el viejo “versari in re illicita” que con las más mo-
dernas teorías sobre el dolo eventual y sólo puede entenderse más por las presiones 
sociales que en este caso se dieron en pro de una mayor dureza en el tratamiento 
penal de este caso, que por profundas reflexiones dogmáticas sobre lo que es o debe 
ser el concepto dogmático de dolo eventual” (destaque do original).

172 Disponível em https://jus.com.br/jurisprudencia/16290/o-caso-do-indio-pata-
xo-queimado-em-brasilia. Acessado em 09 de maio de 2018.

173   PUPPE (2006B, p. 118), ao tratar do caso em questão, discorre que: “No caso 
do índio pataxó, que provocou tamanha comoção aqui no Brasil, não se pode acre-
ditar que os jovens que jogaram um litro de gasolina sobre um índio sem-teto que 
dormia, para depois incendiá-lo, quisessem apenas assustá-lo. Homens jovens sabem 
o que é gasolina, e sabem o que ocorre quando se encharca a roupa de uma pessoa 
com gasolina e depois se acende”.

174   STJ, Recurso Especial nº 192.049 - DF (98/76411-9), Relator Ministro Felix Fis-
cher.  

sobre o conteúdo do dolo, prevalecendo sempre os aspectos cognitivo e volitivo, em 
decorrência da teoria do consentimento adotada na redação do artigo 18, inciso I do 
Código Penal brasileiro175. A técnica de imputação do dolo, por sua vez, decorre da 
análise de dados da realidade e indicadores objetivos176, sem a utilização de critérios 
de valoração.

 
6 – CONCLUSÕES

 A utilização de diretrizes como método de valoração da prova permite um jul-
gamento mais técnico, objetivo e uniforme, principalmente quando da utilização de 
regras sociais, culturais e científicas.

 Nessa linha, o presente artigo teve por objetivo propor uma sistematização 
no enfrentamento das questões de ordem material e processual relativas ao dolo, a 
serem seguidas pelo julgador quando da análise do concreto.

 A primeira diretriz refere-se à necessidade do julgador conferir racionalmente 
um conteúdo ao dolo, considerando as divergências doutrinárias e legais. E parece 
imprescindível estabelecer como ponto de partida as razões pelas quais as condutas 
dolosas são punidas mais severamente que as culposas.

 A doutrina majoritária tenta superar tal polêmica por meio de um enfoque nos 
fins das penas. Considera-se que o dolo é uma decisão contra o bem jurídico e cabe 
ao Direito Penal prevenir tais condutas.

 Solução alternativa é a de Günter Jackobs, que trata a conduta dolosa como o 
desprezo à vigência da norma, enquanto que nas condutas imprudentes há uma me-
nor violação à vigência da norma, pois decorrem de um fracasso nos planos do autor.

 Um terceiro posicionamento é o de Bernardo Feijoo Sánchez, que defende que 
há uma maior tolerância social sobre condutas negligentes do que dolosas.

 Após esse passo, é possível uma opção racional entre as Teorias do Consen-
timento e da Representação, e suas mais diversas vertentes, conferindo ao dolo um 
conteúdo cognitivo e volitivo, ou meramente cognitivo.

 Sob a perspectiva processual, é importante ter em mente a impossibilidade de 
se exercer um juízo descritivo do dolo. Os estados mentais são inacessíveis aos olhos 
humanos. Por isso, devem ser inferidos de maneira adscritiva, levando em considera-
ção o significado social das condutas.

 Dessa maneira, a fim de evitar o denominado decisionismo, para a imputação 
do dolo no caso concreto o julgador deve se prender a suficientes critérios objetivos, 
pragmáticos, concretos, humanamente praticáveis e que não desconsiderem a subje-
tividade do agente.

 A análise é intersubjetiva, levando em conta o homem como um ser social, 
sobre o qual recaem expectativas de comportamentos. E os critérios devem neces-

175   Segundo o dispositivo: “Art. 18: Diz-se o crime: I - doloso, quando o agente 
quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo;”

176   Como exemplos, cita-se: STJ, Recurso Especial n°. 1.689.173 - SC , Rel. Min. 
Rogerio Schietti Cruz; STF, HC  n°. 101698, Rel.: Min. Luiz Fux; STM, Apelação 48217-2, 
Rel. Min. Aldo Fagundes; e TJ-PR, ACR 1644671, Rel. Desembargador Gil Trotta Telles.  
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sariamente enfatizar os valores sociais, indicadores fático-objetivos, racionalidade e 
subjetividade do agente. Somente assim é possível garantir julgamentos mais unifor-
mes, impessoais e justos.

 Não é recente a tentativa da doutrina da civil law de estabelecer critérios de 
imputação do dolo. Armir Kaufmann, em meados do século passado, defendia que 
aquele que, com vontade e conhecendo os possíveis efeitos acessórios de sua condu-
ta, respondia por dolo, desde que não atuasse para evitar esses efeitos acessórios.

 Posteriormente a ele, Hassemer sustenta que é necessário trabalhar com um 
catálogo aberto de indicadores externos do dolo, seguindo os seguintes critérios: se-
jam eles observáveis, plenamente capazes de se combinarem entre si e com relevân-
cia dispositiva.

 Ramón Ragués I Vallés e Pedro Jorge Costa avançaram mais e estabeleceram 
um amplo e minucioso rol de critérios. O primeiro doutrinador restringe-se ao aspec-
to cognitivo, enquanto o brasileiro estende ao aspecto volitivo.

 Na jurisprudência, pode-se citar o caso paradigmático do incêndio ocorrido na 
fábrica da empresa Thyssenkroup, julgado na Itália, cuja decisão foi prolatada com 
base em 11 critérios de imputação.

 No sistema da common law, mais especificamente na Inglaterra, há maior habi-
tualidade em empregar critérios de imputação da intention ou recklessness, definidos 
pela jurisprudência, os quais, em um primeiro momento, eram puramente objetivos, 
e passaram a ser objetivo-subjetivos.

 No tópico seguinte foram analisadas algumas jurisprudências portuguesas, es-
panholas e brasileiras, a fim de verificar como as questões penais e processuais eram 
efetivamente enfrentadas.

 Em Portugal não se percebeu um juízo reflexivo acerca do conteúdo do dolo, 
mas somente a utilização do conceito legal. O juízo de imputação se deu com base nos 
métodos de presunção baseados em regras de experiência.

 Nas decisões espanholas há maior relevância na discussão acerca do conteúdo 
do dolo, possivelmente como forma de suprir a ausência de conceito legal. Mas os 
juízos de atribuição levam em conta mormente as regras de experiência.

 No Brasil, assim como em Portugal, também não há profundidade na análise 
do conteúdo do dolo; e a imputação se dá de maneira puramente casuística, gerando 
graves problemas decisórios.

 Conclui-se, por fim, que há uma necessidade patente de melhor fundamentar 
a imputação do dolo no caso concreto, como garantia aos já mencionados princípios 
processuais penais da verdade, presunção de não culpabilidade e persuasão racional.

 A sistematização, além de consagrar decisões menos subjetivas e arbitrárias, 
permite às partes terem uma noção mais palpável acerca de seus ônus processuais e 
aos cidadãos compreenderem melhor os seus papéis e deveres.
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CONCURSO DE PESSOAS NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS: UMA ANÁLISE 
DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO COMO MEDIDA DE 

PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO

Marisa Machado Giarola1

Fernando Augusto Sormani Barbugiani2

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo fazer uma análise dos elementos e 
teorias desenvolvidas sobre o concurso de pessoas, aplicando-os à Lei 11.343/06, 
em especial, ao crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 desta Lei especial. 
Analisou-se as considerações gerais do concurso de pessoas, abordando-se as teorias 
quanto ao número de infrações existentes, seus requisitos de configuração, teorias 
quanto à definição de autoria e participação. Analisou-se de forma pormenorizada 
os nuances da teoria do domínio do fato, que define como autor aquele que possui o 
domínio finalístico do fato. Por fim, abordou-se a aplicação da teoria do domínio do 
fato aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, além do envolvimento 
feminino nos crimes em questão, com a mulher atuando na posição de executora e o 
homem na posição de autor intelectual.

PALAVRAS-CHAVE: Concurso de pessoas, avanço jurisprudencial, isonomia.

1 INTRODUÇÃO

A natureza gregária do ser humano sempre fez com que este se unisse a outras 
pessoas para alcançar seus intentos de forma mais célere e eficaz, tanto pelo apoio 
moral, como pela divisão de tarefas, sendo que isso também pode ser percebido no 
cometimento de ilícitos penais. 

A associação para fins criminosos pode ser motivada para assegurar a execução 
do crime, garantir a impunidade dos envolvidos ou então, apenas para satisfazer ou-
tros interesses pessoais. 

Diante disto, surgiu o estudo do concurso de pessoas, objetivando aferir o grau 
de comprometimento/participação de cada envolvido na prática da infração penal, 
bem como, de que modo será aplicada a responsabilização penal nestes casos. 

Uma das teorias desenvolvidas para definir o conceito de autoria e utilizada no 
concurso de pessoas é a teoria do domínio do fato, que estabelece que autor é aquele 
quem possui o controle finalístico do fato, ou seja, é aquele que possui o poder de 
decisão final, sendo que não necessariamente, é o executor do núcleo do tipo. 

1   Especialista em Ciências Criminais pela Faculdade Estácio de Sá em par-
ceria com o Centro de Ensino Renato Saraiva. Graduada em Direito pela Universidade 
Estadual de Maringá. Assistente II de Juiz de Direito no Tribunal de Justiça do Estado 
do Paraná. 

2   Promotor de Justiça junto ao Ministério Público do Estado do Para-
ná desde 2004. Mestre em Direito Negocial pela Universidade Estadual de Londrina 
(UEL). 
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Esta teoria é adotada de forma excepcional no Brasil, mas vem sendo cada vez 
mais aplicada pelos Tribunais Superiores, com o escopo de promover a responsabili-
zação criminal daqueles que atuam como autores intelectuais e partícipes morais da 
conduta do executor de fato. 

Nos crimes estabelecidos na Lei nº 11.343/06, é possível vislumbrar a aplicação 
da teoria do domínio do fato, já que, em muitas ocasiões, o autor intelectual do crime 
não o executa efetivamente, seja por estar impossibilitado (por exemplo, encarcera-
do) ou para se resguardar. 

Diante disso, faremos uma breve análise da teoria do concurso de pessoas e da 
aplicação da teoria do domínio do fato aos crimes de tráfico de drogas. 

2 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O CONCURSO DE PESSOAS

O concursus delinquentium está previsto na legislação brasileira, nos artigos 29, 
30 e 31 do Código Penal e pode ser compreendido como “a reunião de vários agentes 
concorrendo, de forma relevante, para a realização do mesmo evento, agindo todos 
com identidade de propósitos” (CUNHA, 2019, p. 427).

Os crimes podem ser unissubjetivos ou plurissubjetivos, a depender do número 
de sujeitos ativos. Os primeiros são aqueles de concurso eventual, ou seja, o tipo pe-
nal permite que sejam praticados por uma única pessoa. Já os plurrisubjetivos, tam-
bém chamados de crimes de concurso necessário, exigem a presença de duas ou mais 
pessoas para que se configurem. Vale dizer, que estes últimos são exceção no nosso 
ordenamento jurídico. 

Passemos a análise pormenorizada dos requisitos de configuração e das teorias 
adotadas quanto ao número de infrações existentes nos casos de concurso. 

2.1 REQUISITOS DE CONFIGURAÇÃO

Para que seja verificada a existência do concurso de pessoas, são exigidos alguns 
elementos objetivos e subjetivos. 

O aspecto subjetivo, refere-se ao liame subjetivo/vínculo psicológico que deve 
haver entre os agentes. Estes devem ter consciência que atuam para a prática comum 
de determinada infração, sendo prescindível o prévio ajuste.

Já quanto aos objetivos, o primeiro é a pluralidade de agentes e de condutas, 
porém, não é necessário que todos pratiquem o verbo nuclear do tipo penal (fato 
materialmente típico). É possível que, enquanto alguns agentes pratiquem a conduta 
nuclear, outros limitem-se a induzi-los (mentor intelectual), instigá-los ou prestar-lhes 
auxílio material e/ou moral.

Já o segundo requisito, diz respeito ao fato de que todos os envolvidos devem 
praticar o mesmo delito, respeitando a teoria monista, que será abordada adiante. 

Por fim, o terceiro requisito refere-se à relevância causal das condutas pratica-
das, que devem, ao menos, estimular a realização da conduta principal (BITENCOURT, 
2014, p. 552).

Caso qualquer um destes requisitos esteja ausente, não haverá o concurso de 
pessoas. 

2.2 INFRAÇÃO PENAL PRATICADA POR CADA AGENTE

Um dos principais tópicos questionados quando se discute o concurso de pes-
soas é se todos os envolvidos irão responder pela mesma infração penal. Sobre a 
questão, existem três teorias:

2.2.1 TEORIA PLURALISTA

De acordo com essa teoria, cada agente que participa do crime desempenha 
uma conduta própria, aliada a um elemento psicológico particular, acarretando em 
um resultado específico. Ou seja, cada indivíduo pratica um crime distinto. 

Sendo assim, o número de crimes corresponde ao número de agentes que te-
nham concorrido para a infração. 

A principal crítica a essa teoria, repousa sobre o fato de que na realidade, pes-
soas que se aliam para a prática de um crime comum, não possuem a intenção de 
praticar crimes autônomos, mas sim um crime único, cujo resultado não é fracionado. 

Vale dizer que essa teoria é aplicada no Brasil, de forma excepcional, em apenas 
alguns tipos penais. À título de exemplo, tem-se os crimes de corrupção passiva e 
corrupção ativa, previstos nos artigos 317 e 333 do Código Penal, respectivamente.

2.2.2 TEORIA DUALISTA

Para essa teoria, existem sempre dois crimes nos casos de concurso de pessoas. 
Um crime é praticado pelo autor, que é quem realiza a conduta principal prevista no 
tipo penal, e outro é realizado pelo partícipe, que é aquele que não pratica direta-
mente o verbo nuclear, mas que concorre para que o crime seja realizado. 

Essa teoria é alvo de críticas, pois muitas vezes a atuação do executor é menos 
relevante para a consumação do delito, do que a do partícipe, que planejou toda a 
ação executória, agindo como mentor intelectual.

No Brasil, em regra, não é adotada. Contudo, o artigo 29, §1º e 2º, do Código Pe-
nal prevê uma aplicação de pena distinta nos casos em que houver, respectivamente, 
participação de menor importância e cooperação dolosamente distinta. Nestes casos, 
portanto, há distinção na pena aplicada ao autor da conduta nuclear e ao partícipe, 
mas o crime é o mesmo.

2.2.3 TEORIA MONISTA

Por sua vez, a teoria monista estabelece que todos os agentes irão responder 
pelo mesmo tipo penal, não havendo distinção entre os crimes e penas aplicados ao 
autor e ao partícipe. Sendo assim, ainda que o crime seja praticado por várias pesso-
as, ele se mantém indivisível. Esta é a teoria adotada pelo ordenamento pátrio.

Dentro desta teoria, existem dois sistemas a serem analisados:

2.2.3.1 SISTEMA UNITÁRIO

Não faz distinção entre autor e partícipe, sendo que qualquer concorrente do 
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crime irá responder por sua integralidade. Logo, todos respondem na qualidade de 
autor. 

Possui como ponto de partida a teoria da equivalência das condições necessárias 
à produção do resultado. Seu fundamento principal é na realidade uma questão de 
política-criminal, em que se opta por punir todos os concorrentes da mesma forma.

2.2.3.2 SISTEMA DIFERENCIADOR

Considera a infração penal como a soma da atuação dos sujeitos principais, que 
são o autor, coautor e autor mediato, com a atuação dos sujeitos acessórios, que no 
caso, é o partícipe. As condutas são qualitativamente distintas. 

Segundo Bitencourt, o sistema penal brasileiro adotou o sistema diferenciador 
em relação à valoração das condutas dos concorrentes, permitindo uma adequada 
dosagem da pena de acordo com a efetiva interferência da conduta de cada um no 
resultado criminoso (conforme artigo 29, acima citado).

Por fim, destaca-se que a crítica quanto a esta teoria se deve à dificuldade de 
estabelecer materialmente a equivalência das condições, bem como, pelo fato de ig-
norar a fixação de penas maiores ou menores de acordo com o papel desempenhado 
pelo agente (CUNHA, 2019, p. 429).

2.3 AUTORIA E PARTICIPAÇÃO

O Código Penal não trouxe uma definição precisa dos conceitos de autor e par-
tícipe, razão pela qual surgiram diversas teorias para fazê-la (GRECO, 2013, p. 501).

Essa distinção entre a conduta do intraneus, que é quem realiza diretamente 
a conduta típica (autor e coautor) com a do extraneus, que é aquele presta auxílio à 
empreitada criminosa (partícipe), é de extrema relevância para a correta responsa-
bilização penal. Deste modo, é necessário que seja realizada uma análise sobre seus 
conceitos. 

2.3.1 AUTORIA 

2.3.1.1 CONCEITO UNITÁRIO DE AUTOR

Segundo o conceito unitário, autor é todo aquele que contribui de algum modo 
para a produção do resultado (contribuição causal), não havendo distinção entre au-
tor e partícipe. 

Para este conceito, é irrelevante se a colaboração foi parcial ou integral. 

2.3.1.2 CONCEITO EXTENSIVO DE AUTOR

No Brasil, este conceito foi defendido por Nelson Hungria. 
Do mesmo modo que o conceito anterior, não há diferenciação entre autor e 

partícipe. Contudo, adota um tratamento diferenciado para a participação, permitin-
do até diminuição de pena de acordo com a relevância da contribuição

Está alinhado com a teoria subjetiva da participação, segundo a qual autor é 

aquele que contribui para o fato com “vontade de autor”, enquanto partícipe é quem 
atua movido pela “vontade do partícipe”.

2.3.1.3 CONCEITO RESTRITIVO DE AUTOR

De acordo com este conceito, autor é aquele que executa uma ação típica e não 
necessariamente aquele que causa o resultado típico.

O verbo nuclear contido no tipo penal é que determina o seu alcance, resultan-
do na delimitação da autoria e distinção da conduta do partícipe. 

A participação, a instigação e a cumplicidade apenas permitem punição através 
de uma norma de extensão, sendo, pois, causas de extensão da punibilidade.

Este viés restritivo exige o complemento de uma teoria que defina a participa-
ção. Neste aspecto, subdividiu-se este conceito, também chamado de teoria objetiva/
dualista, em duas linhas: a teoria objetivo-formal entende como autor aquele que 
pratica a ação nuclear do tipo e como partícipe, aquele que concorre de qualquer 
outra forma para o delito; já a teoria objetivo-material considera autor aquele que 
contribuiu de forma mais efetiva para o alcance do resultado (causa), enquanto o 
partícipe é aquele que concorreu de forma menos relevante para o desdobramento 
causal (condição do delito).

No Brasil, adota-se, em regra, o conceito restritivo, sob a ótica da teoria objeti-
vo-formal. 

2.3.1.4 TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO

É adotada de forma excepcional no Brasil, e será analisada adiante, em capítulo 
específico. 

2.3.2 AUTORIA MEDIATA

O autor mediato é aquele que realiza o tipo penal, servindo-se de outra pessoa 
como instrumento para a execução da ação típica.  (BITENCOURT cita JESCHECK, p. 
559)

Esta teoria alinha-se com a teoria do domínio do fato. Em que pese o conceito 
de autoria mediata seja semelhante com o de partícipe, estes não se confundem. 
Enquanto este não detém o domínio do fato e pratica conduta de caráter acessório, o 
autor mediato atua diretamente, detendo todo o domínio de ação. 

Dentro do Código Penal existem 05 hipóteses em que o instituto é aplicável, 
sendo estes: a imputabilidade penal, a coação moral irresistível, a obediência hierár-
quica, o erro de tipo escusável provocado por terceiro e o erro de proibição escusável 
provocado por terceiro (CUNHA, 2019, p. 433).

A autoria mediata é limitada quando o executor realiza a conduta de forma cons-
cientemente dolosa. Nesta hipótese, o autor mediato deixa de ter o domínio do fato 
e se torna, ou coautor, ou então, partícipe, a depender da análise do caso concreto.

2.3.3 COAUTORIA
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A coautoria nada mais é do que a realização conjunta de uma mesma infração 
penal por mais de uma pessoa. Os agentes atuam para a realização do fato típico, não 
sendo necessário que todos pratiquem o mesmo ato, porém, a contribuição de cada 
um deve ser relevante para a execução do crime. 

Para que seja configurada, é dispensável que haja ajuste prévio entre os agen-
tes, contudo, é imprescindível que estes tenham consciência que atuam para a prática 
comum de uma infração penal (requisito do concurso de pessoas).

Pode ser parcial, quando cada agente realiza atos diversos e que reunidos pro-
piciam o alcance do resultado, ou então, direta, quando todos os coautores praticam 
a mesma conduta. 

No caso em que a coautoria seja frustrada, não agregando contribuição rele-
vante para o advento do resultado ilícito, será irrelevante a conduta sob o aspecto da 
responsabilização penal. Isso reforça um dos requisitos do concurso de pessoas, que 
é justamente a relevância causal.

2.3.4 PARTICIPAÇÃO

Ao se buscar uma definição, entende-se que partícipe é aquele que ajuda outra 
pessoa a cometer um delito. 

O Código Penal não definiu de forma expressa o que deve ser compreendido 
como participação. Contudo, ela está inserta em seu artigo 29, possuindo natureza 
jurídica de forma de adequação típica de insubordinação indireta. Esta norma atua 
como uma ponte de conexão entre a conduta do autor/coautor com a do partícipe, 
isto pois, o partícipe, ao contrário do autor, não pratica o verbo nuclear previsto no 
preceito primário do tipo penal, mas realiza uma conduta secundária que possui o 
condão de contribuir, estimular ou favorecer a execução daquele. 

A participação tem caráter acessório, ou seja, a punibilidade da conduta do par-
tícipe é definida de acordo com determinados atributos da conduta do autor. Sendo 
assim, para que a contribuição do partícipe possa ser punida, é necessário que o ato 
principal seja ao menos tentado, conforme ditame legal do artigo 31 do Código Penal.

De acordo com a teoria da acessoriedade limitada, adotada pelo ordenamento 
jurídico pátrio, para que a conduta do partícipe seja punida, é necessário que a con-
duta principal seja típica e antijurídica, não sendo necessário que o autor seja culpá-
vel (CUNHA, 2019, p. 441).

A contribuição do partícipe pode ser de cunho moral ou material. O auxílio mo-
ral configura-se quando o agente induz o autor, fazendo surgir o propósito em sua 
mente, ou o instiga, incentivando-o a praticar o delito. Por sua vez, a participação 
material se dá através da cumplicidade, onde o partícipe exterioriza sua contribuição 
e presta uma efetiva assistência, por exemplo, através do empréstimo da arma que 
será utilizada no roubo.

Por fim, destaca-se a chamada “participação negativa”, também conhecida como 
conivência, onde o agente (suposto partícipe) não tem qualquer relação com a condu-
ta criminosa, pois não prestou auxílio moral nem material, e nem possui a obrigação 
de impedir o resultado (como um policial teria, por exemplo), mas tem pleno conhe-
cimento da atividade ilícita. Sendo assim, na realidade, não há participação, pois a 
simples observação de um crime não caracteriza o concurso de pessoas. Este tipo de 

situação é extremamente comum em situações envolvendo o tráfico de drogas, como 
será explanado adiante. 

3 A TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO

Esta teoria surgiu em 1939 e possui como precursor Hans Welzel, sendo que 
posteriormente foi abordada de forma mais aprofundada por Klaus Roxin. Este a de-
senvolveu, permitindo que a teoria de autoria mediata fosse aplicada também nos 
casos onde o executor direto da conduta típica é penalmente responsável, e diferente 
da concepção clássica, não age motivado por erro ou coação.

A teoria parte do conceito restritivo de autor e sintetiza seus aspectos objetivos 
e subjetivos. Refere-se, pois, não somente à finalidade (alcance do resultado preten-
dido – aspecto subjetivo), mas também ao efetivo domínio do fato (aspecto objetivo).

Sendo assim, autor é a figura central, sendo aquele que tem o poder de decisão 
sobre a realização do fato, não necessariamente executando pessoalmente as condu-
tas típicas. A autoria, portanto, pode ser imediata, através da execução direta da ação 
típica, ou mediata, através de outrem como instrumento para alcançá-la.

Segundo Welzel, “a conformação do fato mediante a vontade de realização que 
dirige de forma planificada é o que transforma o autor em senhor o fato” (WELZEL, 
1970, p. 145).

De acordo com essa concepção de autoria, portanto, autor é quem controla fina-
listicamente o fato, decidindo sobre a sua forma de execução, início, cessão e demais 
condições que lhe forem atinentes. Por sua vez, o partícipe é aquele que colabora 
dolosamente com o resultado, mas não exerce o domínio da ação

É imperioso destacar que esta teoria se aplica tão somente aos delitos dolosos, 
pois apenas estes admitem o controle finalístico pelo agente (autor atrás do autor), 
já que os crimes culposos são resultados da inobservância de um dever jurídico de 
cuidado (involuntário).

O domínio do fato pode se manifestar de diferentes formas, como se verá adian-
te. 

3.1 DOMÍNIO DA AÇÃO.

Refere-se à autoria imediata/direta, onde o autor executa diretamente a ação, 
realizando o núcleo do tipo penal. 

3.2 DOMÍNIO DA VONTADE

Refere-se à autoria mediata, onde o autor utiliza terceiro como instrumento 
para a execução do ato, sendo que este atua sem culpabilidade.

Neste caso, haveria ainda, segundo Roxin, uma subdivisão em três vieses. O do-
mínio da vontade por coação; pelo uso do indivíduo que atua como um fator causal 
cego; ou em virtude de aparatos organizados de poder (como referido acima, esta 
seria uma das condições para o domínio da organização).

Sobre o domínio da organização, Roxin, ao palestrar em 2006, estabeleceu qua-
tro condições, sendo estas: o poder de mando; a desvinculação do aparato de poder 
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do ordenamento jurídico; a fungibilidade do executor imediato e; a disposição ele-
vada do executor para o fato. Vale dizer que estas condições foram consideradas por 
Klaus Roxin ao analisar crimes ocorridos na Alemanha Nazista, a fim de verificar a 
autoria dos crimes (o autor de escritório e o executor, em si).

Neste caso, o autor mediato se vale de uma estrutura vertical estruturada de 
poder e exerce uma função de comando perante os demais (GRECO, 2014, p. 27)

É sob esta ótica que se observa o chamado “autor de escritório”, que é o agen-
te que emite uma ordem para que outro indivíduo, igualmente culpável, pratique a 
conduta delituosa. Assim, um indivíduo exerce uma função de comando e determina 
que os demais, ocupantes de funções subalternas, cometam o crime. Neste caso, os 
executores diretos não podem ser considerados meros instrumentos, já que inexiste 
obediência hierárquica no ramo privado, além de que são pessoas imputáveis e cien-
tes da ilicitude e reprovabilidade da conduta praticada. 

3.3 DOMÍNIO FUNCIONAL DO FATO

Refere-se às hipóteses de coautoria, onde há divisão de tarefas e liame subjetivo 
na atuação criminosa. 

De acordo com Klaus Roxin, alguns requisitos devem estar presentes, sendo es-
tes: planejamento conjunto do fato, com a existência de um acordo de vontades e 
divisão de tarefas; execução conjunta do fato; contribuição essencial para a execução, 
ou seja, a função do agente deve ser essencial para o êxito do crime, sendo que todos 
os envolvidos possuem o “codôminio” sobre o acontecimento.

No Brasil, em que pese a legislação penal adote o conceito restritivo de autor, 
sob a ótica da teoria objetivo-formal, a doutrina e os Tribunais Superiores têm ado-
tado cada vez mais a teoria do domínio do fato na definição de autor do crime, a fim 
de viabilizar a responsabilização criminal daqueles que, embora não pratiquem a ação 
típica, detêm o controle finalístico do fato e podem fazer cessar, caso queiram, a em-
preitada criminosa. 

Traz-se à baila entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em que se aplicou 
a sobredita teoria justamente ao delito de tráfico de drogas:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.831.452 - PR (2019/0237801-6) 
RELATOR : MINISTRO NEFI CORDEIRO RECORRENTE : ELVIO 
FREDY ARIAS CABRAL ADVOGADOS : CHRISTIAN GUENTHER 
E OUTRO (S) - PR031517 JORDAN VIECELI - PR074764 RECOR-
RIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DECISÃO Trata-se de 
recurso especial em face de acórdão assim ementado: PENAL 
E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621 DO CPP. 
HIPÓTESES TAXATIVAS. DESCABIMENTO DA REVISIONAL. (...) 
Das condutas do acusado enquadradas como crime de tráfico 
de drogas No que tange à alegação de que o requerente não 
realizou qualquer um dos verbos nucleares do art. 33 da Lei 
nº 11.343/06, a sentença teceu as seguintes considerações 
sobre a autoria delitiva, que não foram mencionadas pelo 
requerente e que levaram à conclusão do Juiz sentenciante 

sobre o seu envolvimento no delito (evento 171): Em que pese 
parcela da doutrina defender que o Código Penal brasileiro 
adota a teoria restritiva, em face dos artigos 29 e 62, IV, as-
severando que é autor quem executa o verbo nuclear do tipo, 
ou seja, executa o crime e mero partícipe quem induz, ins-
tiga e auxilia na realização do crime, filio-me entre os que 
defendem que ao direito penal moderno impõe-se a adoção 
da teoria do domínio do fato, a qual tem sua sede na teoria 
finalista da ação de Welzel e se divide em autoria imediata ou 
individual; autoria intelectual; autoria mediata e co-autoria 
(reunião de autorias). A teoria do domínio do fato nada mais 
é do que um complemento da teoria restritiva, na medida em 
que consegue melhor adequar a ação delituosa ao resultado 
pretendido pelo agente, explicando de modo mais satisfató-
rio os casos de autoria mediata (agente utiliza-se de terceiro 
para praticar o crime, que atua como seu instrumento) e inte-
lectual (autor é quem planeja o delito, constituindo o crime o 
resultado da sua criatividade), com evidente utilidade prática 
quanto aos crimes cometidos por sofisticadas associações cri-
minosas. Nesse passo, tenho que é autor tanto o agente que 
pratica o verbo nuclear do tipo (autoria imediata): importa, 
exporta, remete, prepara, produz, fabrica, adquire, vende, 
expõe à venda, oferece, tem em depósito, transporta, traz 
consigo, guarda, prescreve, ministra, entrega a consumo ou 
fornece drogas; utiliza local ou bem de qualquer natureza 
de que tenha a propriedade, posse, administração, guarda 
ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, para 
o tráfico ilícito de drogas; quanto o agente que, por ter o 
domínio do fato e ser o mentor do delito (teoria finalista da 
ação), viabiliza a execução de qualquer uma dessas ações. 
Com tais esclarecimentos, que servirão de norte para toda a 
explanação referente à autoria do delito tipificado no art. 33 
da Lei nº 11.343/2006, passo a apreciar as imputações feitas 
ao réu. (...). 7. Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp 
1420855/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, jul-
gado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017). Ante o exposto, nego 
provimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. 
Brasília, 09 de dezembro de 2019. MINISTRO NEFI CORDEI-
RO Relator (STJ - REsp: 1831452 PR 2019/0237801-6, Relator: 
Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Publicação: DJ 10/12/2019)

Verifica-se, pois, que o avanço jurisprudencial em consonância com o direito 
penal moderno é acertado, pois viabiliza uma aplicação mais adequada da punição 
penal à quem efetivamente praticou o delito, ainda que de forma intelectual. 
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4 O CONCURSO DE PESSOAS E O TRÁFICO DE DROGAS

O crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 possui 
18 verbos nucleares, sendo estes: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fa-
bricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer 
consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer. 

O tipo penal em comento é de tipo misto alternativo, portanto a prática de mais 
de um dos verbos nucleares, caracteriza crime único (não descartando a possibilidade 
de ensejar um aumento da pena na fase da dosimetria).

Pelo fato do crime contar com 18 espécies de condutas diferentes e, em razão 
da própria cadeia criminosa que envolve o tráfico de drogas, este crime, apesar de ser 
unissubjetivo, normalmente é praticado por mais de uma pessoa. Explica-se.

A mesma substância entorpecente pode percorrer um caminho através de diver-
sos agentes. Alguém inicialmente prepara/produz/fabrica a droga, posteriormente, 
outro agente a adquire, outros podem ser responsáveis por guardá-la/tê-la em depó-
sito, outros por expô-la à venda e fornecê-la, e assim segue. 

A cadeia, portanto, normalmente é integrada por diversos agentes que mesmo 
sem ajuste prévio, têm ciência que atuam direcionados para o mesmo resultado, que 
é a circulação da substância entorpecente na sociedade.

4.1 DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS

A Lei 11.343/06, além do crime de tráfico de drogas, prevê também o crime de 
associação para o tráfico de drogas, capitulado em seu artigo 35.

Este delito nada mais é do que uma punição específica para o concurso de pes-
soas, quando duas ou mais destas associam-se para o fim de praticar o crime de tráfi-
co de entorpecentes, estando dotadas de estabilidade e permanência. 

A associação de pessoas para o fim comum de praticar o comércio de entorpe-
centes é tão gravosa que o legislador optou por criar um tipo específico para puni-las, 
sem descartar a punição pelo efetivo tráfico. 

Por ser crime de natureza formal, não exige a consumação efetiva do tráfico de 
drogas, contudo, caso este seja praticado, o agente responderá por eles em concurso 
material. A criação deste crime específico objetivou alcançar aqueles que não prati-
cam nenhum dos verbos nucleares previstos no artigo 33, mas que se uniram a outros 
que os praticam, dando solidez à associação.

Vale dizer que o tipo penal em comento não exige que a associação vise a prática 
de um número indeterminado de infrações, sendo que a união para a prática de ape-
nas um crime de tráfico já é suficiente para caracterizá-lo (LIMA, 2016, p. 769)

Com a adoção da teoria do domínio do fato pelos Tribunais Superiores, é possí-
vel observar uma mudança no teor das denúncias oferecidas pelo Ministério Público e 
sentenças prolatadas pelo Poder Judiciário. Em casos onde antes a responsabilização 
se dava somente pela associação para o tráfico, passou a permitir-se a punição pelo 
efetivo tráfico de entorpecentes. Segue recente julgado onde aplica-se a citada teoria, 
relacionando ambos os crimes:

Apelação criminal. Tráfico de droga. Preliminar. Nulidade. 

Inobservância do art. 384 do CPP (mutatio libellis). Inépcia da 
denúncia. Inocorrência. Absolvição. Autoria mediata. Teoria 
do domínio do fato. Provas robustas. Impossibilidade. Asso-
ciação para o tráfico. Estrutura organizacional. Estabilidade. 
Permanência. Absolvição. Impossibilidade. Dosimetria. Pena-
-base. Redução. Circunstâncias judiciais. Fundamentação idô-
nea. Descabimento. Conduta única. Crime formal. 1. Quando 
o decreto condenatório for fielmente proferido de acordo com 
os fatos narrados na inicial acusatória, e não com a imputa-
ção jurídica nela contida, não há falar em ocorrência de mu-
tatio libelli. 2. A peça acusatória não é inepta quando des-
creve fato típico, modus operandi, local e data do crime, e, 
ainda, há a qualificação dos agentes, não impedindo, assim, o 
exercício da ampla defesa. 3. O reconhecimento de nulidades 
no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstra-
ção do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da 
instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP 
(pas de nullité sans grief). Precedentes do STJ. 4. Em tema de 
concurso de agentes, a autoria pode se revelar de diversas 
maneiras, não se restringindo à prática do verbo contido 
no tipo penal. Assim, é possível, por exemplo, que um dos 
agentes seja o responsável pela idealização da empreitada 
criminosa; outro pela arregimentação de comparsas; outro 
pela obtenção dos instrumentos e meios para a prática da 
infração; e, outro pela execução propriamente dita. Assim, 
desde que cada um deles - ajustados e voltados dolosamente 
para o mesmo fim criminoso - exerça domínio sobre o fato, 
responderá na medida de sua culpabilidade. Precedentes do 
STJ. 5. Demonstrando as fontes probatórias provas robustas, 
para além das informações obtidas por meio das intercepta-
ções telefônicas, do crime de tráfico de drogas e associação 
para o tráfico, a manutenção da condenação é medida que 
se impõe. 6. As circunstâncias do delito e a conduta social do 
agente, de forma a indicar o envolvimento ou a dedicação à 
atividade criminosa, representam fundamentos válidos para 
exacerbar a pena-base. 7. A prática de dois delitos, em con-
duta única, é hipótese de existência do concurso formal, e não 
material. (TJ-RO - APL: 00085306720158220005 RO 0008530-
67.2015.822.0005, Data de Julgamento: 09/05/2019, Data 
de Publicação: 21/05/2019)

Por exemplo, um agente que estava detido e articulava todo o tráfico de drogas 
de dentro do ergástulo, quando era descoberto, era punido apenas pela associação 
(isso quando não era absolvido), já que não chegava a desempenhar diretamente ne-
nhum dos verbos nucleares previstos no tipo penal. Contudo, a partir da teoria do do-
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mínio do fato, foi possível aferir que na realidade, este atuava como autor intelectual 
e partícipe moral da conduta desempenhada pelos demais. Sendo assim, sua punição 
deve ser semelhante. 

4.2 DO ENVOLVIMENTO FEMININO NO TRÁFICO DE DROGAS

Não se pode perder de vista o elevado número de mulheres que entram para o 
mundo do crime aliciadas e induzidas por seus companheiros (e demais homens dos 
quais dependam financeiramente ou tenham vínculo afetivo), sendo este mais um 
reflexo do histórico de submissão que as mulheres vivenciaram desde os primórdios 
da humanidade. 

Frisa-se que não é uma máxima absoluta que as mulheres apenas ingressam 
no mundo do crime quando influenciadas por algum homem, até porque isto reti-
raria a autodeterminação destas. No entanto, infelizmente, na maioria das vezes, as 
mulheres são introduzidas na atividade criminosa, com destaque ao crime de tráfico 
de drogas, justamente pelo envolvimento afetivo com algum homem que o pratique 
(BARCINSKI, 2008).

É muito comum que os homens responsáveis pelo tráfico de drogas sejam pre-
sos e com isso, suas companheiras/familiares acabem assumindo o controle do “pon-
to de venda”. Nestes casos, na maioria das vezes, os homens continuam comandando 
o comércio de entorpecentes de dentro da cadeia (atuando, portanto, na função de 
autores intelectuais), enquanto as mulheres são responsáveis pelo controle financei-
ro, guarda, distribuição e comércio das substâncias (BARCINSKI, 2015).

Em pesquisa recente, o DEPEN divulgou dados referentes ao mês de junho do 
ano de 2017, onde consta que 59,9% das mulheres presas no país encontram-se en-
carceradas em razão da prática do crime de tráfico de drogas3, sendo que na maioria 
esmagadora dos casos, elas atuam como executoras em concurso de pessoas com um 
autor intelectual.

Percebe-se, portanto, que o crime que mais encarcera mulheres em nosso país 
está diretamente relacionado com a influência que o homem consegue exercer na 
vida daquelas com quem convive. Este fato não pode ser ignorado, já que é mais um 
demonstrativo da histórica subjugação feminina e um nítido exemplo de uma relação 
abusiva, até porque, muitas vezes, a mulher se vê inserida no contexto criminoso e 
não consegue dele sair sem temer represálias. 

O envolvimento feminino com o crime, pois, além de ser uma questão social, 
já que em sua grande maioria, relaciona-se a mulheres pobres e de baixo índice de 
escolaridade, é também uma questão de gênero, pois evidencia os papéis sociais pre-
dispostos para cada um dos sexos (no caso da mulher, o de companheira submissa) 
(CAMPOS, A; TRINDADE L.; COELHO, L, 2008).  

Como exposto em capítulo anterior, não se pode confundir conivência com a 
efetiva execução do crime. A primeira ocorre quando a pessoa conivente tem conhe-

3   Relatório temático sobre mulheres privadas de liberdade – junho de 
2017. http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen-mulheres/copy_of_In-
fopenmulheresjunho2017.pdf. Acesso em: 15 jan. 2019.

cimento do crime e não toma nenhuma postura diante disto, nem auxiliando na exe-
cução e nem denunciando às autoridades, enquanto a segunda é uma postura ativa 
no cometimento do ilícito. Há um tempo atrás, era mais comum observar as mulheres 
do convívio do criminoso sendo apenas coniventes com a situação, no entanto, cada 
vez mais, estas tem assumido uma posição dentro da cadeia criminosa, auxiliando seus 
cônjuges/companheiros/familiares. 

Deve se ressaltar que, via de regra, a mulher ocupa posições subalternas na cadeia 
criminosa, desempenhando funções mais expostas, e embora levante menos suspeitas 
pelo fato de ser uma figura feminina, fica, consequentemente, mais sujeita a ações po-
liciais e às prisões decorrentes destas (SOARES, 2002).

Outro aspecto de gênero que fomenta o recrutamento de mulheres para a prática 
da traficância é que, em regra, estas despertam menos suspeitas, pois existe um pre-
conceito social – ainda que positivo - de que atividades criminosas são desempenhadas 
apenas por homens. Contudo, esta compreensão tornou-as mais suscetíveis de serem 
cooptadas para executarem condutas criminosas diante do vislumbre de impunidade. 

Caso continuassem sendo aplicadas as teorias tradicionais e não ocorresse um 
avanço jurisprudencial com a aplicação da teoria do domínio do fato, a mulher sairia da 
conivência direto para autoria, enquanto o principal responsável pelo crime (autor inte-
lectual), seria considerado um usuário ou mero partícipe moral, o que acarretaria uma 
curiosa inversão de valores, além de fortalecer o recrutamento de mulheres, já que era 
muito confortável para o homem envolver sua companheira na prática delitiva e nem 
se ver punido. 

A interpretação clássica, portanto, neste caso, fomentava uma desigualdade de 
gênero, já que o homem, sabendo que a mulher atuaria sob seu comando, a inseria 
nesta situação, justamente para ficar ileso caso acontecesse a descoberta do crime, o 
que evidencia sua despreocupação com o futuro daquela e a subordinação da mulher 
ao homem. 

Na prática, é muito comum vislumbrar as seguintes situações: a mulher assume 
a gestão do tráfico anteriormente comandado pelo homem com o qual ela possui um 
relacionamento afetivo (vínculo sanguíneo, relacionamento amoroso, dependência fi-
nanceira etc.) e que acabou sendo preso, agindo sob o comando deste que, infelizmen-
te, possui acesso à aparelhos celulares que facilitam a comunicação; ou então, a mulher 
atua levando drogas para o estabelecimento prisional, muitas vezes escondidas em suas 
partes íntimas, a fim de lhe fornecer drogas para que ele pratique o tráfico dentro do 
ergástulo4, atravessando uma situação que, além de vexatória, pode ser extremamente 
prejudicial à sua saúde. 

Inclusive, a jurisprudência, neste caso, atua de forma apressada e não atenta as 
consequências sociais práticas, pois com a possibilidade de uma diminuição de pena 
para pessoas primárias, conhecida como tráfico privilegiado, e uma maior chance de 
prisão domiciliar e até liberdade provisória para as mulheres gestantes e mães de crian-

4  DIAS, Victória; OLIVEIRA, Henrique. Bibi Perigosa: glamourização da mu-
lher no tráfico de drogas ou realidade social?. Justificando, p. online, 20 set. 2017. 
Disponível em: http://www.justificando.com/2017/09/20/bibi-perigosa-glamouriza-
cao-da-mulher-no-trafico-de-drogas-ou-realidade-social/. Acesso em: 16 jan. 2020.



124 125MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume II MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume II

ças5, cada vez mais estas passarem a ser aliciadas por pessoas de seu convívio para o 
cometimento do crime.

 Até pouco tempo atrás, era comum que os Tribunais absolvessem o detento que 
encomendou a droga, sob o fundamento de que o verbo “encomendar” não está des-
crito no tipo penal em análise6. Quando a absolvição não era adotada, então o crime de 

5   No início do ano de 2018, a 2ª Turma do STF concedeu Habeas Corpus 
coletivo a gestantes e mães de filhos com até doze anos presas preventivamente. Ínte-
gra do relatório e voto do relator disponível em: http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/
noticiaNoticiaStf/anexo/HC143641final3pdfVoto.pdf. Acesso em: 27 jan. 2020.

6   DECISÃO: ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da 3ª 
Câmara Criminal, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso de apela-
ção e, de ofício, alterar a pena imposta a Eronice Fátima Rodrigues, nos termos do 
voto do Relator. EMENTA: APELAÇÃO CRIME Nº 1455380-7, DE CAMPO MOURÃO - 
2ª VARA CRIMINAL RELATOR : DES. GAMALIEL SEME SCAFF APELANTES : ERONICE 
FATIMA RODRIGUES E NATAN RODRIGUES APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ES-
TADO DO PARANÁ APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 
11.343/06)- MÃE QUE TRAZ CONSIGO 110 GRAMAS DE MACONHA PARA ENTREGAR A 
FILHO QUE SE ENCONTRA PRESO EM DELEGACIA, A PEDIDO DELE - AUTORIA E MATE-
RIALIDADE SOBEJAMENTE DEMONSTRADOS - ERRO PRATICADO POR TERCEIRO (ART. 
20, § 2º DO CÓDIGO PENAL)- TESE DESACOLHIDA - HISTÓRIA FANTASIOSA DE AMEA-
ÇA ENGENDRADA PELO FILHO QUE NÃO INDUZIU À RÉ A UMA FALSA PERCEPÇÃO DA 
REALIDADE QUANTO AOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO CRIME - CIÊNCIA DE QUE 
ESTAVA PRATICANDO TRÁFICO DE DROGAS - PEDIDO DE DE CLASSIFICAÇÃO PARA O 
CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06 - INVIABILIDADE - DOSIMETRIA 
DA PENA - ALTERAÇÃO EX OFFICIO - CULPABILIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS 
DO CRIME - AFASTAMENTO COMO CIRCUNSTÂNCIAS DEVALORADAS - REDUÇÃO DA 
PENA IMPINGIDA A ERONICE - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO FORMULADO POR NATAN RO-
DRIGUES - RECONHECIMENTO, AINDA QUE POR OUTRO FUNDAMENTO - CONDUTA 
ATRIBUÍDA AO RÉU QUE SE RESTRINGE A MERO ATO PREPARATÓRIO - DETENTO QUE 
ENCOMENDOU A SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE DA SUA GENITORA - VÍNCULO SUBJE-
TIVO NECESSÁRIO À CONFIGURAÇÃO DA COAUTORIA NÃO DESCRITO NA DENÚNCIA. 
(...) II - Em relação ao réu encarcerado, sua responsabilização como “coautor” se-
ria plenamente possível, bastando apenas a demonstração do vínculo psicológico 
mediante descrição na denúncia da conduta de relevância causal, não bastando 
a mera “solicitação”, conforme ocorreu no caso. Constitui ato preparatório e, por-
tanto, impunível, a conduta atribuída ao acusado que, encarcerado, “encomenda” 
a alguém que pratique um crime para fazer chegar a ele, substância entorpecen-
te (cuja entrega foi obstada pela revista realizada pelos policiais militares). Se a 
encomenda tivesse sido entregue antes do flagrante, obviamente o delito teria se 
consumado também em relação ao réu. A tal “encomenda” poderia caracterizar a 
tentativa, a qual, porém, não é admitida. III - A conduta de relevância causal do réu 
Natan em face do núcleo “adquirir”, objeto da condenação no caso - considerando 
sua limitada condição em face do encarceramento -, residiria em sua participação 
no encaminhamento do fornecedor da droga até sua mãe.Todavia essa conduta não 

tráfico de drogas era desclassificado para o de consumo pessoal, previsto no artigo 28 
da Lei especial. 

É no mínimo incoerente acreditar que um homem que induz uma mulher (com a 
qual possui vínculo afetivo) a correr o risco de levar drogas para dentro de uma prisão, 
possua apenas a intenção de consumi-las (como normalmente é alegado). Infelizmente, 
é de conhecimento público que um dos problemas que assolam o sistema carcerário 
no Brasil é justamente a disponibilidade de drogas dentro do cárcere. Sendo assim, se 
não for para realizar o tráfico, inexiste motivo para que o detento encomende drogas e 
corra o risco de ser realizada a prisão em flagrante da executora apenas para que possa 
consumi-las. 

Após o cárcere, outra desigualdade de gênero pode ser facilmente percebida. Exis-
te um “abandono” das mulheres encarceradas, que são esquecidas e recebem visitas 
com uma frequência muito menor do que a percebida em prisões masculinas7. Quando 
visitadas, os são por outras mulheres (mães, filhas etc.) e dificilmente por homens, in-
clusive, àqueles que foram responsáveis por elas se encontrarem naquela situação8. Por 
sua vez, homens recebem com frequência visitas de mulheres, sendo que estas muitas 
vezes se arriscam para auxiliá-los a continuar cometendo crimes dentro da prisão. 

Percebendo isto, a jurisprudência pátria tem evoluído e passou a aplicar a teoria 
do domínio do fato, com a figura do autor mediato no mentor intelectual e autor ime-
diato na figura da executora. Este entendimento, ainda que não possua tal foco como 
objetivo primário, fortalece a busca pela igualdade material entre gêneros e promove 
justiça social, atendendo de forma adequada as funções da sanção penal, quais sejam, 
preventiva e retributiva. Sobre o tema, colhe-se o julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS 

foi descrita na peça da denúncia, logo, dela não tendo o referido réu exercitado 
sua defesa, certo que se defende “dos fatos” imputados. Considerando que a única 
conduta descrita na denúncia como “elo” de ligação e coautoria na “aquisição” da 
droga por sua mãe, foi a de “encomendar” e esse verbo não integra nenhum dos 
dezoito núcleos descritos no tipo penal em que é acusado, sua condenação não en-
contra suporte, sendo de rigor a absolvição.RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMEN-
TE PROVIDO. Apelação Crime nº 1.455.380-7Tribunal de Justiça do Estado do Paraná 
(TJPR - 3ª C.Criminal - AC - 1455380-7 - Campo Mourão - Rel.: Gamaliel Seme Scaff 
- Unânime - - J. 10.11.2016) (TJ-PR - APL: 14553807 PR 1455380-7 (Acórdão), Relator: 
Gamaliel Seme Scaff, Data de Julgamento: 10/11/2016, 3ª Câmara Criminal, Data de 
Publicação: DJ: 1931 29/11/2016).

7   Relatório temático sobre mulheres privadas de liberdade – junho de 
2017. http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen-mulheres/copy_of_In-
fopenmulheresjunho2017.pdf. Acesso em: 15 jan. 2019.

8   G1. “Abandono é a principal diferença entre mulheres e homens na 
cadeia, diz Drauzio Varella”. Disponível em: https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/
abandono-e-a-principal-diferenca-entre-mulheres-e-homens-na-cadeia-diz-drauzio-
-varella.ghtml. Acesso em: 20 jan. 2020. 
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NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – 
SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA 
– 1. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDU-
TA – IMPOSSIBILIDADE – DETENTO QUE SOLICITOU À SUA 
COMPANHEIRA QUE LHE ENTREGASSE UMA PORÇÃO DE 
MACONHA NO INTERIOR DO PRESÍDIO – CONFIGURADA 
HIPÓTESE DE AUTORIA MEDIATA – APELANTE QUE FOI O 
MANDANTE E O MENTOR INTELECTUAL DO DELITO – CON-
CURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PLEITO 
DE RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA PENAL – PROCEDÊNCIA EM 
PARTE – SANÇÃO BASILAR FIXADA EM QUANTUM RAZOÁVEL 
E EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 
59 DO CÓDIGO PENAL – NECESSÁRIO RECONHECIMENTO 
DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA SEGUNDA 
FASE DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – CONFISSÃO QUALI-
FICADA UTILIZADA PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO 
DO JULGADOR – AGENTE MULTIRREINCIDENTE – COMPEN-
SAÇÃO PARCIAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPON-
TÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – SANÇÃO FINAL 
REAJUSTADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Restando 
sobejamente comprovado que a corré trouxe consigo para o 
interior da Penitenciária Central do Estado 1 (uma) porção 
de maconha, com massa de 175,65g (cento e setenta e cinco 
gramas e sessenta e cinco centigramas), por insistente soli-
citação do apelante, que se encontrava custodiado naquele 
local, descabe cogitar a absolvição desse por atipicidade da 
conduta, pois, embora o acusado não tenha praticado pes-
soalmente qualquer das condutas descritas pelos verbos 
nucleares do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, é 
incontroverso que agiu em conluio com sua companheira, 
sendo corresponsável pelo transporte e ingresso da droga 
no estabelecimento prisional, incorrendo no respectivo tipo 
penal como autor mediato, uma vez que foi o mandante 
e o mentor intelectual do delito, detendo, assim, comple-
to domínio sobre o fato e utilizando-se de longa manus 
para sua concretização. (...)  5.Apelo parcialmente provi-
do. Sanção final reajustada. (Ap 69761/2018, DES. GILBER-
TO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 
12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018) (TJ-MT - APL: 
00399354520178110042697612018 MT, Relator: DES. GIL-
BERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 12/12/2018, TER-
CEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/12/2018).

Verifica-se, pois, a aplicação da teoria do domínio do fato ao tráfico de drogas 
em situações práticas, envolvendo a atuação da mulher na prática delitiva, reconhe-

cendo-se que a pessoa que incentivou a conduta criminosa praticada também é auto-
ra e deve ser responsabilizada como tal. 

Era incongruente que o homem que detém o comando da prática criminosa e 
gere todo o comércio, ainda que não tivesse contato direto com as substâncias entor-
pecentes, não fosse punido por isto, enquanto sua companheira/familiar, que muitas 
vezes atua como executora e sob ordens direta daquele, fosse condenada a uma pena 
tão elevada. 

Ressalta-se que não está se afirmando que a mulher não possui autodetermina-
ção na prática criminosa, podendo (e devendo), dentro deste contexto, ser respon-
sabilizada pelos atos praticados. No entanto, o homem com quem atuou deve ser 
punido da mesma forma, garantindo-se, pois, isonomia na interpretação da lei e na 
aplicação da sanção penal. 

Em que pese este avanço jurisprudencial não exclua os problemas sociais e de 
gênero que se relacionam à prática de crimes por mulheres, torna a punição mais jus-
ta, já que atinge ao menos em igual proporção o mentor e a executora.

5 CONCLUSÃO

O concurso de pessoas é tema amplamente discutido na doutrina e jurispru-
dência, já que novas situações surgem corriqueiramente e ensejam a discussão sobre 
seus requisitos, teorias que o permeiam, tipos de autoria e participação e as penas 
resultantes desta reunião de pessoas para o cometimento de ilícitos. 

Verifica-se que, embora a autoria seja definida, em regra, pelo conceito restriti-
vo, atualmente, de forma acertada, a jurisprudência pátria tem cada vez mais aplicado 
a teoria do domínio do fato nos julgamentos de crimes, em especial, os envolvendo o 
tráfico de drogas. Essa mudança jurisprudencial procurou se adequar a uma crescente 
onda de criminalidade e chefia de organizações criminosas por pessoas que não exe-
cutam diretamente o fato típico e utilizam-se de subalternos e comparsas para tanto. 

É importante destacar que essa evolução se relaciona com as próprias caracte-
rísticas do direito, que é uma ciência social e não exata, vinculada aos estudos da cri-
minologia, e está sujeita a mudanças de acordo com anseios sociais e pode progredir 
com o passar do tempo. Não é possível, pois, aplicar as teorias clássicas de autoria e 
participação como se fossem regras absolutas, tendo em vista que cada fato deve ser 
analisado em concreto e dependendo, os conceitos devem ser ampliados ou reduzi-
dos para se chegar a uma responsabilização penal justa. 

Antes da aplicação da teoria em comento, era comum que os verdadeiros au-
tores da conduta, que arquitetaram e articularam toda a execução do crime, perma-
necessem ilesos e não fossem punidos por suas condutas, o que, por consequência, 
fomentava a prática criminosa. Isto podia ser percebido nos casos envolvendo mulhe-
res que ingressavam no mundo do crime ante a existência de relações afetivas com 
homens ligados ao tráfico de drogas. Era corriqueiro que elas agissem sob o comando 
destes, e com a descoberta do crime, a punição fosse completamente desigual, sendo 
os homens muitas vezes até absolvidos, ainda que fossem os mentores intelectuais. 

Com o avanço jurisprudencial, passou-se a dar uma aplicação justa dos tipos 
penais, englobando os autores intelectuais e os executores da conduta típica em um 
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único dispositivo legal.
Um outro viés que deve ser percebido e não se pode deixar de destacar, é que 

o envolvimento feminino no crime, em especial com o tráfico de drogas, que é o 
principal responsável pelo encarceramento de mulheres no Brasil, geralmente está 
relacionado ao envolvimento afetivo/financeiro dessa com algum homem de seu con-
vívio. Não se pode ignorar a relação disto com a sociedade patriarcal em que vivemos, 
onde está enraizada a ideia que a mulher é submissa e dependente dos homens que 
convivem com ela.  Com o avanço jurisprudencial citado, garantiu-se, pois, ainda que 
de forma sutil, uma igualdade entre gêneros. 
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AS SÚMULAS VINCULANTES E A NECESSIDADE DE ENCARÁ-LAS DENTRO 
DA TEORIA DA ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA

Fernando Augusto Sormani Barbugiani1

Thainá de Paula Belmiro2

RESUMO: É inegável o processo de massificação do Direito. Proliferam-se as fa-
culdades, os aplicadores e as demandas submetidas ao Poder Judiciário. Diante deste 
crescimento, os juristas têm se rendido às comodidades de lógica subsuntiva para 
solução das contendas.  Por isto, aos poucos vem se destacando no ordenamento 
jurídico brasileiro, tradicionalmente enquadrado no modelo de Civil Law, um siste-
ma de precedentes vinculantes consagrado nos países de Common Law. O Código 
de Processo Civil de 2015 incorporou diversos desses instrumentos de uniformização 
jurídica. Questiona-se neste artigo os perigos do uso insensato de silogismos jurídicos 
baseados em interpretações jurisprudenciais, súmulas vinculantes ou demandas re-
petitivas, especialmente nos casos difíceis, sob o prisma da teoria da argumentação 
jurídica.

PALAVRAS-CHAVES:  SÚMULAS VINCULANTES; DEMANDAS REPETITIVAS; LÓGI-
CA SUBSUNTIVA; TEORIA DA ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA.

1 INTRODUÇÃO
A classificação do Direito como ciência encontra estrita relação com o positivis-

mo. O reconhecimento da “ciência do Direito” ganhou forças, dentre outros, com o 
positivismo proclamado na Teoria Pura do Direito, por Hans Kelsen. Isso porque, essa 
corrente de estudo acreditava na ciência pura, sempre em busca de um método cien-
tífico que fosse o mais semelhante possível ao método matemático.

A partir disso estratificou-se uma concepção rigidamente estatal do Direito, cuja 
interpretação encontrava fundamento único na lei. A soberania da lei a todo custo 
refutou a atividade hermenêutica e recusou toda e qualquer forma de subjetivismo. 
Tudo a custo de enquadrar uma ciência essencialmente social em regras matemáti-
cas, sob o argumento de “segurança jurídica”.

Por óbvio, essa corrente, por si só, entrou em colapso. A busca pela segurança 
jurídica tornou-se instrumento de violações a direitos caros à sociedade. Veja-se as 
atrocidades cometidas na Alemanha nazista em nome da hegemonia de uma raça, 
legitimada e amparada pela hegemonia da lei.

Em razão de seu auto fracasso, o próprio positivismo impulsionou reflexões 

1   Promotor de Justiça junto ao Ministério Público do Estado do Para-
ná desde 2004. Mestre em Direito Negocial pela Universidade Estadual de Londrina 
(UEL). 

2   Advogada. Graduada pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). 
Pós graduada em Direito Público com capacitação para ensino no Magistério Superior 
pela Faculdade Damásio (2018).

quanto à impossibilidade de um ordenamento jurídico sustentar-se única e exclusiva-
mente na aplicação da lei, de forma indiferente aos valores éticos e sociais. Instalou-
-se o período chamado de “pós-positivismo”.

No pós-positivismo emergiu-se à discussão intelectual a importância do teor 
axiológico das normas, da argumentação jurídica, da atuação do juiz na hermenêutica 
jurídica e da dignidade da pessoa humana. A partir disso, as constituições elaboradas 
da metade do século XX para frente passaram a incorporar normas de natureza es-
sencialmente axiológica, submetendo-as, inclusive, ao próprio Estado, por meio do 
Estado Democrático de Direito.

Nesse contexto, a valorização axiológica corresponde necessariamente à exalta-
ção dos princípios e da atuação jurisdicional. Com isso, não se reconhece mais uma 
separação rígida entre Direito e Moral. As normas, dotadas de carga axiológica, pas-
sam a ser objeto de interpretação crítica também sob o aspecto moral.

A partir de então, valorizam-se os princípios e a técnica de ponderação de inte-
resses. Tais princípios passam a ser dotados de força normativa. A política e o Direito 
são constitucionalizados e filtrados pela ordem jurídica, isto é, há presença decisiva e 
fundamental da Constituição em todas as questões jurídicas e conflitos de interesses.

Especificamente quanto à solução de conflito de interesses, ressalta-se a pre-
valência da decisão judicial e a análise do mérito legislativo. No pós-positivismo a ju-
risdição desbanca o estado legiscêntrico através da Teoria da Argumentação Jurídica.

É por meio da argumentação jurídica trazida pelas partes ao magistrado e de sua 
atuação hermenêutica que o pós-positivismo conferiu normatividade aos princípios 
e, a partir disso, reduziu – e reduz – eventuais injustiças e inadequações legislativas.

Ocorre que, com o passar do tempo, essa argumentação fora silenciosamente 
posta à margem da solução dos conflitos. Sob o argumento de garantir-se a “razoável 
duração do processo”, o princípio da efetividade, bem como a uniformização da juris-
prudência, o esforço argumentativo fora substituído por “instrumentos de uniformi-
zação”, dentre eles as súmulas vinculantes, os incidentes de resolução de demandas 
repetitivas, incidente de assunção de competência, recursos repetitivos, entre outros.

Não se pretende relegar tais instrumentos, importantes diante da massificação 
de demandas. O que se pretende neste trabalho é demonstrar a necessidade de que 
tais instrumentos sejam, de fato, meios de estabilização e não de conforto aos ope-
radores do Direito. E, ainda, que sejam utilizados em concomitância com a teoria da 
argumentação.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 A TEORIA DA ARGUMENTAÇÃO EM CONTRAPONTO AO SILOGISMO JURÍDICO

O pós-positivismo e a consequente valorização dos princípios ponderam a cor-
reção das afirmações normativas. O Direito Constitucional passou a ser o centro dos 
demais ramos do Direito.

A Teoria da Argumentação Jurídica encaixa-se, justamente, no pós-positivismo 
ou neoconstitucionalismo, identificando-se na busca de um ideal de Justiça que con-
fronta as regras postas pelo legislativo com os princípios e com a Constituição. Tam-
bém se identifica pelo socorro a outras ciências (como a política, a sociologia) para a 
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solução de uma contenda judicial. Envolve a reabilitação da razão prática para o âm-
bito jurídico, como já clamava Habermas. É a atualização das normas não apenas com 
base no seu próprio sistema, mas conforme a evolução da sociedade, acompanhada 
pelas demais ciências.

A argumentação, portanto, relaciona-se com a utilização da linguagem para ex-
pressar a racionalidade e gerar o convencimento. É intrínseca à área jurídica. Os apli-
cadores do Direito trarão seus argumentos para justificar uma determinada posição, 
conduta ou tese. Esses discursos racionais adjetivarão de correta uma decisão.

Ao estudar a Teoria da argumentação jurídica e no intuito de desenvolver regras 
de argumentação dogmática, Robert Alexy destaca a necessidade de que todo enun-
ciado duvidoso seja objeto de argumentação. Nos exatos termos trazidos pelo autor:

Todo enunciado dogmático, se é posto em dúvida, deve ser 
fundamentado, mediante o emprego, pelo menos, de um ar-
gumento prático do tipo geral; todo enunciado dogmático 
deve enfrentar uma comprovação sistemática, tanto em sen-
tido estrito como em sentido amplo, e se são possíveis argu-
mentos dogmáticos, devem ser usados. (ALEXY, 2011, p. 292)

Ainda segundo Alexy (2012, p.284), apenas a discussão viabilizada por meio da 
argumentação jurídica confere a legitimidade de “correta” à hermenêutica. Conforme 
o autor, “as regras e formas do discurso jurídico constituem por isso critério de corre-
ção para as decisões jurídicas”.

Em outras palavras, a argumentação legitima uma regra ou uma decisão judicial. 
Em um processo, todos os participantes apresentam os seus argumentos e funda-
mentos para o magistrado, que deles se convencerá ou apresentará os seus próprios 
para uma decisão. A argumentação ganha destaque nos casos difíceis.

Um caso é considerado por difícil quando a ele se podem aplicar diversas nor-
mas, implicando em decisões contraditórias. Também é difícil o caso quando não 
existe uma regra expressa para amparar a situação, isto é, há uma lacuna do orde-
namento (DWORKIN, 2007). De outro lado, entende-se por fáceis os casos em que 
é suficiente a adoção da regra prevista para a sua superação, sendo que a conclusão 
não contraria a um sistema de princípios que dá coesão ao ordenamento (ATIENZA; 
MANERO, 1996, p.22-23).

A problemática no enfrentamento dos casos difíceis é bem ilustrada por Ronald 
Dworkin:

A conhecida história de que a decisão judicial deve ser subor-
dinada à legislação é sustentada por duas objeções à origi-
nalidade judicial. De acordo com a primeira, uma comunida-
de deve ser governada por homens e mulheres eleitos pela 
maioria e responsáveis perante ela. Tendo em vista que, em 
sua maior parte, os juízes não são eleitos, e como na prática 
eles não são responsáveis perante o eleitorado, como ocorre 

com os legisladores, o pressuposto acima parece comprome-
ter essa proposição quando os juízes criam leis. A segunda 
objeção argumenta que, se um juiz criar uma nova lei e apli-
cá-la retroativamente ao caso que tem diante de si, a parte 
perdedora será punida, não por ter violado algum dever que 
tivesse, mas sim por ter violado um novo dever, criado pelo 
juiz após o fato.” (DWORKIN, 2007. p.132).

Ademais, se a crítica inicial fora quanto ao silogismo legal, quanto mais se diga 
ao silogismo sumular, que sequer é dotado de representatividade social para sua ela-
boração.

Assim, a preocupação encontra-se justamente na confortável ausência de en-
frentamento real das teses que virtualmente se encaixem nesses entendimentos su-
mulados, o que seria substituído pelo destaque das premissas e da conclusão que 
delas artificialmente deriva.

A adoção de entendimentos sumulados leva à uma massificação perigosa de 
decisões a desvalorizar o próprio trabalho dos aplicadores do Direito. Afinal, antes, os 
grandes advogados se destacavam por construir suas teses e casos. Ganhavam reno-
me por utilizar o Direito como um instrumento para seus raciocínios.

Com uma aplicação de mera subsunção, sem questionamentos do real conteúdo 
ou vontade do legislador ou das circunstâncias do caso em que uma súmula foi pro-
duzida, basta que se apresente aos magistrados as premissas para que ele aplique a 
conclusão, o que pode ser feito por qualquer profissional. Isto desencadeia a mercan-
cia dos serviços e a disputa da clientela, implicando em honorários cada vez menores.

Esta tendência privilegia os profissionais com má formação e conhecimento res-
trito (sobretudo da Constituição Federal), incapazes de trabalhar com uma real argu-
mentação jurídica, mas que retirarão seus lucros de uma repetição fabril de deman-
das de bagatela.

Ao analisar a Teoria da argumentação, Miguel Reale (2010, p.89) a apresenta, 
também, como “lógica da persuasão”. Segundo o doutrinador, essa lógica consiste em 
“trabalhos práticos da linguagem falada e escrita como um instrumento indispensável 
sobretudo ao exercício da advocacia”.

Ocorre que, como demonstrado, essa “imprescindibilidade à advocacia”, não 
parece estar sendo assim valorizada por sua própria classe. A mesma crítica estende-
-se a todos os demais juristas.

Nesse mesmo contexto, Miguel Reale ainda acrescenta:

O certo é que se vai enriquecendo sempre mais a bibliografia 
sobre a técnica de usar da palavra e do discurso, não apenas 
para transmitir ou comunicar algo, mas também para con-
vencer o interlocutor, conquistando-lhe a adesão. (...)

É claro que o jurista não pode ficar alheio a tais processos téc-
nicos, cabendo-lhe, como lhe cabe, no exercício da profissão 
de advogado, saber defender um ponto de vista com clareza 
e vigor, de tal sorte que a sua convicção se transmita a quem 
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vai julgar.  (REALE, 2010, p. 89-90)

Tais considerações são essenciais à análise jurídica. A Ciência do Direito não é 
matemática e objetiva, caso contrário, estaríamos ainda presos ao causalismo conse-
quencial. É uma ciência do dever ser, que comporta ilações e, em consequência, exige 
argumentação. Nota-se, contudo, que os juristas relegaram o esforço argumentativo 
à subsunção fria da lei ou de entendimentos sumulados.

Essa prática reduz a riqueza do Direito à objetividade das ciências matemáticas, 
o que é inadmissível.

Ao lado dessa “acídia jurídica”, contudo, corriqueiramente constata-se a rei-
vindicação por decisões judiciais suficientemente fundamentadas. É de praxe a re-
clamação pela aplicação do “artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal”. Veja-se, 
é evidente que a fundamentação é indissociável da decisão judicial. Porém, existe 
fundamentação sem argumentação jurídica? Por óbvio que não!

A fundamentação pressupõe a análise dos argumentos trazidos, caso contrário, 
o que se tem é mero silogismo. A exigência de motivação das decisões positiva, justa-
mente, o princípio do contraditório, isto é, exige que as alegações do autor ou do réu 
sejam efetivamente valoradas, lidas e contestadas para, somente então, aplicar-se a 
lei. Ocorre que, se nem mesmo as partes interessadas esforçam-se em ultrapassar a 
letra da lei, questiona-se como credibilizar as reclamações (válidas) de decisões falsa-
mente fundamentadas.

Nesse contexto, destaca-se a reflexão trazida por Miguel Reale (2010, p.90) 
quanto à carência argumentativa: “Há advogados, infelizmente, que esvaziam as me-
lhores causas, tanto por falta de conhecimentos como por incapacidade de expressão, 
sendo certo que, no mais das vezes, a primeira acarreta a segunda, tão ligados andam 
o saber e a linguagem”.

O trabalho intelectual que sempre foi relacionado às atividades jurídicas perde 
espaço para a produção mecânica de ações e decisões. A valorização dos meios é 
substituída pela do resultado (mecanicamente derivado das premissas). Os advoga-
dos, aos poucos, equiparar-se-iam a despachantes.  

Tal produção mecânica de ações e decisões pode ser vista como uma releitura 
dos sistemas administrativo e econômico do Taylorismo/Fordismo. Dadas as suas di-
ferenças, ambos correspondem a uma metodologia científica caracterizada pela pro-
dução em massa da indústria automobilística, na qual o trabalhador é monitorado 
conforme o tempo de produção, com a finalidade de alcançar a eficiência e a eficácia 
do processo industrial, ainda que isso custasse a demissão em massa.

Sob tais sistemas os veículos eram montados em uma esteira que se movimen-
tava à medida que cada funcionário em seu devido lugar aguardava parado o veículo 
para, de forma automática, realizar a etapa que lhe competia.

Nesse quadro, a qualificação dos operários era totalmente dispensada, afinal, 
bastava o trabalho automático e mecânico de colocar determinada peça em determi-
nado lugar. Não é necessário grande esforço para perceber que basta trocar a análise 
automobilística por ações judiciais, que o sistema se repete: a mesma busca pela efi-
ciência e eficácia, agora do processo jurisdicional, tem sido utilizado como justifica-
tiva para a subsunção irrefletida e consequente massificação de demandas. Órgãos 
fiscalizatórios como as Corregedorias, o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho 
Nacional do Ministério Público assumiram posturas fomentadoras desse processo, ao 

valorizarem e cobrarem estatísticas de produção dos magistrados e promotores.
Se outrora utilizaram-se da mecanização, por ora utilizamos de súmulas, inciden-

tes de demandas repetitivas, incidente de assunção de competência, entre outros.
Mais uma vez repisa-se que não se pretende extirpar tais instrumentos, mas 

equalizá-los à utilização argumentativa, especialmente nos casos difíceis do Direito.
Veja-se o exemplo da súmula vinculante n.13 do STF, que coíbe o Nepotismo na 

Administração Pública como forma de defender o princípio da moralidade insculpido 
no artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988. Ela está assim redigida:

A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha 
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, 
da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa ju-
rídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramen-
to, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, 
ainda, de função gratificada na administração pública direta 
e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste me-
diante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.

Um raciocínio simplista, com a lógica de subsunção, levaria à exclusão de situ-
ações de evidente imoralidade. Por exemplo, a nomeação por um Prefeito para um 
cargo comissionado de um sobrinho seu, o qual convive com ele sob o mesmo teto, 
não estaria abrangida pela súmula por não ser ele um parente de até terceiro grau, 
por mais que seja como um filho do nomeante.

Outro exemplo é a compreensão de nepotismo cruzado apenas restrito às de-
signações recíprocas (uma autoridade nomeia o parente da outra e esta o daquele). 
Mas, é inegavelmente imoral a utilização da nomeação de comissionado na troca de 
outros favores que não se relacionem com outras nomeações. É a hipótese de o Pre-
feito nomear como sua comissionada a esposa do Presidente da Câmara Municipal 
em troca do apoio e aprovação de seus projetos.  

No âmbito federal essa prática é identificada como “presidencialismo de coa-
lizão”, termo criado por Sérgio Abranches para designar a situação de um país que, 
embora presidencialista, obriga o chefe do executivo a costurar maiorias perante o 
parlamento a fim de obter aprovação em seus planos de governo. Essa prática abre 
margem para a cobrança de vantagens indevidas por parte dos parlamentares, em 
regra materializada no comércio de cargos no Poder Executivo.

No presidencialismo de coalizão, a atribuição conferida aos parlamentares ul-
trapassa, em muito, a mera deliberação de atos legislativos. Deputados federais e 
senadores utilizam-se dessa relação de dependência mantida com o Executivo para 
condicionar a aprovação de planos de governo às indicações de nomes de familiares 
para ocuparem cargos do Poder Executivo.

Foi com esse fundamento que o Supremo Tribunal Federal em 2020 reconheceu 
a possibilidade de deputados federais e senadores, mesmo não possuindo competên-
cia formal para nomear ou exonerar pessoas de cargos públicos vinculados ao Poder 
Executivo, incorrerem na prática do crime de corrupção passiva por receberem vanta-
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gens indevidas para interferir em tais nomeações.
Esse enquadramento típico só foi possível após intenso debate e fundamenta-

ção argumentativa, o que seria imediata e facilmente rechaçado no âmbito admi-
nistrativo quanto ao enquadramento ou não da prática de nepotismo, haja vista as 
balizas trazidas pela Súmula Vinculante nº 13.

Essas duas situações seriam negligenciadas pelos magistrados apenas com uma 
lógica subsuntiva, por mais que violem descaradamente o mesmo princípio constitu-
cional que a Súmula Vinculante n.º 13 pretende tutelar (lembrando que as súmulas 
não são leis, mas apenas declarações de interpretação desta).

As súmulas vinculantes cumprem sua finalidade quando utilizadas em conjunto 
com a Teoria da Argumentação, isto é, quando aplicadas de forma refletida e não 
mecanizada. Isso pode ser constatado, por exemplo, na recente decisão do Superior 
Tribunal de Justiça que reconheceu a existência de nepotismo póstumo no caso de 
nomeação de filho como interino em cartório no lugar de pai falecido.  

Na ocasião, após a morte do titular de dada serventia extrajudicial houve a de-
signação interina de seu filho como responsável pelo expediente. Dentre outros ar-
gumentos, a defesa buscou manter a designação sob o argumento de que os serviços 
notariais e de registro são de caráter privado, por isso, não se enquadram na vedação 
ao nepotismo trazido pela Súmula Vinculante n.º 13.

O mero silogismo poderia dar razão à defesa e, com isso, violar a própria finali-
dade da lei. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da argumentação jurí-
dica afastou a tese defensiva com fundamento no artigo 236 da Constituição Federal, 
sob o argumento de que a atividade cartorária é, na verdade, realizada por delegação 
do poder público, logo, os cartórios, estão sujeitos à permanente fiscalização do Po-
der Judiciário e do próprio CNJ, além de se subordinarem aos princípios regentes da 
administração pública. (STJ – Dje 17/02/21)

Isto é, através de uma ponderação da supremacia dos princípios, típica do neo-
constitucionalismo, além de uma pesquisa das circunstâncias e argumentos levanta-
dos no julgamento que levou à edição da tratada súmula, é possível extrair inúmeros 
elementos de convencimento a serem levados a debate em um processo e legitiman-
do uma decisão com conteúdo mais abrangente que o sumular. É a Argumentação 
Jurídica.

A inclusão do termo “compreendido” no texto da súmula foi feita após extensa 
discussão dos Ministros para esclarecer que se trata de uma hipótese exemplificativa 
(e não restritiva) da proibição contida na Súmula, especialmente pela inviabilidade de 
se pormenorizar todos os casos. Aliás, foi dito, naquele momento pelo Ministro Mar-
co Aurélio que o esclarecimento seria importante para “ficar bem explícito, visando 
não se entender que a glosa alcançaria apenas o “troca troca”. Mais tarde, em novos 
questionamentos (sempre preocupados com odiosas interpretações restritivas não 
condizentes com a vontade constitucional), o Ministro Ricardo Lewandoski assim pon-
derou “Penso que a redação nunca encontrará todas as hipóteses da realidade fática”, 
ao que Gilmar Mendes respondeu que “a discussão é importante para o fim de depois 
deixarmos à memória”. (STF – DJe n.º 214/2008). É justamente a essa memória que 
recorremos para demonstrar a real interpretação que deve ser dada à Súmula Vin-
culante N.13: jamais restritiva. Não foi esta a intenção dos Ministros. Por isso todos 
os casos do imoral nepotismo podem (e devem ser submetidos ao crivo Judiciário). 

Tanto que a proposta inicial de redação da súmula era a menção apenas a nepotismo3.

CONCLUSÃO

Apesar de reconhecidamente útil diante do volume de serviços do Poder Judici-
ário, o silogismo jurídico derivado de uma lógica subsuntiva/dedutiva é muito perigo-
sa no enfrentamento de determinados casos, especialmente quando esse silogismo é 
sumular, carente de qualquer representatividade popular em sua elaboração.

A partir da criação das Súmulas Vinculantes, os aplicadores do Direito passaram 
a encará-las da mesma forma que as leis, com a confortável adoção da lógica subsun-
tiva, agravando a preocupação de Dworkin em relação à originalidade judicial.

A argumentação jurídica é o ideal para legitimação das decisões judiciais, seja 
quando se apresentam premissas normativas do legislativo como diante das premis-
sas judiciais (súmulas vinculantes, demandas repetitivas ou outros meios de unifor-
mização jurisprudencial), sob pena de desvalorização do trabalho intelectual dos apli-
cadores do Direito e, o que é ainda mais grave, sob pena de tornar-se instrumento 
de anomia do sistema, que se pretende uniformizar. Também, pelo risco de se violar 
a igualdade material, tratando igualmente situações similares, mas essencialmente 
diferentes.

O enfrentamento do nepotismo é um excelente exemplo desta necessidade, 
pois a Súmula Vinculante nº.13 do Supremo Tribunal de Justiça foi produzida diante 
de um caso difícil (pela lacuna ou obscuridade legislativa). Assim, todos os casos que 
virtualmente nela se enquadrem devem igualmente serem tratados como difíceis, 
recorrendo-se à argumentação jurídica, e não como fáceis, solucionados com mera 
subsunção.
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O PROCESSO PENAL NEGOCIAL NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E AS 
CRÍTICAS DOUTRINÁRIAS QUE LHE SÃO EMPREENDIDAS

Geraldo José Del Grossi Ribeiro

RESUMO: Este artigo objetiva demonstrar a crescente implementação de meca-
nismos negociais no processo penal brasileiro, os quais culminam em uma signifi-
cativa mudança na forma pela qual crimes são processados em nosso país, além de 
evidenciar quais as críticas empreendidas por significativa parcela da doutrina quanto 
a este novo modelo processual penal. O referido objeto de estudo será explorado a 
partir de uma análise comparativa entre o modelo processual negocial e o modelo 
coercitivo, o qual sempre vigorou no Brasil, sendo esta análise empreendida a partir 
de comentários de diversos autores de grande relevância quanto ao tema.

PALAVRAS-CHAVE: processo penal; mecanismos negociais; críticas doutrinárias.

1 INTRODUÇÃO

O processo penal brasileiro, assim como ocorre na maioria dos países latinos, é 
marcado por uma tradição eminentemente coercitiva, em que se vislumbra uma vin-
culação do operador do direito à literalidade da lei para solucionar casos concretos, 
não gozando, desta forma, de uma discricionariedade acentuada nestas situações. 

Pode-se afirmar que o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública refor-
ça a ideia de coercitividade do processo penal brasileiro. Tal princípio determina que 
os órgãos titulares do exercício da ação penal pública, ao observarem a existência dos 
requisitos legais configuradores dela, devem, necessariamente, provocar a jurisdição 
por meio de denúncia.

Ocorre que, ao longo dos anos, vislumbrou-se dentro da legislação nacional uma 
série de institutos introduzidos por meio de legislações esparsas que denotam uma 
quebra de paradigma dentro do tradicional modelo coercitivo do processo penal bra-
sileiro, acarretando mudanças na aplicação da lei penal no Brasil. Estes institutos re-
presentam o novo modelo de processo penal negocial, observando-se uma mudança 
na lógica tradicional de imposição de pena ao condenado por parte do Estado, o qual 
passa a convencionar as sanções a serem impostas em um caso concreto através do 
representante do Ministério Público. Assim, deixou-se de lado a perspectiva unilateral 
de aplicação da sanção, tornando-se um acordo bilateral. 

Este novo modelo também mitiga o princípio da obrigatoriedade da ação penal 
pública, dando espaço para uma perspectiva de oportunidade em relação a ela, já que 
possibilita ao representante ministerial deixar de oferecer denúncia mesmo que vis-
lumbre as condições legais para tanto, desde que seja motivado por seus parâmetros 
de conveniência e oportunidade. 

Dessa forma, mostra-se relevante o estudo do processo penal negocial como 
uma quebra de paradigma dentro da legislação brasileira, de modo a demonstrar a 
mudança proporcionada por ele na realidade jurídica do nosso país.
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2 DO PROCESSO PENAL COERCITIVO

A fim de estabelecer um padrão comparativo com o modelo processual nego-
cial, que vem ganhando cada vez mais representatividade na legislação brasileira, pro-
curar-se-á esmiuçar as características do modelo processual penal marcado pela coer-
citividade. Destaca-se que este ainda é predominante na legislação nacional e possui 
características peculiares, as quais serão objeto de análise a seguir.

2.1 O SISTEMA ACUSATÓRIO COMO MODELO REGENTE DO PROCESSO PENAL BRASILEI-
RO

Em primeiro plano, cumpre ressaltar que o processo penal no Brasil é determi-
nado pelo sistema acusatório, o qual é definido por Silva Jardim (2001, p. 23-27) como 
sendo aquele que assegura a descoberta da verdade possível no âmbito do processo, 
além de resguardar os direitos individuais de titularidade do processado. Ademais, 
é expressamente previsto como sendo o modelo regente do processo penal brasi-
leiro, através do artigo 3º-A, do CPP, recentemente incluído na legislação pela Lei nº 
13.964/19. Tal modelo é marcado por uma total passividade do magistrado quanto à 
produção de provas, fazendo com que ele permaneça imparcial ao processo, além de 
uma vinculação acentuada do aplicador do direito à lei. 

Foucault (2002, p. 33-45) afirma que o sistema acusatório teve seus primeiros 
esboços na Grécia antiga. Vislumbrou-se, desde a peça grega do “Édipo Rei”, figuras 
próximas ao que hoje se entende como “juiz” e “testemunhas”, as quais são distintas 
das partes e analisam as peculiaridades do caso a fim de exaurir um veredito pautado 
nas leis e costumes que regiam a sociedade da época. Diante disso, tornava-se pos-
sível ao povo opor as verdades impostas por seus senhores. Um aspecto que comum 
em todas as obras que ritualizam a história do direito grego é a presença de um con-
flito, ou seja, um duelo entre as partes, em que a produção de provas se dá por meio 
do conhecimento e do poder detido pelos personagens.

Tal modelo processual foi aprimorado e hoje é adotado pelas legislações moder-
nas, sucedendo o sistema inquisitorial, muito utilizado na Idade Média, quando os ju-
ízes eram parte ativa do processo, inquirindo e solicitando a produção de provas que 
serviam apenas para reafirmar as concepções que já haviam formado previamente. 
Quanto ao tema, Foucault (2001, 53-62) destaca que o modelo inquisitorial começou 
a ser implementado na Alta Idade Média, entre os séculos XII e XIII, substituindo um 
modelo de litígio feudal que era influenciado pelo direito germânico e que foi utili-
zado durante a Baixa Idade Média. Neste sistema não existia a figura de um julgador 
imparcial que proferia uma “sentença”, mas apenas a vítima e o suposto autor de um 
crime, que faziam disputas por meio de aptidões físicas, intelectuais e de oratória a 
fim de decidir quem guardava razão quanto aos fatos alegados.

Posteriormente, o autor afirma que esta sistemática de litígios penais foi substi-
tuída, dando espaço para que o inquérito fosse utilizado como meio para se atingir a 
verdade no âmbito processual, possibilitando o surgimento do sistema inquisitorial. 
Isso ocorreu pelo poder bélico e econômico da época ter se sedimentado na mão 
dos que se tornariam, posteriormente, os monarcas, que estavam coadunados com a 
igreja e que pretendiam se apossar dos bens que circulavam na sociedade da época e 

que eram objeto de litígio entre os particulares. Aqui, as partes se dirigiam ao sobe-
rano para que solucionasse a lide entre elas, o qual se valia de um inquérito a fim de 
angariar provas para formar seu conhecimento quanto a um caso e exaurir uma deci-
são. Contudo, cumpre destacar que este julgador exercia ações imparciais no interim 
processual, ao passo que seu interesse consistia em angariar e administrar os seus 
bens e da Igreja ao tomar decisões sobre um caso (FOUCAULT, 2001, p. 64).

Também insta salientar que a distinção matemática entre os sistemas processu-
ais, classificando-os em puramente inquisitoriais ou acusatórios, é considerada por 
muitos autores como sendo teórica, sem qualquer correspondência com o que se 
vislumbra na prática quanto ao processo penal. Sobre isso, Guimarães (2015, p. 242) 
afirma que a identificação de um “sistema acusatório puro” somente é possível no 
plano doutrinário-discursivo, o qual historicamente nunca existiu.

Em verdade, o que se tem é uma verdadeira mesclagem dentro da legislação 
processual penal de institutos jurídicos que ora tendem mais para um sistema in-
quisitorial e ora tendem para um sistema acusatório. Inclusive, o autor afirma que a 
diferenciação entre um sistema e outro não é tão simples quanto parte da doutrina 
apregoa, já que não há uma uniformidade quanto aos critérios que os diferenciam 
(GUIMARÃES, 2015, p. 245-250).

Diante destes argumentos, Guimarães (2015, p. 403) elenca os ensinamentos 
de Jacinto Coutinho para afirmar que, apesar de todos os sistemas processuais terem 
agregados a si elementos que são provenientes tanto do sistema acusatório, quanto 
do inquisitório, deve-se observar a ideia fundante do sistema. Isso para concluir se 
deriva de um princípio inquisitivo – em que a iniciativa probatória é prioritariamente 
encarregada ao juiz (hipótese na qual o sistema seria inquisitório) –, ou de um prin-
cípio dispositivo, em que a iniciativa probatória é prioritariamente encarregada às 
partes (hipótese na qual o sistema seria acusatório). Desta forma, o que enquadra um 
sistema dentro de uma ou outra classificação não são seus elementos, mas, sim, a sua 
base ideológica.

A partir desta concepção e concluindo sua argumentação neste ponto específi-
co, Guimarães (2015, p. 404-406) afirma que a gestão das provas nas mãos das partes 
visa evitar a quebra de uma já naturalmente frágil imparcialidade do juiz. Por isso, o 
sistema acusatório se amolda mais ao Estado Democrático de Direito e às pretensões 
instituídas ao processo por meio da Constituição Federal, motivo pelo qual o autor 
ressalta a necessidade de adotar um processo penal que traga, prioritariamente, ins-
titutos que tenham como ideia fundante este sistema.

2.2 O PROCESSO PENAL COERCITIVO EM FACE DO PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE DA 
AÇÃO PENAL E DE OUTROS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS

Como visto, o sistema acusatório é o modelo que rege o processo penal no Bra-
sil. Além disso, sempre se mostrou mais adequado a uma Sociedade Democrática de 
Direito pelo fato de apregoar uma maior imparcialidade do julgador, de modo que 
ele pode exaurir uma decisão mais justa, o que traz uma maior segurança jurídica às 
partes. Outro aspecto que confere maior segurança jurídica nas decisões emanadas 
por este julgador é o fato de ele sempre ter sido atrelado à literalidade da lei para so-
lucionar casos, sendo essa a mecânica que regeu o processo penal no Brasil ao longo 
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da história e que está se modificando exponencialmente com o decorrer dos anos.
Vale dizer que a aplicação literal da lei em um estado civil é uma concepção que 

foi primeiramente aventada pelos autores iluministas, os quais a consideravam pri-
mordial a fim de fazer valer o pacto social e superar o estado de natureza. Quanto ao 
tema, Rousseau (2003, p. 51-55) afirma que o contrato social é um pacto celebrado 
por todos os cidadãos com o fito de que se submetam às leis, as quais são a própria 
representação da vontade popular voltada à autorregulação dos seus direitos e deve-
res. Diante disso, ressalta a importância de o Estado aplicar estas leis em sua forma 
literal, já que são a própria expressão da vontade de um povo, sendo essa a única for-
ma de manter a liberdade civil e política que já existia no estado de natureza e que foi 
mitigada para que todos pudessem viver em sociedade (ROUSSEAU, 2003, p. 63-64). 

Em sentido diverso, Hobbes (2001, p. 45-52) afirma que o homem em seu es-
tado natural é impelido por um sentimento natural de competição, desconfiança e 
glória que faz com que todos os indivíduos vivam em uma guerra constante entre si. 
Isso obriga tais sujeitos a convencionarem um pacto social e entregar a administração 
da sociedade a um soberano, o qual deverá executá-lo da exata forma que foi estabe-
lecido a fim de controlar o conflito que é inerente à natureza humana.

Ao decorrer dos séculos, esses conceitos foram se aprimorando até alcançar 
a concepção atual de aplicação coercitiva da literalidade da lei no processo penal, a 
qual é justificada, em boa parte, pelo princípio da obrigatoriedade da ação penal pú-
blica, sendo considerado basilar dentro do sistema pátrio. 

Tal princípio é definido por Choukr (2017, p. 208-210) como a necessidade de o 
Estado exercitar a ação penal caso vislumbre os elementos constitutivos da conduta 
penalmente típica, não cabendo ao órgão promovente a opção de exercê-la ou não. 
Ainda, o autor afirma que ele desempenha um papel fundamental no exercício da 
acusação penal pública, já que concorre para a igualdade perante a lei e busca evitar 
o arbítrio estatal na seleção de casos e imposição de penas, além de favorecer a apli-
cação de um devido processo legal, conferindo uma certeza na aplicação da sanção 
e na sua dosimetria. Essa incumbência do Estado em provocar a jurisdição só pode 
ser exercida por órgãos que o representem, em conformidade ao estabelecido pelo 
princípio da oficialidade. 

Quanto ao tema, Figueiredo Dias (1974, p. 115) afirma que esse princípio reser-
va apenas às entidades oficiais e sem funções jurisdicionais a titularidade da ação pe-
nal pública, sendo em regra o Ministério Público, que deve promover oficiosamente 
e por sua própria iniciativa o conjunto de diligências destinadas a provar a culpa ou a 
inocência dos arguidos. Ademais, ensina que a obrigatoriedade da ação penal pública 
traz como consequência lógica o princípio da imutabilidade (também denominado 
por alguns autores como princípio da indisponibilidade), que estabelece que a acusa-
ção pública não pode ser retirada a partir do momento que a jurisdição foi acionada 
para decidir sobre ela, sendo, portanto, excluída a possibilidade de desistência da 
acusação pelo órgão promovente. Ressalta, ainda, que a obrigatoriedade afasta a par-
cialidade e o arbítrio na aplicação da justiça penal, ao passo que impede aos órgãos 
públicos titulares do seu exercício a apreciação da conveniência no exercício da ação 
penal e a sua omissão por considerá-la inoportuna. Caso se vislumbrasse o contrário, 
aumentar-se-ia o perigo de aparecerem “influências externas” na administração da 
justiça penal, ocasionando na diminuição da sua confiança perante a sociedade, de 

modo a abalar a própria prevenção geral das penas exauridas por essa administração 
criminal.

Nesse mesmo sentido, Silva Jardim (2001, p. 50-55) assevera que o modelo de 
processo penal que tem o princípio da obrigatoriedade como mecânica regente é o 
que mais se alinha ao Estado Democrático de Direito. Isso porque não se pode admi-
tir que os funcionários investidos no órgão titular da ação penal pública, afastem a 
aplicação do direito penal legislado por motivações unicamente discricionárias. Até 
mesmo porque os bens jurídicos acautelados pelo direito penal são os mais relevan-
tes dentro de uma sociedade, os quais não são de titularidade destes representantes 
ministeriais, razão que impede a livre disposição destes bens jurídicos por parte deles. 
Portanto, o autor entende que cumpre ao Estado em sua função legislativa decidir se 
determinada conduta afeta ou não um bem jurídico específico, enquanto ao repre-
sente do Ministério Público resta a incumbência de dar cumprimento à lei, reforçando 
a concepção de coercitividade no processo penal brasileiro que já fora descrita ante-
riormente.

2.3 CRÍTICAS DOUTRINÁRIAS À APLICAÇÃO IRRESTRITA DO PRINCÍPIO DA OBRIGATO-
RIEDADE DA AÇÃO PENAL

Em sentido contrário ao defendido pelos autores supracitados, Gazoto (2003, p. 
97-101) afirma que o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública não é abso-
luto, vez que, como se trata de um princípio constitucional, deve ser analisado con-
juntamente a todos os demais, a fim de que possa se ter uma visão sistêmica de todos 
os princípios aplicados ao processo penal. Para ele, a aplicação irrestrita do princípio 
da obrigatoriedade põe em risco a eficácia de outros princípios constitucionais igual-
mente importantes, tal como o princípio da eficiência administrativa. Também, asse-
vera que a aplicação incondicional da obrigatoriedade na ação penal pode resultar na 
perda do real sentido da norma, o qual, por vezes, escapa da literalidade da lei. 

Em se tratando da segurança jurídica conferida pelo princípio da obrigatorieda-
de, Gazoto (2003, p. 103-108) ressalta que:

Quando se chega a estudar o sistema jurídico como sistema 
de valores, é certo, perde-se em segurança jurídica, mas tal 
procedimento é conveniente, primeiro, porque, diante das 
insuficiências qualitativas (dificuldades de ordem semântica) 
e quantitativas (não abrangência) da lei formal, sempre res-
tará algo de subjetivo na interpretação, segundo, porque se 
ganha em flexibilidade para encontrar a regra justa. [...] Sem 
dúvida, o princípio constitucional da eficiência constitui ver-
dadeiro sobreprincípio constitucional administrativo, sendo a 
ele subjacentes ou circundantes os princípios da moralidade, 
da impessoalidade, da publicidade e da legalidade adminis-
trativa. Serve de meio de correção ou de válvula de segurança 
do sistema formal-legislativo e põe em evidência que a legali-
dade é apenas meio de atuação estatal, mas que, por trás da 
forma, existe um valor que justifica a sua gênese e que deve 
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ser preservado, mesmo que isso implique relativa perda da 
segurança jurídica, pois, para a captação da essência, será 
necessário o abandono da interpretação literal.

No mesmo sentido argumenta Souza (2019, p. 317-322), afirmando que a obri-
gatoriedade da ação penal, por vezes, dificulta o alcance do interesse público que 
é respaldado pelo processo penal, razão pela qual devia se pensar na relativização 
desse princípio, a depender da situação. O autor defende que a relativização desse 
princípio é possível, diante da inobservância de qualquer previsão legal quanto à obri-
gatoriedade da ação penal na constituição e nas legislações esparsas.

Ademais, Souza (2019, p. 323-324) afirma que o referido princípio culmina em 
diversos problemas de ordem prática, ao passo que proporciona o inchaço do siste-
ma jurídico-penal, de forma que o resultado ideal do princípio da obrigatoriedade 
(referente à solução exaustiva de casos penais) acabou por se converter em uma ine-
ficiência estatal na solução destas situações, indo justamente em sentido contrário à 
intenção inaugural de aplicação do referido princípio.

3 DO PROCESSO PENAL NEGOCIAL

Como visto, uma significativa parcela da doutrina elenca severas críticas à apli-
cação irrestrita do princípio da obrigatoriedade na ação penal pública, seja porque 
ela ocasiona na ineficácia do processo penal para solucionar casos concretos, ou por-
que esta aplicação culmina no comprometimento de outros princípios constitucionais 
igualmente relevantes.

Ocorre que tais críticas ao processo penal coercitivo, marcado pela aplicação 
absoluta do princípio da obrigatoriedade, não são restritas ao campo doutrinário. Es-
tendem-se, também, ao legislativo, onde se vislumbra uma crescente implementação 
de leis que denotam uma verdadeira quebra de paradigma na condução do processo 
penal no Brasil, ao passo que instituem na legislação pátria diversos institutos que 
mitigam a obrigatoriedade absoluta da ação penal pública e dão espaço a certa discri-
cionariedade do representante ministerial ou do juiz na condução do processo. 

Cumpre ressaltar que tais institutos foram implementados por diversas leis ao 
longo dos anos, as quais tiveram motivações diversas ao serem introduzidas no siste-
ma normativo, próprias de cada época. A título de exemplo, Cruz (2012) afirma que a 
pretensão almejada pelos institutos despenalizadores da Lei 9099/95 era de dar san-
ções diferentes da pena privativa de liberdade a indivíduos processados por crimes de 
baixa potencialidade lesiva, as quais seriam mais eficazes dentro de uma perspectiva 
de prevenção geral negativa. Quanto aos institutos que foram acrescidos mais re-
centemente na legislação (como a delação premiada ou o acordo de não persecução 
penal), vislumbra-se um intento legislativo em conferir maior celeridade ao processo 
penal brasileiro, de modo a torná-lo mais efetivo, conforme leciona Brandalise (2016, 
p. 34).

Todos estes institutos demonstram uma crescente implementação na legislação 
pátria de um novo modelo processual, concebido como um modelo de processo pe-
nal negocial. Ele permite que o representante do Ministério Público se valha de suas 
próprias convicções a fim de propor soluções a casos penais, dentro de certos limites 

estabelecidos pelo próprio legislador. Também, cumpre salientar que estes institutos 
legais geram consequências que extrapolam o campo processual, ao passo que pro-
duzem relevantes efeitos de natureza material, como a extinção da punibilidade do 
réu, muito comumente vislumbrada na aplicação destes mecanismos.

Outra alteração proporcionada por tais inovações legislativas dizem respeito a 
uma mudança na lógica de aplicação de pena dentro do sistema normativo, já que, 
tradicionalmente, sempre houve a necessidade de se seguir um devido processo or-
dinário para cominar uma sanção a um indivíduo processado criminalmente. O que 
se observa é a possibilidade de determinada sanção ser convencionada entre o réu 
e o representante do Ministério Público sem que se passe antes por um processo 
ordinário, denotando uma modificação na aplicação unilateral de sanções penais e 
antecipando a incidência do poder punitivo estatal.

Deste modo, pode-se concluir que os institutos que compõem o processo penal 
negocial no Brasil, o qual se mostra em expansão significativa, culminam em um en-
curtamento processual e alcançam um resultado mais célere. Visando esmiuçar todas 
as características destes institutos, passará a se realizar uma detida análise dos seus 
principais exemplos em nossa legislação, traçando suas características e o que há de 
comum entre eles.

3.1 TRANSAÇÃO PENAL

Lima (2018, p. 417-418) afirma que este instituto legal é previsto no artigo 76 da 
Lei nº 9.099/95, consistindo em um acordo estabelecido entre o Ministério Público 
(ou querelante, na ação penal privada) e o autor de um fato delituoso. Por meio da 
transação, é proposta a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou de multa 
antes da instauração do processo, de modo a evitar a sua deflagração, desde que se 
façam presentes os requisitos caracterizadores da ação penal no caso concreto.

3.1.1 PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Lima (2018, p. 418-420) afirma que a proposta da transação penal apenas pode 
ser realizada caso se vislumbre, na situação concreta: i) a prática de um crime de 
menor potencial ofensivo, ou seja, aqueles com a pena máxima abstratamente cul-
minada de até dois anos (conforme redação do artigo 60 da Lei nº 9.099/95); ii) não 
seja caso de arquivamento do Termo Circunstanciado; iii) não tenha sido o investigado 
condenado por sentença transitada em julgado a pena privativa de liberdade pela 
prática de crime; iv) não tenha sido o agente beneficiado pela transação penal nos 
últimos cinco anos; e v) os antecedentes, conduta social e personalidade do investi-
gado, bem como os motivos e circunstâncias do delito sejam suficientes e necessários 
para a adoção da medida.

3.1.2 PROCEDIMENTO

Bittencourt (2005, p. 611-614) assevera que a propositura da transação penal 
será realizada na audiência preliminar do juizado especial criminal, a qual é realizada 
antes do oferecimento da denúncia ou queixa. Essa audiência é dividida em duas par-
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tes: na primeira, analisa-se a possibilidade de composição civil dos danos, que ocorre 
apenas nos casos de ação penal privada ou pública condicionada à representação. 

Caso esta composição reste inexitosa, ou se for caso de ação pública incondicio-
nada à representação, o representante ministerial fará a proposta de transação penal 
se vislumbrar que os requisitos legais estão presentes (e só poderá ser empreendida 
mediante representação da vítima nos casos de ação penal pública condicionada à re-
presentação). As penas decorrentes da transação penal deverão ser convencionadas 
entre as partes, devendo ser estabelecida uma relação dialética até se chegar a um 
denominador comum.

3.1.3 DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DA TRANSAÇÃO PENAL

Lima (2018, p. 424-428) afirma que o STF já firmou entendimento de que, ao 
descumprir a pena prevista por meio da transação, permite-se ao juiz que remeta os 
autos ao Ministério Público ou querelante para que seja analisada a possibilidade de 
ajuizar a ação penal correspondente, independentemente de a pena em questão ser 
de multa ou restritiva de direitos, sendo este entendimento estabelecido por meio 
da Súmula Vinculante nº 35. Tal tese foi firmada levando em consideração a natureza 
homologatória da sentença que ratifica o acordo, que não forma coisa julgada mate-
rial e fica restrita a uma condição resolutiva, qual seja o cumprimento das condições 
estabelecidas. 

Quanto ao recurso cabível da decisão que homologa a transação, é a apelação, 
por previsão expressa do artigo 76, §5º, da Lei 9099/95, sendo também possível ape-
lar da decisão que não homologa tal acordo, por interpretação subsidiária do artigo 
593, inciso II do CPP, já que se trata de uma decisão interlocutória mista não termina-
tiva de mérito.

3.2 SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO

Segundo Sobrante (2001, p. 17-18), este é um instituto despenalizador também 
previsto na Lei 9099/95, sendo aplicável a processos que apuram crimes com pena 
mínima de até um ano (sujeitos ao rito dos juizados especiais ou não). Consiste em 
uma proposta que será oferecida pelo promotor de justiça na denúncia e estabele-
cerá algumas condições a serem cumpridas pelo acusado por determinado período, 
as quais podem ser aceitas por ele ou não (razão pela qual se atribui a característica 
negocial ao referido instituto).

Bittencourt (2005 p. 620-622) evidencia as diferenças entre os pressupostos e 
condições para a aplicação do referido benefício legal. Também chamados pela dou-
trina de requisitos, os pressupostos devem existir previamente para possibilitar o ofe-
recimento da proposta de suspensão pelo representante do Ministério Público. Já as 
condições são estabelecidas pelo promotor no momento da elaboração da proposta 
de suspensão condicional do processo, devendo ser cumpridas pelo denunciado no 
período de dois a quatro anos (neste ínterim o processo ficará suspenso), caso as con-
dições sejam cumpridas em sua integralidade, ao final deste período de prova, será 
reconhecida a extinção da punibilidade do réu.

3.2.1 REQUISITOS

Os requisitos ou pressupostos para a suspensão do processo são: a pena mínima 
cominada ao delito em questão ser igual ou inferior a um ano, e o denunciado não 
estar sendo processado ou não ter sido condenado por outro crime. Ainda, outro 
requisito elencado pelo artigo diz respeito à presença das condições que autorizam 
a suspensão condicional da pena, desde que compatíveis com o benefício legal aqui 
analisado.

3.2.2 CONDIÇÕES

Neste ponto, Bittencourt (2005, p. 630-632) faz uma diferenciação entre as cha-
madas “condições legais”, as quais são previstas de maneira expressa no artigo 89 da 
Lei dos Juizados Especiais, e as “condições judiciais”, sendo estas deixadas à discricio-
nariedade prudencial do juiz, que pode às escolher a partir de seus próprios critérios, 
desde que se mostrem adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado.

Em se tratando das condições elencadas de maneira literal pelo referido artigo, 
vislumbra-se: i) a necessidade de reparação do dano pelo acusado, salvo impossibi-
lidade de fazê-lo; ii) proibição de frequentar determinados lugares; iii) proibição de 
se ausentar da comarca onde reside, sem autorização judicial; e iv) comparecimento 
pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar as suas ativida-
des.

Ainda, a situação casuística indicará ao magistrado a necessidade de mais ou 
menos condições, assim como a aplicação de todas ou somente de algumas das con-
dições anteriormente elencadas. 

 
3.2.3 CAUSAS DE REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO

Bittencourt (2005, p. 630-632) destaca que são subdivididas em obrigatórias e 
facultativas, previstas nos parágrafos 3º e 4º, do art. 89, da Lei 9099/95, respectiva-
mente. Quanto às obrigatórias, são aquelas previstas de maneira literal no enunciado 
da lei. Elas resultam na revogação do benefício de maneira coercitiva pelo magistra-
do, que deverá dar seguimento ao feito caso verifique que: o beneficiário veio a ser 
processado por outro crime durante o período de prova, ou que ele não efetuou, sem 
motivo justificado, a reparação do dano à vítima.

Em um segundo plano, há as causas de revogação facultativas, as quais ganham 
esta denominação pôr o texto legal determinar que a suspensão “poderá ser revo-
gada” caso algumas destas hipóteses ocorram, ficando tal decorrência a encargo do 
próprio magistrado. São consideradas causas de revogação facultativa: o cometimen-
to de contravenção penal pelo beneficiado durante o período de prova; e o descum-
primento de qualquer outra condição imposta, podendo esta ser judicial ou legal.

Caso se esgote o período de prova sem que se vislumbre qualquer causa de re-
vogação, o magistrado irá decretar a extinção da punibilidade do réu.

3.3 DELAÇÃO PREMIADA
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Bittar (2013, p. 05) elucida que a delação premiada se trata de instituto de di-
reito penal que garante ao investigado, indiciado, acusado ou condenado um prêmio 
na aplicação da pena, podendo culminar na sua redução ou até na liberação da re-
primenda. Tal benefício está restrito à sua confissão e colaboração na investigação, 
devendo sempre se dar de forma voluntária. 

Ela está prevista no artigo 3º-A da Lei 12.850/13, o qual teve nova redação con-
ferida pela Lei 13.964/19, popularmente denominada “Lei Anticrime”, conferindo à 
delação premiada o status de negócio jurídico processual firmado entre o delator e o 
Ministério Público. Além disso, esta lei também regulamentou o instituto e introduziu 
algumas alterações, as quais serão posteriormente analisadas.

3.3.1 REQUISITOS

Bittar (2013, p. 156-157) também destaca que é necessário verificar certas con-
dutas quanto ao delator, a fim de que seja conferida validade à delação praticada por 
ele e possam ser aplicados todos os efeitos jurídicos decorrentes. Dentre estes requi-
sitos está a necessidade de o delator confessar voluntariamente a prática do delito 
que lhe é imputado, devendo ser amparada por novos elementos informativos que 
não tenham sido aventados na investigação até o momento, além de imputar a ter-
ceiros a participação no delito como seus comparsas, com a consequente revelação 
da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização (tal característica dis-
tingue a delação premiada de uma mera confissão premiada, a qual não é abrangida 
por este instituto legal).

Quanto a este mesmo tema, Lima (2018, p. 716) também destaca que o co-
laborador deve influir na prevenção de infrações penais decorrentes das atividades 
da organização criminosa que ele integra. Ademais, o dispositivo também elenca a 
necessidade de o delator recuperar total ou parcialmente o produto, sendo este o 
resultado direto da prática delitiva, ou proveito dos crimes praticados pela organi-
zação criminosa, os quais são os bens obtidos pelos criminosos como resultado da 
transformação, substituição ou utilização dos produtos do crime. Outro requisito é 
a necessidade de localizar eventuais vítimas dos crimes praticados pela organização, 
com a sua integridade física preservada.

Por fim, o autor destaca que é indispensável se auferir a relevância e a eficácia 
de todas as condições acima relatadas para que se concedam os benefícios legais de-
correntes da delação, sendo insuficiente que o agente pratique qualquer uma destas 
condições sem demonstrar a obtenção de algum resultado prático para a investiga-
ção, caso contrário, a delação se mostraria inútil (LIMA, 2018, p. 718). 

Portanto, conclui-se que a delação premiada convencionada pelo delator (neces-
sariamente assistido por um advogado, sob pena de nulidade do acordo) e o membro 
do Ministério Público fica restrita a uma condição resolutiva para gerar efeitos legais, 
qual seja o alcance de um resultado prático ao processo. Vale lembrar, ainda, que o 
magistrado não participa em momento algum na negociação decorrente da delação, 
por expressa vedação do artigo 4º, §6º da Lei 12.850/13, apenas a homologando, caso 
esteja em conformidade às exigências legais.

3.3.2 BENEFÍCIOS LEGAIS

Quanto aos beneplácitos decorrentes da delação premiada que são previstos na 
Lei 12.850/13, Lima (2018, p. 721-725) ressalta: i) a diminuição de pena em até dois 
terços, caso a sentença não tenha sido proferida, ou até a metade, caso a sentença já 
tenha sido proferida; ii) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 
direitos; iii) perdão judicial e consequente extinção da punibilidade; iv) sobrestamen-
to do prazo para oferecer denúncia ou suspensão do processo, com a consequente 
suspensão da prescrição; v) não oferecimento de denúncia, desde que o colaborador 
não seja líder da organização criminosa e ele for o primeiro a prestar a colaboração; 
e, finalmente, vi) progressão de regime, mesmo que não verificados os requisitos ob-
jetivos previstos na LEP.

O autor destaca que a escolha entre os benefícios acima elencados dependerá 
da discricionariedade motivada do juiz, o qual irá estabelecê-las levando em conside-
ração a relevância da delação para a investigação e o grau de culpabilidade do delator 
nos crimes que lhe são imputados (LIMA, 2018, p. 721-725).

3.3.3 MUDANÇAS DA LEI 13.964/19

Como já afirmado, a Lei 13.964/19 tratou de maneira específica da delação pre-
miada por meio de um capítulo próprio, impondo algumas mudanças significativas 
quanto ao instituto legal. Em primeiro plano, cumpre salientar algumas vedações nos 
benefícios legais decorrentes da delação que foram estabelecidas no artigo 4º, §7º, II 
da Lei 12.850/13, os quais não podem dizer respeito a alterações no critério de fixa-
ção do regime inicial de cumprimento de pena e nos critérios legais para estabelecer 
cada um destes regimes. 

A Lei Anticrime também determinou a nulidade de qualquer cláusula estabe-
lecida no termo da delação premiada que imponha restrições ao direito do delator 
de recorrer da decisão homologatória do acordo (artigo 4º, § 7º-B), além da garantia 
do delatado se manifestar sempre por último em todas as fases processuais, já que 
ele é o prejudicado pela delação (artigo 4º, § 10º-A). Por fim, cumpre salientar que a 
referida legislação alterou o §16 do mesmo artigo, determinando a impossibilidade 
de o juiz proferir sentença condenatória, determinar medidas cautelares ou receber a 
denúncia ou queixa pautado tão somente na delação premiada.

3.4 ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL

Trata-se do mais novo instituto legal que exemplifica as tendências negociais 
no processo penal brasileiro, introduzido ao artigo 28-A do CPP por meio da Lei 
13.964/19. A implementação deste instituto na legislação apenas reforça a concepção 
já aventada de que o processo penal negocial está em crescente evolução dentro do 
sistema normativo.

Cunha (2020, p. 127) define o acordo de não persecução penal como sendo um 
ajuste obrigacional celebrado entre o órgão de acusação e o investigado (assistido por 
advogado), necessariamente homologado pelo juiz. Aqui, o indigitado assume sua 
responsabilidade penal e aceita cumprir, desde logo, condições menos severas do que 
a sanção penal aplicável ao fato que lhe é imputado, antes da instauração da ação pe-
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nal correspondente. Já o autor manifesta parecer favorável ao referido instituto legal, 
afirmando que ele trará economia de tempo e recursos ao sistema de justiça criminal, 
favorecendo que o Estado exerça uma tutela devida e efetiva sobre casos que reivin-
dicam um tratamento mais apurado.

3.4.1 PRESSUPOSTOS

 O caput do supracitado artigo prevê como pressupostos cumulativos que devem 
existir antes da propositura do acordo: i) a existência de procedimento investigatório 
quanto ao delito que é imputado ao investigado, independentemente se for por meio 
de inquérito policial ou o procedimento investigatório criminal; ii) não ser o caso de 
arquivamento dos autos; iii) cominação de pena mínima inferior a quatro anos, sem 
que o crime tenha sido cometido com violência ou grave ameaça; e iv) o acusado ter 
confessado formal e circunstancialmente a prática delitiva.

3.4.2 CONDIÇÕES

Por meio destas, o investigado aceita a sua responsabilidade penal e cumpre 
disposições menos severas se comparadas às sanções aplicáveis ao delito investigado, 
sendo estabelecidas pelo juiz de maneira cumulativa ou alternativa. 

Estas condições consistem: i) na necessidade de reparar o dano ou restituir a 
coisa à vítima, salvo impossibilidade de fazê-lo; ii) na renúncia voluntaria a bens e 
direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito 
do crime; iii) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas por período 
correspondente à pena mínimo cominada ao delito, diminuída de um a dois terços, 
em local a ser indicado pelo juízo da execução; pagamento de prestação pecuniária, 
nos termos do artigo 45 do CP, a entidade pública ou de interesse social, preferencial-
mente que tenha como função a proteção de bens jurídicos iguais ou semelhantes 
aos aparentemente lesados pelo delito; e iv) o cumprimento de outra condição indi-
cada pelo Ministério Público, desde compatíveis e proporcionais com a infração penal 
imputada. 

Quanto à última condição, Cunha (2020, p. 133) destaca que demonstra o ca-
ráter exemplificativo do acordo, permitindo que o Ministério Público exerça a sua 
liberdade discricionária em negociar o seu conteúdo, evidenciando os princípios da 
autonomia da vontade, da eficiência, da lealdade e da boa-fé objetiva que se fazem 
presentes na justiça negocial. Contudo, essa liberdade de negociar deve ser regrada 
por alguns limites que são enaltecidos pelo autor, os quais dizem respeito às vedações 
expressas no texto legal que já foram elencadas; ao resguardo do direito de terceiros, 
dos valores sociais e da dignidade da pessoa humana; à consciência e a voluntarieda-
de do investigado no âmbito negocial; e à recomposição social do bem jurídico tute-
lado pela norma penal aparentemente violada.

3.4.3 NÃO CABIMENTO DO ACORDO

O §2º do artigo 28-A do CPP impõe óbices ao oferecimento do acordo, os quais 
dizem respeito aos processos que investigam crimes de menor potencial ofensivo; 

às situações em que as condições pessoais do investigado indicam habitualidade de-
litiva; ao fato de o agente ter sido beneficiado anteriormente com o acordo, com a 
transação penal ou com a suspensão condicional do processo; aos processos que são 
regidos pelo rito da Lei Maria da Penha, bem como aqueles praticados contra mulher 
por razões da condição do sexo feminino, mesmo que fora do ambiente doméstico e 
familiar.

3.4.4 ANÁLISE JUDICIAL DO ACORDO

Caso sejam vislumbradas todas as condições legais acima estipuladas e se façam 
ausentes as hipóteses de não cabimento do acordo, Cunha (2020, p. 136) defende 
que o juiz deverá homologar o seu termo em uma audiência própria, sendo conferida 
ao investigado a possibilidade de pronunciamento a fim de averiguar a voluntarieda-
de do acordo e a sua legalidade.

Em análise ao acordo o magistrado pode: i) homologá-lo, de modo a devolver os 
autos ao Ministério Público para que inicie a sua execução perante o juízo de execu-
ção penal (§6º); ii) devolver os autos ao Ministério Público para que reformule a pro-
posta do acordo, na hipótese de considerar as condições inadequadas, insuficientes 
ou abusivas, neste caso o Ministério Público pode reabrir a negociação ou oferecer 
denúncia (§5°); ou iii) devolver os autos ao órgão acusador para complementação 
das investigações ou oferecimento da denúncia, no caso de entender pela impossibi-
lidade de propositura do acordo (§8°). Nesta última hipótese, se o Ministério Público 
discordar do parecer do juiz e insistir no acordo, deve impugnar a decisão que não o 
homologa por meio de recurso em sentido estrito (§7º). 

Quanto ao tema, Cunha (2020, p. 137) demonstra um inconformismo acentua-
do, afirmando que este dispositivo é inconstitucional por ofensa ao sistema acusató-
rio e à independência do Ministério Público. Por isso, sugere a aplicação da mesma 
sistemática do artigo 28 do CPP nesta situação, remetendo os autos ao órgão superior 
do Ministério Público, sendo inclusive a solução aplicada pela lei na situação inversa, 
quando o juiz discorda da recusa do MP em oferecer o acordo (§14º).

3.4.5 ADIMPLEMENTO E DESCUMPRIMENTO DO ACORDO

A decorrência lógica do cumprimento integral do acordo é o arquivamento da 
investigação com a consequente extinção da punibilidade do réu, sendo que, se forem 
descumpridas quaisquer das suas condições, o Ministério Público deve comunicar ao 
juiz que determine a sua rescisão, possibilitando ao titular da ação o oferecimento 
de denúncia. Ademais, o descumprimento do acordo pode ser utilizado pelo repre-
sentante ministerial para que não ofereça a suspensão condicional do processo, de 
acordo com Cunha (2020, p. 138).

4 CRÍTICAS AO PROCESSO PENAL NEGOCIAL

Como visto, os institutos legislativos acima colacionados demonstram uma signi-
ficativa alteração no processo penal brasileiro, já que modifica a aplicação coercitiva 
da sanção penal à indivíduos acusados de terem cometido delitos, possibilitando que 
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tenham voz ativa na limitação da sua reprimenda, de modo a negociá-la com o órgão 
acusador dentro das limitações impostas pela lei.

Ocorre que esta alteração na tradicional lógica de culminação de sanções vem 
causando descontentamentos em parcela significativa da doutrina, a qual elenca se-
veras críticas à utilização de métodos negociais para aplicar sanções penais, afirman-
do que a via ordinária processual é a única maneira correta de alcançá-las em um Es-
tado Democrático de Direito. Diante do exposto, cumpre empreender detida análise 
destas críticas, a fim de que possa se concluir quais os pontos positivos e negativos em 
implementar tais mecanismos de negociação no sistema jurídico nacional.

Este estudo também objetivará trazer argumentos em sentido contrário aos pri-
meiramente elencados, a fim de que possa se explorar opiniões diversas quanto aos 
apontamentos e ter uma visão ampla quanto aos mecanismos convencionais positi-
vados na legislação brasileira.

4.1 A JUSTIÇA CRIMINAL NEGOCIAL COMO MEIO DE RELATIVIZAÇÃO DOS DIREITOS DO 
ACUSADO 

Dentre as críticas imputadas aos mecanismos de convenção, pode-se destacar a 
sua utilização como meio de violação de garantias constitucionais reservadas ao pro-
cessado, as quais exercem especial papel na limitação do poder punitivo estatal que 
vigora em seu desfavor.

Um dos princípios que diversos autores alegam ser transgredido pelos mecanis-
mos de negociação é o da presunção de inocência. Neste sentido, Vasconsellos (2020, 
p. 146-147) afirma que alguns institutos legislativos negociais (mais notadamente a 
delação premiada e acordo de não persecução penal) incentivam uma verdadeira pre-
sunção de culpa em relação ao acusado, decorrente de um suposto “dever de con-
fissão” que este carrega, ao passo que somente será beneficiado por sanções mais 
brandas caso assuma sua culpabilidade quanto aos fatos que lhe são imputados. 

Dentro desta perspectiva, o autor afirma que o direito do réu de não produzir 
provas contra si mesmo se torna letra morta, na medida que há uma promessa de 
premiação na aplicação da reprimenda caso se vislumbre uma confissão por sua par-
te, a qual o acusado é naturalmente tentado a aceitar, até por receio de que, caso não 
o faça, a pena decorrente do processo seja mais severa. Ainda, destaca que a coação 
imposta pela ameaça de punição mais grave é inerente aos mecanismos de conven-
ção e apenas pode ser considerada como ilegítima e ilegal, a qual é agravada em grau 
mais intenso quando o acusado se encontra preso preventivamente, já que nesta situ-
ação ele teria um motivo extra para confessar sua culpabilidade, visando livrar-se do 
cárcere o mais rápido possível (VASCONSELLOS, 2020, p. 164-166).

Nesta mesma linha argumentativa, Schünemann (2013, p. 257) afirma que a co-
ação imposta ao réu pela possibilidade de sanção mais grave o coloca em desvanta-
gem perante a acusação desde um primeiro momento, de modo que o direito do réu 
à igualdade processual (também denominada de paridade de armas) é igualmente 
abalado. Portanto, o autor afirma que a alegação do processo negocial ser pautada 
por consenso entre as partes trata-se de inexorável eufemismo, já que não se pode 
dizer que há consenso em uma relação processual marcada pela desigualdade.

Como solução à referida coação, Brandalise (2016, p. 195-196) ressalta a neces-

sidade de o acusado ter acesso a todo o acervo probatório que pesa em seu desfavor 
antes de decidir quanto à aceitação ou não da proposta feita pelo Ministério Público. 
Isso porque, diante deste cenário, ele ponderaria com o auxílio técnico de seu de-
fensor pelo meio que lhe seja mais benéfico, qual seja a aceitação da proposta ou o 
seguimento do processo em seu curso convencional. Ele destaca que esse conheci-
mento prévio ocasiona em uma maior margem de opção ao réu para decidir quanto 
aos termos do acordo, já que ele pode vislumbrar a fragilidade das provas que são 
apresentadas em seu desfavor, determinando na opção pelo processamento conven-
cional do feito ante a probabilidade de absolvição, a qual lhe seria mais benéfica. In-
clusive, o acesso do advogado às provas que pesam contra seu cliente na investigação 
preliminar é assegurado pela Súmula Vinculante 14 do STF, desde que seja em relação 
a provas já documentadas.

Este mesmo autor evidencia que a aceitação da proposta pelo acusado de ma-
neira indevida, ou seja, sem que ele tenha um pleno conhecimento de todo o las-
tro probatório que consta em seu desfavor, pode levar o acusado a aceitar penas e 
acusações sem que haja correspondência com os fatos que foram por ele praticados 
(BRANDALISE, 2016, p. 190). Desta forma, o arguido teria o ímpeto de alcançar os re-
feridos beneplácitos mesmo que isso decorresse em confessar fatos que extrapolam 
a sua culpa, por receio da pena decorrente do processo ser mais gravosa (nos casos 
em que a proposta seja empreendida antes da deflagração do processo), sendo essa 
uma decorrência absolutamente conflitante com o princípio da culpabilidade, o qual 
determina que a culpa do agente é o limite para fixação da sua pena.

Contudo, Brandalise (2016, p. 207) afirma que, caso o demandado tenha pleno 
acesso a todos os meios de prova que a acusação dispõe, não pode se falar em ofensa 
ao princípio na culpabilidade e na possibilidade de condenar inocentes. Até porque 
a culpabilidade não é aferida por uma simples dicotomia entre “culpado” ou “ino-
cente”, havendo pontos intermediários que devem ser observados, os quais são mais 
bem conhecidos pelo próprio arguido, que tem voz ativa na fixação do acordo e na 
individualização da reprimenda que dele decorre.

Lopes Júnior (2019b) elucida que o princípio do devido processo legal também é 
lesionado pelos mecanismos de convenção, sendo este considerado basilar dentro do 
sistema jurídico brasileiro. Ao mesmo tempo, determina a necessidade de um devido 
processo e de se seguir à risca todos os atos processuais dele decorrentes para que 
possa se auferir ou não a culpabilidade do agente, bem como determinar a sanção 
que dela decorre. O autor ressalta que a culminação de sanções penais por meio do 
devido processo legal é a única forma de evitar o abuso do poder punitivo, sendo tal 
abuso facilmente vislumbrado caso essas reprimendas sejam auferidas de qualquer 
outra forma (tal como pelos métodos de negociação), motivo pelo qual é temerário 
afirmar que o processo é um empecilho para a realização de justiça e um instrumento 
de propagação de impunidade e, a partir disso, justificar a utilização de métodos pa-
ralelos ao processo para alcançar sanções penais de forma mais célere.

Nesse ponto, cumpre elencar argumentos empreendidos por Brandalise (2016, 
p. 181), o qual afirma que os mecanismos convencionais são previstos na legislação 
como aptos a culminarem sanções ao réu, portanto, também podem ser considera-
dos como devido processo legal. 

Nessa perspectiva, também cabe argumento contrário a existência de coação 
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nos mecanismos de convenção, ao passo que a existência de coação pressupõe certa 
redução ilegal do campo de liberdade, enquanto esses institutos são apenas uma das 
formas positivadas de prover uma resposta estatal aos atos praticados pelo réu, na 
medida da sua culpabilidade. Portanto, a suposta persuasão empreendida contra o 
réu é apenas uma das opções que o ordenamento jurídico confere para que haja uma 
resposta estatal ao crime por ele cometido.

Alguns autores também elencam críticas quanto à ofensa ao princípio da publi-
cidade ocasionada pelos métodos de convenção. Nesta senda, Vasconsellos (2020, p. 
174) afirma que a possibilidade de acordos entre acusação e defesa fomenta a realiza-
ção de negociações informais entre as partes, as quais decorrem de maneira sigilosa, 
sem a presença do réu e sem critérios de orientação transparentes, culminando em 
melhores condições na negociação pela parte que detenha maior poder argumentati-
vo, mesmo que isso decorra em prejuízos indevidos ao réu. 

De maneira diversa, Dias (2011, p. 56) afirma que tais “negociações secretas” 
entre acusação e defesa não afrontam os direitos do acusado, as quais podem ocorrer 
desde que tenham seus termos divulgados em audiência, possibilitando que seu con-
teúdo seja controlado pelo juiz ou pelo tribunal em eventual caso de recurso.

4.2 A QUESTÃO PROBATÓRIA NO PROCESSO PENAL NEGOCIAL 

Como já aventado de maneira breve no tópico anterior, a promessa de um bene-
plácito na aplicação da pena em face de uma confissão pelo acusado pode gerar uma 
assunção indevida de culpa pelos fatos que lhe são imputados, acarretando infringên-
cia ao princípio da culpabilidade, de acordo com alguns autores. Esses mesmos dou-
trinadores afirmam que a transgressão a tal princípio é apenas uma das decorrências 
desta falsa confissão, já que as consequências no campo probatório também são de 
relevante análise.

Neste diapasão, Vasconsellos (2020, p. 171) afirma que os métodos de conven-
ção contemporâneos contribuem para que haja uma “supervalorização da confissão 
incriminadora” no âmbito do processo penal. Isso permite que o magistrado redija 
uma sentença condenatória pautado fundamentalmente na assunção de culpabili-
dade pelo réu, de modo que a confissão volta a ser considerada como “rainha das 
provas”, tal como observava-se nos tribunais de inquisição medievais. 

Partindo desta mesma concepção, o autor Langbein (2017, p. 134-150) compara 
as punições aplicadas ao réu não confesso no Plea Bargain (mecanismo convencional 
utilizado recorrentemente no processo penal norte-americano) à tortura empreendi-
da aos indivíduos julgados nos tribunais de inquisição. Ele destaca que há uma clara 
distinção entre ter seus membros esmagados e sofrer alguns anos a mais na prisão, 
contudo, diante da não confissão do réu, a diferença entre ambas as punições trata de 
questão de grau, não de espécie. 

Quanto ao tema, Lopes Júnior (2019b) afirma que a confissão buscada por al-
guns mecanismos convencionais se mostra totalmente condizente com a celeridade e 
a suposta eficiência buscada por estes, ao passo que libera o juiz do peso da sua deci-
são e esgota as possibilidades de questionamento quanto a mesma, até por meio de 
eventual recurso ao tribunal, o que torna este sistema “infalível”. O autor ressalta que 
a busca por esta confissão do acusado, mesmo que falsa, apenas demonstra uma falta 

de interesse do juiz em seguir com o processo até o fim, decorrente da sua incessante 
busca pela eficiência e produção quantitativa de decisões judiciais que é trazida pelos 
mais novos institutos penais negociais. 

Ademais, cumpre destacar que a confissão incriminadora assume especial re-
levância em alguns mecanismos convencionais específicos, já que se mostra como 
condição necessária elencada pela própria lei para que o demandado alcance os be-
nefícios que deles decorrem, como na delação premiada e no acordo de não persecu-
ção penal. Neste último caso a confissão é ainda mais tentadora, já que, através dela, 
evita-se o ajuizamento de ação penal, enquanto este dispositivo visa resolver o caso 
penal por via diversa da jurisdição, o que incentiva o investigado ainda mais a confes-
sar fatos que não tenham sido por ele praticados.

Contudo, Lopes Júnior (2019a) afirma que, em se tratando especificamente do 
acordo de não persecução penal, a confissão incriminadora não pode ser utilizada em 
desfavor do investigado caso ele não cumpra suas condições e o processo seja ajuiza-
do, já que tal confissão foi empreendida fora do juízo e em ausência do contraditório. 
Neste sentido, as críticas quanto aos efeitos nocivos da confissão nos mecanismos 
convencionais restam amenizadas neste instituto específico, já que ela só pode ser 
utilizada para o beneficiar, não como elemento de prova em um processo ordinário 
que seja eventualmente deflagrado.

Vasconsellos (2020, p. 175) também destaca outro problema de ordem probató-
ria inerente aos mecanismos de convenção: o fortalecimento da instrução preliminar 
em face das provas produzidas perante o contraditório nos casos que a proposta é 
feita pelo órgão acusador antes de ajuizada a ação penal (notadamente no acordo 
de não persecução penal), tendo em vista que o conteúdo destes acordos é firmado, 
predominantemente, com base em elementos colhidos na fase de inquérito policial. 
Deste modo, a produção do lastro probatório que determinará a condenação do réu 
ocorre em uma investigação de caráter quase absolutamente inquisitório, sob con-
dução do Ministério Público, o qual também será responsável em propor uma pena 
antecipada ao acusado. 

Rosa (2017, p. 532) exaure alegações no mesmo sentido, dizendo que estes me-
canismos de barganha excluem o controle jurisdicional das provas de acusação, o qual 
apenas ocorreria após a deflagração da ação penal, de modo que o “palco principal 
deixa de ser a instrução judicial e se transfere para a investigação preliminar”.

Diante disso, Vasconsellos (2020, p. 173) ressalta que a utilização massiva destes 
instrumentos de barganha possibilita a utilização indiscriminada de provas ilícitas no 
processo. Isso porque tais provas não passam pelo controle jurisdicional próprio da 
ação penal, ocasionando na utilização de qualquer elemento para formar a convicção 
do magistrado, sendo coadunado com o direito ou não, o que gera extrema insegu-
rança jurídica para o acusado e para a sociedade como um todo.

4.3 A DESFIGURAÇÃO DE PAPÉIS DOS SUJEITOS PROCESSUAIS OCASIONADA PELOS 
MECANISMOS DE CONVENÇÃO

Superada a análise quanto aos problemas ocasionados pelos mecanismos de 
convenção no campo probatório, cumpre agora analisar os papeis desempenhados 
por juízes e promotores nestes procedimentos, os quais, na concepção de alguns au-
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tores, restam completamente desfigurados em comparação ao que a lei reserva como 
atribuições de cada um deles no processo.

Neste sentido, Vasconsellos (2020, p. 175-178) afirma que o representante do 
Ministério Público tem a sua atuação hipervalorizada em processos pautados por me-
canismos de convenção, vez que ele desenvolve uma série de atos que extrapolam 
a sua atribuição de fiscal da lei. Ao propor os termos do acordo, exaure-se decisão 
acerca da culpabilidade do réu, pertinência do processo e da sanção penal imposta 
ao acusado com base em seus próprios critérios discricionários, fazendo com que o 
promotor invada a competência jurisdicional exclusiva do magistrado. Este fenômeno 
apenas reforça as considerações já levantadas quanto a disparidade de armas entre 
acusação e defesa em processos pautados pelos mecanismos de convenção. 

Nesta mesma linha, Lopes Júnior (2019b) afirma que os mecanismos de conven-
ção retiram das mãos do magistrado o efetivo controle jurisdicional sobre os limites 
da sanção penal. Assim, ele passa a ser dependente dos critérios de conveniência do 
representante do Ministério Público, cabendo ao magistrado unicamente a homolo-
gação dos termos do acordo proposto por ele e aceito pelo acusado, de modo que, 
nos mecanismos de convenção modernos, o promotor passa a ser denominado de 
“juiz as portas do tribunal”. O autor também destaca que tais mecanismos, ao confe-
rirem a prerrogativa do juiz em não homologar o acordo caso vislumbre que as provas 
no processo são insuficientes para uma condenação criminal, incorrem em uma ten-
tativa simbólica de amenizar a invasão de competências do magistrado pela acusação, 
já que não resolve o problema e serve como mero paliativo a esse problema.

Contudo, cabem argumentos em sentido contrário aos acima destacados, já que 
o Ministério Público é titular de exercício da ação penal pública e os mecanismos de 
convenção são meios que a própria legislação lhe confere para dispor sobre seu obje-
to. Dessa forma, pode-se afirmar que o representante ministerial não teria seu papel 
distorcido no processo, já que atua como titular de exercício da ação penal pública e 
fiscal da lei, desde que siga estritamente com os limites impostos pela própria legis-
lação.

5 CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, pode-se concluir que a implementação de mecanismos 
convencionais ao processo penal brasileiro denota uma verdadeira quebra de para-
digma quanto à aplicação da lei penal em território nacional. Isso porque relativiza 
a aplicação absoluta do princípio da obrigatoriedade da ação penal, garantindo ao 
órgão acusador certa discricionariedade no ajuizamento destas ações. Também, de-
corre em uma mudança na implementação de sanções penais ao acusado, já que ele 
passa a ter voz ativa na sua fixação, de modo que cada processo pode se adequar à 
realidade fática ali vislumbrada. 

Ainda, restou evidenciado que parte da doutrina se mostra contrária a aplicação 
irrestrita do princípio da obrigatoriedade da ação penal, vez que ocasiona no compro-
metimento de outros princípios constitucionais igualmente relevantes que também 
se aplicam ao processo penal, além de torná-lo excessivamente moroso e ineficaz 
para solucionar casos concretos.

Ademais, demonstrou-se que os institutos formadores do processo penal ne-

gocial no Brasil foram introduzidos em nossa legislação ao longo dos anos, visando 
objetivos específicos que eram próprios de cada época, como a imposição de sanções 
diversas da pena privativa de liberdade a indivíduos processados por crimes de baixa 
potencialidade lesiva, no caso da Lei 9099/90, ou a resolução mais célere e efetiva de 
casos penais, no caso específico da delação premiada e do acordo de não persecução 
penal.

Contudo, vários outros relevantes autores elencam severas críticas à introdução 
destes mecanismos convencionais na legislação brasileira, dizendo que a cominação 
de sanções penais por meio do processo ordinário é a única maneira segura e con-
dizente a um Estado Democrático de Direito para exercer o poder punitivo estatal. 
Estes doutrinadores afirmam, em síntese, que o processo penal negocial relativiza os 
direitos constitucionais assegurados aos demandados em ações criminais, possibilita, 
em alguns casos, a punição deles com base em provas ilícitas e em elementos proba-
tórios colhidos da fase de inquérito, sem a devida corroboração perante o contraditó-
rio, além de culminar na desvirtuação das funções reservadas legalmente para cada 
sujeito processual.

Desta forma, resta evidente que os referidos mecanismos de convenção, apesar 
de se prestarem aos fins que foram instituídos, podem culminar em diversos proble-
mas de natureza material e processual. Nesta senda, cumpre aos órgãos jurisdicio-
nais relevarem as questões aventadas (tanto em relação às críticas quanto às contra 
críticas) ao aplicar esses institutos, além de sugerir ao Congresso Nacional novações 
legislativas que repercutam no alcance dos fins almejados pelos mecanismos de con-
venção já positivados, sem transgredir os direitos individuais dos processados e as 
premissas básicas que embasam o processo penal.
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A JUSTIFICAÇÃO PROCEDIMENTAL COMO INSTRUMENTO PARA A 
IMPLEMENTAÇÃO DA JUSTIÇA TERAPÊUTICA
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Letícia Soraya Prestes Gonçalves de Paula3

RESUMO: O presente artigo analisa a justificação procedimental e a justiça tera-
pêutica como instrumentos capazes de apresentar respostas promissoras aos proble-
mas de eficácia identificados na Política Nacional sobre Drogas, especialmente diante 
da constatação de que a repressão pura e simples, desvinculada de medidas de pre-
venção e tratamento, em quase nada contribui para o equacionamento das questões 
decorrentes do consumo de substâncias ilícitas. Para tanto, no primeiro momento 
pretendeu-se traçar um panorama sobre os índices de encarceramento no Brasil e a 
relação que eles têm com o crime de tráfico de drogas e outros tipos penais relaciona-
dos ao consumo de substâncias psicoativas, abordando, ainda, eventuais efeitos das 
propostas de descriminalização e legalização das drogas. Em seguida, foram conceitu-
ados o temas justificação procedimental e justiça terapêutica, com foco no encontro 
de uma medida que fuja dos extremos, representando um verdadeiro meio-termo, 
para, ao final e a título de conclusão, propor a adoção da justificação procedimental 
como um instrumento para a implementação da justiça terapêutica, vislumbrando 
nessa alternativa uma contribuição para a diminuição - e não erradicação, já que esta 
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SEMEAR – Enfrentamento ao Álcool, Crack e outras Drogas e Estudante de Direito na 
Universidade Federal do Paraná.
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em Direito Constitucional pela Academia Brasileira de Direito Constitucional – ABD-
CONST. Pós-Graduada em “Ministério Público - Estado Democrático de Direito” pela 
Fundação Escola do Ministério Público do Estado do Paraná – FEMPAR. Pós-Graduan-
da pela Escola da Magistratura Federal do Paraná – ESMAFE/PR. Assessora Jurídica 
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parece utópica – dos problemas decorrentes do uso e do abuso de drogas. Concluiu-
-se, não obstante, que a justificação procedimental oferece um instrumental potente 
para a implementação da justiça terapêutica, traçando melhores horizontes não só 
para o sistema de Justiça, ao possibilitar uma significativa diminuição no número de 
crimes relacionados ao consumo e ao tráfico de drogas, mas também para os usuários 
de substâncias psicoativas, ao proporcionar a oferta de um assessoramento que per-
mita a conscientização e a dissuasão sobre o uso nocivo de drogas. Ademais, ao tirar 
das mãos do magistrado a decisão acerca da proteção do bem jurídico e transferi-la 
ao usuário, a proposta transfere também a atuação inicial do Estado – antes realizada 
principalmente através do Direito Penal – ao setor que realmente detém os meios ne-
cessários para a resolução do problema: o sistema de saúde, por meio de exames mé-
dicos, atendimentos psicológico e psiquiátrico, disponibilização de informação e pres-
crição de fármacos que auxiliem na evitação e na redução do uso de drogas, dentre 
outros, antecipando-se a atuação estatal ao atrair o usuário para o sistema de saúde.

PALAVRAS CHAVE: Justificação procedimental. Justiça Terapêutica. Políticas Pú-
blicas sobre Drogas.

1. INTRODUÇÃO
 
É amplo o entendimento de que as drogas são um problema há muito tempo en-

frentado pelo Brasil. Tão conhecida quanto a problemática, é a polêmica que gira em 
torno da criminalização ou não de tais substâncias. Entre autores que defendem sua 
proibição4 e autores que julgam necessária a descriminalização5, faz-se imprescindível 
uma análise cuidadosa dos argumentos, de ambas as partes, para evitar a adoção de 
medidas extremistas que possuam como objetivo a mera satisfação dos interesses de 

4   Nesse sentido: CAPEZ, Fernando. Descriminalização das Drogas: im-
possibilidade. Carta Forense, 02 jul. 2015. Disponível em: <http://www.cartaforen-
se.com.br/conteudo/artigos/descriminalizacao-das-drogas-impossibilidade/15502>. 
Acesso em: 04 abr. 2019. Na perspectiva da saúde pública, merece destaque o traba-
lho desenvolvido por Ronaldo Laranjeira e Marco Antonio Bessa: LARANJEIRA, Ronal-
do. Argumentos contra a legalização da maconha [recurso eletrônico]: em busca da 
racionalidade perdida: uma abordagem baseada em evidências científicas / Ronaldo 
Laranjeira, Sérgio Marsiglia Duailibi, Cláudio Jerônimo da Silva. – Brasília: Ministério 
da Cidadania; Florianópolis: SEAD/UFSC, 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/
cidadania/pt-br/noticias-e-conteudos/desenvolvimento-social/noticias-desenvolvi-
mento-social/em-live-senapred-lanca-tres-cartilhas-sobre-cuidados-e-prevencao-as-
-drogas/cartilha3-argumentos-contra-a-legalizacao-da-maconha-1.pdf >. Acesso em: 
20 mai. 2021. BESSA, M. A.; LARANJEIRA, R.; MARTIN, D. Organised crime: the missing 
link in drug policies. The Lancet, v. 396, 11 July, 2020. Disponível em: < https://www.
thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)30218-X.pdf>. Acesso em: 20 
mai. 2021.

5   CARVALHO, Salo de. A política criminal de drogas no Brasil: estudo cri-
minológico e dogmático da Lei 11.343/06. São Paulo: Saraiva, 2013. 
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determinada parcela da sociedade ou sejam fundamentadas em discursos ideológi-
cos totalmente desvinculados da realidade fática. 

A título de contextualização, cabe destacar algumas estatísticas relacionadas à 
questão das drogas. 

De acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça, a população carcerária 
no Brasil era de 755 mil presos em junho de 20206. Com base nesses números, o mes-
mo relatório apresenta que há atualmente um déficit de 313 mil vagas nas unidades 
prisionais, número sensivelmente menor do que as 354.244 identificadas no “Novo 
Diagnóstico de Pessoas Presas no Brasil” divulgado em 2014.7

Tais dados confirmam a tendência de crescimento exponencial apresentada 
pelo relatório do DEPEN/PR, em 2012, onde já havia sido consignada a informação de 
que, em 22 anos, a população carcerária brasileira aumentou de 90.000 para 548.003 
pessoas, representando um acréscimo percentual de 508,89%. Só para que se tenha 
uma ideia, o aumento da população brasileira, no mesmo período, foi de 30,61%. Ain-
da no relatório do DEPEN, temos que o tráfico de entorpecentes é o tipo penal mais 
incidente, correspondendo à tipificação penal de 25,5% dos condenados. Logo em se-
guida temos o Roubo Qualificado (19%), o Roubo Simples (9,8%), o Furto Qualificado 
(7,7%) e o Furto Simples (7,4%)8. 

A incidência desses crimes foi confirmada pelos dados obtidos através do Banco 
Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP 2.0). De acordo com as estatísticas di-
vulgadas em agosto de 2018, o tipo penal mais recorrente imputado às pessoas priva-
das de liberdade é o roubo, com 27% de ocorrência (nesse cálculo o roubo qualificado 
é somado com o roubo simples), seguido pelo tráfico de drogas (24,74%), homicídio 
(11,27%) e furto (8,63%)9. 

Os números trazidos acima evidenciam a crise carcerária enfrentada pelo Brasil. 
Os problemas do sistema prisional brasileiro são reconhecidos internacionalmente, 
tal como pode ser observado com a condenação imposta pela Corte Interamericana 
de Direitos Humanos em 2013 pela morte de 41 pessoas em rebeliões nos presídios 
do Maranhão10. Não obstante, em 2016 a ONU emitiu relatório criticando a gestão 

6   Notícia disponível em: <https://www.cnj.jus.br/cnj-engaja-poder-judi-
ciario-no-enfrentamento-a-crise-prisional/>. Acesso em: 21 mai. 2021.

7   BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Novo Diagnóstico de Pessoas 
Presas no Brasil. Brasília, 2014. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/images/im-
prensa/diagnostico_de_pessoas_presas_correcao.pdf>. Acesso em: 19 mar. 2019. 

8   DEPENPR. Departamento Penitenciário do Paraná. O sistema peniten-
ciário brasileiro em 2012. Jan. de 2014. Disponível em: <http://www.depen.pr.gov.
br/arquivos/File/transparencia_carceraria/LEVANTAMENTO_SISTEMA_PENITENCIA-
RIO_2012.pdf>. Acesso em: 19 mar. 2019. 

9   CNJ. Conselho Nacional de Justiça. Banco Nacional de Monitoramen-
to de Prisões - BNMP 2.0. Brasília, 2018. Disponível em:<http://www.cnj.jus.br/files/
conteudo/arquivo/2018/08/987409aa856db291197e81ed314499fb.pdf>. Acesso 
em: 19 mar. 2019. 

10   LIMA, Wilson. O Brasil é condenado pela OEA após mais de 40 mortes 

do sistema penitenciário pátrio e destacando as péssimas condições do cárcere, as 
torturas, as mutilações e as mortes11. 

Ainda analisando os números supramencionados, é fácil verificar que o tráfico 
de drogas possui papel significativo no preenchimento das vagas do sistema prisional 
e, consequentemente, na precarização deste. Não foram poucos os trabalhos que 
trataram dos problemas do sistema carcerário brasileiro e dos reveses da pena priva-
tiva de liberdade12. Logo, sendo o tráfico um dos principais atores dessa massificação 
carcerária, é manifesta a necessidade de encontrar alternativas para seu combate, fim 
não alcançado apenas através do proibicionismo e da repressão13. 

Por outro lado, também são comprovados os danos causados pelo consumo de 
drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. Em estudo publicado pelo periódico The Lancet, 
demonstrou-se que o álcool foi o motivo principal da morte de 2,8 milhões de pessoas 
no mundo em 201614. Além disso, em 2017, a diretora-geral da Organização Mundial 
da Saúde - OMS, Margaret Chan, afirmou que a OMS estimava ser o consumo de dro-
gas responsável por cerca de meio milhão de mortes a cada ano15. 

O II Levantamento Nacional de Álcool e Drogas - LENAD também demonstrou 
que, em 2012, 58% da população consumidora de álcool, o equivalente a 50% da po-
pulação geral, consumiu a substância em binge16, representando um aumento de 13% 
em relação ao ano de 2006. Ainda sobre o álcool, o estudo evidencia que o consumo 
está presente entre 26% dos adolescentes, sendo que a maioria deles teve o primeiro 
contato com as bebidas alcoólicas antes dos 15 anos. 

em presídios do Maranhão. Disponível em: <https://ultimosegundo.ig.com.br/bra-
sil/2013-12-18/brasil-e-condenado-pela-oea-apos-mais-de-40-mortes-em-presidios-
-do-maranhao.html>. Acesso em: 19 mar. 2019. 

11   LEITÃO, Carolina Sá. Relatório da ONU faz duras críticas ao sistema 
penitenciário brasileiro. Disponível em: <http://www.diariodepernambuco.com.br/
app/noticia/brasil/2016/02/26/interna_brasil,629353/relatorio-da-onu-faz-duras-
-criticas-ao-sistema-penitenciario-brasileir.shtml>. Acesso em: 19 mar. 2019. 

12   Nesse sentido: BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da pena de prisão 
- Causas e alternativas. São Paulo: Saraiva, 2017; DOTTI, René Ariel. Bases alternati-
vas para o sistema de penas. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1998. 

13   BITENCOURT, Cezar Robert. Op. Cit., p. 181

14   THE LANCET. Alcohol use and burden for 195 countries and territo-
ries, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. 
2018. Disponível em: <https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-
6736(18)31310-2/fulltext#section-7c530872-6235-4433-899c-b3f276970189>. Aces-
so em: 05 abr. 2019. 

15   AGÊNCIA EFE. OMS afirma que consumo de drogas causa 500 mil mor-
tes anuais. G1 Globo, 2017. Disponível em: <https://g1.globo.com/bemestar/noticia/
oms-afirma-que-consumo-de-drogas-causa-500-mil-mortes-anuais.ghtml>. Acesso 
em: 05 abr. 2019. 

16   5 doses ou mais para homens e 4 doses ou mais para mulheres.
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Ademais, o II LENAD revelou que 16,9% da população adulta e 3,4% da popu-
lação adolescente no Brasil era fumante, tendo-se constatado, ainda, que quase 14 
milhões de adolescentes já haviam utilizado alguma substância ilícita na vida, número 
que sobe para mais de 134 milhões quando o foco da pesquisa se torna a população 
adulta17. 

Os números são extremamente preocupantes e o consumo de todas as substân-
cias citadas, exceto o tabaco, são crescentes ou pelo menos constantes. Tais percen-
tuais servem como um alerta sobre a eficácia da atual Política Nacional sobre Drogas, 
denunciando, além disso, que a repressão pura e simples, desvinculada de medidas 
eficazes de prevenção e tratamento, em quase nada resolve o problema do consumo 
de substâncias ilícitas. 

Considerando-se as particularidades brasileiras no que tange ao acesso à infor-
mação e à formação educacional - a população brasileira é constituída, em sua maio-
ria (51% da população adulta) por pessoas que conseguiram concluir apenas o ensino 
fundamental, e o país ainda ostenta a taxa de 7,2% de analfabetos (11,8 milhões de 
pessoas)18-, é possível supor que a desinformação, aliada a outras vulnerabilidades 
decorrentes do contexto familiar e econômico, motivaria classes desfavorecidas a uti-
lizarem substâncias químicas atualmente proibidas como mais uma válvula de escape 
para seus problemas, oriundos preponderantemente da desigualdade social, nas hi-
póteses de descriminalização e legalização do porte para uso de drogas. 

Esse argumento é reforçado pelas constatações a que chegou o estudo intitu-
lado “Drugs and the law: a psychological analysis of drug prohibition”, cuja tradução 
literal seria “Drogas e lei: uma análise psicológica da proibição das drogas”, no qual 
Robert MacCoun (1993) demonstrou que as leis e os controles sociais informais pode-
riam conter o consumo de drogas por meio de vários mecanismos, como a dificuldade 
de obtenção da droga, a estigmatização do uso, o receio em relação à prática de ativi-
dades ilegais e o efeito simbólico geral da proibição. 

Ademais, para LARANJEIRA (2021), a flexibilização do controle legal “teria um 
efeito dramático (...), diminuindo uma série de impedimentos para o consumo”, uma 
vez que há evidências suficientes para mostrar que a supressão das leis teria um efeito 
maior nas pessoas que comumente não consomem drogas, levando um maior núme-
ro de indivíduos a experimentá-las e a se tornarem usuários regulares ou esporádicos.

Nessa linha, é justificável concluir que a mera descriminalização ou legalização 
das drogas, embora tenha o potencial de auxiliar no desafogamento do sistema pri-
sional, também pode causar o aumento de problemas - já muito grandes - à saúde 

17   II Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (LENAD) - 2012. Ronaldo 
Laranjeira (supervisão) [et. Al.], São Paulo: Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia 
para Políticas Públicas de Álcool e Outras Drogas (INPAD), UNIFESP. 2014. p. 38-43. 

18   Editoria. PNAD Contínua 2016: 51% da população com 25 anos ou 
mais do Brasil possuíam apenas o ensino fundamental completo. Disponível em: 
<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-
-de-noticias/releases/18992-pnad-continua-2016-51-da-populacao-com-25-a-
nos-ou-mais-do-brasil-possuiam-apenas-o-ensino-fundamental-completo>. Acesso 
em: 11 abr. 2019.

pública e à segurança pública. 
É no contexto de encontrar uma medida que fuja desses extremos (proibição 

e legalização), representando um verdadeiro meio-termo, que o presente trabalho 
propõe a adoção da justificação procedimental como um instrumento para a imple-
mentação da Justiça Terapêutica, vislumbrando nessa alternativa uma contribuição 
para a diminuição - e não erradicação, já que esta parece utópica – dos problemas 
decorrentes do uso e do abuso de drogas e proporcionando expressivos benefícios ao 
sistema prisional brasileiro. 

2. JUSTIFICAÇÃO PROCEDIMENTAL, JUSTIÇA TERAPÊUTICA E SUA APLICABILIDADE 
AOS CRIMES RELACIONADOS AO USO DE DROGAS

A justificação procedimental seria, como bem explicado por BUSATO et. al. 
(2013, p. 174), uma causa de justificação aplicada a casos específicos. Conquanto exis-
tam causas gerais de justificação que recaem sobre todos os delitos, de forma igual, 
afastando a ilicitude do fato, é admissível que também existam causas de justificação 
exclusivas para determinados tipos ou grupos de tipos. 

Em nosso ordenamento, temos no art. 128 do Código Penal um esmerado exem-
plo de causa de justificação específica, já que o aborto passa a ser permitido se a 
gestação é derivada de um estupro. Nessa situação, o legislador reconhece a sequela 
psicológica grave para a mãe ao levar adiante uma gestação por nove meses e, depois 
disso, dar à luz ao fruto de uma violência (BUSATO et. al., 2013, p. 174).

A tendência, em uma sociedade complexa como a que vivemos atualmente, é 
que as excepcionalidades aumentem. Consoante ao que afirmam Hassemer e Laurrari 
(1997, p. 10), não é mais possível identificar qual é o interesse prevalente, já que, em 
muitos casos, não existem mais normas sociais unívocas nas quais se fundamentem 
as normas jurídicas.

A justificação procedimental aparece como uma forma de preencher o vácuo 
deixado pela uniformização das citadas regras permissivas específicas. Busato explica: 

“Da mesma forma que a descrição de fato de uma situação 
específica relacionada a um tipo ou a um grupamento de ti-
pos é capaz de demonstrar a existência de uma ponderação 
de interesses que pende em favor do afastamento da ilicitude 
do fato, há outros casos em que, não obstante a ponderação 
de interesses não tenha lugar, o recorte adequado do âmbito 
do ilícito decorre do ganho para bens ou interesses jurídicos 
decorrentes de uma fórmula estritamente procedimental. 
Nestes casos, ao contrário da existência de um contexto fá-
tico ou material de justificação, o que existe é uma estrutura 
procedimental que oferece um ganho ao bem jurídico ou ao 
interesse jurídico capaz de superar a necessidade de afirma-
ção do ilícito.” (BUSATO et. al., 2013, p. 175)

Ou seja, um fato típico passa a ser autorizado não porque a sua realização, de 
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forma imediata, impede a realização de uma agressão injusta a um bem jurídico pre-
valente, mas porque há uma estrutura procedimental oferecendo um ganho ao bem 
jurídico de forma que a realização do ilícito seja suprimida por este ganho. 

Hassemer (1997, p. 15-20) expõe que a justificação procedimental foi utilizada 
na Alemanha para resolver os casos de aborto. No país germânico, já em 1975, houve 
o primeiro julgamento admitindo a possibilidade de justificação procedimental, de tal 
modo que, em 1993, reconheceu-se a constitucionalidade da “Lei de ajuda à gravidez 
e família”, formalizando a incorporação da justificação procedimental no ordenamen-
to alemão.

O autor explica que a gestante, embora seja autorizada a realizar o aborto e re-
ceba assistência para isso, deve passar por um acompanhamento procedimental para 
que o aborto não seja considerado antijurídico. São condições para a justificação do 
aborto (i) assessoramento da gestante em uma situação de necessidade e conflito; (ii) 
pelo menos três dias antes da intervenção; (iii) comprovação frente ao médico, atra-
vés de um certificado, de que o assessoramento foi realizado; (iv) que o aborto seja 
realizado por um médico; (v) a pedido da gestante; e (vi) que seja feito nas primeiras 
12 semanas de gravidez (HASSEMER et. al., 1997, p. 14). Com isso, pretendeu-se a 
diminuição dos índices de aborto através da cooperação da mãe que recebe o acom-
panhamento adequado ao invés de uma ameaça de punição penal (BUSATO et. al., 
2013, p. 177).

Demonstrando que não só países com realidades muito diferentes da brasileira 
obteriam resultados positivos com a adoção da justificação através do procedimen-
to, Busato (2013, p. 177) nos recorda que, em 2012, o Uruguai também incorporou 
em sua legislação a previsão de exclusão do caráter antijurídico do aborto através da 
justificação procedimental. Diante disso, é inserida pela primeira vez no panorama 
legislativo sul-americano uma justificação de caráter procedimental. 

Tais exemplos da justificação, provenientes de países com realidades tão distin-
tas, demonstram que “há uma possibilidade de evolução para as normas permissivas, 
desde que estas não permaneçam atreladas a situações de fato que, por sua dispa-
ridade, são de difícil homogeneização. O caminho se abre pela via procedimental” 
(BUSATO et. al., 2013, p. 178).

Adiante, o autor argumenta que “não é apenas no âmbito do aborto que uma 
política criminal orientada à proibição, com mero reconhecimento da exclusão da an-
tijuridicidade pela via da análise judicial a posteriori, resulta ineficaz no sentido dissu-
asório da identidade do bem jurídico” (BUSATO et. al., 2013, p. 180), motivo pelo qual 
casos como os crimes relacionados ao uso de drogas teriam uma melhor tratativa se, 
através da justificação procedimental, a decisão acerca do bem jurídico fosse transfe-
rida ao implicado. 

O consumo, como pode ser extraído dos números trazidos anteriormente, é, a 
princípio, inevitável. Sendo o consumo inevitável e a repressão, como meio dissuasó-
rio, ineficaz, enxerga-se com bons olhos a possibilidade de permitir ao Estado atuar 
antes do fato. 

Assim, de lege ferenda, poderia ser criada, no âmbito da legislação sobre drogas 
(atualmente, Lei 11.343/06), semelhantemente ao que foi realizado na Alemanha e 
no Uruguai para os casos de aborto, uma causa de exclusão de ilicitude através da 
justificação procedimental. 

Como procedimento justificante do ato ilícito, o próprio Estado poderia oferecer 
um assessoramento capaz de possibilitar que o indivíduo desista do consumo da subs-
tância ilícita. No assessoramento, o sujeito poderia receber assistência psicológica, 
psiquiátrica, incentivos para o desenvolvimento de habilidades e a efetiva reinserção 
social. 

A concepção de procedimento justificante acima aduzida se aproxima da pro-
posta paradigmática defendida pela Justiça Terapêutica. Em apertada síntese e con-
forme a  Associação Nacional de Justiça Terapêutica (ANJT), a Justiça Terapêutica pode 
ser definida como “um programa judicial de redução do dano social, direcionado às 
pessoas que praticam pequenos delitos e ao mesmo tempo são usuários, abusadores 
ou dependentes de drogas lícitas e/ou ilícitas (SILVA et. al., 2007).

Não obstante, de acordo com Marcelo Crespo (2007 apud LIMA, 2009, p. 132):

[…] o termo pode ser compreendido como um conjunto de 
políticas criminais e de saúde pública, composto por medi-
das com vistas a incrementar possibilidades de que infrato-
res usuários e dependentes de drogas entrem e permaneçam 
em tratamento, de modo que sejam tratados e reeducados, 
evitando comportamentos delituosos, trazendo-lhes, eventu-
almente, benesses processuais por conta da sujeição ao tra-
tamento.

 

Dessa forma, a passagem pelo assessoramento poderia resultar na adesão dos 
usuários à oferta das benesses processuais aduzidas por Crespo, garantindo-se-lhes, 
durante o procedimento justificante por meio da Justiça Terapêutica, a (re)inserção 
em uma verdadeira “Rede de Atenção e Proteção Social aos Usuários Abusivos e De-
pendentes de Substâncias Psicoativas”, que deve englobar, mas não se confundir, com 
a RAPS – Rede de Atenção Psicossocial, uma vez que abrange, além dos pontos de 
atenção na área de saúde (CAPS, Unidades Básicas de Saúde, NASF, Unidades de Aco-
lhimentos, Serviços Residenciais Terapêuticos, Hospitais, Comunidades Terapêuticas, 
Consultórios na Rua, Centros de Convivência, SAMU), os poderes constituídos (Prefei-
turas Municipais e Câmara de Vereadores), os serviços e equipamentos das áreas da 
educação (escolas), assistência social (CRAS, CREAS, Centro POP, Centro da Juventude, 
etc…), segurança pública (Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal), sistema de 
Justiça (OAB, Defensoria Pública, Ministério Público, Poder Judiciário) e outras enti-
dades não governamentais que atendem usuários de drogas (Alcoólicos Anônimos, 
Amor Exigente, Alanon, Narcóticos Anônimos, Pastoral da Sobriedade), bem como 
as que contribuem para a promoção social das pessoas e de algum modo funcionam 
como fatores de proteção (Conselhos Municipais, Conselho Tutelar, Rotary, Lions, SE-
SI-SENAC, grupos de Escoteiros, igrejas, etc.).

O procedimento de justificação, nessa linha de ideias, pode ser concebido como 
uma forma de garantir aos usuários a oportunidade de acesso e conhecimento dos 
serviços prestados pela rede de atenção e proteção, mediante acompanhamento psi-
cológico, médico (inclusive, se necessário for, através do fornecimento dos fármacos 
imprescindíveis ao tratamento) e na esfera da assistência social, além de possibilitar 
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a recuperação de laços familiares e afetivos e a (re)inserção dos usuários no mercado 
de trabalho e na sociedade a partir da articulação do trabalho em rede. 

A proposta defendida pelo presente trabalho pretende evidenciar uma alterna-
tiva à política proibicionista e repressiva – e fracassada – adotada atualmente. Con-
soante ao caso do aborto na Alemanha, objetiva-se uma alteração que transfira do 
magistrado para o usuário de drogas a decisão de salvar ou lesionar o bem jurídico 
em troca de uma possibilidade de intervenção estatal no sentido de prestar o atendi-
mento necessário ao sujeito que enfrenta os problemas decorrentes da drogadição. 
Ou seja, o direito passa a legitimar a decisão do sujeito. Busato elucida:

“A questão toda se resume então ao reconhecimento de que, 
à margem da ponderação entre bens jurídicos e a despeito do 
reconhecimento de uma situação fática exigente da pondera-
ção judicial, seja possível reconhecer uma situação juridica-
mente justificada” (BUSATO et. al., 2013, p. 179-180) 

Tal proposição coaduna-se com o entendimento de Direito Penal como ultima 
ratio (BUSATO, 2017, p. 16), da qual extraímos a compreensão de que a interven-
ção penal deva recair apenas sobre os comportamentos mais lesivos à sociedade e 
somente quando estes não puderem ser resolvidos por formas menos gravosas de 
controle social formalizado.

Além disso, como já vimos anteriormente, a justificação procedimental se encai-
xa num rol de causas de justificação para uma conduta considerada ilícita. Entende-se 
não ser simples a assimilação da ideia de uma justificação por conta de um procedi-
mento - no caso, o assessoramento. Entretanto, é de suma importância compreender 
que a justificação procedimental pode ser incorporada - como já foi em outros siste-
mas - em situações de difícil valoração de prevalência da tutela dos bens jurídicos. 

A justificação procedimental é uma nova fórmula justificante, passível de ser 
agregada ao ordenamento jurídico-penal brasileiro, em que não se exige a prevalên-
cia de um interesse preponderante. 

O que poderia ser questionado seria justamente a referida necessidade de pre-
valência de um bem jurídico sobre outro e, ainda, do reconhecimento judicial da jus-
tificação. Contudo, trabalhando a questão da justificação procedimental nos casos de 
aborto, Busato esclarece:

“Ocorre que, no caso do aborto, bem como em vários outros 
casos da vida moderna (hard cases), há grande dificuldade 
na identificação do interesse que deve ser prevalente e a sub-
missão ao assessoramento, como procedimento, antecipa ao 
tempo em que amarra a decisão judicial.” (BUSATO et. al., 
2013, p. 179).

Entende-se que o projeto proposto a partir da confluência das propostas da jus-
tificação procedimental e da Justiça Terapêutica oferece uma possibilidade promis-
sora para a evolução no controle dos problemas decorrentes do consumo de drogas, 

principalmente se analisarmos o contexto atual, em que caminhamos para uma des-
criminalização do art. 28 da Lei 11.343/06 – alternativa já comentada anteriormente 
– através do julgamento, pelo STF, do Recurso Extraordinário n°. 635.659, que já conta 
com três votos favoráveis à descriminalização ao menos da maconha. 

Mister se faz destacar que a proposta ora defendida adota a teoria da justifica-
ção procedimental com abrandamentos, uma vez que a ideia original alberga a possi-
bilidade de fornecimento de drogas aos usuários pelo próprio Estado. 

Fato é que a concepção genuína da justificação pelo procedimento advoga que a 
partir da oferta de tais substâncias aos usuários o Estado passaria a ter controle sobre 
a produção e distribuição de drogas, bem como dos espaços onde são consumidas. 
Logo, também possuiria, respectivamente, controle sobre a qualidade dos produtos e 
acesso a uma representação fidedigna sobre o uso e dependência de drogas ilícitas e 
dos problemas relacionados a eles, possibilitando a produção de pesquisas científicas 
mais qualificadas e benéficas para os estudos acerca da drogadição. 

Conquanto a argumentação apresentada mereça uma análise detida e a reflexão 
sobre possíveis resultados positivos, não nos parece ser viável no contexto brasileiro 
sem o anterior deslinde da discussão sobre a descriminalização e/ou a legalização das 
drogas. 

Além disso, o fornecimento de drogas ilícitas pelo Estado pode não ser o recur-
so mais adequado para atrair o dependente químico. É bem provável que o sujeito 
seja atraído de forma mais eficiente e menos prejudicial à saúde por meio da própria 
interação com os serviços da rede de atenção e proteção social quando do primeiro 
contato com o sistema de Justiça, cabendo aos profissionais de tais serviços, de modo 
articulado, definir a abordagem mais apropriada, seja ela exclusivamente informativa 
e dissuasória ou cumulando informação, tentativa de dissuasão e administração de 
medicamentos, por exemplo.

Destarte e nessa medida, a justificação pelo procedimento, compreendida como 
um assessoramento oferecido ao sujeito, apto a provocar a reflexão e o sopesamento 
dos custos e  benefícios oriundos do consumo de substâncias ilícitas, parece ser um 
instrumento extremamente relevante para a implementação das medidas propostas 
pela Justiça Terapêutica. 

Ademais, com a adoção desse sistema, o dependente deixaria de ser observado 
como criminoso e passaria a ser visto como o que ele realmente é, ou seja, um indi-
víduo com problemas de saúde. Em vez de ser abandonado pelo Estado através da 
mera descriminalização ou, ainda, de ser estigmatizado e passar por uma “iniciação” 
na escola do crime por seu período encarcerado19, o usuário pode, mediante o asses-
soramento, receber informações que contribuam, de forma mínima, para a reflexão 
sobre o seu uso problemático de drogas, além de ter acesso a serviços capazes de 
auxiliá-lo no tratamento, o que pode repercutir, inclusive, na desistência do consumo. 

19   Aqui cabe ressaltar a problemática brasileira da falta de critérios obje-
tivos que diferenciem traficantes e usuários, motivo pelo qual estima-se que diversos 
presos acusados por tráfico de drogas sejam, na verdade, usuários ou dependentes 
químicos apreendidos com quantidades acima de um standard para consumo recrea-
tivo.
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Além de todos os benefícios proporcionados aos dependentes químicos e seus 
familiares a partir do acesso aos serviços da rede de atenção e proteção social, have-
ria um ganho ao próprio sistema de justiça, uma vez que tal acesso muito provavel-
mente repercutiria na diminuição do índice de reincidência dos usuários que hoje não 
recebem auxílio obrigatório do sistema de saúde e, ainda, evitaria o encarceramento 
inadequado de dependentes químicos. 

Importante se faz examinar, ainda, a conclusão extraída da tese original da jus-
tificação procedimental segundo a qual com a redução do consumo, tanto pelo for-
necimento por parte do Estado quanto pela progressiva diminuição ocasionada pelos 
tratamentos advindos do assessoramento, os traficantes sofreriam uma diminuição 
de vendas e, consequentemente, de arrecadação.

 De acordo com LARANJEIRA et. al (2021), mesmo em um contexto de forneci-
mento de drogas de forma gratuita pelo Estado (o que parece bastante utópico, uma 
vez que o maior argumento pró descriminalização tem sido justamente o fato de que 
o Estado poderia arrecadar impostos com o mercado legal de drogas), é preciso con-
siderar outros fatores, como o possível desvio de parte delas para o mercado ilegal 
(semelhantemente ao que já ocorre no caso de medicamentos e cigarros no Brasil). 
Significa dizer que mesmo com o suplemento público de drogas o risco de desvio é 
grande e a necessidade de mais controle do Estado maior ainda.

Além disso, não aparenta ser factível, hoje, pensar no fornecimento estatal de 
drogas sem a legalização de tais substâncias e, consoante já explicitado, as leis e os 
controles sociais informais são capazes de conter o consumo por meio de mecanismos 
como a dificuldade de obtenção das substâncias e o medo de atividades ilegais. Na 
verdade, de acordo com Laranjeira, a flexibilização de leis pode aumentar o consumo, 
“atraindo o narcotráfico associado e aumentando as taxas de violência proporcional-
mente, como visto em locais que já adotam leis mais brandas referentes ao consumo 
da maconha” (2021, p. 12).

De outro vértice, conforme acentuam Laranjeira e Bessa (2020), há motivos para 
acreditar que o comércio de drogas está se expandindo sob o pretexto da “cannabis 
legal” e do canabidiol, especialmente no Norte da América, com alcance em outros 
mercados na América do Sul, Europa, e na Ásia, o que refuta a tese da desarticulação 
econômica do tráfico através do fornecimento de drogas pelo Estado.

Os autores ressaltam que o “complexo industrial do abuso de drogas” é a origem 
da crise no sistema público de saúde, envolvendo uma rede global de crime organi-
zado, políticos corruptos e lavagem de dinheiro, destacando que o crime organizado 
deve ser incluído nas discussões sobre políticas de drogas, uma vez que é a causa do 
problema.

Consideradas as ressalvas supramencionadas, a justificação procedimental apli-
cada com abrandamentos e aliada às medidas adotadas no âmbito da Justiça Tera-
pêutica parece ser uma possibilidade promissora para a implementação de uma polí-
tica pública real em relação aos usuários abusivos e dependentes de drogas.

3. CONCLUSÃO

A justificação procedimental oferece um instrumental potente para a implemen-

tação da Justiça Terapêutica, traçando melhores horizontes não só para o sistema de 
Justiça, ao possibilitar uma significativa diminuição no número de crimes relacionados 
ao consumo e ao tráfico de drogas, mas também para os usuários de substâncias psi-
coativas, ao proporcionar a oferta de um assessoramento que permita a conscientiza-
ção e a dissuasão sobre o uso nocivo de drogas. 

Além disso, adoção de uma estrutura de assessoramento proporcionaria um au-
mento no controle do Estado sobre as consequências decorrentes do consumo abu-
sivo de drogas e sobre os usuários de tais substâncias, garantindo estatísticas fide-
dignas e a realização de pesquisas no setor, bem como atraindo o usuário ao sistema 
de saúde, buscando resolver o problema criminal e de encarceramento indevido de 
usuários através do tratamento, da reinserção social e da provável diminuição do con-
sumo que causaria, repercutindo, via de consequência, na diminuição do tráfico. 

Tirando das mãos do magistrado a decisão acerca da proteção do bem jurídico 
e transferindo-a ao usuário, transfere-se também a atuação inicial do Estado – antes 
realizada principalmente através do Direito Penal – ao setor que realmente detém os 
meios necessários para a resolução do problema: o sistema de saúde.

A adoção da justificação procedimental, com os temperamentos defendidos no 
presente artigo e como instrumento de implementação de medidas de justiça tera-
pêutica, revela-se paradigmática nos casos de crimes relacionados ao uso de drogas 
como uma causa excludente de ilicitude condicionada a um assessoramento que visa 
conscientizar e dissuadir o indivíduo através de exames médicos, atendimentos psi-
cológico e psiquiátrico, disponibilização de informação e prescrição de fármacos que 
auxiliem na evitação e na redução do uso de drogas, antecipando-se a atuação estatal 
ao atrair o usuário para o sistema de saúde.
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CONVERGÊNCIA ESTRUTURAL COMO FATOR DE IMPLEMENTAÇÃO 
RESOLUTIVA NO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO

João Gaspar Rodrigues1

RESUMO: Através deste ensaio, analisamos o fenômeno de profunda setorização 
adotada no Ministério Público na alocação de recursos, indiferente à convergência 
estrutural entre os diversos órgãos de execução. Não nos parece o caminho mais con-
veniente para inserir a instituição no esforço resolutivo dos problemas sociais cada 
vez mais transversais, multirrelacionais e sistêmicos. A criação de grupos ou núcleos 
de atuação especial, por conta de metas eleitas como estratégicas, não podem esque-
cer ou colocar em segundo plano, as metas estruturais ou essenciais da instituição, 
melhor atendidas por uma convergência estrutural.

PALAVRAS-CHAVE: Convergência estrutural. Setorização. Investimentos. Minis-
tério Público. Resolutividade.  

SUMÁRIO: 1- Introdução. 2- Órgãos de execução autônomos, mas não isolados 
ou autossuficientes. 2.1- Revisão do alcance do princípio da independência funcional. 
2.2- Objetivos estratégicos integrados e convergência estrutural. 2.3- Visão integralis-
ta: o planejamento estratégico como contraponto à setorização. 3- Conclusões. Refe-
rências bibliográficas. 

1- INTRODUÇÃO

O que se percebe, atualmente, é uma acentuada unilateralidade e setorização 
na busca por estrutura e recursos nos diversos órgãos de execução do Ministério Pú-
blico, e como decorrência lógica, uma atuação funcional também setorizada; cada um 
apregoa, velada ou abertamente, o seu caráter fundamental, essencial ou prioritário 
para a instituição e para a sociedade, desprezando os outros elos da corrente, como 
se os interesses da sociedade se esgotassem ou se esgalhassem em alguns poucos ra-
mos de suas instituições. Ao contrário, os fins sociais se interpenetram e são mantidos 
nesse equilíbrio holístico. 

A sociedade é compreendida como uma teia dinâmica de fatos inter-relaciona-
dos. Nenhum dos setores ou dos nichos de qualquer parte dessa teia é fundamental; 

1 Mestre em Direito pela Universidade de Coimbra. Especialista em Direito Penal 
e Processo Penal pela Universidade Cândido Mendes/RJ. Promotor de Justiça titular 
da 61ª PROCEAP. Presidente do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à
Tortura do Amazonas (2018/2020)

todos eles decorrem das outras partes do todo social, e a coerência total de suas in-
ter-relações determina a estrutura da teia. 

Um sistema social só pode ser entendido numa perspectiva ampla, em uma rede 
não-linear, onde os problemas se estendem em todas as direções. Não há variáveis 
independentes ou estanques, tudo influencia e é influenciado, num entrelaçamento 
necessário. Não há praticamente nenhuma sociedade em que um grupo social, ainda 
que se trate da mais poderosa das classes dirigentes, possa ocupar todo o palco social 
e atrair a maior parte dos recursos públicos2. Logo, como diz o poeta, “o meu quintal 
não pode ser maior que o mundo”. 

A nossa instituição, indiferente a essa lição sociológica (de que, paralelamente, 
não há um órgão mais importante que outro), vai, aos poucos, se submetendo a um 
processo de setorização crescente, como se os problemas sociais fossem estanques, 
isolados e de causa única, podendo ser atacados por ângulos específicos, sem aten-
ção à integralidade, à sinergia e à convergência estrutural entre os diversos órgãos de 
execução. Não nos parece o caminho mais adequado a ser adotado. 

Seja por um movimento interno (decisão dos órgãos diretivos, ou corporativos 
– como o CNPG, por exemplo) ou externo (ação desfraldada pelo CNMP, cenário na-
cional, regional ou local etc.), o Ministério Público acaba, de forma casuística e sem 
maiores estudos, criando frentes de ação ou grupos com objetivos bem delimitados, 
no tempo e no espaço, com investimentos preferenciais e constantes. Isso embora 
ajude a “construir uma imagem” perante a opinião pública sensível às questões atu-
ais, funcionando, em alguns casos, como performance midiática, dificilmente atende 
aos interesses globais (e de longo prazo) da instituição: atuação coletiva, harmônica, 
coesa, coordenada e resolutiva. Esse fenômeno gerencial nos despertou a atenção e 
dispensamos alguma reflexão sobre o mesmo. 

2- ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO AUTÔNOMOS, MAS NÃO ISOLADOS OU AUTOSSUFICIENTES

Cada órgão de execução do Ministério Público constitui um elo de uma corrente 
e, nesta condição, tem sua igual importância reconhecida na harmonia e integridade 
do todo. Quando um órgão atua ou age (requisitando, recomendando, ajuizando uma 
ação, realizando um audiência judicial, extrajudicial ou pública etc.), o faz “presentan-
do” o MP, dado o princípio abarcador da unidade, mas continua sendo uma parte em 
relação ao todo. E nesta disposição, sua finalidade jaz em conferir ordem e harmonia 
ao atuar estratégico da instituição, e não uma desordem errática, sob o pretexto de 
valores principiológicos ou ideológicos.

Unidades funcionais, assim como unidades de moeda (centavo), unidades neu-
roniais (elementos básicos do cérebro) ou unidades de informação (bit), existem na 
medida em que expressam a mensagem do todo (em si e por si não teriam muito sen-

2   BERGSON, Henri. Las dos fuentes de la moral y de la religión. Monte-
video:Claudio Garcia y Cia, 1944, p. 95; TOURAINE, Alain. Em defesa da sociologia. 
Tradução de Luiz Fernando Dias Duarte. Rio de Janeiro:Zahar, 1976, p. 23; CAPRA, 
Fritjof. O ponto de mutação. A ciência, a sociedade e a cultura emergente. Tradução 
de Newton Roberval Eichemberg. São Paulo:Cultrix, 1982, p. 75.
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tido). Está na natureza das coisas que os muitos se unam em uma unidade complexa 
(Whitehead, 1956, p. 40). Não é diferente com os órgãos de execução do Ministério 
Público (as nossas unidades funcionais), que devem estar aptos a discutir e construir 
argumentos de alcance institucional, em um circuito coletivo, para além da arena se-
torial. 

Os diversos órgãos de execução e de administração dessa instituição constituem 
um complexo de elementos multilaterais, interatuantes e interligados3. É preciso re-
conhecer que as relações entre esses órgãos não são estáticas, mas em fluxo constan-
te, em equilíbrio fluente. Óbvio que essas unidades não são receptores passivos das 
demandas que lhes chegam, imprimem-lhes suas características próprias engendra-
das pelo princípio da independência funcional (ad intra e ad extra), mas perseguem 
metas traçadas institucionalmente, garantindo que os esforços da instituição sejam 
coordenados de maneira adequada. Não se pode conceber uma instituição – com 
toda sua estrutura orgânica e convergência funcional - sem levar em consideração a 
persecução homogênea de metas. Seria desastroso termos tantas instituições com 
metas distintas quanto fossem o número de suas unidades de execução.

2.1- REVISÃO DO ALCANCE DO PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL

Sobre o princípio da independência funcional, aplicável a esse novo cenário, é 
preciso tecer algumas considerações. Esse princípio visto como um vetor teórico ab-
soluto por seu assento constitucional arrasta atrás de si tendências individualistas 
nocivas para o desenvolvimento de uma instituição resolutiva e coesa. Atribuir a esse 
princípio uma base voluntarista monolítica e atomizada, desperta, de fato, a ideia de 
que a existência do MP, o alcance de suas funções, a energia de suas prerrogativas e 
poderes, dependem das vontades insindicáveis e intangíveis de seus membros, e que 
pertence a estes, a regulamentação arbitrária de seu funcionamento. Esta consequ-
ência deve ser rechaçada, assim como o caráter absoluto atribuível ao princípio do 
qual deriva.  

A relativização da independência funcional pode ter escapado aos estudiosos e 
entusiastas da instituição logo após a promulgação da Constituição Federal possuídos, 
que estavam, da crença na infalibilidade dos membros de uma nova e robusta institui-
ção democrática. Faltou-lhes a devida perspectiva: viram a árvore, mas esqueceram 
da floresta. Daí porque uma atualização do conceito de independência funcional se 
impõe, principalmente frente à literatura do planejamento. Não porque o princípio 
em si seja basicamente errado (inconveniente ou inoportuno) em seu desenho teóri-
co, mas porque sua aplicação nos moldes tradicionais revela-se obsoleta e contrária 
às novas exigências de efetividade que recaem, fortemente, sobre o Ministério Públi-
co. Sem uma revisão crítica, esse “Atlas” não suportará sobre seus ombros o peso de 
suas atribuições. 

Essa relativização (melhor é dizer “temperamento”, não superação ou neutra-
lização) do alcance prático não pode irritar os guardiões da tocha da independência 

3   Na prática do dia a dia, entretanto, a maioria dos órgãos de execução, 
para não dizer a quase totalidade, atua em isolamento quase completo. 

funcional, pois esse novo ângulo apenas otimiza o princípio e o adequa às novas exi-
gências da cultura do pensamento e do planejamento estratégicos. A essência prin-
cipiológica permanece a mesma. Não aceitar essa nova leitura, diante da claríssima 
necessidade, não tem maiores implicações, apenas revela uma indesculpável inércia 
ou caturrismo intelectual. Ademais, o MP não é definido por um princípio teórico, 
mas pelos resultados alcançados a partir desse princípio. São as consequências das 
suas ações que definem a instituição e indicam sua verdadeira essência.

Conceitos, hipóteses, teorias e princípios mudam, evoluem e se adaptam aos 
pródigos ângulos da vida. Existiu o princípio do governo direto na antiga Grécia, mas 
foi superado, por uma exigência da vida social, pelo princípio da representação; e 
hoje, a representação política é temperada por inúmeros mecanismos participativos, 
ou seja, se submete a um constante trabalho de revisão. Todo princípio social com-
partilha do equilíbrio instável da sociedade, imersa num jogo constante de realinha-
mento. Não por acaso, quando se chega a esse ponto, inevitavelmente retorna-se a 
Heráclito: toda coisa está em um processo de mudança – realidade e mutabilidade 
são variáveis de uma mesma equação.   

O caráter absoluto ou supremo de um princípio implica, por rigor lógico, que 
sua aplicação não admite nenhum outro por cima nem em concorrência com ele. Se o 
Ministério Público é composto por inúmeros agentes dotados ou guiados pelo mesmo 
princípio (“cada promotor ou procurador é soberano em sua promotoria ou procu-
radoria”), é necessário admitir que há uma concorrência múltipla da independência 
funcional que, não raras vezes, entra em rota de colisão. Na verdade, o princípio da 
independência funcional não expressa senão uma ideia negativa: a negação de toda 
hierarquia ou subordinação (interna ou externa); uma arma forjada para as necessi-
dades de luta contra os poderes públicos e sociais.

Essa independência, embora superlativa, não é absoluta ou suprema, pois não 
tem o poder de querer de um modo absolutamente livre. Há limites, tanto no plano 
interno institucional, quanto pela conjunção de outros órgãos públicos chamados a 
participar no desembaraço do exercício funcional. A obsessão pela intangibilidade do 
princípio, considerando os novos mares em que a instituição é chamada a navegar, 
pode ter justamente o efeito contrário. Por a carroça da independência na frente dos 
bois da estratégia institucional pode, na verdade, piorar o desempenho real do Mi-
nistério Público. O princípio em vez de integrar os esforços dos agentes, intensifica o 
conflito entre eles ou, o que é ainda pior, gera um isolamento indiferente. 

O perigo está na independência funcional interna levada às últimas consequên-
cias e na possibilidade real de inviabilizar o diálogo institucional aberto e franco, bem 
como de não aderir, totalmente, a programas de metas institucionais. Levada às “suas 
últimas consequências”, a independência dos agentes ministeriais pode degradar-se 
em relações opacas e intra-institucionais que induzem a antagonismos, em conflitos 
de ordem pessoal, funcional, ideológica ou, simplesmente, em sentimentos de vaida-
de, tornando letárgica as ações dos órgãos respectivos e prejudicando, como já dito, 
o desempenho real da instituição.

2.2- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INTEGRADOS E CONVERGÊNCIA ESTRUTURAL

As ações institucionais devem ser integradas, o trabalho de um órgão sendo 
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complementado por outro e assim sucessivamente, até alcançar os elevados e inte-
grados objetivos estratégicos. Com essa forma de atuação e o reconhecimento de 
sua necessária incidência, evita-se a fragmentação e a setorização na alocação de 
recursos em alguns poucos órgãos de execução. E de resto, remarca-se a importante 
mensagem de que inexiste uma área de atuação que seja, estruturalmente, mais im-
portante ou mais valiosa que outra. Todos os órgãos ministeriais estão encadeados 
dentro de uma estrutura absolutamente necessária e que se torna importante pelos 
resultados coletiva ou sistemicamente alcançados. É possível que, conjuntural ou cir-
cunstancialmente, um determinado setor seja eleito como prioritário, mas isso não 
retira o relevo estrutural de todos os elos dessa cadeia.

Eleger iniciativas desse jaez que, sob o pretexto de uma conjuntura prioritária, 
como no caso atual de corrupção e segurança pública,   descarregue-se toda a atenção 
e todos os recursos nos órgãos afetos à área, leva não só a uma setorização da atu-
ação ministerial, mas a uma multifragmentação, com prejuízos imensos ao planeja-
mento global da instituição. Os diversos órgãos de execução não são átomos isolados, 
fragmentos, mas são, teoricamente, elementos cooperativos inseridos num sistema 
de atuação alavancado ou de sinergia específica. O crescimento institucional deve ser 
uniforme e homogêneo, com todas as partes da instituição recebendo os nutrientes 
necessários para servir o todo. 

Para um modelo setorizado, as unidades de execução do Ministério Público são 
vistas como fortalezas independentes, cada uma com sua própria identidade, objeti-
vos e metas (e até burocracia própria). Quando, na verdade, essas várias unidades es-
tão postas de forma independente para montar um todo único e eficaz, unindo forças 
com o objetivo de satisfazer as demandas sociais de maneira integrada, indiferentes 
às fronteiras. Tratá-las como ilhotas inacessíveis, isoladas e autossuficientes, implica 
grave prejuízo ao desempenho funcional da instituição. 

Órgãos de execução empenhados em sua tarefa perdem a perspectiva do todo; 
metas setoriais divorciadas de um planejamento sistêmico ou não aplicadas como 
uma etapa necessária do referido planejamento, obnubilam a compreensão global 
ou podem funcionar como um elemento estranho no concerto institucional (ou como 
uma contra-força no movimento convergente e harmônico da instituição). Com orien-
tações diversas – não raro personalísticas e conflitantes – ou atuações não progra-
madas, passam a existir vários “sub-MP’s”, desintegrados, rebeldes a uma concepção 
holística e sistêmica. 

Algumas poucas unidades, por conta dessa setorização na alocação de recursos, 
apresentam um desempenho acima da média, enquanto outras, carentes de apoio e 
de recursos, geram profundos déficits funcionais, inclusive com prejuízo para as uni-
dades com alto desempenho, pois seu trabalho sofre solução de continuidade quan-
do chega o momento das unidades mal geridas entrarem em ação. Não se pode es-
quecer que o ofício ministerial se equipara a uma equipe de remo, todos os membros 
devem estar em sincronia e atuar com a mesma agilidade e performance. Para isso, a  
distribuição homogênea de recursos e estruturação é de vital importância.

Até agora, esse culto da setorização tem se limitado a certos aspectos ou nichos 
da atividade institucional mais afeita ao construtivismo de imagem. A expectativa é 
que esse desejo de resultados imediatos, midiáticos e triunfalistas não se transforme 
em uma política institucional consolidada ou em uma síndrome paralisante no que 
toca a resultados substanciais e socialmente relevantes. 

O que se busca, por ser mais valioso para a instituição e para a sociedade, não 
é a resolutividade fragmentada (ou setorial) de um ou alguns poucos órgãos, mas a 
resolutividade global, como fruto de ações coordenadas, planejadas e convergentes 
a um resultado articulado e socialmente relevante. Esse é o propósito vital do plane-
jamento estratégico: alcançar uma resolutividade plenamente institucional, homoge-
neamente distribuída entre todos os órgãos de execução. Embora “parte” (órgão de 
execução) e “todo” (Ministério Público) não sejam a mesma coisa, os predicados “re-
solutivo” e “efetivo” são coextensivos, ou seja, possuem as mesmas instâncias e locus.

A Recomendação n. 54, de 28.03.2017 (dispõe sobre a Política Nacional de Fo-
mento à Atuação Resolutiva do Ministério Público brasileiro), do CNMP, estabelece 
que “sem prejuízo da respectiva autonomia administrativa, cada ramo do Ministério 
Público adotará medidas normativas e administrativas destinadas a estimular a atu-
ação resolutiva dos respectivos membros e a cultura institucional orientada para a 
entrega à sociedade de resultados socialmente relevantes” (art. 1o., caput). E sempre 
que possível “a atuação resolutiva de planejamento e de gestão sistêmicos deverá 
promover a convergência estrutural, de modo a contribuir para o desenvolvimento 
harmônico e sustentável, principalmente nas parcerias e nas redes de cooperação” 
(§4o.). 

Essa convergência estrutural de que fala a recomendação, consiste na supressão 
de condições de assimetria entre os diversos órgãos de execução do Ministério Públi-
co e, portanto, do desenvolvimento homogêneo da instituição e não setorizado, de 
forma a proporcionar parcerias sólidas e efetivas no desempenho funcional. 

O Ministério Público, enquanto um todo institucional, não é apenas uma cole-
ção quantitativa de órgãos (de promotorias em ordem numérica crescente) ou um 
contêiner universal passivo de um feixe de órgãos arbitrários e dissociados, mas se 
constitui de órgãos em um nível mais alto e elaborado (coordenados, coesos e homo-
geneamente resolutivos), assim como uma parede não é uma pilha de tijolos, uma 
célula não é uma coletânea de moléculas ou um regimento não é um grupo acidental. 
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Como organização e instituição, o Ministério Público é muito mais que o somatório 
arbitrário de suas unidades e tampouco pode ser reconhecido pela sua divisão em 
partes arbitrárias. É uma diversidade que se ramifica a partir da unidade e que apre-
senta uma maior complexidade (com propriedades que nenhuma das partes possui4).   

Ornstein (1972, p. 10) recorre à velha história do elefante para explicar como se 
reconhece o todo: 

“Cada pessoa de pé ao lado de uma parte do elefante pode fazer sua própria 
avaliação, limitada e analítica, da situação, mas não obtemos um elefante ao somar 
“escamoso” (pele), “longo e macio” (tromba), “maciço e cilíndrico” (pernas) em qual-
quer proporção imaginável. Sem o desenvolvimento de uma perspectiva global, per-
manecemos perdidos em nossas investigações individuais (e setoriais). Essa perspec-
tiva pertence a outro modo de conhecimento e não pode ser alcançada da mesma 
maneira pela qual as partes individuais são exploradas. Ela não resulta da soma linear 
de observações independentes”.

   
Suponhamos que exista um grupo ou núcleo de agentes ministeriais criado para 

investigar crimes contra a ordem tributária; o grupo é musculado, dotado de uma 
excelente estrutura investigativa (investigadores, agentes de apoio, analistas, degra-
vadores, motoristas etc.), logística (equipamentos de escuta, de videovigilância, au-
diovisual etc.) acesso a modernas ferramentas tecnológicas (programas, banco de 
dados, sistemas de estruturação de dados etc.) e aperfeiçoamento continuado (par-
ticipação em seminários, oficinas de atualização, cursos intensivos – dentro e fora do 
estado etc). Todavia, a sua missão se esgota na fase de investigação, o ajuizamento 
da ação penal, a atuação fiscalizatória e a recuperação dos ativos financeiros ficam 
sob o encargo de outros órgãos de execução que, sem a mesma estrutura, os mes-
mos estímulos e os mesmos investimentos, deslizam no leito comum da ineficácia. 
Ao fim, a iniciativa ministerial acaba afunilando-se, por conta de uma setorização de 
investimentos e de estímulos, na velha estrutura burocrática. É como se o bastão de 
um supervelocista fosse repassado para um velocista abaixo da média, abatido sob o 
peso da rotina burocratizante. E como a força de uma corrente depende de seu elo 
mais fraco, temos, ao fim, uma atuação ministerial nivelada por baixo.

4   Parece ser um princípio universal de que os fenômenos observados 
no todo são distintos dos observados nas partes.  Por exemplo, a concepção de tem-
peratura, que é central na termodinâmica, não tem significado no nível dos átomos 
individuais, onde operam as leis da teoria quântica. De maneira semelhante, o sabor 
do açúcar não está presente nos átomos de carbono, de hidrogênio e de oxigênio, que 
constituem os seus componentes (Capra, 1997, p. 28).  As propriedades das partes 
não são propriedades intrínsecas, mas só podem ser entendidas dentro do contexto 
do todo mais amplo.
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Peguemos, por exemplo, um tema muito sensível atualmente à população bra-
sileira: segurança pública. Por mais que se criem promotorias especializadas na ma-
téria, a segurança pública continuará a ser um problema integral a exigir uma solução 
integral. O que queremos dizer com isso? Hoje em dia, face à complexidade e à inter-
setorialidade, já não se fala mais em segurança preventiva e repressiva de forma isola-
da, mas em segurança pública integral5, cujo foco se prende mais às causas estruturais 
que aos efeitos. Uma abordagem que propicie a criação de uma comunidade segura 
em seus diversos aspectos (saúde, educação, trabalho, meio ambiente etc.) mais do 
que simplesmente o controle da criminalidade em si. Por este enfoque, os problemas 
devem ser pensados e solucionados de um ponto de vista global, lançando um olhar 
integral sobre a realidade social e não apenas sobre os aspectos mais visíveis da cri-
minalidade.

Dentro do amplo alcance da segurança coletiva não se apela apenas à proteção 
ou às técnicas de represssão, mas também à prevenção, à assistência, à minimização 
dos danos e à eliminação dos riscos. A segurança integral, além disso, se constitui 
num conceito que supera a tradicional exclusividade, militar e policial, que distinguiu 
a segurança pública por muito tempo. Há uma multiplicidade de novos agentes e cau-
sas de riscos e perigos, que não apenas os relacionados ao crime e à violência (Rodri-
gues, 2009, p. 119). E, certamente, nenhum órgão de execução do Ministério Público 
por mais especializado que seja (e até por isso mesmo) consegue encaminhar todas 
as respostas exigidas por esse cenário, decididamente, global. A promotoria da área 
carecerá de uma atuação conjunta, e igualmente, engajada de outras promotorias 
como: de urbanismo, criminais comuns, execução penal, saúde, educação, direitos 
humanos etc. Todas alinhadas sob a mesma premissa de integralidade e de interseto-
rialidade, como etapas necessárias da solução.

No contexto macropolítico, também é possível identificar os malefícios da setori-
zação. Desde os primeiros exercícios, no imediato Pós-Segunda Guerra, por meio, en-
tre outros, do Plano Salte (saúde, alimentação, transportes e energia) e, mais adiante, 
do Plano de Metas de Juscelino Kubitschek, até os mais recentes planos plurianuais, 
determinados constitucionalmente, o estado brasileiro empreendeu, ao longo destas 
últimas cinco ou seis décadas, diversas tentativas de planejamento do futuro e de 
organização do processo de desenvolvimento econômico. 

Estruturadas mais freqüentemente em torno de grandes objetivos econômicos 
e, em alguns casos, formuladas para atender necessidades de estabilização econômi-
ca ou de desenvolvimento regional (como a Sudene), essas experiências de planeja-
mento governamental – das quais as mais conhecidas e ambiciosas foram, no auge do 
regime militar, os dois planos nacionais de desenvolvimento – conseguiram atingir al-
gumas das metas propostas, mas tiveram pouco impacto na situação social da nação.

5   O legislador acabou se rendendo ao fenômeno evidente da segurança 
pública integral quando dispôs no §1º, do art. 22, da Lei n. 13.675/2018 (que instituiu 
o Sistema Único de Segurança Pública - SUSP): “As políticas públicas de segurança não 
se restringem aos integrantes do Susp, pois devem considerar um contexto social am-
plo, com abrangência de outras áreas do serviço público, como educação, saúde, lazer 
e cultura, respeitadas as atribuições e as finalidades de cada área do serviço público”. 

O país tornou-se maduro do ponto de vista industrial e avançou no plano tec-
nológico ao longo desses planos, mas, não obstante esses progressos setoriais (e até 
por conta deles), a sociedade permaneceu inaceitavelmente desigual ou continuou 
a padecer de diversas iniqüidades, em especial nos terrenos da educação, da saúde 
e das demais condições de vida para os setores mais desfavorecidos da população6.   

2.3- VISÃO INTEGRALISTA: O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COMO CONTRAPONTO À 
SETORIZAÇÃO

O planejamento estratégico tão propalado pelo Ministério Público Brasileiro, 
vendido e comprado em excesso, sob o influxo do Conselho Nacional do Ministério 
Público (Resolução n. 147/2016), não pode ser encarado se não for como tomada de 
decisões integradas e de resultados articulados. É um compromisso viável em torno 
do qual os modos de agir disponíveis se organizam (Mintzberg, 1994, p. 11), aplican-
do-se inteligência aos problemas sociais. A principal complexidade do planejamento 
deriva da interrelação das decisões dos diversos órgãos em vez das decisões em si. 
Decompondo uma estratégia e suas consequências, em intenções atribuíveis a cada 
unidade executiva da instituição, garantimos que o trabalho global será feito – desde 
que cada um implemente seu plano retirado e articulado com o todo. 

A estratégia é criada na interseção de uma avaliação externa das ameaças e 
oportunidades com que a instituição se defronta em seu ambiente social, considera-
das em termos de fatores-chave para o sucesso, e uma avaliação interna das forças e 
fraquezas da própria instituição, destiladas em um conjunto de competências distinti-
vas. As oportunidades externas são exploradas pelas forças internas, ao passo que as 
ameaças são evitadas e as fraquezas, contornadas. Considerados, tanto na criação das 
estratégias como na avaliação subsequente para escolher a melhor, estão os valores 
gerenciais e de liderança. Depois que a estratégia é escolhida ou formulada, será im-
plementada. Na sinergia entre esses dois conceitos (formulação e implementação da 
estratégia, ou seja, união entre pensamento e ação) jaz o segredo para o sucesso dos 
planos. Se a instituição concentrar muito tempo no detalhamento do planejamento, 
o incentivo para agir pode ser destruído ou comprometido (patologia que, gerencial-
mente, se chama paralisia da análise), entrando no círculo vicioso do “planejo porque 
não faço” e “não faço porque planejo”. Por este viés, o planejamento torna-se um fim, 
em vez de um meio.

No esquema abaixo, apresentamos um modelo básico de  formação de estraté-
gia (Mintzberg, 1994, p. 37):  

6   ANDREUZZA, Mário Giussepp Santezzi Bertotelli. Planejamento Estra-
tégico. Disponível em: http://www.madeira.ufpr.br/disciplinasgarzel/12.pdf. Último 
acesso: 21.12.2018.
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As estratégias podem ser divididas em: 1- institucionais (considerada a ação glo-
bal da instituição); 2- setoriais (descrevem a forma de agir da cada unidade ou órgão 
de execução) e 3- funcionais (definem os métodos específicos referentes às atribui-
ções). Se a execução dessas estratégias for feita corretamente – como uma máquina 
na linha de montagem -, todas as tarefas individuais se somarão para realizar as inten-
ções estratégicas globais da instituição. 

O fracasso eventual das estratégias institucionais deve-se à incapacidade de tra-
duzir uma estratégia geral em etapas de ações específicas necessárias para implemen-
tar o planejamento global. Assim, acreditamos que a falta de convergência estrutural 
pode sabotar o esforço institucional na implementação estratégica. 

O pior engodo para os planejadores é pensar que se um fenômeno gerencial é 
captado, ele será objeto de ação efetiva, simplesmente porque foi etiquetado num 
quadro esquemático/formal lançado no papel7. Produzir documentos chamados pla-

7   Às vezes, infelizmente, um programa de planejamento estratégico é 
adotado não para buscar um melhor desempenho funcional, mas para impressionar 
os seus stakeholders ou maravilhar os órgãos de controle: planejamento com fins de 

nos, ou fazer uso de muitos procedimentos e técnicas, ou mesmo ter um departa-
mento ou comitê chamado planejamento ou pessoas chamadas planejadores não in-
dica, realmente, que a instituição incorporou o planejamento (por qualquer definição 
razoável). Se a instituição não tiver uma visão gerencial estratégica (como incentivo 
à ação), mas somente planos formais, então qualquer mudança imprevista no am-
biente vai se equiparar ao desabamento dos céus. Isso porque, o planejamento no 
sentido formal, não consegue fazer muito mais que projetar as tendências conhecidas 
do presente.

As estratégias são elaboradas em mentes férteis, não em relatórios minuciosa-
mente documentados, alimentados com números e esquemas indicativos. A visão es-
tratégica não equivale nem pressupõe o desenvolvimento de planos formais. Não se 
pode confundir estratégia ou visão estratégica com planejamento estratégico formal. 
A ação pode ser melhor orientada por um pensamento menos formalizado e mais 
engajado com as situações práticas. 

Além do aprisionamento do planejamento formal, também é necessário fugir de 
algumas armadilhas: 1- confundir planejamento estratégico com pensamento (ou vi-
são) estratégico, em prejuízo deste; 2- planejamento formal de longo prazo pode não 
funcionar pois “tudo pode mudar amanhã” (em razão do contexto mutável e líquido 
em que estamos inseridos); 3- inexistência de um clima institucional apropriado e 
aberto ao planejamento; 4- excesso de formalismo no sistema, de modo a perder a 
flexibilidade e a simplicidade, impedindo a criatividade. Mas essas armadilhas podem 
ser neutralizadas se entendermos, primeiro: que o planejamento estratégico não é 
uma tentativa de eliminar os riscos, mas assume os riscos certos, ponderados; segun-
do, não opera com decisões futuras (o “futuro” é uma criatura que não existe), e sim 
com o que há de futuro nas decisões presentes (os “sinais dos tempos”, como assina-
lava Henry Ford)8. A criação da estratégia e sua implementação exige a conversão das 
variáveis indicadas em programas de ação coordenada dos vários órgãos de execução. 

A adoção de medidas dentro de um planejamento institucional responde, inclu-
sive, como já dissemos, por um indicador de resolutividade. Medidas isoladas, disso-
ciadas do contexto institucional (da missão, dos valores, dos objetivos e das metas), 
aparentemente resolutivas acabam se revelando, essencialmente, contraproducentes 
e inócuas. O planejamento e a coordenação de ações constroem uma ponte de ouro 

relações públicas (ou decorativo). Ser moderno ou parecer sê-lo, adotando ou em-
parelhando-se às boas práticas, costuma ser uma aspiração quase universal entre os 
gestores. Cf. Mintzberg, 1994, p. 94. 

8   ANDREUZZA, Mário Giussepp Santezzi Bertotelli. Cit. Quem procura 
apenas compreender o presente revela-se atrasado para os tempos em que vive. Os 
que veem longe começam a compreender os tempos antes que eles cheguem. Sinais 
dos tempos, neste caso, quer dizer sinais dos tempos a vir. Os sinais dos tempos de 
hoje foram dados muitos anos atrás, assim como os sinais do futuro estão disponíveis 
agora. O presente contém o futuro em potencial (Ford, 1964, p. 404/405). Entre ig-
norar e reagir ao futuro, o planejamento tenta prevê-lo e controlá-lo. Mas pode ser 
um trabalho ingrato e inglório, pois o futuro não existe; logo não é possível produzir 
conhecimento sobre algo inexistente. 
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entre a independência funcional e a resolutividade institucional. Em certa ocasião, 
um promotor de justiça em visita a uma delegacia de polícia judiciária descobriu que 
a unidade apresentava um número X de ocorrências sem apuração formal em anda-
mento. Imediatamente, o “zeloso” agente expediu uma recomendação (sem maiores 
indagações, análises ou suporte procedimental9), dando ampla publicidade ao fato 
(gerando mídia espontânea na imprensa local). O que ignorava o referido promotor, 
era o fato do órgão de execução competente para a atividade já ter um procedimento 
administrativo em andamento apurando a situação, inclusive com dados indicadores 
de que o número de ocorrências era, no mínimo, quatro vezes maior que o oficial. Ou 
seja, o trabalho institucionalmente direcionado, sereno e responsável acabou sendo 
prejudicado pela atuação não linear, quixotesca e à escoteira de um agente pirotéc-
nico e açodado, mais preocupado em “mostrar serviço” (o que, na prática, equivale a 
“contemplar o próprio umbigo”) que resolver o problema.

Por outro lado, ainda em relação ao olhar setorizado, não é sensato haver dis-
tinções de valor profissional entre os agentes ministeriais, por duas razões básicas 
(Rodrigues, 2018, p. 169): 1- respeito próprio; 2- homogênea efetividade funcional. 
Nada de agentes científicos e pré-científicos ou proativos e reativos. Todos devem 
compartilhar um senso mais agudo de responsabilidade; um senso profundo dos ele-
mentos de justiça social e combatividade; e uma capacidade científica e técnica. Claro 
que tais qualidades não surgem do nada, mas devem ser forjadas como parte de uma 
estratégia científica/técnica da própria instituição e de seus órgãos dirigentes.

Além de tudo isso, se tais setores (grupos, núcleos etc) lograssem realizar toda 
a missão do MP, de A a Z, a unilateralidade e a setorização dos investimentos teriam 
plena justificativa. Mas isso não se dá e nunca se dará, enquanto o desempenho fun-
cional da instituição estiver disperso numa multiplicidade de órgãos executivos. Ape-
sar dos investimentos prioritários, especiais e constantes, esses setores continuam 
carecendo de uma complementaridade funcional por outros órgãos menos aquinho-
ados. 

Não somos contra a criação de grupos ou núcleos de atuação especial e espe-
cializada, em decorrência de uma conjuntura a exigir atenção prioritária do Ministério 
Público ou até por conta de uma mobilização nacional (como se dá atualmente com a 
corrupção e a segurança pública). Também não é possível desprezar essa necessidade 
em tempos de especialização extrema do conhecimento. Nosso mote neste estudo 
não envereda num combate iconoclasta a esses grupos ou núcleos, mas defende a 
aplicação homogênea e racional dos recursos, para que os órgãos não especializados 

9   O que não atende à Recomendação de caráter geral do CNMP 02/2018 
que no art. 1o., inciso VIII prescreve: “Para a avaliação, a orientação e a fiscalização 
qualitativas da resolutividade das atividades dos Membros e das Unidades do Mi-
nistério Público brasileiro nos planos extrajudicial e judicial, envolvendo a atuação 
criminal, cível, tutela coletiva e especializada, respeitadas as peculiaridades das fun-
ções e atribuições de cada Unidade Institucional, serão considerados, entre outros, os 
seguintes princípios e diretrizes: realização precedente de pesquisas e investigações 
eficientes sobre os fatos, em suas múltiplas dimensões e em sede procedimental, 
como base para a atuação resolutiva e qualificada”. 

possam dar continuidade – com o mesmo grau de resolutividade - ao prévio trabalho 
setorial. Poucos efeitos surtirão, se os frutos do trabalho de um núcleo ou grupo dota-
do de forte estrutura e apoio não for complementado pela atuação de outros órgãos 
de execução. Se esses órgãos complementares da atuação inicial não estiverem devi-
damente estruturados e providos de recursos, os efeitos finais acabarão sendo pífios. 
E todos os recursos setorialmente investidos acabarão sendo inúteis, pois quando 
os recursos não são aplicados racionalmente, acaba ocorrendo desperdício (teremos 
então, nesses núcleos, “estruturas dissipativas” – de recursos e de efetividade final). 
Em tempos de crise e de orçamentos curtos, o que qualquer gestor busca desespera-
damente é otimizar a relação custo/benefício. 

O Ministério Público, de acordo com esse novo paradigma, passa de uma es-
trutura repleta de unidades autônomas (com um forte apelo ao isolacionismo e à 
fragmentariedade) avaliadas com base em seu desempenho individual a um conglo-
merado estratégico focado nas contribuições de suas unidades (órgãos de execução) 
para o desempenho geral, coordenado e harmonioso da instituição. A longo prazo, 
quem, no concerto das instituições públicas, não usar o poder de uma forma que a 
sociedade considere responsável tenderá a perdê-lo (ou a ser questionado e criticado, 
perdendo legitimidade).

Dizem os grandes estrategistas que o passo básico para arrostar os inimigos ex-
ternos é a coesão interna de uma organização ou instituição. Sem coesão interna, as 
energias de combate se dissipam em meio ao “fogo amigo”. A setorização, além de 
gerar uma assimetria no desempenho entre os órgãos, gera também – e talvez seja o 
seu pior efeito – um clima de disputa e de animosidade na estrutura interna da insti-
tuição. E isso quando não se desconfia que esses investimentos setorizados encobrem 
um odioso princípio utilitário ou arrivista de buscar, tão-somente, seu próprio bem.

Com essa assimetria no desempenho, corremos o risco de criarmos espaços de 
especialistas e não especialistas, enfeudando o discurso institucional e a ação nas 
mãos de meia dúzia. Esses espaços assimétricos no seio de uma mesma instituição 
são extremamente perniciosos, pois contribuem para a fragmentação da ação insti-
tucional no que ela tem de mais valioso: efetividade. Uma cadeia constituída de elos 
efetivos e não efetivos acaba não tendo a força necessária para resistir às trações 
constantes dos embates sociais. 

O protagonismo na cena jurídica ou política é do Ministério Público, numa apu-
rada visão integralista, e não de meia dúzia de órgãos de execução ou de alguns pou-
cos núcleos (ou grupos). O que há, e deve ser valorizado, é “Um Ministério Público” e 
não “Vários Ministérios Públicos” dentro de uma única estrutura institucional. Não há 
um “Ministério Público da Violência Doméstica”, um “Ministério Público do Meio Am-
biente”, um “Ministério Público da Execução Penal”, “do Júri”, “da Família”, “do Idoso” 
etc10. Mas sempre uma instituição com vários tentáculos, robustos, bem aparelhados 

10   É cada vez mais comum a aplicação dessa terminologia nos encon-
tros temáticos: “XVIII Congresso Brasileiro do Ministério Público de Meio Ambiente” 
(https://www.conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/2083-xviii-congresso-
-brasileiro-do-ministerio-publico-de-meio-ambiente-sera-em-porto-alegre.html), “IX 
Encontro Nacional do Ministério Público da Violência Doméstica” (http://www.jus-
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e alinhados, predispostos a atacar, de forma resolutiva, efetiva e alinhada, todas essas 
temáticas com suas especificidades próprias. Não é possível confinar-se nessas ilhas 
especializadas, como se o mundo ou a vida social, começasse e terminasse aí. 

A questão é que, como decorrência do princípio da independência funcional, 
não há um único centro de tomada de decisões, mas múltiplos centros de decisões e 
várias lógicas de ação: os órgãos de execução fazem maior uso de suas visões setoriais 
de estratégia do que da estratégia real desenhada institucionalmente (visão integra-
lista). 

Essa multiplicidade de “MP’s” (ou de centros de decisões) carrega também con-
sigo uma representação conceitual confusa, vez que através deles (isoladamente) não 
se chega a um verdadeiro sentido de Ministério Público. O conceito e a essência da 
instituição nos diversos núcleos autônomos e autossuficientes, que se esgotam em 
suas temáticas superespecializadas, não ressaem límpidos, mas desfocados. Seria 
como se na sociedade concentrássemos atenção em alguns poucos grupos minori-
tários, sem reparar na extensa e complexa teia social. Os órgãos de execução são 
“apenas” interconexões combinadas para alcançar a textura do todo. Rigorosamente 
falando, não há partes, apenas padrão numa teia inseparável de relações. É a confi-
guração de relações (padrão de organização) entre as unidades que determinam as 
características essenciais da instituição. 

O Ministério Público como unidade absoluta e indissociável é um ideal elevado, 
insuperável. Dividi-lo em tantos lotes quanto sejam seus órgãos de execução (e den-
tre estes, alguns poucos prioritários, privilegiados ou fundamentais) talvez seja a de-
gradação mais fatídica de sua essência mais íntima. E, nesse sentido, a tarefa do ges-
tor é espinhosa, dadas as inúmeras variáveis que precisa controlar ou gerir. O gestor 
é como um regente de orquestra sinfônica (Sayles, 1964, p. 162), se esforçando para 
manter um desempenho melodioso em que as contribuições dos vários instrumentos 
são coordenadas e sequenciadas, padronizadas e ritmadas, enquanto os membros da 
orquestra estão tendo várias dificuldades pessoais, os operários cênicos estão me-
xendo nas estantes das partituras, a alternação de calor e frio excessivos está criando 
problemas para a plateia e para os instrumentos e o patrocinador do concerto está 
insistindo em mudanças absurdas no programa. 

3- CONCLUSÕES

Tudo precisa ser submetido, periodicamente, a uma revisão, pois os mecanis-
mos institucionais tendem à fossilização e à ineficiência caso sejam largados ao pró-

ticadesaia.com.br/ix-encontro-nacional-do-ministerio-publico-da-violencia-domesti-
ca), “II Encontro Nacional do Ministério Público do Tribunal do Júri (http://www.anpr.
org.br/noticia/5450), “1º Congresso Nacional do Ministério Público de Fundações e 
Terceiro Setor” (https://www.mprs.mp.br/eventos/477/) etc.
   

prio movimento. Aqui, por óbvio, não se aplica a primeira lei de Newton, de que um 
corpo em movimento entregue a si próprio mantém-se em movimento (princípio da 
inércia). A burocracia é um exemplo em si. Surgiu sob a égide da eficiência, mas com 
o tempo se tornou um elemento impeditivo de efetividade institucional. Outros as-
pectos, como o que nos ocupou nas linhas precedentes, merecem o mesmo olhar 
revisionista, caso queiramos manter nossa instituição no rumo mais adequado para 
preservar-lhe eficiência, eficácia e efetividade. 

O Ministério Público uno requer mais que boa vontade de seus vários agentes, 
exige um programa bem definido de alinhamento que estimule a cooperação dos di-
versos órgãos de execução, para que, dentre outras coisas, a ação ministerial não sofra 
solução de continuidade na defesa dos direitos e dos interesses constitucionalmente 
atribuídos. A convergência estrutural tem sido uma clara política de alinhamento e 
de integração institucional  adotada pelo CNMP (art. 3o., inc. VI, da Recomendação 
CNMP n. 54, de 28.03.2017). A falta de coesão (ou integração) orgânica e funcional só 
se presta, como é óbvio, para fragilizar a atuação externa da instituição; essa coesão é 
um programa de sobrevivência institucional, principalmente no cenário externo onde 
a instituição concentra suas melhores energias e onde as expectativas são enormes 
em relação às suas ações.

Todos os órgãos de execução constituem um microcosmo próprio, uma coleti-
vidade de unidades atuando lado a lado, em forçada cooperação, para controlar o 
corpo institucional que os sustenta e os engloba. Não há órgão, em se tratando de 
Ministério Público, primus inter pares; assim como não há, do ponto de vista socioló-
gico, grupo social mais importante que outro. A ação combinada ou a sinergia exigida 
dessas unidades de execução assemelha-se aos nervos de um corpo ou às reações das 
substâncias em química. Esse desempenho combinado (e sinérgico) gera um produto 
diferencial (em quantidade e em qualidade) além do simples somatório de suas par-
tes. Esse produto é a instituição do Ministério Público, tal como formulada e descrita 
na Constituição Federal. 

O gestor tem a responsabilidade de reconciliar interesses divergentes em relação 
às decisões estratégicas e alocar recursos de uma maneira que seja mais consistente 
com a coesão dos órgãos de execução e produza uma perfomance homogeneamente 
efetiva. Não é sua tarefa criar monstros de eficiência de um lado e monstros de ine-
ficiência por outro, produzindo disfunções episódicas capazes de afetar os objetivos 
estratégicos, institucionalmente traçados. E, pelo viés prático, não há como entender 
(ou melhor ainda, justificar-se) dispêndio de energia institucional sem o equivalente 
benefício social. 

Não há órgão, núcleo ou grupo funcional dentro do Ministério Público que, por 
mais bem equipado e provido de recursos que esteja, consiga realizar todas as atribui-
ções conferidas, constitucional e legalmente, à instituição. A parte não pode, por uma 
razão de lógica elementar, englobar o todo ou ser-lhe mais importante. Logo, se isso 
não é possível, não se podendo admitir a existência de órgãos fundamentais, havendo 
uma dependência ou uma sinergia entre os diversos órgãos de execução (uma “teia 
de interconexões” e de “interrelações”), não se justificam investimentos setorizados 
em caráter permanente; não é compreensível olhos dadivosos para alguns e indife-
rença desdenhosa para outros.

Não defendemos, é preciso que fique bem claro, a extinção de grupos ou nú-
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cleos especializados; nem somos contra a criação de novos grupos ou núcleos de 
atuação especial, em decorrência de uma conjuntura a exigir atenção prioritária do 
Ministério Público ou até por conta de metas eleitas como estratégicas num deter-
minado momento (daí porque tais grupos, núcleos ou forças-tarefas devem ser or-
ganismos efêmeros). Mas tais metas conjunturais não podem esquecer, soterrar ou 
colocar em segundo plano, as metas estruturais ou essenciais da instituição (melhor 
atendidas por uma convergência estrutural), sob pena de cavarmos, aos poucos, hia-
tos de ineficiência entre as diversas unidades de execução, com prejuízos evidentes 
para a instituição ministerial globalmente considerada e, por derivação lógica, para 
toda a sociedade. A casuística não pode traçar ou determinar a agenda do Ministério 
Público, principalmente em tempos de planejamento estratégico e de convergência 
estrutural, pois é um tipo de “túnel de visão” pelo qual o futuro é entendido por meio 
de experiências limitadas do passado. 
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O ESTAMENTO CONTRA-ATACA: A OFENSIVA DOS “DONOS DO PODER” 
CONTRA O MINISTÉRIO PÚBLICO

José de Oliveira Júnior1

RESUMO: O artigo trata da existência de um estamento composto por membros 
que ocupam posições de poder e que desde o período colonial até a Nova República 
atua para manter o seu poder, status e privilégios. Apresenta o conceito de 
estamento, subdividindo-o em clássico e contemporâneo. Aborda a influência da 
pós-modernidade na atuação do estamento. Especifica-se os grupos que compõem 
o estamento na modernidade líquida. Analisa os métodos adotados pelo estamento. 
Trata do Ministério Público, suas atribuições, sua importância na luta contra a 
corrupção e seu inevitável confronto com o estamento. Apresenta medidas legislativas 
e judiciais adotadas pelo estamento contra o Ministério Público e contra o movimento 
de luta contra a corrupção. Conclui sobre o risco para a democracia caso o estamento 
obtenha êxito em todas as medidas de seu contra-ataque em desfavor do Ministério 
Público e dos demais órgãos e leis de combate à corrupção. O método utilizado é 
o hipotético-dedutivo. O estudo foi alicerçado na revisão bibliográfica de pesquisas 
nacionais e estrangeiras, legislação nacional no âmbito do Direito Constitucional, 
Direito Administrativo, Direito Político-Administrativo e Direito Penal, bem como na 
análise de casos concretos.
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1 INTRODUÇÃO

1  Mestre em Ciência Jurídica pela Universidade Estadual do Paraná. Pós-
graduado em Direito Público na Universidade Gama Filho. Pós-graduado em Direito 
Penal pelas Faculdades Integradas de Jacarepaguá. Membro do Grupo de Pesquisa 
Políticas Públicas e Efetivação dos Direitos Sociais (UENP). Promotor de Justiça do 
Ministério Público Estado do Paraná, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Palmas/
PR. 

A história política, social, econômica e jurídica do Brasil é marcada pela atuação 
de uma camada social composta por membros conscientes do pertencimento a um 
mesmo grupo qualificado para o exercício do poder, denominado estamento.

O estamento constitui-se como um grupo de pessoas e órgãos detentores do 
poder político e estatal, com uma posição de superioridade reconhecida socialmente, 
da qual se valem para obter privilégios, de modo que se trata de “um grupo de 
membros cuja elevação se calca na desigualdade social”2.

Um dos principais mecanismos utilizados pelo estamento para a manutenção 
do poder e de seus privilégios é a corrupção, por meio da qual consegue manipular as 
elites e cooptar o assentimento popular.

A corrupção é definida como uma violação moral superior qualificada pela 
presença e exploração de uma relação de poder, objetivando-se a obtenção de 
vantagem indevida ao agente público e/ou ao particular, em prejuízo à sociedade3.

A presença do estamento na história brasileira tem se perpetuado desde o 
período colonial, passando pelo período imperial, até o período republicano, sendo 
certo que algumas de suas características foram alteradas com o passar dos tempos, 
notadamente para se adequar às inovações e influências da pós-modernidade.

A pós-modernidade se apresenta como um período em que a sociedade enfrenta 
os dilemas decorrentes da percepção de uma modernidade inacabada, ou seja, as 
pretensões de universalização da moral e de constituição de uma sociedade estável, 
mostraram-se como intenções inalcançáveis da modernidade.

Esse novo momento, também chamado de modernidade líquida, é marcado 
pela percepção da fluidez da sociedade, das instituições e dos padrões, sendo a 
incerteza, a imprevisibilidade, a constante mudança e os novos riscos, os marcos da 
pós-modernidade.

Destarte, a modernidade líquida criou um ambiente de mudanças e incertezas 
que exigiu do estamento um fortalecimento das alianças entre seus membros e com 
as elites por ela estabelecidas, notadamente com o aperfeiçoamento das práticas 
corruptas e manipulação da vontade dos integrantes das bases estruturais da 
sociedade, com o escopo de manter os privilégios e a desigualdade social.

Nesse contexto, para o enfrentamento destes desafios da modernidade, a 
Constituição de 1988 elevou o Ministério Público à condição de principal instituição 
de combate à corrupção da República e de promoção da justiça social, outorgando-
lhe poderes sem paralelo no mundo.

Em que pese a existência de outros órgãos públicos indispensáveis para a luta 
contra a corrupção, tais como os tribunais de contas, controladorias, órgãos de 
controle interno, polícias, bem como a importância das entidades da sociedade civil e 
da imprensa, a instituição proeminente é inquestionavelmente o Ministério Público, 
cujas atribuições fizeram com que entrasse em rota de colisão com os interesses do 
estamento.

2  FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político 
brasileiro.5. ed. São Paulo: Globo, 2012, p. 57.

3  OLIVEIRA JÚNIOR, José de. As misérias da corrupção: o direito 
fundamental ao governo honesto. 1ª ed. Curitiba: Instituto Memória, 2020, p. 19.
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Fato é que a soma de dois fatores, quais sejam, a inteligente e eficiente 
articulação política de membros do Ministério Público durante os trabalhos da 
última constituinte, e a incomum desatenção dos donos do poder, permitiram que 
a Constituição de 1988 criasse um Ministério Público sem precedentes, com força 
suficiente para enfrentar os interesses escusos dos donos do poder, combatendo a 
corrupção e defendendo os interesses da sociedade.

Nesse diapasão, a última quadra histórica é marcada por uma agressiva ofensiva 
do Ministério Público contra a corrupção, com o escopo de promover os direitos 
fundamentais e a redução da desigualdade social e da exclusão social.

Ocorre que a redução de privilégios, a condenação judicial de alguns de seus 
membros, a diminuição do status de sua camada social e o medo de desconstrução de 
suas estruturas fez com que nos últimos anos os membros do estamento se unissem 
com um objetivo comum: destruir o Ministério Público.

Em razão da envergadura constitucional do Ministério Público, o contra-ataque 
do estamento para destruir os sólidos fundamentos da instituição se deu por meio 
de alterações legislativas e mudanças na jurisprudência, além do enfraquecimento 
dos órgãos de apoio, de modo a impedir o pleno exercício de suas atribuições 
constitucionais.

Nesse contexto, setores do parlamento brasileiro, em especial o partido 
Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), o Partido dos Trabalhadores (PT) e os 
Partidos do denominado “Centrão” (PP, Republicanos, Solidariedade, PTB, PSD, MDB, 
DEM, PROS, PSC, Avante e Patriotas), bem como o Poder Executivo Federal, além de 
alguns membros do Supremo Tribunal Federal e a Ordem dos Advogados do Brasil, 
uniram-se de modo deliberado e articulado, para execução de medidas destinadas ao 
enfraquecimento e desconstrução do Ministério Público brasileiro.

Destarte, o presente estudo foi alicerçado na revisão bibliográfica de pesquisas 
nacionais e estrangeiras, legislação nacional e internacional no âmbito do Direito 
Constitucional, Direito Administrativo, Direito Político-Administrativo e Direito Penal, 
bem como de análise de casos concretos.

Assim, a metodologia empreendida neste trabalho, valendo-se do método 
hipotético-dedutivo, pretende apresentar as características e objetivos do estamento, 
especialmente em tempos de modernidade líquida, sua correlação com a corrupção 
e o modo de agir de seus membros, bem como a atuação do Ministério Público no 
combate à corrupção, na defesa da sociedade e seu natural conflito com o estamento, 
além de especificar as medidas adotadas pelo estamento e elites contra o Ministério 
Público e contra a sociedade, concluindo sobre os riscos para a sociedade caso os 
donos do poder obtenham êxito nesta empreitada.

2 O ESTAMENTO NO BRASIL

O estamento constitui-se como a união de grupos que constituem uma camada 
social que por meio de mecanismos de dominação tradicional4, exercem o monopólio 

4  Consoante Weber, a dominação tradicional ocorre “quando sua 
legitimidade repousa na crença na santidade de ordens e poderes senhoriais 

de bens e oportunidades, desfrutando de privilégios e honra social, bem como 
suprimindo daqueles que não o integram o exercício de cargos públicos importantes, 
a exploração de atividades econômicas lucrativas e o gozo em plenitude dos serviços 
públicos mais relevantes, fundamentando-se portanto na desigualdade social.

O mecanismo de dominação adotado pelo estamento é o patrimonialismo, o 
qual é conceituado por Oliveira Júnior:

O patrimonialismo é um mecanismo de controle político e 
social exercido por determinado grupo que detém o poder no 
Estado. Caracteriza-se pelo fato de que os interesses privados 
dos ocupantes de posições de poder são sobrepostos aos 
interesses da sociedade, de modo que a administração da 
coisa pública é exercida em prol dos interesses particulares 
do grupo que domina o poder estatal5.

Destarte, na história brasileira o estamento sempre esteve atrelado ao 
patrimonialismo, conforme atesta Campante:

O instrumento de poder do estamento é o controle 
patrimonialista do Estado, traduzido em um Estado 
centralizador e administrado em prol da camada político-
social que lhe infunde vida. Imbuído de uma racionalidade pré-
moderna, o patrimonialismo é intrinsecamente personalista, 
tendendo a desprezar a distinção entre as esferas pública 
e privada. Em uma sociedade patrimonialista, em que o 
particularismo e o poder pessoal reinam, o favoritismo é o 
meio por excelência de ascensão social, e o sistema jurídico, 
lato sensu, englobando o direito expresso e o direito aplicado, 
costuma exprimir e veicular o poder particular e o privilégio, 
em detrimento da universalidade e da igualdade formal-legal. 
O distanciamento do Estado dos interesses da nação reflete o 
distanciamento do estamento dos interesses do restante da 
sociedade.6

Sobre o surgimento e desenvolvimento do patrimonialismo no Brasil, bem como 

tradicionais (‘existentes desde sempre’). In: WEBER, Max. Economia e sociedade: 
fundamentos de sociologia compreensiva. 2. v. - Brasília: UNB, 1999, p. 148.

5  OLIVEIRA JÚNIOR, José de. As misérias da corrupção: o direito 
fundamental ao governo honesto. 1. ed. - Curitiba: Instituto Memória, 2020, p. 36.

6  CAMPANTE, Rubens Goyatá. O patrimonialismo em Faoro e Weber e a 
sociologia brasileira. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Dados – Revista de 
Ciências Sociais, v. 46, n. 1, 2003, p. 154-155.
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suas características, é a lição de Faoro:

O domínio tradicional se configura no patrimonialismo, 
quando aparece o estado-maior de comando do chefe, junto à 
casa real, que se estende sobre o largo território subordinando 
muitas unidades políticas. Sem o quadro administrativo, a 
chefia dispersa assume caráter patriarcal, identificável no 
mando do fazendeiro, do senhor de engenho e nos coronéis. 
Num estágio inicial o domínio patrimonial, desta forma 
constituído pelo estamento, apropria as oportunidades 
econômicas de desfrute dos bens, das concessões, dos cargos, 
numa confusão entre o setor público e o privado, que com o 
aperfeiçoamento da estrutura, se extrema em competências 
fixas, com divisão de poderes, separando-se o setor fiscal 
do setor pessoal. O caminho burocrático do estamento, 
em passos entremeados de compromissos e transações, 
não desfigura a realidade fundamental, impenetrável às 
mudanças. O patrimonialismo pessoal se converte em 
patrimonialismo estatal, que adota o mercantilismo como 
a técnica de operação da economia. […] Sobre a sociedade, 
acima das classes, o aparelhamento político – uma camada 
social, comunitária embora nem sempre articulada, amorfa 
muitas vezes – impera, rege e governa, em nome próprio, 
num círculo impermeável de comando. Esta camada muda e 
se renova, mas não representa a nação, senão que, forçada 
pela lei do tempo, substitui moços por velhos, aptos por 
inaptos, num processo que cunha e nobilita os recém-vindos, 
imprimindo-lhes os seus valores.7

Destarte, apresentado o conceito e as características principais do estamento 
no Brasil, é preciso demonstrar que o estamento moderno apresenta peculiaridades 
em relação ao estamento clássico, notadamente em razão das modificações sociais 
decorrentes da modernidade líquida.

2.1 O ESTAMENTO CLÁSSICO

Observado o conceito apresentado, no sentido de que o estamento é a 
camada social constituída pela união de grupos que por meio de mecanismos 
de dominação tradicional, exercendo o monopólio de bens e oportunidades, 
desfrutando de privilégios e honra social, bem como suprimindo daqueles que não 
o integram o exercício de cargos públicos importantes, a exploração de atividades 
econômicas lucrativas e o gozo em plenitude dos serviços públicos mais relevantes, 

7  FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político 
brasileiro. 5. ed. São Paulo: Globo, 2012, p. 656-657.

fundamentando-se portanto na desigualdade social, tem-se que uma visão clássica 
do estamento está mais vinculada a conceitos como tradição, hereditariedade, 
patriarcalismo e funcionalismo.

Nesse sentido, a ideia de um estamento burocrático, ou seja, composto por 
membros integrantes dos cargos públicos chave, especialmente no período colonial 
e imperial, que pela adoção de uma postura patrimonialista, confundem os interesses 
particulares próprios com os interesses públicos, para obtenção de vantagens 
indevidas, revela-se mais presente e mais forte.

Isso, porque, primeiramente, a Coroa Portuguesa e depois os governos imperiais, 
distribuíam os cargos burocráticos mais relevantes a partir de critérios de status, 
hereditários e observando princípios do patriarcalismo, fomentando uma camada 
social dominante – o estamento – composto por membros que agiam e pensavam 
cientes do pertencimento a um mesmo grupo, qualificado para o exercício do poder, 
conforme observa Faoro8.

Destarte, no Brasil, a partir do período colonial até final do período monárquico, 
as relações entre Estado e população foram marcados pelo patrimonialismo, onde os 
detentores do poder se estabelecem numa estrutura de dominação constituída por 
um grupo de pessoas ocupantes dos cargos administrativos do Estado, o denominado 
estamento, que, para Faoro9, constitui o patronato político brasileiro.

Sobre a dinâmica do patrimonialismo, fazendo referência a Reinhard Bendix, é 
o entendimento de Leal:

[…] o governante trata toda a administração política como 
seu assunto pessoal, ao mesmo modo como explora a posse 
do poder político como um predicado útil de sua propriedade 
privada. Ele confere poderes a seus funcionários, caso a caso, 
selecionando-os e atribuindo-lhes tarefas específicas com base 
na confiança pessoal que neles deposita e sem estabelecer 
nenhuma divisão de trabalho entre eles. […] Os funcionários, 
por sua vez tratam o trabalho administrativo, que executam 
para o governante como um serviço pessoal, baseado em 
seu dever de obediência e respeito. […] Em suas relações 
com a população, eles podem agir de maneira tão arbitrária 
quanto aquela adotada pelo governante em relação a eles, 
contanto que não violem a tradição e o interesse do mesmo 
na manutenção da obediência e da capacidade produtiva de 
seus súditos. Em outras palavras, a administração patrimonial 
consiste em administrar e proferir sentenças caso por caso, 
combinado o exercício discricionário da autoridade pessoal 
com a consideração devida pela tradição sagrada ou por 

8  FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político 
brasileiro. 5. ed. São Paulo: Globo, 2012, p. 57.

9  Ibidem.
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certos direitos individuais estabelecidos.10

O estamento, formado por critérios sociais (e não econômicos), tinha como 
objetivo, tanto no período colonial quanto no período imperial, a manutenção do 
status de seus integrantes, obtida por meio de privilégios junto ao Estado e distribuição 
de cargos.

Nesse sentido, afirma Ronzani:

[…] características flagrantes na colonização e no período 
imperial carrearam certos antivalores, que explicam posturas 
individuais, egoísticas e apropriativas, que encontram 
suporte na pregação e prática patrimonialista. É também, 
bastante consistente o fato de que uma burocracia fundada 
em critérios subjetivos e dissociada da objetividade legal 
tornou-se o terreno fértil para que os antivalores deitassem 
raízes, as mais profundas.11

No período imperial, além da manutenção de estruturas de dominação verificadas 
no período colonial, o patronato passou a ter também uma nova formatação com o 
estabelecimento do núcleo político, cujos integrantes chegavam a ocupar cargos de 
senadores e deputados por meio da interferência direta do monarca e manipulação 
eleitoral.

Nesse diapasão, Faoro apresenta diagnóstico da situação política no contexto do 
estamento no período imperial:

O melhor título, nessa estrutura burocrática, para influir 
e decidir será a permanência no poder. O núcleo político 
adquire maior consistência na vitaliciedade, assentada 
principalmente no Senado. O título nobiliárquico, também 
vitalício, despido do cargo, não logrará formar um quadro 
efetivo de ação, perdido nos bordados sem conteúdo, não raro 
vistos com desdém. O Senado, como lembra o visconde do 
Uruguai, abriga os homens que logram vencer a barreira da 
“instabilidade das eleições populares”, num refúgio de chefes 
políticos, sagrados com a bênção imperial, manifestada 

10  LEAL, Rogério Gesta. Burocracia pública e corrupção. Patologias 
corruptivas nas relações entre estado, administração pública e sociedade: causas, 
consequências e tratamentos. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2013, p. 136.

11  RONZANI, Dwight Cerqueira. Corrupção, Improbidade administrativa e 
poder público no Brasil. Revista da Faculdade de Direito de Campos, Ano VIII, nº 10 
– jun. de 2007. Disponível em: http://fdc.br/Arquivos/Mestrado/Revistas/Revista10/
Artigos/Dwight.pdf. Acesso em: 13 jul. 2019.

na escolha da lista tríplice, ou, como no Primeiro Reinado, 
na franca manipulação eleitoral. Dos cento e oitenta e um 
nomes que ocuparam uma cadeira do Senado saem quase 
todos os presidentes do Conselho e a maioria dos ministros, 
não obstante a doutrina oficial de que o Senado não faz 
política. Não faz, na verdade, outra coisa senão política, 
centro onde se reúnem os cardeais, agrupados no consistório, 
na repetida comparação do século XIX. Política de homens 
superiores ao ostracismo e aos azares das dissoluções 
parlamentares, das eleições. O Senado comanda pela 
vitaliciedade e pela vizinhança de São Cristóvão. A Câmara, 
exposta às tempestades do regime, seria apenas a “confraria 
de pedintes”, na palavra cáustica de Zacarias. A lógica do 
sistema não permitia, com o Poder Moderador colocado na 
cúpula, que o Senado se desenvolvesse, à veneziana. O Senado 
comanda e dirige, mas está sujeito a longas abstinências, se a 
benevolência imperial o abandona. Dessa conexão projeta-se, 
altivo e soberano, o poder pessoal, para um governo dentro 
da burocracia, não contra ela.12

Apesar de o sistema de dominação do patrimonialismo ter se originado e ganhado 
forma nos períodos colonial e imperial, é certo que seu mecanismo de funcionamento, 
caracterizado pela exploração do poder pelos ocupantes do estamento, ou seja, pelos 
donos do poder, manteve-se ativo e presente também no período compreendido 
entre a República Velha (1989-1930) até a Nova República.

Tal conclusão decorre do fato de que na República Velha (1989/1930), na Era 
Vargas (1930/1945), na República Populista (1945-1964), nos Governos Militares 
(1964-1985) e no Brasil Contemporâneo ou Nova República, a existência de grupos 
dominantes compondo o estamento político e burocrático do Estado, com a 
consequente exploração da coisa pública em benefício de particulares, seja por meio 
de vantagens, seja por meio da distribuição de cargos públicos, foi uma constante 
detectável em todos estes períodos.

Destarte, o patrimonialismo persiste até os dias atuais na realidade político 
administrativa do Estado brasileiro, sendo ainda inúmeros os casos, por exemplo, de 
nepotismo na Administração Pública, loteamento de cargos entre partidos políticos 
em troca de apoio político, fomentando a manutenção do que se denominou de 
“presidencialismo de coalizão”, além da exploração dos cargos públicos por agentes 
públicos em benefício próprio ou de terceiros.

2.1.1 AS RAÍZES DA RELAÇÃO ENTRE ESTAMENTO E CORRUPÇÃO

Analisando as causas da corrupção, numa perspectiva histórica/sociológica, 

12  FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político 
brasileiro. 5. ed. São Paulo: Globo, 2012, p. 351.
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afirma Nieto:

Historicamente, la corrupción tuvo su origen em la 
socialización y el surgimiento de estructuras de poder. La 
idea de manipulación, mediante el poder (em sus diversas 
formas) para obtener beneficio personal o colectivo fácil, 
en detrimento individual y/o colectivo, siempre ha estado 
y seguirá estando presente em el comportamiento social, 
derrotando esse anhelo de erradicar definitivamente la 
corrupción13 14.

Nesse diapasão, é possível afirmar que as raízes da corrupção no Brasil 
estão diretamente ligadas ao sistema sociopolítico brasileiro, caracterizado pelo 
patrimonialismo.

O entendimento de que no Brasil, o patrimonialismo é marcado como a confusão 
dos interesses particulares com o interesse público, é apresentado por Holanda na 
sua obra “Raízes do Brasil”:

Não era fácil aos detentores das posições públicas de 
responsabilidade, formados por tal ambiente, compreenderem 
a distinção fundamental entre os domínios do privado e 
do público. Assim, eles se caracterizavam justamente pelo 
que separa o funcionário “patrimonial” do puro burocrata 
conforme a definição de Max Weber. Para o funcionário 
“patrimonial”, a própria gestão política apresenta-se como 
assunto de seu interesse particular; as funções, os empregos 
e os benefícios que deles aufere relacionam-se a direitos 
pessoais do funcionário e não a interesses objetivos, como 
sucede no verdadeiro Estado burocrático, em que prevalecem 
a especialização das funções e o esforço para se assegurarem 
garantias jurídicas aos cidadãos. A escolha dos homens 
que irão exercer funções públicas faz-se de acordo com a 
confiança pessoal que mereçam os candidatos, e muito 
menos de acordo com as suas capacidades próprias. Falta 
a tudo a ordenação impessoal que caracteriza a vida no 

13  NIETO, Francisco. Desmitificando la corrupción en la américa latina. 
Artículo aparecido en Nueva Sociedad, 194, noviembre-diciembr 2004, p. 59.

14  “Historicamente, a corrupção teve origem na socialização e no 
surgimento de estruturas de poder. A ideia de manipulação, através do poder (em 
suas várias formas) para obter benefício pessoal ou coletivo fácil, em detrimento do 
individual e/ou coletivo, sempre esteve e continuará presente no comportamento 
social, derrotando esse desejo de erradicar a corrupção para sempre” (tradução livre 
do autor).

Estado burocrático. O funcionalismo patrimonial pode, com 
a progressiva divisão das funções e com a racionalização, 
adquirir traços burocráticos. Mas em sua essência ele é tanto 
mais diferente do burocrático, quanto mais caracterizados 
estejam os dois.15

No período colonial os agentes públicos atuavam em nome do rei e, diante da 
distância deste e da falta de controle, acabavam por exercer grande poder na colônia, 
conforme acentua Faoro:

A luz do absolutismo infundia ao mando caráter despótico, 
seja na área dos funcionários de carreira, oriundos da corte, 
não raro filhos de suas intrigas, ou nos delegados locais, 
investidos de funções públicas, num momento em que o 
súdito deveria, como obrigação primeira, obedecer às ordens 
e incumbências do rei. […] O funcionário é a sombra do rei, e 
o rei tudo pode: o Estado pré-liberal não admite a fortaleza 
dos direitos individuais, armados contra o despotismo e o 
arbítrio16.

Todavia, ainda que detentores de grande poder, os agentes públicos recebiam 
baixa remuneração ou simplesmente nada recebiam, o que fomentava a corrupção, 
afirmando Faoro que “Essa degradação dos vencimentos explicará as inúmeras 
denúncias, aliada à violência, instrumento, esta, para garrotear os súditos, sobretudo 
se as distâncias e o tempo os desamparam da vigilância superior”17.

No período imperial, conforme já exposto, foram mantidas as estruturas de 
dominação do período colonial, bem como surgiram novos atores no núcleo político, 
cujos integrantes chegavam a ocupar cargos de senadores e deputados por meio da 
interferência direta do monarca e manipulação eleitoral.

Assim, a existência de um estamento baseado na tradição, que utilizava como 
mecanismo de manutenção do poder o patrimonialismo, consistente na confusão 
entre o público e o privado, sempre em favor dos donos do poder, constitui-se como 
a raiz da corrupção no sistema sociopolítico brasileiro.

2.2 O ESTAMENTO NA MODERNIDADE LÍQUIDA

15  HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 26. ed. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1995, p. 145-146.

16  FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político 
brasileiro. 5. ed. São Paulo: Globo, 2012, p. 157-158.

17  FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político 
brasileiro. 5. ed. São Paulo: Globo, 2012, p. 158.



202 203MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume II MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume II

A modernidade líquida é o período também denominado de pós-modernidade, 
caracterizado pela constante mudança de forma da sociedade moderna. Habermas 
não emprega a terminologia pós-modernidade, pois entende ser a modernidade um 
projeto inacabado18, todavia a esta terminologia foi empregada por autores como 
Lyotard, Baudrillard e Bauman, sendo que para este, a pós-modernidade apresenta 
uma permanente mutação, com incertezas, imprevisibilidades e liquidez dos padrões 
sociais e das instituições19, produzindo novos perigos que segundo Beck criaram uma 
sociedade do risco20.

As características da pós-modernidade, também chamada de modernidade 
líquida21, foram enfatizadas por Bauman em entrevista na qual afirmou que a metáfora 
da liquidez para caracterizar o estado da sociedade moderna se deu pelo fato de que 
esta, assim como os líquidos, caracteriza-se pela incapacidade de manter a forma, 
sendo que as instituições, quadros de referência, estilos de vida, crenças e convicções 
mudam antes que tenham tempo de se solidificar em costumes22. 

Destarte, a necessidade de manutenção do poder, do status e dos privilégios, 
fez com que o estamento se adequasse aos novos tempos, passando a se valer dos 
mecanismos da pós-modernidade para manipular as elites, cooptar a vontade popular 
e preservar sua imagem social.

Primeiro os meios de comunicação tradicionais, como rádio e televisão, 
passaram a ser utilizados para a propagação dos ideais do grupo dominante, bem 
como se mostraram valiosas ferramentas de ludibriamento e manipulação.

Posteriormente, a internet e as redes sociais também se tornaram ferramentas 
valiosas nas mãos do estamento, especialmente para cooptação da vontade popular 
e difusão de suas ideologias, ainda que muitas vezes de forma velada e subliminar.

Os avanços tecnológicos, o aumento do fluxo de informações, a expansão das 
transações comerciais para níveis globais, os conflitos de interesses com outros países, 
o intercâmbio e universalização de doutrinas, teorias e modos de vida de diversos 
países etc., fez com que a dominação estamental se tornasse mais difícil e complexa.

Isso porque o estamento é fortemente vinculado à tradição, estabilidade, 

18  CARVALHO, Gustavo Lourenço de. Jurgen Habermas e a modernidade: 
desdobramentos preliminares para uma filosofia da história. Revista de Teoria da 
História, ano 1, n. 1, ago. 2009 – Universidade Federal de Goiás.

19  BAUMAN, Zygmunt. Legisladores e intérpretes. Sobre modernidade, 
pós-modernidade e intelectuais. Tradução: Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Zahar, 
2010, p. 10.

20  BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. 
Tradução: Sebastião Nascimento. 1 ed. - São Paulo: Editora 34, 2010.

21  Conceito posteriormente adotado por Bauman, em obras como 
Modernidade Líquida, Vida Líquida e Tempos Líquidos

22  PALLARES-BURKE, Maria Lúcia Garcia. Entrevista com Zigmunt Bauman. 
Revista Tempo Social, v. 16, n. 1. São Paulo: jun. 2004. Disponível em: https://www.
scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20702004000100015&lng=pt&nr
m=iso&tlng=pt. Acesso: 30 ago. 2020.

monopólios e desigualdade social, sendo certo que todos estes pontos são fortemente 
atingidos pelas inovações da pós-modernidade, tendo em vista que esta é marcada 
pela constante mutabilidade, livre concorrência e busca da igualdade social decorrente 
da universalização dos direitos humanos.

Faoro faz preciso apontamento sobre as características do estamento que na 
presente obra entende-se que colidem com as características da pós-modernidade:

O estamento supõe distância social e se esforça pela conquista 
de vantagens materiais e espirituais exclusivas. As convenções, 
e não a ordem legal, determinam as sanções para a 
desqualificação estamental, bem como asseguram privilégios 
materiais e de maneiras. O fechamento da comunidade leva à 
apropriação de oportunidades econômicas, que desembocam, 
no ponto extremo, nos monopólios de atividades lucrativas 
e de cargos públicos. Com isso, as convenções, os estilos 
de vida incidem sobre o mercado, impedindo-o de expandir 
sua plena virtualidade de negar distinções pessoais. Regras 
jurídicas, não raro, enrijecem as convenções, restringindo a 
economia livre, em favor de quistos de consumo qualificado, 
exigido pelo modo de vida. De outro lado, a estabilidade 
econômica favorece a sociedade de estamentos, assim como 
as transformações bruscas, da técnica ou das relações de 
interesses, os enfraquecem. Daí que representem eles um freio 
conservador, preocupados em assegurar a base de seu poder. 
Há estamentos que se transformam em classes e classes 
que evolvem para o estamento — sem negar seu conteúdo 
diverso. Os estamentos governam, as classes negociam. “Os 
estamentos são órgãos do Estado, as classes são categorias 
sociais”23.

Ademais, o fortalecimento do Ministério Público e de outros órgãos de controle 
e fiscalização, além do avanço no desenvolvimento de mecanismos tecnológicos 
destinados a apuração de ilícitos praticados especialmente contra a Administração 
Pública, fez com que os donos do poder outrora intocáveis, passassem a responder 
judicialmente pelos crimes praticados.

Destarte, para se adaptar à modernidade líquida e manter seu poder, o 
estamento fortaleceu as estratégias de alianças entre seus membros e com as elites, 
além de práticas corruptas mais sofisticadas, aproveitando-se das inovações inerentes 
à sociedade pós-moderna.

Os grupos dominantes que compõe o estamento, notadamente parlamentares 
do Congresso Nacional, integrantes do Executivo, membros do Judiciário e o alto 
empresariado, passaram a selar alianças para defesa mútua.

23  FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político 
brasileiro. 5. ed. São Paulo: Globo, 2012, p. 57.
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Ademais, muitas das vezes tais alianças são alicerçadas em práticas corruptas, 
ou seja, é por meio da corrupção que os donos do poder conseguem manter seus 
privilégios, status e poder, agindo sempre mancomunados com setores retrógrados 
da sociedade.

2.2.1 A CORRUPÇÃO ESTAMENTAL NA MODERNIDADE LÍQUIDA

A corrupção como mecanismo de poder do estamento na modernidade 
líquida, apesar de fundada também no patrimonialismo que atravessou os tempos 
no Brasil, passou a ter peculiaridades em relação às práticas tradicionais verificadas 
especialmente no período colonial e imperial.

Nesse diapasão, a corrupção estamental deve ser vista sob duas perspectivas: a 
corrupção entre os donos do poder, para assegurar uma mútua proteção e a corrupção 
praticada com as elites.

Importante destacar a diferenciação entre os conceitos de estamento e elite, 
pois esta é uma classe ou categoria composta por aqueles que têm os mais elevados 
índices no ramo de sua atividade, ou seja, são aqueles que compõe o estrato superior 
das sociedades, porém não são necessariamente a aristocracia, pois ausente o 
componente hereditário, valendo ressaltar, também, que as elites podem ser de 
governo e de não governo.

Já o estamento, na linha do que já foi tratado, configura-se na perspectiva de 
Silva:

Configura-se, assim, em um estrato da sociedade que goza 
de privilégios do Estado, de um estilo de vida comum e de um 
prestígio compartilhado, formando uma classe de dirigentes 
e detentores do poder político, econômico e social, que 
conduz, comanda e controla os negócios públicos como se 
fossem seus próprios negócios. Esta camada constitui-se de 
“instituições privadas, grupos econômicos, políticos, aliados 
ou legitimados pelo Estado e suas tradições”24.

Na corrupção entre membros do estamento praticada durante o período 
colonial e imperial, a negociação de cargos públicos e a cessão de direitos de 
exploração de determinadas atividades, entre seus integrantes, tinha um menor 
objetivo de obtenção de apoio, pois se tratavam de períodos de monarquia, com 
uma hierarquização bem definida dos estratos sociais, de modo que a distribuição 
de vantagens estava mais relacionada à tradição, manutenção do status e privilégios 
dos pertencentes ao mesmo grupo e exploração da coisa pública para obtenção de 

24  SILVA, Giulia Cantele. Quem são e para quem governam os donos do 
poder no Brasil: uma análise da obra de Raymundo Faoro. Monografia do curso de 
Ciências Econômicas da Universidade Federal do Paraná. Disponível em: https://
acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/46371/CLAUDIA%20GIULIA%20
CANTELE%20SILVA.pdf?sequence=1&isAllowed=y . Acesso: 17 mai. 2021.

vantagens pessoais.
Ademais, quando as práticas corruptas estavam relacionadas com os membros 

da burguesia, a cooptação dessa elite em ascensão tinha um escopo principal de 
obtenção de recursos para manutenção das regalias da camada privilegiada.

Já em tempos de pós-modernidade, em que pese a manutenção dos 
objetivos acima descritos, as práticas corruptas entre os donos do poder estão 
predominantemente relacionadas à manutenção do poder, tendo em vista que 
em uma democracia existe uma repartição de poderes e um sistema de freios e 
contrapesos, além de instituições de controle e fiscalização como o Ministério Público, 
que colocam em risco a manutenção de privilégios e a promoção da desigualdade 
social nas quais se fundamenta o estamento.

Foi o que se verificou no escândalo do “Mensalão”, apurado na Ação Penal 470 
do Supremo Tribunal Federal, a qual expôs ao país a existência de um sofisticado 
esquema de compra de apoio político entre os Poderes Executivo e Legislativo, por 
meio de troca de cargos, pagamentos de propinas e caixa dois de campanhas.

Já no campo das práticas corruptas entre o estamento e a elite, verifica-se que 
o escopo dos donos do poder é muito mais obter vantagens econômicas destinadas 
a manutenção do poder, notadamente no que se refere a caixa dois de campanhas 
eleitorais, compras de votos para aprovações de leis que atendam aos interesses de 
determinadas elites e obtenção de cargos estratégicos na Administração Superior 
que assegure a obtenção de vantagens, do que a simples obtenção de recursos para 
gozo próprio.

Destarte, nesse jogo de alianças e corrupção, o estamento político no Brasil 
possui como atores centrais o partido político MDB, os partidos que compõe o 
denominado “Centrão”, órgãos superiores da Administração Pública vinculados ao 
Poder Executivo e membros do Poder Judiciário, além de um respaldo e apoio da 
Ordem dos Advogados do Brasil.

2.2.2 O ESTAMENTO POLÍTICO

O estamento político é uma comunidade de membros que pensam e agem com 
consciência de pertencer a um mesmo grupo, a um círculo elevado, qualificado para 
o exercício do poder, buscando sempre a manutenção deste poder, do status e dos 
privilégios25.

Ele é composto especialmente por políticos tradicionais, muitos deles com 
perfil de políticos profissionais e/ou descendentes de outros políticos, geralmente 
vinculados a partidos políticos que gravitam em torno do poder, compondo tanto a 
Câmara dos Deputados quanto o Senado Federal, além de possuírem integrantes no 
Poder Executivo diretamente vinculados ao presidente da República.

Na dinâmica da busca e manutenção do poder, os membros desse grupo desen-
volveram estratégias de manipulação das elites políticas e econômicas, bem como de 
cooptação da vontade popular, especialmente por meio da corrupção.

25  FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político 
brasileiro. 5. ed. São Paulo: Globo, 2012, p. 57.
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Nesse diapasão, na última quadra histórica, partidos políticos como o 
Movimento Democrático Brasileiro (MDB), o Partido dos Trabalhadores (PT) e os 
partidos que integram o denominado “Centrão” (PP, Republicanos, Solidariedade, 
PTB, PSD, MDB, DEM, PROS, PSC, Avante e Patriotas), protagonizaram com os Chefes 
do Poder Executivo Federal, quais sejam, Fernando Henrique Cardoso, Luís Inácio 
Lula da Silva, Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Messias Bolsonaro, um promíscuo 
sistema de alianças denominado “presidencialismo de coalizão”, sob o argumento da 
necessidade de governabilidade, mas que na verdade nada mais é do que um conluio 
dos membros do estamento político para manutenção do poder, status e privilégios.

O resultado dessas alianças são índices de aprovação de propostas do Executivo 
muito acima do que ocorreria normalmente. Nesse sentido, Limongi realizou a 
análise de diversos estudos que indicam enquanto Vargas ou Juscelino Kubitschek 
aprovaram, respectivamente, apenas 45% e 29% de suas propostas no Congresso, 
Fernando Henrique Cardoso teria aprovado 84,4% e Lula, 89,9%26.

Ocorre que tais alianças e seus resultados são alcançados por meio de práticas 
corruptas, como se mostrou escancarado no escândalo do “Mensalão”, que culminou 
na Ação Penal 470 do STF.

Sintetizando o esquema do Mensalão, consta no site Politize:

O escândalo consistiu nos repasses de fundos de empresas, 
que faziam doações ao Partido dos Trabalhadores (PT) para 
conquistar o apoio de políticos. O esquema de corrupção 
começou em 2002 e só em 2005 foi descoberto, por meio de 
uma gravação secreta. Nela, Maurício Marinho – na época 
chefe do departamento de Contratação dos Correios – foi 
flagrado recebendo propina de três mil reais em nome do 
deputado federal Roberto Jefferson, do Partido Trabalhista 
Brasileiro (PTB). Depois de o vídeo ter sido divulgado, 
Marinho fez uma delação sobre os detalhes do Mensalão – 
que envolvia não apenas os Correios e o PTB, mas também o 
PT e o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). 
Logo após o flagrante, Jefferson também delatou todo o 
esquema de corrupção. Ele disse que Delúbio Soares, o então 
tesoureiro do PT, destinava uma mesada de R$30.000 para 
congressistas apoiarem o governo Lula.

Além desses, José Dirceu – ministro da Casa Civil na época –, 
José Adalberto Vieira da Silva, Marcos Valério e Kátia Rabello 
também foram destaques do crime. Enquanto Dirceu foi 
acusado de chefiar a organização do esquema de propina, 
José Adalberto virou manchete nacional ao ser encontrado 
com milhares de dólares na cueca, em uma passagem pelo 

26  AVRITZER, Leonardo. Impasses da democracia no Brasil. 1. ed. - Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2016, p. 32.

Aeroporto de Congonhas. Já Marcos Valério foi indiciado por 
desviar dinheiro por meio de agências publicitárias e Kátia 
Rabello por realizar lavagem de dinheiro e empréstimos 
ilegais27.

O escândalo do Mensalão é didático para se entender a dinâmica da corrupção 
engendrada pelo estamento político. Para obtenção do dinheiro necessário para 
compra do apoio político do Congresso, o Executivo distribuía entre os partidos 
que lhe apoiavam cargos em ministérios e estatais, nos quais os agentes corruptos 
nomeados e agindo no interesse próprio e de seus pares, cobravam propinas em 
contratos celebrados com grandes empresas, especialmente por meio da cobrança 
de porcentagens dos contratos, o que configura uma nítida cooptação das elites 
econômicas pelo estamento político.

Nesse sentido, tratando das crises que atingiram o presidencialismo de coalizão, 
afirma Avritzer:

As alianças que o governo realiza com a cessão de importantes 
cargos públicos, em geral na área de infraestrutura, provocam 
casos de corrupção. A lógica desses casos é quase sempre a 
mesma. O financiamento de campanha dos principais partidos 
da base aliada no Congresso – PL, PR, PTB, PP e PMDB – se 
dá pela via da cobrança de percentagens sobre grandes 
contratos públicos realizados com algumas das grandes 
empreiteiras do país. Por sua vez, tais empresas transferem 
recursos para partidos e membros do sistema político de 
forma indiscriminada e sem nenhum controle, tornando esses 
fundos tanto a fonte de caixa dois como também de casos 
individuais de apropriação privada, que pode ser denominado 
caixa três, como foi possível ver recentemente no episódio da 
prisão do ex-ministro José Dirceu em agosto de 201528.

A Ação Penal 470 do Supremo Tribunal Federal resultou na condenação de 
importantes nomes do 1º escalão do governo Lula, do Partido dos Trabalhadores e 
de partidos da base aliada, tais como José Dirceu – então Chefe da Casa Civil –, José 
Genoíno – ex-presidente do PT –, Delúbio Soares – tesoureiro do PT, João Paulo Cunha 
– ex-deputado federal pelo PT –, Roberto Jefferson – deputado do PTB –, Valdemar 
da Costa Neto – ex-deputado federal pelo PR –, Jacinto Lamas – ex-tesoureiro do PL –, 
Pedro Correa – deputado federal do PP –, José Borba – ex deputado federal –, Romeu 

27  O que aconteceu no escândalo do mensalão? Politize, 2021. Disponível 
em: https://www.politize.com.br/mensalao-o-que-aconteceu/ . Acesso em: 18 mai. 
2021.

28  AVRITZER, Leonardo. Impasses da democracia no Brasil. 1. ed. - Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2016, p. 40.
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Queiroz – ex-deputado federal do PTB –, dentre outros.
Ainda assim, o estamento manteve a estratégia de loteamento de cargos de 

ministérios e estatais para assegurar a manutenção do poder, status e privilégios, 
sendo que o governo Lula selou acordo com o então PMDB (hoje MDB), para garantir 
a eleição de Renan Calheiros e José Sarney, alternadamente, no comando do Senado 
Federal, além de repassar importantes ministérios para o comando do PMDB, tudo 
em troca do apoio político e garantia de aprovação das leis de seus interesses. Tratou-
se denominada institucionalização do presidencialismo de coalizão.

O quadro a seguir mostra os ministérios assumidos pelo PMDB nos governos do 
ex-presidente Lula:

Ministério 1º Mandato 
)2003-2006(

2º Mandato 
)2007-2010(

Comunicações Eunício Oliveira

Hélio Costa

Hélio Costa

José Artur Filardi
Previdência Amir Lando

Romero Jucá

-

Minas e Energia Silas Rondeau Silas Rondeau

Edson Lobão

Márcio Zimmermman
Saúde José Saraiva Felipe José Gomes Temporão
Agricultura - Reinhold Stephanes

Wagner Rosi
Integração Nacional - Geddel Vieira Lima

João Santana

Essa estrutura corrupta de manipulação das elites políticas e econômicas e 
cooptação da vontade popular voltou a ser revelada no escândalo do “Petrolão”, 
desvendado pela “Operação Lava Jato”. 

Sobre a lista de envolvidos em esquemas de corrupção na Petrobras desvendado 
pela Operação Lava Jato, relata Avritzer:

Durante o ano de 2015 houve a indicação de diversos políticos 
envolvidos com a corrupção na Petrobras. A primeira entre 
as diversas listas de envolvidos, publicada em 6 de março de 
2015, ficou conhecida como lista de Janot (Rodrigo Janot, o 
chefe do Ministério Público, relacionou os políticos envolvidos 

no escândalo). Com ela, alguns fatos sobre a corrupção no 
Brasil se tornaram ainda mais evidentes. Um deles é a 
incidência do esquema de corrupção no Congresso Nacional 
e na base aliado do governo. Estão presentes na lista de 
Janot os presidentes da Câmara e do Senado e mais de 10% 
dos membros do Senado pertencentes a cinco partidos, PP, 
PMDB, PSB, PT e PSDB. Assim, parece bastante comprovada 
a tese de financiamento ilegal de campanha feito com 
recurso públicos conseguidos em empresas estatais através 
de intermediação de empreiteiras. Ao longo do primeiro 
semestre de 2015 evidências levantadas pela Operação Lava 
Jato corroboraram esta tese. Esses esquemas de corrupção, 
que são diversos e estão distribuídos pelos diferentes partidos, 
produzem algumas consequências importantes: uma delas é 
a diminuição da capacidade de desenvolver infraestrutura no 
Brasil29.

2.2.3 A RELAÇÃO DO JUDICIÁRIO COM O ESTAMENTO POLÍTICO

Com o advento da Constituição de 1988 sobreveio a reformulação do Ministério 
Público, bem como a aceleração do processo de estruturação da Polícia Federal e dos 
Tribunais de Contas da União e dos Estados, além da Controladoria-Geral da União 
e Controladorias Internas dos Estados e Municípios, o que resultou no aumento 
da quantidade e qualidade das investigações e, consequentemente, no número de 
processos criminais e de improbidade administrativa contra membros do estamento.

É certo que na história brasileira nunca houve tantos processos e tantas 
condenações de políticos do primeiro escalão, bem como de empresários que 
integravam os mais poderosos grupos econômicos do país, como ocorreu nos últimos 
25 anos.

Em razão disso, o Judiciário passou a ter um protagonismo especial nas questões 
envolvendo os destinos da República, notadamente em razão de julgamentos de casos 
importantes como a Ação Penal 470 e as ações relacionadas à Operação Lava Jato.

Ocorre que tradicionalmente, o Judiciário sempre manteve uma relação muito 
próxima com o estamento político, podendo-se afirmar, sem medo de errar, que seus 
órgãos de cúpula se constituem como um estamento, com todas as características 
inerentes a este conceito.

São muitos os escândalos de corrupção envolvendo desembargadores de 
tribunais de justiça e tribunais regionais federais, bem como Ministros do Superior 
Tribunal de Justiça, como ocorreu, por exemplo, com o Ministro do STJ Paulo Medina, 
aposentado compulsoriamente pelo Conselho Nacional de Justiça, em razão da 
acusação de ter vendido decisões judiciais30.

29  AVRITZER, Leonardo. Impasses da democracia no Brasil. 1. ed. - Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2016, p. 122.

30  Agência CNJ de Notícias. CNJ aposenta compulsoriamente ministro 
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Destarte, sendo uma das características do estamento a celebração de alianças 
entre seus membros e com as elites, muito se discute acerca do papel político do 
Supremo Tribunal Federal e demais tribunais, especialmente em situações cujas 
decisões são marcadas por mudanças abruptas de entendimento, como ocorreu no 
caso do julgamento sobre o início da execução da pena após condenação em segunda 
instância, oportunidade em que o Ministro Gilmar Mendes mudou completamente 
seu entendimento outrora manifestado em processo sobre o mesmo tempo, da 
mesma forma que o Ministro Dias Toffoli que em entrevistas havia manifestado 
apoio a tal entendimento, mudou de posição durante o julgamento, o que resultou 
na prevalência do entendimento de que somente após esgotadas todas as esferas 
recursais, com o trânsito em julgado, poderia ser dado início à execução da pena, 
o que beneficiou diversos condenados em 2ª instância, dentre eles, o até então 
condenado Luís Inácio Lula da Silva.

Ademais, as recentes e extemporâneas decisões que declararam o juízo da 13ª 
Vara Criminal da Justiça Federal de Curitiba incompetente para o julgamento das ações 
envolvendo o ex-Presidente Lula, bem como que declararam o ex-Juiz Federal Sérgio 
Moro parcial, causaram perplexidade no mundo jurídico e na sociedade, levantando 
questionamentos acerca o caráter político de tal decisão.

Outrossim, chama a atenção o fato de que dezenas de pedidos de impeachment 
contra ministros do Supremo Tribunal Federal permanecem paralisados no Senado 
Federal, não sendo sequer analisados pelo presidente do Senado, não havendo ne-
nhum fundamento técnico para tal obstrução, o que reforça a suspeita de um acerto 
entre os donos do poder para que tais pedidos não sejam julgados.

Assim, não é possível precisar em que grau os tentáculos do estamento político 
influenciam as decisões do Poder Judiciário, porém existem indícios que indicam que 
em muitas situações decisões são tomadas fora dos parâmetros estritamente técni-
cos jurídicos, com nítido caráter político, o que significa um risco para a democracia.

2.2.4 A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Consolidou-se na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3026-4/DF do Supremo 
Tribunal Federal o entendimento no sentido de que a Ordem dos Advogados do Brasil 
é uma instituição sui generis, constituindo-se como um serviço público independente, 
categoria ímpar no elenco de personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro.

Trata-se de instituição que teve um importante papel na luta pela 
redemocratização, bem como pela consolidação da Nova República, porém com o 
afastamento de nomes históricos que atuaram em defesa da democracia nos últimos 
50 (cinquenta) anos e a assunção na cúpula da instituição de grupos políticos com 
fortes influências ideológicas e altamente influenciados por grandes bancas de 
advogados diretamente vinculados ao estamento político, a OAB perdeu muito do 
seu viés social e passou a atuar muito mais como entidade de classe e instituição 

do STJ e desembargador do TRF2. Conselho Nacional de Justiça, 2010. Disponível 
em: https://www.cnj.jus.br/cnj-aposenta-compulsoriamente-ministro-do-stj-e-
desembargador-do-trf-2/ . Acesso: 19 mai. 2021.

política.
A OAB não se caracteriza como um membro do estamento, em que pese muitos 

de seus integrantes fazerem parte do estamento político, figurando mais como uma 
elite que gravita em torno do poder, selando alianças com o estamento em prol da 
manutenção do poder, status e privilégios deste.

A OAB que tanto prega democracia, contraditoriamente não possui uma eleição 
direta para a presidência do Conselho Federal, sendo que esta votação é indireta, 
cabendo aos conselheiros federais elegerem a diretoria do Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil, o que demonstra que a instituição mantém traços 
de tradição e centralização do poder, características típicas daqueles que se associam 
ao estamento.

Ademais, nos últimos anos, como era esperado que acontecesse, o aumento 
das investigações e ações judiciais para apuração de crimes e atos de improbidade 
administrativa praticados pelos donos do poder, especialmente aqueles relacionados 
à corrupção, fez com que os advogados passassem a ser bastante requisitados para 
defender os membros do estamento e elites.

Isso fez com que grandes bancas de advogados faturassem milhões de 
reais defendendo políticos e empresários acusados de praticar crimes contra a 
Administração Pública e atos de improbidade administrativa.

Outrossim, estreitaram-se os laços entre os poderosos e tais advogados, sendo 
que estes possuem grande influência na Ordem dos Advogados do Brasil, a qual passou 
a trabalhar politicamente em prol de interesses obscuros, em especial o constante 
apoio político a propostas legislativas que reduzissem as atribuições, poderes e 
prerrogativas do Ministério Público e demais órgãos de controle e fiscalização.

O que se tem visto é que apesar de todo o esforço midiático, criação de dezenas 
de comissões com aparente cunho social e emprego de vultosas quantias para 
construção de sedes por todo o país, para criar uma imagem de instituição de defesa 
da sociedade, resta claro que a Ordem dos Advogados do Brasil passou a atuar na 
última quadra histórica como um braço político e jurídico do estamento, encampando 
toda sorte de projetos de emendas constitucionais e de leis prejudiciais ao Ministério 
Público e, por via de consequência, à sociedade.

Nesse sentido, foi o apoio declarado da Ordem dos Advogados do Brasil ao 
Projeto de Emenda Constitucional nº 37 (PEC 37), que pretendia retirar os poderes 
investigatórios do Ministério Público no âmbito criminal.

Tal posicionamento foi consolidado em reunião do Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil, realizada no dia 20 de maio de 2013, quando ao final foi 
declarado pelo então presidente da OAB, Marcus Vinícius Furtado que “a OAB passa, 
agora, a se manifestar de modo uníssono, em todos os cantos desse país, postulando, 
batalhando e empregando toda sua força no sentido de apoiar a aprovação da PEC 
37”31.

O que o estamento, o autor da proposta da PEC 37, deputado Lourival Mendes 

31  Conselho Federal da OAB declara apoio à PEC 37. Migalhas, 2013. 
Disponível em: https://www.migalhas.com.br/quentes/178863/conselho-federal-
da-oab-declara-apoio-a-pec-37 . Acesso: 19 mai. 2021.
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do PTdoB do Maranhão e a Ordem dos Advogados do Brasil não esperavam era que 
aconteceriam as manifestações de junho de 2013, nas quais o refugo à PEC 37 se 
tornou uma das principais bandeiras das manifestações, sendo que o Congresso 
Nacional, acuado, no dia 26 de junho de 2013 rejeitou a proposta por 430 votos não 
e apenas 9 votos sim, jogando terra nas pretensões dos donos do poder.

São várias as investidas da Ordem dos Advogados do Brasil contra os interesses 
da sociedade, notadamente quando o tema é atacar o Ministério Público, como no 
apoio à denominada Lei de Abuso de Autoridade32, proposta por Renan Calheiros, um 
dos principais expoentes do estamento político no Brasil, bem como recentemente no 
apoio à PEC 5/2021, que pretende a alteração da composição do Conselho Nacional 
do Ministério Público.

Importante ressaltar que apoiar iniciativas legislativas destinadas a reduzir o 
combate à alta criminalidade e a atacar o Ministério Público, instituição indispensável 
para a defesa da sociedade e combate à corrupção, não são as únicas características 
que indicam a aliança da OAB com o estamento, sendo que a busca por privilégios é 
outra marca da entidade dos advogados.

Nesse sentido, apesar de a OAB ter sido reconhecida pela jurisprudência como 
de natureza sui generis, que não configura autarquia vinculada ao poder público, 
inusitadamente a OAB goza de imunidade tributária, como se fosse uma autarquia, 
sendo que nenhuma providência legislativa ou jurisprudencial é adotada para 
regularizar tal situação.

Não bastassem tais situações, a OAB sem nenhum pudor, atua judicialmente 
em defesa de advogados suspeitos de praticar graves ilícitos de corrupção contra os 
interesses da sociedade.

Nesse sentido, chama a atenção que após a deflagração da Operação Esquema 
S, uma nova fase da Operação Lava Jato desencadeada no dia 09 de setembro de 
2020 para apuração de desvios de 151 milhões de reais do Sistema S do Rio de 
Janeiro (Fecomércio, Sesc e Senac), em que foram cumpridos 50 mandados de busca 
e apreensão em alguns dos mais conhecidos escritórios de advocacia no Rio, em 
São Paulo e mais 4 capitais, os conselhos seccionais da OAB do Distrito Federal, de 
São Paulo de Alagoas e do Rio de Janeiro propuseram uma Reclamação com pedido 
de medida cautelar perante o Supremo Tribunal Federal (Rcl 43479 STF), alegando 
usurpação de competência por parte da 7ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro, 
sendo a cautelar liminarmente concedida pelo Ministro Gilmar Mendes no dia 03 de 
outubro de 202033.

Destarte, a OAB tem se mostrado uma instituição aliada ao estamento político, 
pois constantemente defende privilégios para si e para os poderosos, defende 

32  OAB manifesta apoio à nova Lei de Abuso de Autoridade. Consultor 
Jurídico, 2019. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2019-ago-21/oab-
manifesta-apoio-lei-abuso-autoridade . Acesso: 19 mai. 2021.

33  Relator vota pela incompetência da 7ª Vara Federal do RJ para julgar 
ações sobre Sistema “S”. Portal do Supremo Tribunal Federal, 2021. Disponível em: 
https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=464881&ori=1 . 
Acesso: 20 mai. 2021.

intransigentemente advogados suspeitos de graves crimes de corrupção e sempre está 
se posicionando e trabalhando politicamente a favor de projetos de lei e de emendas 
constitucionais destinadas a retirar poderes, atribuições e prerrogativas do Ministério 
Público, o que resulta em um verdadeiro ataque aos interesses da sociedade, pois 
é o Ministério Público a principal instituição constitucional destinada ao combate à 
corrupção e um dos principais responsáveis pela redução da desigualdade social no 
país, ou seja, a OAB ataca a instituição que combate diretamente as estruturas do 
estamento político.

3 O MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO

A Constituição Federal de 1988 consagrou o Ministério Público como “instituição 
permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa 
da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis” (CF, art. 127, caput).

Consoante Bonavides:

[…] ao Ministério Público incumbe, por determinação 
do constituinte, defender a ordem jurídica, o regime, a 
democracia, os interesses individuais e sociais indisponíveis; 
enfim, cabe-lhe atuar como o grande braço protetor da 
sociedade. O Ministério Público, por conseguinte, nem é 
governo, nem oposição. O Ministério Público é constitucional; 
é a Constituição em ação em nome da cidade, do interesse 
público, da defesa do regime, da eficácia e salvaguarda das 
instituições.34

Entender o Ministério Público como instituição permanente significa reconhecer 
sua estrutura institucional prevista na Constituição Federal, notadamente a existência 
de um quadro administrativo e de pessoal, órgãos integrantes, critérios de escolhas 
da cúpula administrativa, garantias, vedações e, principalmente, atribuições.

Sobre o caráter institucional do Ministério Público, afirma Paula:

Instituição no sentido de estrutura organizada para a 
realização de fins sociais do Estado. Permanente, porquanto 
as necessidades básicas das quais derivam as suas atribuições 
revelam valores intrínsecos à manutenção do modelo social 

34  BONAVIDES, Paulo. Os dois ministérios públicos do Brasil: o da 
constituição e o do governo. In: MOURA JÚNIOR, Flávio Paixão de; ROCHA, João 
Carlos de Carvalho; DOBROWOLSKI, Samantha Chantal; SOUZA, Zani Cajueiro Tobias 
(coord.). Ministério Público e a ordem social justa: dez anos da lei complementar nº 
75/93. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 350.
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pactuado (Estado Democrático de Direito – Constituição, art. 
1º). Essencial à função jurisdicional do Estado, de vez que a 
atuação forçada da norma abstrata ao fato concreto, quando 
envolver interesse público, deve sempre objetivar a realização 
dos valores fundamentais da sociedade, razão pela qual a 
intervenção do Ministério Público se faz sempre necessária.35

A essencialidade à função jurisdicional prevista na Constituição Federal 
demonstra que o Ministério Público não possui uma atuação exclusivamente 
extrajudicial, competindo-lhe atuar tanto na condição de parte como de fiscal da 
ordem jurídica na promoção da Justiça.

Nesse sentido, é o entendimento de Mazzilli:

Mas não é só na fase extrajudicial que oficia o Ministério 
Público, assim concorrendo para assegurar a adequada 
distribuição de oportunidades de acesso à Justiça. Também 
na esfera judicial o Ministério Público atual, ora quando 
toma a iniciativa de provocar a prestação jurisdicional, ora 
quando participada da relação processual já instaurada 
sob provocação de terceiros. […] Ora, em nome e em prol 
do bem geral da coletividade, o Estado-administração tem 
diversos interesses que precisam ser submetidos ao Estado-
juiz (como o ius puniendi ou o zelo pelo patrimônio público). 
Assim, quando o Estado entende que não é próprio deixar a 
iniciativa do zelo desses interesses nas mãos dos particulares, 
ou entende que não é o bastante deixar a iniciativa nas mãos 
desses particulares, comete sua defesa em juízo ao Ministério 
Público, tanto na área penal como civil, ora de forma privativa 
(no primeiro caso), ora de forma concorrente e disjuntiva (na 
última hipótese).36

No que tange à defesa da ordem jurídica, o Ministério Público deve exercer sua 
função de controle para impedir que particulares, empresas, agentes públicos, entes 
públicos ou até mesmo algum dos “Poderes” da República violem a ordem jurídica 
constitucional, agindo de forma preventiva, valendo-se de seus vários instrumentos, 
tais como as requisições, o inquérito civil, o procedimento investigatório criminal, 

35  PAULA, Paulo Afonso Garrido de. O ministério público e os direitos das 
crianças e adolescentes. In: ALVES, Airton Buzzo; RUFIINO, Almir Gasquez; SILVA, José 
Antônio Franco da. (org.). Funções institucionais do Ministério Público. São Paulo: 
Saraiva, 2001, p. 312.

36  MAZZILLI, Hugo Nigro. O acesso à justiça e o ministério público. 4. ed. 
rev., ampl. e atual. - São Paulo: Saraiva, 2001, p. 30-32.

a recomendação administrativa, o compromisso de ajustamento de condutas, as 
audiências públicas etc; ou de forma repressiva, por meio da ação civil pública, ação 
penal etc.

Analisando a defesa da ordem jurídica, observa Moraes:

Analisando estas importantes funções do Ministério Público, 
o Ministro Sepúlveda Pertence afirmou que o legislador 
constituinte concedeu uma ‘titularidade genérica para 
promover medidas necessárias à proteção da vigência e da 
eficácia da Constituição’, e mais adiante, comenta a introdução 
da legitimação para ‘uma proteção do patrimônio público’, 
concluindo que a Constituição introduziu ao Ministério 
Público ‘vigilância ativa com legitimação processual, sobre 
a legalidade da administração’. Esta atuação do Ministério 
Público visa adequar o novo ordenamento jurídico à tendência 
contemporânea de todo o Direito Constitucional universal, 
que é impedir, de todas as formas possíveis, o desrespeito 
sistemático às normas constitucionais, que conduz à erosão 
da própria consciência constitucional.37

Ademais, consoante Porto:

[…] quando o legislador constituinte outorgou ao Ministério 
Público a defesa da ordem jurídica, incluiu no rol de suas 
atribuições a defesa da Constituição, em qualquer nível e 
perante qualquer órgão, sem limitação de órbita de atuação, 
pois aparece a instituição como verdadeiro garante da ordem 
jurídica, e a ordem jurídica fundamental é a constitucional.38

Também a defesa do regime democrático constitui incumbência constitucional 
do Ministério Público, de modo que deve esta instituição valer-se dos poderes e 
instrumentos previstos na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional 
para cumprir seu mister.

A democracia é definida pela maioria dos autores como o regime político no 
qual a soberania é exercida pelo povo, ou seja, seria o governo do povo, todavia, 
conforme bem observa Manoel Gonçalves Ferreira Filho, todos dizem que praticam 
democracia, porém em lugar algum o povo governa, mas sim é governado39.

37  MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 15. ed. São Paulo: Atlas, 
2004, p. 523.

38  PORTO, Sérgio Gilberto. Sobre o Ministério Público no processo não 
criminal. Rio de Janeiro: AIDE, 1998, p. 19.

39  FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. A democracia possível. São Paulo: 
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A existência de um verdadeiro regime democrático demanda a observância 
de um sistema constitucional em que sejam assegurados os direitos fundamentais, 
o respeito aos direitos das minorias, a prevalência da vontade da maioria, desde 
que observados os direitos das minorias, a separação de “Poderes”, a existência de 
mecanismos de freios e contrapesos entre os “Poderes” e a existência de um sistema 
eleitoral livre e com eleições periódicas.

Destarte, segundo Mazzilli, para que o Ministério Público exerça seu dever de 
defender o regime democrático, deverá zelar para que:

existam mecanismos pelos quais a grande maioria do povo 
possa tomar decisões concretas, não apenas para escolha 
de um governante ou um legislador a cada meia dúzia de 
anos e, a partir daí, faça este o que bem entender, mesmo 
contrariamente ao que prometeu antes de ser eleito, mas 
sim para que o povo possa decidir as grandes questões 
que digam respeito ao destino do país e possa controlar o 
exercício do mandato dos que foram eleitos, o que inclui 
necessariamente sua cassação, em caso de violação dos 
compromissos partidários (recall); b) funcionem efetivamente 
esses canais de manifestação (como criação, fusão, extinção 
de partidos; sufrágios frequentes não só para investidura 
dos governantes, como também para as grandes questões 
nacionais etc.); c) não sejam suprimidas pelo poder de emenda 
à Constituição as garantias fundamentais ao exercício da 
democracia; d) haja total liberdade no funcionamento 
desses canais de controle; e) sejam validamente apurados 
os resultados dessas manifestações (eleições, plebiscitos, 
referendos); f) sejam efetivamente cumpridas as decisões 
ali tomadas (dever positivo); g) seja combatido qualquer 
desvio de cumprimento das decisões ali tomadas (dever 
negativo); h) sejam prioritariamente defendidos “aqueles 
que se encontram excluídos, os empobrecidos, os explorados, 
os oprimidos, aqueles que se encontram à margem dos 
benefícios produzidos pela sociedade40.

Inclusive, depreende-se da condição de defensor do regime democrático a 
petrealidade do Ministério Público, ou seja, a Constituição Federal não pode sofrer 
emenda tendente a abolir ou desfigurar esta instituição.

Nesse sentido, o ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal, Ayres Brito, 
asseverou:

Saraiva, 1972, p. 1.

40  MAZZILLI, Hugo Nigro. O acesso à justiça e o ministério público. 4. ed. 
rev., ampl. e atual. - São Paulo: Saraiva, 2001, p. 70-71.

As cláusulas pétreas da constituição não são conservadoras, 
mas impeditivas do retrocesso. São a salvaguarda da 
vanguarda constitucional. […] a democracia é o mais pétreo 
dos valores. E quem é o supremo garantidor e fiador da 
democracia? O Ministério Público. Isto está dito com todas 
as letras no art. 127 da Constituição. Se o MP foi erigido 
à condição de garantidor da democracia, o garantidor é 
tão pétreo quanto ela. Não se pode fragilizar, desnaturar 
uma cláusula pétrea. O MP pode ser objeto de emenda 
constitucional? Pode. Desde que para reforçar, encorpar, 
adensar as suas prerrogativas, as suas destinações e funções 
constitucionais.41

Por fim, no que tange à defesa dos direitos sociais e individuais indisponíveis, a 
Constituição Federal constituiu o Ministério Público como curador dos direitos mais 
sensíveis à pessoa.

Os direitos individuais “consistem no conjunto de direitos cujo conteúdo impacta 
na esfera de interesse protegido de um indivíduo”42, dentre os quais se pode destacar 
os direitos à vida, à liberdade, segurança individual, integridade física, intimidade 
etc., sendo que podem ser qualificados como indisponíveis aqueles cuja disposição 
não é acolhida pelo ordenamento e que, diante de tamanha importância, justificam a 
atuação do Ministério Público em sua defesa.

Já os direitos sociais “consistem em um conjunto de faculdades e posições 
jurídicas pelas quais um indivíduo pode exigir prestações do Estado ou da sociedade 
ou até mesmo a abstenção de agir, tudo para assegurar condições materiais mínimas 
de sobrevivência”43, tratando-se, portanto, de direitos do mais alto grau de relevância 
social, o que lastreia a atuação do Ministério Público.

Destarte, depreende-se das atribuições constitucionais do Ministério Público 
sua vocação e legitimidade constitucional no combate à corrupção, notadamente 
quando se analisa o direito fundamental ao governo honesto.

Nesse sentido, a ordem jurídica íntegra, protegida de violações por parte de 
particulares, empresas, agentes públicos, órgãos públicos e até mesmo de algum dos 
Poderes, constitui-se como ferramenta efetiva no combate a corrupção e consagração 
do direito fundamental ao governo honesto, de modo que ao consagrar o Ministério 
Público como instituição vocacionada à defesa da ordem jurídica, a Constituição 
Federal atribuiu-lhe o dever de combater a corrupção.

41  BRITO, Carlos Ayres. Texto da palestra proferida no dia 04.06.2004. In: 
Revista do Ministério Público, n. 20, julho/dezembro de 2004, p. 476-478.

42  RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. São Paulo: 
Saraiva, 2014, p. 63.

43  RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. São Paulo: 
Saraiva, 2014, p. 64.
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No que tange ao regime democrático, sabe-se que a corrupção é um dos principais 
mecanismos de deturpação deste, ocorrendo a violação do direito fundamental ao 
governo honesto no momento em que se verificam atos como corrupção eleitoral, 
desvio de verbas públicas e consequente falta de prestação dos serviços públicos etc.

Consoante Martino, a corrupção constitui uma ameaça à democracia:

Cuando una sociedad comienza a admitir que se violen 
algunas normas éticas y jurídicas por una suerte de 
realismo político (cois fan tutte) no solo admite que algunos 
roben descaradamente más que outros porque son más 
sinverguenzas o porque tuvieron mejores oportunidades, 
sino que poco a poco justifican la própria violación de las 
reglas, ahora em base a una suerte de realismo social, por 
el cual el que no lhora no mama y el que no mama es un gil. 
A essa altura se está jugando a outro juego, que coniste em 
no aceptar seguir las reglas sino aparentemente y em cuanto 
convenga. No hay democracias de ladrones, hay ladrones que 
si tolerados, desbaratán antes o después la democracia44 45.

Ademais, quanto aos direitos sociais e individuais indisponíveis, os efeitos de-
letérios da corrupção e a consequente violação do direito fundamental ao governo 
honesto atingem diretamente tais direitos, pois o desvio de verbas públicas inviabiliza 
a prestação dos direitos sociais, bem como pode atingir direitos individuais indisponí-
veis, como a vida, a saúde e a segurança.

Sobre as consequências da violação do direito fundamental ao governo honesto 
pelos atos de corrupção, Kazmierczak e Oliveira Júnior afirmam:

Ademais, a ausência de políticas públicas e de prestação de 
serviços públicos adequados, fenômenos estes produzidos pela 
corrupção e pela violação do direito fundamental ao governo 
honesto, produzem uma desconexão daqueles que não tem 
acesso aos serviços essenciais que o indivíduo necessita 

44  MARTINO, Antônio A. Foro político. Revista Del Instituto de Ciencias 
Políticas. Universidad Del Musel Social Argentino. V. XII, 1994, p. 10.

45  “Quando uma sociedade começa a admitir que algumas normas éticas 
e legais são violadas por uma espécie de realismo político (cois fan tutte) ela não 
apenas admite que alguns roubam mais que outros porque são mais canalhas ou 
porque tiveram melhores oportunidades, mas pouco a pouco justificam a própria 
violação das regras, agora baseadas em uma espécie de realismo social, pelo qual 
aquele que não amamenta e o que não amamenta é um gil. A esta altura, outro jogo 
está sendo jogado, o que significa que você não concorda em seguir as regras, mas 
aparentemente e conforme apropriado. Não há democracias de ladrões, há ladrões 
que, se tolerados, perturbam a democracia antes ou depois” (tradução livre do autor).

para interagir com o grupo social, bem como resultam em 
exclusão social, a qual não se limita à pobreza e ultrapassa a 
ideia de desigualdade social, caracterizando-se pela ausência 
de reivindicações organizadas e de movimentos de reforço da 
coesão identitária das populações marginalizadas46.

Destarte, depreende-se das atribuições constitucionais do Ministério Público 
que uma de suas principais missões é o combate à corrupção e a consagração do 
direito fundamental ao governo honesto, com o escopo de efetivar a Constituição 
Federal e proteger a sociedade.

3.1 O MINISTÉRIO PÚBLICO JOGADO ÀS FERAS

As atribuições constitucionais do Ministério Público, em especial a defesa 
da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis, as quais lhe impuseram o inafastável dever de combater a corrupção, 
naturalmente conduziram o Ministério Público a um embate contra o estamento 
brasileiro.

Apesar da difícil tarefa de promover a responsabilização dos corruptos, 
notadamente daqueles integrantes do estamento, nos últimos 20 anos o Ministério 
Público conseguiu robustos resultados no combate a corrupção, tendo destaque a 
responsabilização de políticos e empresários condenados no Mensalão (Ação Penal 
470 do STF) e na Operação Lava Jato.

Ocorre que a atuação destemida do Ministério Público atingiu vários setores do 
estamento e das elites, os quais se uniram com o escopo de reverter condenações 
perante o Judiciário, perseguir juízes e promotores que ousaram desafiar os donos 
do poder, promover a aprovação de emendas constitucionais e leis destinadas ao 
enfraquecimento das instituições responsáveis pelo controle, fiscalização, apuração 
e responsabilização de atos de corrupção, para no fim mudar a narrativa histórica e 
tentar colocar como vítimas aqueles que vilipendiaram a República.

Nesse contexto, o Ministério Público foi “jogado às feras”, pois o estamento 
político formado por integrantes do Legislativo, Executivo e do Judiciário, uniu-se 
para impor derrotas processuais e legislativa ao movimento de combate à corrupção.

Um dos movimentos mais ousados do estamento político foi a recente 
apresentação da Proposta de Emenda à Constituição nº 5/2021, apresentada pelo 
Deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, com o escopo de alterar o artigo 130-A 
da Constituição Federal, que trata do Conselho Nacional do Ministério Público.

Pasmem, a proposta pretende mudar a composição do CNMP, de modo retirar do 
uma vaga do MPU que passará a ser de indicação alternada da Câmara dos Deputados 
e do Senado, o que resultará no aumento da representação política no conselho, bem 

46  OLIVEIRA JÚNIOR, José de; KAZMIERCZAK, Luiz Fernando. A violação 
dos direitos fundamentais decorrente da corrupção e o direito fundamental ao 
governo honesto. In: XXVIII Encontro Nacional do CONPEDI, 2019, Goiânia. Direito 
Administrativo e Gestão Pública I, 2019, p. 98-114
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como pretende permitir que o Corregedor Nacional do Ministério Público possa ser 
escolhido entre membros que não integrem o Ministério Público47.

Não é diferente do que aconteceu na Itália em retaliação à Operação Mãos 
Limpas, conforme se extrai da obra de Chemim:

3) Comissão de reforma constitucional. Projeto Marco Boato. 
Pretensão de subordinar o Ministério Público ao poder 
político.

Para ilustrar a reação dos políticos à Operação Mãos Limpas, 
o deputado Giuliano Ferrara insistia para que o Ministério 
Público também fosse objeto de deliberação durante a 
discussão da reforma constitucional do sistema de governo. 
E o fazia em termos de cobrança pública e ameaças de não 
contribuir para as reformas de que o país precisava, como 
deixou claro em entrevista concedida ao la Repubblica em 9 
de fevereiro de 1997:

‘A justiça é o problema político número um O líder da oposição 
é sistematicamente perseguido pelos juízes. D’Alema deve 
[…] intervir para parar os agressores. Senão, D’Alema e sus 
compranheiros podem esquecer tudo: as pensões, o ingresso 
na Europa, as reformas institucionais, tudo. Bastaria pouco 
para colocar os promotores na linha […], sob controle da 
política. Vejam que a esquerda alguma coisa concederá’.

O tom do discurso bem dá a dimensão do desejo de 
simultaneamente se vingar pelo que foi descoberto pela 
Mãos Limpas e passar a controlar os investigadores, 
praticamente impedindo que os detentores do poder possam 
ser responsabilizados pelos sus desvios de comportamento. 
E o pior, é que a pressão, ao menos num primeiro momento, 
deu resultado, pois o Parlamento ampliou sua competência 
reformadora da Constituição. Ou seja: valendo-se de uma 
constituinte reformadora com poderes apenas para discutir o 
regime de governo, os deputados resolveram discutir também 
o modelo de magistratura, especificamente o Ministério 
Público48.

47  Proposta de Emenda à Constituição nº 5/2021. Autor: Paulo Teixeira 
– PT/SP. Apresentação: 25/03/2021. Disponível em: https://www.camara.leg.br/
proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2275537 . Acesso: 20 mai. 2021.

48  CHEMIM, Rodrigo. Mãos limpas e lava jato: a corrupção se olha no 
espelho. Porto Alegre: CDG, 2018, p. 176.

Ademais, na linha das tentativas de retrocessos, Câmara dos Deputados 
apresentou substitutivo ao projeto do Novo Código de Processo Penal, no qual 
estabelece em seu artigo 19, §3º que o Ministério Público só poderá investigar na 
seara criminal quando houver fundado risco de ineficácia da elucidação dos fatos 
pela polícia, em razão de abuso do poder econômico ou político, o que nada mais 
é do que uma tentativa de ressuscitar as pretensões enterradas com a PEC 37, em 
flagrante afronta ao entendimento jurisprudencial consolidado no Supremo Tribunal 
Federal, que reconhece o poder investigatório criminal do Ministério Público.

Outrossim, também tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 
10.887/2018, de autoria do Deputado Federal Roberto Lucena, que propõe alterações 
na lei de improbidade administrativa (Lei 8.429/1992), destacando-se, negativamente, 
mudanças na redação do art. 11, permitindo que diversas condutas atualmente 
tipificadas deixem de configurar atos de improbidade administrativa, redução à 
metade – 4 anos – as penas de suspensão de direitos políticos e de inidoneidade para 
contratar com o Poder Público, punição para alguns atos de improbidade apenas com 
pena de multa, alterações das medidas cautelares, dentre outros retrocessos.

Mas além dos ataques em andamento, o estamento já conseguiu impor derrotas 
normativas ao sistema de combate à corrupção, como no caso da aprovação da 
denominada Lei de Abuso de Autoridade (Lei nº 13.869/2019), oriunda de projeto de 
lei de autoria do senador Renan Calheiros, que fixou diversas medidas intimidatórias 
contra juízes e promotores, bem como na transferência do Coaf do Ministério 
da Fazenda para o Banco Central, por meio da Medida Provisória nº 893/2019, 
posteriormente convertida na Lei nº 13.974/2020, permitindo que a Unidade de 
Inteligência Financeira pudesse ser composta por membros não servidores públicos 
e não prevendo mandato para seus integrantes e retirando seu caráter institucional, 
estando sujeito a subordinação dos dirigentes do Banco Central, sendo inquestionável 
estranheza provocada pelo fato de que a medida provisória foi apresentada pouco 
depois de um dos filhos do Presidente da República, o senador Flávio Bolsonaro, passar 
a ser investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro a partir de informações 
repassadas pelo Coaf.

Verifica-se também, no campo jurídico, mudanças jurisprudenciais prejudiciais 
ao combate à corrupção e a responsabilização, como ocorreu no julgamento sobre o 
início da execução da pena após condenação em segunda instância, com as mudanças 
de entendimento dos Ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes, que acabaram por 
beneficiar o ex-Presidente Luís Inácio Lula da Silva e outros condenados por corrupção, 
conforme já abordado.

Ademais, as recentes e extemporâneas decisões que declararam o juízo da 13ª 
Vara Criminal da Justiça Federal de Curitiba incompetente para o julgamento das ações 
envolvendo o ex-Presidente Lula, bem como que declararam o ex-Juiz Federal Sérgio 
Moro parcial, causaram perplexidade no mundo jurídico e na sociedade, levantando 
questionamentos acerca o caráter político de tal decisão.

Assim, verifica-se que o estamento contra-ataca por meio de alterações 
legislativas prejudiciais aos trabalhos dos órgãos de combate à corrupção e decisões 
judicias benéficas aos poderosos, sendo certo que o Ministério Público é o principal 
alvo da vingança do estamento, seja por meio de leis e decisões que limitem o 
exercício de suas atribuições, seja por meio daquelas que atacam a própria instituição 
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e garantias de seus membros.

4 CONCLUSÃO

A atuação do estamento em busca da apropriação e manutenção do poder, do 
status e de privilégios é uma marca da história brasileira, desde o período colonial 
até a Nova República, porém as inovações trazidas pela modernidade líquida fez 
com que o estamento por questão de sobrevivência se adaptasse aos novos tempos, 
aprimorando seus mecanismos de movimentação.

Nesse novo contexto e diante do fortalecimento das instituições de controle e 
fiscalização, em especial o Ministério Público, o estamento adotou uma estratégia de 
intensificação da celebração de alianças entre seus membros e também com as elites, 
com o escopo de se protegerem e retaliar aqueles que ousaram desafiá-los.

No Brasil contemporâneo essas alianças seladas pelo estamento tem como 
atores principais parlamentares do Congresso, especialmente senadores e deputados 
federais do partido Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), do Partido dos 
Trabalhadores (PT) e dos Partidos do denominado “Centrão” (PP, Republicanos, 
Solidariedade, PTB, PSD, MDB, DEM, PROS, PSC, Avante e Patriotas), bem como 
integrantes do Poder Executivo Federal, além de alguns membros do Supremo 
Tribunal Federal e a Ordem dos Advogados do Brasil.

O Ministério Público, defensor da ordem jurídica, do regime democrático e dos 
direitos transindividuais e individuais indisponíveis, foi alçado pela Constituição de 
1988 ao posto de principal órgão de combate à corrupção, o que lhe conduziu numa 
inevitável rota de colisão com o estamento, pois este tem na corrupção um de seus 
principais mecanismos para manutenção do poder, status e privilégios.

Nesse diapasão, o Ministério Público realizou nos últimos anos desta quadra 
histórica uma agressiva ofensiva contra a corrupção e consequentemente, prejudi-
cou os interesses dos donos do poder – estamento e elites –, obtendo num primeiro 
momento significativo êxito, com a condenação de políticos do mais alto escalão da 
República e empresários dos maiores grupos econômicos do país.

Ocorre que o custo foi alto, pois os membros do estamento e das elites, nota-
damente políticos, membros do Judiciário e a Ordem dos Advogados do Brasil, se 
uniram para articular alterações legislativas e mudanças nos entendimentos jurispru-
denciais, com o escopo de retaliar e enfraquecer o Ministério Público, e o movimento 
de luta contra a corrupção, sendo que obtiveram êxito em algumas dessas empreitas, 
como a aprovação da lei de abuso de autoridade, da lei que modificou a estrutura do 
antigo COAF e decisões judiciais controversas, como a do início da execução da pena 
após condenação em segunda instância, a declaração de incompetência do Juízo da 
13ª Vara Criminal de Curitiba para julgar o ex-Presidente Lula, o qual já havia sido con-
denado duas vezes, e a declaração de parcialidade do ex-juiz federal Sérgio Moro no 
processo em que julgou o citado ex-presidente.

Destarte, apesar da envergadura constitucional do Ministério Público, a união 
do estamento e das elites com presença nos três poderes da República, com o apoio 
da Ordem dos Advogados do Brasil, conduz à conclusão que o Ministério Público foi 
jogado às feras, pois nesse contexto somente pode contar com o apoio popular, assim 
como ocorreu nas manifestações de junho de 2013.

O momento atual apresenta um risco para a democracia sem precedentes na 
história recente do país, pois eventual desconstrução do Ministério Público, dos de-
mais órgãos de combate à corrupção e da legislação que ampara a atuação destes, 
resultará num fortalecimento do estamento e das elites e, consequentemente, a con-
centração do poder, a expansão dos privilégios e o aumento da corrupção conduzirá 
o país a um aumento da desigualdade e da exclusão social.

Assim, é preciso que a sociedade, bem como as entidades comprometidas com 
o combate à corrupção, se mobilizem para apresentar uma resistência organizada ao 
contra-ataque que está sendo executado pelo estamento, sob pena estabelecer-se 
um novo período sombrio na história do país, marcado pela corrupção, desigualdade 
e exclusão social.
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BENS DIGITAIS: O DIREITO SUCESSÓRIO E O NOVO TIPO DE HERANÇA 
ORIGINADA DA INTERAÇÃO COM O MEIO DIGITAL
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Glaycivania Castro Corvelo Costa2

Raquel de Jesus Almeida Dourado3

RESUMO: Vive-se em uma sociedade ultraconectada, que diariamente compar-
tilha dados, realiza transações financeiras, acumula informações, arquivos que em 
geral estão armazenados em nuvem e que integram uma nova forma de patrimônio 
pertencente a todos os titulares de contas existentes nesse ambiente virtual, os cha-
mados bens digitais. A pesquisa que se propõe utiliza método de abordagem hipoté-
tico-dedutivo, buscando a partir de revisões bibliográficas, fragmentos legislativos e 
jurisprudenciais, falsear ou confirmar a hipótese da necessidade de uma legislação 
específica para a sucessão desses bens aos herdeiros e verificar a possibilidade de 
inclusão do acervo patrimonial digital como herança quando da inexistência de um 
testamento válido. Conclui-se que não existe óbice para a inclusão dos bens digitais 
de valor econômico à herança, mas para a correta transmissibilidade dos bens de 
caráter afetivo existe a necessidade de uma regulamentação específica que preserve 
simultaneamente o direito constitucional à privacidade post mortem e o direito cons-
titucional à herança. 

PALAVRAS-CHAVE: Bens Digitais; Herança Digital; Internet; Legislação; Sucessão. 

1. INTRODUÇÃO

Em tempos de ascensão tecnológica, a virtualização das relações humanas trou-
xe consigo novos comportamentos, problemas e elementos para o pensamento ju-
rídico. O que se propõe é analisar, ainda que de forma breve, a validade jurídica da 
Herança Digital sob a ótica do milenar Direito Sucessório frente às novas tecnologias.

Fruto de um conjunto de transformações experimentadas ao longo dos últimos 

1  Orientadora. Mestre em Direito e Instituições do Sistema de Justiça pela 
UFMA. Graduada em Direito pela UFMA. Chefe e integrante do Comitê Científico da 
Secretaria para Assuntos Institucionais da Procuradoria Geral de Justiça do Estado do 
Maranhão. 

2  Pós-Graduanda em Direito Digital e Compliance pelo Instituto Damásio de Di-
reito – IBMEC/SP. Graduada em Direito pela Universidade CEUMA. 

3  Pós-Graduanda em Psicologia Jurídica e Inteligência Forense pelo Instituto 
Nacional de Perícias e Ciências Forenses (INFOR). Pós-Graduanda em Investigação, 
Perícia Criminal e Gestão Hospitalar pela UNIASSELVI. Graduada em Direito pela Uni-
versidade CEUMA. 

50 anos, a internet tem enorme influência na vida das pessoas em razão da pratici-
dade, alcance e comodidade oferecidas, além de consistir em instrumento essencial 
para o exercício das atividades cotidianas, principalmente frente ao cenário de pan-
demia e necessidade de isolamento social como tentativa de contenção do vírus SAR-
S-CoV-2 (Covid-19) e suas respectivas cepas.

Nessa perspectiva de sociedade altamente conectada que compartilha dados, 
realiza transações financeiras, acumula informações, como músicas, moedas virtuais, 
jogos, milhas aéreas, entre outros arquivos; observa-se o nascimento de uma nova 
forma de patrimônio pertencente a todos os titulares de contas existentes nesse am-
biente virtual: os bens digitais.

 Nas redes sociais, a movimentação é ainda mais intensa, uma vez que indiví-
duos utilizam esse meio para facilitar as suas conexões interpessoais, desenvolver 
negócios, influenciar, engajar conteúdos através de postagens, o que configura produ-
ção de um trabalho intelectual dotado ou não de valoração econômica. Dessa forma, 
precisa ser pensado e planejado, pois tudo o que se cria na internet também pode ser 
considerado um patrimônio passível de ser objeto de herança. 

No Brasil, embora o Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Da-
dos representem um avanço nas questões jurídicas voltadas ao mundo tecnológico, 
são omissas no que se refere à transmissibilidade da tutela desse acervo patrimonial 
constituído por bens intangíveis originados no ambiente virtual e não previstos pela 
norma sucessória. 

Diante da inexistência de uma norma positivada que garanta a Herança Digital 
aos sucessores do titular falecido, diversos tribunais pátrios optam pela aplicação ex-
tensiva de leis já existentes como alternativa a esse hiato legislativo. Entretanto, tais 
decisões, quando aplicadas, muitas das vezes se revestem de caráter díspar.  

Sob essa ótica, indaga-se: quando do falecimento do usuário titular de riquezas 
virtuais, como deverá ser garantida a tutela desses bens digitais aos herdeiros sem 
que cause ferimentos aos direitos post mortem do falecido?

Assim, desenvolveu-se um estudo sobre a herança digital objetivando verifi-
car como a legislação brasileira frente a essa realidade tecnológica pode tutelar esse 
acervo patrimonial digital e se pode, ou não, integrar um legado de herança. 

A pesquisa foi dividida em 4 (quatro) partes, onde: em um primeiro momento, 
aborda-se de maneira breve o instituto sucessório. Em seguida, trata-se das redes 
sociais, sua respectiva valoração econômica e a legislação específica nascente para o 
tratamento dos conflitos advindos desse novo sítio. Logo após, adentra-se no estudo 
da Herança Digital em si, onde se esmiúça a problemática, faz-se uma análise dos 
principais conceitos e elementos básicos pertinentes ao tema, bem como os casos já 
enfrentados pelo ordenamento jurídico e ainda a alternativa ao testamento tradicio-
nal mediante a incidência dos bens de ordem digital. Por fim, investiga-se em sede de 
direito comparado às disposições jurídicas que envolvem a Herança Digital, sua possí-
vel resposta a essa problemática e seus entraves jurídicos mediante a propositura de 
projetos legislativos que tramitam no Congresso Nacional. 

Para isso, utilizou-se a metodologia com método de abordagem hipotético-de-
dutivo, buscando a partir de revisões bibliográficas, fragmentos legislativos e jurispru-
denciais, falsear ou confirmar a hipótese da necessidade de uma legislação específica 
para a sucessão desses bens aos herdeiros e verificar a possibilidade de inclusão do 
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acervo patrimonial digital como herança quando da inexistência de um testamento 
válido. Entretanto, cumpre primeiramente manifestar que em virtude de ser nova a 
matéria discutida poucas fontes doutrinárias foram encontradas, pois poucos foram 
os estudiosos que até o momento de produção desse estudo propuseram-se a anali-
sar.

Ademais, a relevância social do estudo se dá em razão da necessidade de am-
pliar a discussão, visto que cada vez mais se produz e se armazena conteúdo em meio 
virtual, além de demonstrar ao leitor motivos para não negligenciar todo esse acervo 
patrimonial digital acumulado em vida e armazenado em nuvem.

2. BREVES APONTAMENTOS SOBRE O DIREITO DAS SUCESSÕES
 
O instituto sucessório se refere a um conjunto de normas jurídicas que visam 

regulamentar o acervo patrimonial post mortem de alguém através da letra da lei 
ou de um testamento (DINIZ, 2020). Objetiva especificamente tratar da mudança da 
titularidade de um determinado bem de um indivíduo para outrem em razão do fale-
cimento, passando então o sucessor a assumir a responsabilidade jurídica do de cujus 
mediante a mudança de sujeito. 

Ensina Clóvis Beviláqua (1978), que a sucessão causa mortis consagrada pelo 
Código Civil se subdivide em duas espécies e ocorre quando há a transmissibilidade 
dos direitos e obrigações de um indivíduo falecido para outro em sobrevida, o herdei-
ro, sendo estes transmitidos por força de lei ou via declaração de vontade expressa 
do transmissor.

Se a transmissibilidade patrimonial universal for gerada através de uma situação 
ab intestato por força de alguém recolher os bens sem concurso da manifestação de 
vontade do falecido, tem-se caracterizada a sucessão de ordem hereditária ou legí-
tima. Tal conceito faz morada na disposição do artigo 1.788 do Código Civil e se con-
substancia no entendimento de que “morrendo a pessoa sem testamento, transmi-
te-se a herança aos herdeiros legítimos; o mesmo ocorrerá quanto aos bens que não 
forem compreendidos no testamento” (BRASIL, 2002). Outrossim, se ocorre a título 
singular com a universalidade dos direitos e encargos dos bens do autor da herança 
indicada mediante disposição de última vontade através de um testamento válido, 
configurada está a sucessão testamentária vocalizada pelo artigo 1.857 do Código 
Civilista (BRASIL, 2002).

Importante destacar que nada impede que um indivíduo seja simultaneamente 
herdeiro e legatário, haja vista que sob a ótica do princípio da coexistência, pode ele 
herdar do seu pai a herança e ter direito ainda a um bem específico através de um 
legado determinado pela via testamentária (FARIAS; ROSENVALD, 2020). 

Acresça-se, por necessário, observar que sob a luz do princípio de Saisine4 e em 
harmonia com o entendimento de Maria Helena Diniz (2020), os sucessores recebem 
automaticamente, por efeito da lei, todas as propriedades e obrigações do falecido.

Nesse contexto, incontroversa é a necessidade de um planejamento sucessório 

4  Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdei-
ros legítimos e testamentários (BRASIL, 2002).

por diferentes motivos. Primeiramente, por garantir a segurança dos direitos persona-
líssimos daquele que sucedeu. Segundo, por ser um ato preventivo de conflitos, perda 
e deterioração de bens, custos póstumos e ainda por ser benéfico quanto à celeridade 
da divisão; principalmente nos tempos atuais, onde patrimônios são compostos de 
bens intangíveis e que o elemento tempo pode causar prejuízos irreparáveis quando 
da demora da partilha. 

Vencida a análise inicial, trata-se das redes sociais, sua respectiva valoração eco-
nômica e a resposta do ordenamento jurídico brasileiro para o tratamento dos confli-
tos advindos desse novo sítio. 

3. A SOCIEDADE NA ERA DIGITAL

Diante do crescimento e popularização da internet, essencialmente a partir do 
final da década de 90, vislumbrou-se o nascimento de um importante novo termo 
associado à comunicação online denominado “rede social” que proporciona grande 
interatividade entre as pessoas e possibilita em tempo real um grande fluxo de troca 
e compartilhamento de informações que produz resultados que vão além de uma 
simples interpessoalidade. 

À medida que um usuário é muito influente e exerce alguma persuasão sobre os 
demais, através do engajamento o perfil adquire valor no mercado virtual e monetiza 
a estes um gigantesco patrimônio de valores astronômicos (BARRETO; NERY NETO, 
2015).

Ilustrativamente, de acordo com o The Global State of Digital, em pesquisa ela-
borada pelo sistema norte-americano especializado em gestão de marcas na mídia 
social intitulado Hootsuite e We Are Social no ano de 2019, constatou-se que há pelo 
menos 4,3 bilhões de pessoas que usam a internet de forma ativa, e destes, 3,2 bi-
lhões são usuários ativos em redes sociais (THE GLOBAL STATE OF DIGITAL, 2019). 

Acerca desses dados, em sede de pesquisa realizada pela revista Forbes, cons-
tatou-se que a nível mundial o patrimônio referente à receita líquida coletada pela 
pessoa detentora do primeiro lugar da lista de youtubers mais ricos gira em torno de 
26 milhões de dólares proveniente de acessos e visualizações (FORBES, 2019).

Em território nacional, resultados extraídos do site brasileiro de pesquisa Youpix, 
através da pesquisa “ROI & Influência”, apontou que atualmente há mais de 230 mil 
influenciadores digitais ativos (YOUPIX, 2019). 

Diante de tal panorama é indubitável observar que as redes sociais deixaram de 
ser utilizadas somente para fins de lazer e entretenimento e tornaram-se um grande 
mercado financeiro onde um simples perfil encontrado na web é detentor de grande 
riqueza virtual e patrimonial. A tecnologia trouxe consigo diversas ferramentas de 
muitas possibilidades, mas também muitos impasses, novos comportamentos e no-
vas condutas. 

Exatamente nesse cenário, em busca de uma harmonia social também no seio 
do ambiente virtual, há o surgimento de uma nova ramificação jurídica denominada 
Direito Digital que regulamenta as relações dentro desse meio e busca evitar diversas 
práticas lesivas, além de tentar acompanhar as mudanças (PINHEIRO, 2016).

Sob essa concepção, institui-se no arcabouço legal pátrio leis que trouxeram no 
bojo de suas disposições, soluções para um tratamento adequado referente a essa 
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nova cultura digital. Denominada Marco Civil da Internet, a Lei nº 12.965/14, esta-
belece diretrizes referentes a princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da 
internet no Brasil visando garantir a inviolabilidade de direitos, segurança do usuário 
e privacidade na rede (BRASIL, 2014). Porém, no que toca a informações sobre a ativi-
dade sucessória, a norma nada trata.

Promulgada no ano de 2018 após longo debate no Congresso Nacional, a recen-
te Lei nº 13.709/18, denominada Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), estabelece 
regras acerca da administração dos dados pessoais utilizados na web. Entretanto, no 
que se refere a uma eventual sucessão de dados, a única informação constante no 
aludido dispositivo legal que mais se assemelha ao tratamento buscado apresenta-se 
somente mediante o uso da palavra “controlador”, conforme dispõe os termos do seu 
artigo 5º, inciso VI da mesma lei5. 

Nesse passo, oportuno é destacar o ilustre ensinamento de Diniz (2020, p. 39), 
no qual “herdeiro não é o representante do de cujus, pois sucede nos bens e não na 
pessoa do autor da herança; assume, pois, apenas a titularidade das relações jurídicas 
patrimoniais do falecido”. Ou seja, da interpretação o herdeiro dos dados não atua-
ria com poderes de titularidade, apenas como um mero controlador. Dessa forma, 
igualmente ao Marco Civil da Internet, a norma é silente no que se refere a preceitos 
acerca da atividade sucessória.

A questão da herança digital permanece sem tratamento específico pela lei, sur-
gindo o impasse sobre como o ordenamento jurídico brasileiro deve tutelar esta nova 
realidade. À vista disso, delinea-se o instituto como objeto de estudo da seguinte se-
ção através de inquietações ilustrativas dessa lacuna legislativa. 

4. A HERANÇA DIGITAL

Ao analisar a Constituição Federal se observa no bojo do artigo 5º, a importante 
cláusula pétrea que trata das garantias fundamentais dos indivíduos e assegura a to-
dos o direito fundamental à sucessão do patrimônio de uma pessoa que faleceu, ou 
seja, direito à herança (BRASIL, 1988).

Maria Helena Diniz (2020), nos ensina que o tradicional instituto da herança se 
perfaz no patrimônio do de cujus constituído por um conglomerado de bens mate-
riais, direitos e obrigações que se transmite aos sucessores legítimos e testamentá-
rios. Podendo ser conceituada ainda sob a ótica de Farias e Rosenvald (2020), como 
o conjunto de relações jurídicas ativas, passivas e patrimoniais pertencentes ao fale-
cido, e que foram transmitidas aos seus sucessores por conta de sua morte para que 
sejam partilhadas.

No que toca ao entendimento da herança de bens digitais nos ensina Madeira 
(2019), que pode ser entendida como todo um acervo imaterial, incorpóreo, intangí-
vel, formado pelos bens digitais com e sem valoração econômica, sobre o qual o fa-
lecido possuía titularidade e que fazem parte do patrimônio digital. Possuindo status 

5  Art. 5. Para os fins desta lei, considera-se: VI - controlador: pessoa natural ou 
jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao 
tratamento de dados pessoais. (BRASIL, 2018)

de bem imóvel suscetível analogicamente à sucessão aberta, conforme preleciona 
o artigo 80, II do Código Civil e à particularidade jurídica própria desse tipo de bem 
(LIMA, 2016).

Diante a tal especificidade, observa Franco (2015) que o estudo dessa trans-
missibilidade de bens é um desafio ao Direito Sucessório que não previu os avanços 
tecnológicos e não se preparou para essa modalidade de patrimônio e herança con-
sistente em informações e bens provenientes do ambiente digital. 

A exemplo, cita-se em âmbito internacional a discussão em torno da temática 
que ganhou destaque em julho de 2018 com o emblemático caso julgado pelo Tribu-
nal Federal alemão, o Bundesgerichtshof (BGH). À época, protestavam os pais de uma 
adolescente de 15 anos falecida no metrô de Berlim quando do atropelamento por 
um trem na estação, o direito de acessar as conversas particulares no perfil da filha 
no Facebook em razão de não restar evidente se o óbito deu-se em circunstâncias do 
fatal acidente ou de suicídio (HONORATO; LEAL, 2020).

Da decisão proferida, a Corte alemã julgou procedente o recurso interposto sob 
o entendimento de que por força do princípio de Saisine e ausência de uma manifes-
tação de vontade válida, o contrato de utilização celebrado entre a adolescente e o 
Facebook não se extinguiria perante o falecimento da titular. Assim, fora transmitida 
aos pais a titularidade jurídica da filha na relação contratual com a rede social (MEN-
DES; FRITZ, 2019).

Na jurisprudência nacional, destaca-se uma situação ocorrida no Tribunal de Jus-
tiça de Minas Gerais, onde a ministra relatora Nancy Andrighi em sede de decisão de 
um Recurso Especial6, deparou-se com uma situação atípica acerca da validade de um 
testamento particular onde inexistia assinatura de próprio punho e contava apenas 
como requisito de validade a assinatura digital da titular falecida. Tal recurso já havia 
sido desprovido em outras esferas, mas em posição inédita, o julgador de forma bem 
feliz atentou-se à técnica hermenêutica-evolutiva e observou todo o contexto social 
e cultural vigente dando provimento à manifestação de vontade do testador. Todavia, 
nem sempre se processa dessa forma. 

De forma contrária ocorreu um caso onde teve como alvo o falecimento da jor-
nalista Juliana Ribeiro Campos, no ano de 2012, em virtude de complicações de uma 
endoscopia pós internação em Unidade de Terapia Intensiva quando da recuperação 
de uma cirurgia bariátrica. O desfecho não foi de entendimento tão rápido e nem pa-
cífico. À ocasião, Dolores Pereira Ribeiro, mãe da falecida, ajuizou ação contra a em-
presa Facebook, que por sua vez protestou o direito de ter o perfil da filha removido 
em razão da privacidade da memória da filha e respeito com a própria dor (QUEIROZ, 
2013). Entretanto, só conseguiu a remoção do perfil da filha após várias tentativas em 
decorrência de ordem judicial e em razão da proporção que o caso tomou na impren-
sa.

Assim, diante dessas acaloradas discussões no Direito Privado a respeito desse 

6  REsp. Nº 1.633.254 - MG 2016/0276109-0) 3ª Turma, DJe 11/11/2016. Con-
firmação de testamento particular escrito por meio mecânico. Civil e Processual Civil. 
Omissão e obscuridade no acórdão recorrido. Questão enfrentada e prequestionada. 
Sucessão Testamentária. Relatora: Min. Nancy Andrighi, 11 de março de 2020.
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acervo digital integrar ou não um legado de herança, projetos de lei ganham visibili-
dade principalmente após a morte de celebridades. Quando do falecimento do apre-
sentador Gugu Liberato, segundo o portal de notícias UOL (2019) “este ganhou mais 
de um milhão de seguidores uma semana depois de ter sua morte confirmada após 
um acidente doméstico, saltando de 1,9 milhão para mais de 2,9 milhões de fãs no 
Instagram”.

Sob tais situações, percebe-se que é altamente relevante discutir acerca da He-
rança Digital. À medida que se trata sobre a preservação de um patrimônio, se pre-
serva também informações valiosíssimas que englobam áreas de saberes e disciplinas 
das Ciências Jurídicas diversas dentre os quais se destacam o Direito Constitucional, 
Direito Civil, Direito Penal e a processualística pertinente (PRINZLER, 2015).

Nessa linha de ideias, para o melhor entendimento da matéria, é importante 
destacar a conceituação dos bens jurídicos encontrada na doutrina clássica. Em sen-
tido lato sensu, os bens podem ser classificados como bens de natureza corpórea 
- existem materialmente e são perceptível aos sentidos, ou incorpórea - aqueles que 
são intangíveis encontrados na forma abstrata (GAGLIANO; PAMPLONA, 2018). Nesse 
sentido, aponta Lara (2020), que os bens digitais se aproximariam mais da característi-
ca incorpórea, ao passo que se a informação está postada na internet ou armazenada 
em ambiente virtual, intocável é fisicamente. Entretanto, “perante o Código Civil, não 
há proteções explícitas para os bens digitais, tais quais possuem os bens físicos tradi-
cionais, inexistindo no diploma qualquer menção aos ativos digitais” (ALVES, 2019, p. 
23).

Contudo, a complexidade do mundo contemporâneo exige uma conceituação 
de bens digitais e construção legislativa própria, tendo em vista que as consequências 
ocasionadas são diferentes e com características específicas (LACERDA, 2020).

Na busca da defesa pertinente a essa importância, estudiosos vêm realizando 
pesquisas e se posicionado. Menciona Sterling (2011 apud LACERDA, 2020, p. 98-99), 
que em pesquisa realizada na internet, encontrou casos onde pessoas fazem uso de 
dinheiro real e adquire bens que inexiste de forma concreta e cita: “Em 2011 um rapaz 
chinês pagou U$16.000,00 (dezesseis mil dólares americanos) por uma espada digital 
que seria usada em um jogo virtual, sendo que o jogo sequer havia sido lançado quan-
do fora efetivada a compra”. 

Por igual, em 2020 viu-se um crescimento exponencial em torno da adoção de 
criptomoedas, moedas virtuais utilizadas para transações financeiras em ambiente 
online. A adoção da moeda Bitcoin aumentou 85% (YTD/2020), a moeda Ethereum 
cresceu 213% e promissor é o crescimento da criptomoeda Tether (BERTOLUCCI, 
2020). 

Outrora em sede de pesquisa realizada pela McAfee, empresa internacional de 
segurança em ambiente virtual, aferiu-se que o valor médio financeiro dos ativos digi-
tais encontrado nos dispositivos digitais dos consumidores brasileiros é de aproxima-
damente R$ 238 mil, sendo 38% destes bens intangíveis (GRIPA, 2012).

Merece atenção especial observar que os bens digitais agregam dois fatores 
principais: valor econômico ou valor sentimental por incorporar a carga emocional 
de seus titulares (LACERDA, 2020). Desta forma, apresentam-se subdividido em duas 
categorias: a primeira se refere aos ativos passíveis de valoração econômica, que pela 
própria natureza financeira se inclinará à composição da herança. A segunda faz re-

ferência aos arquivos sem valor econômico e tão somente sentimental composto por 
fotos, vídeos, perfis em redes sociais não propensos à partilha, exceto quando sob 
manifesta vontade do falecido (LIMA, 2013).

Na falta de uma legislação específica para o tratamento dos bens sem valor eco-
nômico, juristas recorrem a uma análise extensiva de dispositivos já existentes. Sob 
uma perspectiva de ordem testamentária dúvidas inexistem, pois quando da análise 
extensiva ao disposto no art. 1.857, §2º, do Código Civil7, percebe-se que cristalina é 
a aceitação da sucessão dos bens digitais pelo dispositivo. Porém, quando se recorre 
a uma defesa perante a transmissão imediata desse acervo com base no que discipli-
na o art. 1.784 do CC e levando-se em conta o conceito de patrimônio já discutido, a 
transferência se daria apenas aos bens digitais com valor monetário. A essa ocasião, 
serão chamados à sucessão a parte que se refere à legítima conforme o rol disposto 
no art. 1.829 do Código Civil (GONZAGA, 2019).

A principal problemática da Herança Digital faz morada no tratamento sucessó-
rio dos bens de ordem sentimentais (sem valor econômico). Quando ausente a dis-
posição de vontade do de cujus, os herdeiros podem somente solicitar o acesso e a 
posse de uma conta ou perfil de rede social, a exemplo, para fins de exclusão dos 
dados públicos a qual achar pertinente, desde que não amparados por licenças de 
uso (LIMA, 2016).

Assim, em respeito à garantia constitucional da preservação do direito de priva-
cidade do falecido e terceiros interlocutores, redes sociais passaram a oferecer servi-
ços que contam com ferramentas de gerenciamento post mortem através de especi-
ficações em seus termos. 

Acerca deste modus operandi, propõe a rede social Facebook duas possibilida-
des de administração do perfil da pessoa falecida pelos herdeiros. Como hipótese 
inicial, permite a transformação do perfil do usuário que faleceu em um memorial, 
no qual este se manterá público e os contatos de amizade atrelados ao perfil poderão 
continuar visibilizando e compartilhando lembranças, permitindo ainda ao herdeiro, 
atribuições como uma publicação fixa em nome do ente querido que faleceu, aceitar 
ou não solicitações de amizades de longa data e alteração da foto de capa e perfil 
(FACEBOOK, 2020a). Como segunda hipótese, permite ainda a remoção do perfil atra-
vés do pedido de algum parente ou representante legal, mediante documentos que 
comprovem o óbito (FACEBOOK, 2020b). 

Na rede social Instagram, “por ser pertencente ao mesmo grupo econômico do 
Facebook, as políticas neste caso são idênticas” (PASSOS, 2016).

A disposição trazida pelo Twitter é análoga às anteriormente citadas. Opção de 
remoção de perfil, devolutiva da empresa via e-mail, mediante informações que com-
provem cabalmente o falecimento do usuário titular da conta. Todavia, não permi-
te essa manipulação por ninguém possuindo grau de parentesco ou não (TWITTER, 
2020).

7  Art. 1.857. Toda pessoa capaz pode dispor, por testamento, da totalidade dos 
seus bens, ou de parte deles, para depois de sua morte. § 2º São válidas as disposi-
ções testamentárias de caráter não patrimonial, ainda que o testador somente a elas 
se tenha limitado (BRASIL, 2002).
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Por fim, o destino do perfil após a morte do usuário na plataforma de serviços 
Google, se direciona a um gerenciador de contas inativas ou conduz ao encerramento 
da conta do titular via solicitação de algum membro da família e upload de documen-
tos. Entretanto, traz a exigência de que tais documentos devam estar devidamente 
traduzidos para o idioma inglês e declarada fé em firma (GOOGLE, 2020).

Em observância às disposições demonstradas, observa-se que entre as redes so-
ciais, símile é o procedimento para o gerenciamento post mortem. Exclusões e breves 
manipulações, porém, importante destacar que em nenhuma das redes estudadas é 
possível o acesso aos dados e acervo da conta. Nesse cenário, informa Tartuce (2018), 
que a melhor forma para resguardar o direito aos herdeiros seria um testamento en-
volvendo a herança de bens digitais por este apresentar-se disposto de forma diversa, 
uma vez que se dispõe em sentido amplo.

Sob esse aspecto, ensina Moisés Lara (2016, p. 92), que o testamento de bens 
digitais seria composto por disposições testamentárias em concordância com as ino-
vações tecnológicas através de um possível rol de bens digitais8. Assim, através desse 
vislumbra-se o direito dos herdeiros assegurados de forma inequívoca, uma vez que 
pode muito bem o testador escolher quais bens virtuais poderão sofrer a atividade 
sucessória e nisto, inclui-se as redes sociais.

No que toca à herança digital via sucessão legítima, expõe Lara (2016) que ne-
cessária será uma lei que regulamente a temática de forma específica seguindo a 
principiologia assegurada pela Constituição Federal e pelo Marco Civil da Internet.

Neste sentido, relevante analisar os projetos de lei que tramitam na Câmara dos 
Deputados e fazem jus à matéria e suas possíveis implicações no que se refere ao di-
reito de personalidade, bem como os desdobramentos desse novo desafio sucessório 
em outros países.

5. A LEGISLAÇÃO DIGITAL PELO MUNDO, ENTRAVES E CRÍTICAS AOS PROJETOS DE LEI 
PROPOSTOS

No panorama internacional, Cortes de diversos países reúnem-se no objetivo 
de debates e regulamentações acerca da herança digital. Nos Estados Unidos a pro-
blemática em legislar sobre a garantia dos bens digitais se remontam em disposições 
divididas em 3 (três) gerações. 

As normas de primeira geração compreendem a legislação dos Estados da Ca-
lifórnia, Connecticut e Rhode Island e tratam apenas sobre a temática nas contas de 
e-mail. Perante essa visível limitação, instituiu-se uma segunda geração de leis mais 
amplas no Estado de Indiana, tendo como alvo e em maior abrangência, os dados ar-

8  No testamento de bens digitais podemos deixar instruções claras sobre o des-
tino de nossos bens digitais: nossas senhas de acesso aos sites e-mails e redes sociais; 
um inventário prévio de nosso patrimônio digital; e até mesmo os contatos que os 
sucessores devam realizar para acessar a esse patrimônio, tais como os endereços 
eletrônicos, telefones de contato de alguma empresa contratada previamente para 
inventariar todo nosso acervo digital (LARA, 2016).

mazenados em ambiente virtual. Por fim, a terceira geração promulgada nos Estados 
Oklahoma e Idaho no ano de 2010, trouxe consigo em seu rol disposições acerca da 
definição de ativos digitais em redes sociais e microblogging (LARA, 2016). 

Importante destacar as seguintes observações: quando da disposição das leis no 
Estado de Oklahoma, tal legislação trouxe consigo a permissão para procuradores e 
administradores encerrarem as contas de usuários falecidos em qualquer rede social 
ou serviços de e-mail. No Estado de Idaho no ano de 2012, a mudança foi bem mais 
abrangente ao passo que alterou seu próprio Código Sucessório para instaurar as dis-
posições anteriormente citadas (LARA, 2016).

Quanto aos tempos atuais, foi editado pela Uniform Law Commission (ULC)9 um 
documento que regulamenta o tratamento dos bens digitais e permite aos herdei-
ros acesso livre para o gerenciamento de arquivos, registros de domínio e moedas 
virtuais. Dessa forma, resguardados ficam os direitos do falecido no que se refere 
a questões de natureza personalíssima, como contas em redes sociais e serviços de 
correio eletrônico, sendo permitida a atividade sucessória destes somente mediante 
instrumento testamentário (MANGO; GARLA FILHO, 2020).

Na Europa, a temática é tratada através do regulamento 2016/679 intitulado 
General Data Protection Regulation (GDPR) que trata acerca das normas atinentes aos 
dados pessoais em todo o continente europeu e prevê a não transmissibilidade dos 
ativos digitais dos falecidos aos herdeiros (TAFELLI, 2020).

De outra ponta, na China, aprovou o parlamento em maio de 2020 em sede de 
primeiro Código Civil, a inclusão da moeda Bitcoin à herança (ROCHA, 2020).

Por fim, em território brasileiro, perante a lacuna legislativa, conflitos nos tribu-
nais e entendimentos divergentes referentes aos novos fatos envolvendo a questão 
da Herança Digital, foram postos para apreciação projetos de leis que visam resguar-
dar os direitos aos herdeiros.

O primeiro projeto de lei a tratar sobre normas a respeito da Herança Digital no 
Brasil surgiu em 20 de junho de 2012, sob autoria do deputado Jorginho Mello, filiado 
ao Partido da Social Democracia Brasileira de Santa Catarina (PSDB/SC). Nesta propos-
ta, o PL nº 4.099/12 trouxe consigo a alteração do art. 1.788 do Código Civil mediante 

9  A Uniform Law Commission trabalha pela uniformidade das leis estaduais des-
de 1892. É uma associação sem fins lucrativos sem personalidade jurídica, composta 
de comissões estaduais sobre as leis uniformes de cada estado, do Distrito de Colum-
bia, da Comunidade de Porto Rico e as Ilhas Virgens dos EUA. Cada jurisdição deter-
mina o método de nomeação e o número de comissários efetivamente nomeados. 
A maioria das jurisdições prevê sua comissão por estatuto (ULC, 2021, p.1, tradução 
nossa). 
Trecho original: The Uniform Law Commission (ULC) has worked for the uniformity 
of state laws since 1892. It is a non-profit unincorporated association, comprised of 
state commissions on uniform laws from each state, the District of Columbia, the Com-
monwealth of Puerto Rico, and the U.S. Virgin Islands. Each jurisdiction determines the 
method of appointment and the number of commissioners actually appointed. Most 
jurisdictions provide for their commission by statute (ULC, 2021, p.1).
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a proposta de inserção de um parágrafo único ao aferido dispositivo, onde passaria 
este a tratar de forma específica sobre a sucessão dos ativos e contas digitais do autor 
da herança mediante a seguinte redação: “Serão transmitidos aos herdeiros todos os 
conteúdos de contas ou arquivos digitais de titularidade do autor da herança” (CÂMA-
RA DOS DEPUTADOS, 2012a).

Em sede de justificativa do projeto, manifesta o autor a necessidade de aprova-
ção através de uma grande preocupação quanto a regulamentação da matéria. Alerta 
sobre a ciência jurídica se ajustar à nova realidade tecnológica sob o argumento de 
que muitas das vezes famílias com entes queridos falecidos querem acessar as contas 
ou arquivos que estão armazenados na rede e não podem em razão de inexistir uma 
norma que trate especificamente sobre essa permissão (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 
2012a).

De forma mais específica, o deputado Marçal Filho, filiado ao Partido do Movi-
mento Democrático Brasileiro do Mato Grosso do Sul (PMDB/MS), trouxe consigo o 
PL nº 4.847/12 com a proposta de inserção do Capítulo II-A e três novos artigos à Lei 
nº 10.406/2002, sendo um deles a inclusão do próprio conceito de Herança Digital de 
forma definitiva. Veja:

Capítulo II-A

Da Herança Digital

Art. 1.797-A. A herança digital defere-se como o conteúdo in-
tangível do falecido, tudo o que é possível guardar ou acumu-
lar em espaço virtual, nas condições seguintes:

I – senhas;

II – redes sociais;

III – contas da Internet;

IV – qualquer bem e serviço virtual e digital de titularidade do 
falecido.

Art. 1.797-B. Se o falecido, tendo capacidade para testar, não 
o tiver feito, a herança será transmitida aos herdeiros legíti-
mos.

Art. 1.797-C. Cabe ao herdeiro:

I - definir o destino das contas do falecido;

a) transformá-las em memorial, deixando o acesso restrito a 
amigos confirmados e mantendo apenas o conteúdo principal 
ou;

b) apagar todos os dados do usuário ou;

c) remover a conta do antigo usuário. (CÂMARA DOS DEPU-
TADOS, 2012b)

Entretanto, ambas as proposições legislativas encontram-se arquivadas, ainda 
que posteriormente apensadas e aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania (CCJC). Anos mais tarde, foram postos novamente à apreciação dois Pro-
jetos de Lei e ambos encontram-se em tramitação no Congresso Nacional. São eles: o 
PL 5.820/2019 e o PL 3.050/2020.

O Projeto de Lei nº 5.820, de iniciativa do deputado Elias Vaz, do Partido Socialis-
ta Brasileiro de Goiás (PSB/GO), atualmente aguardando o parecer do relator da CCJC, 
busca uma nova redação à disposição do art. 1.881 da Lei nº 10.406, de 2002, e traz 
consigo saídas para a garantia do direito dos herdeiros perante a disposição de von-
tade via codicilos em vídeo. Desta forma, se aprovado o PL proposto, poderá o titular 
dispor do seu patrimônio digital através dos codicilos, entretanto com a dispensa das 
testemunhas e via meio eletrônico através de mídias de vídeo (CÂMARA DOS DEPU-
TADOS, 2019).

Com a mesma redação do projeto de lei 4.847/12 anteriormente arquivado, o PL 
3.050 foi proposto em 02 de junho de 2020, sob autoria do deputado Gilberto Abra-
mo (REPUBLIC/MG), reforçando assentar de forma definitiva e positivada o direito dos 
herdeiros ao patrimônio virtual do de cujus. Insta ressaltar que até a conclusão desta 
pesquisa, ambos projetos de lei mais recentes, o PL 5.820/2019 e o PL 3.050/2020, 
seguem tramitando a espera de aprovação pela Câmara.

Embora todos os PL propostos contemplem a celeridade, resguardem os direitos 
dos herdeiros e prezem pela urgente positivação da Herança Digital no ordenamento 
jurídico brasileiro, há quem critique tais proposições em virtude da preservação dos 
direitos de personalidade do falecido, vez que a implementação de tais projetos de 
leis representam uma afronta à Constituição à medida que desobedecem garantias 
constitucionais sedimentadas, a exemplo a transferência automática de todos os ati-
vos digitais de ordens sentimentais aos sucessores do falecido, além de desrespeitar 
também o princípio da segurança jurídica.

Sob a ótica de Pereira (2018), quando tais projetos asseguram a transmissibili-
dade do patrimônio digital do de cujus e dispõe de justa maneira o acesso irrestrito 
a todo conteúdo das contas e senhas, fere involuntariamente o direito à privacidade, 
além de constituir crime de falsidade. O próprio art. 5º, X, da Constituição Federal, 
discorre que é garantido a todos, o direito à inviolabilidade da intimidade, vida priva-
da, honra e imagem (BRASIL, 1988).

Nessa mesma linha, preceitua o art. 60, § 4º, IV do diploma constitucional (BRA-
SIL, 1988), que temas que envolvam tais elementos, justamente por constituírem 
cláusulas pétreas, não serão objetos de deliberação, nem sob proposta de emenda 
constitucional. 

Caso sejam aprovados, violará também os termos do art. 24, incisos I a IV da Lei 
nº 9.610/98, Lei de Direitos Autorais, ao passo que prevê que por hipótese da morte 
transmitir-se-á também direitos referentes a reivindicação a qualquer tempo, como 
autoria, conservação e ineditismo da obra (BRASIL, 1998).

Sob a ótica da nossa melhor doutrina, são encontrados ecos símiles de pensa-
mento. Para Gagliano e Pamplona Filho (2018), honra e personalidade são direitos 
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inerentes e acompanham a pessoa desde o nascimento até após a morte, seja de 
forma objetiva através da reputação, seja de forma subjetiva através do sentimento 
de consciência. À guisa de arremate, Farias e Rosenvald (2020), apresentam a imagem 
como um refúgio impenetrável que não merece submissão à publicidade se indese-
jada.

Por fim, nas certeiras palavras de Prinzler (2015), se há a instituição de senhas 
nas contas e perfis de redes sociais à função de proteção dos dados gerados, é porquê 
o titular se preocupa quanto a uma invasão à sua privacidade.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da conjuntura de produção, consumo e armazenamento desenfreado de 
conteúdo na internet e redes sociais, nacional e internacionalmente, muito ainda irá 
se falar acerca do instituto da Herança Digital, visto que os titulares desses bens um 
dia irão falecer e seus patrimônios virtuais serão a herança de seus herdeiros. Deste 
modo, tal situação constitui um grande desafio à Ciência Jurídica que deverá indicar 
possibilidades para a garantia desses bens valiosos aos sucessores.

Almejou o presente estudo contribuir com informações para os profissionais 
atuantes na área, ao passo que reuniu cuidadosamente os poucos materiais científi-
cos encontrados acerca da temática. Todavia, em razão da Herança Digital ser um ins-
tituto recente e que influencia várias áreas do Direito, não se pode esgotar o debate 
a esse primeiro momento.

O principal objetivo dessa pesquisa foi verificar a possibilidade de inclusão do 
acervo patrimonial digital como herança quando da inexistência de um testamento 
válido e de uma legislação específica para a sucessão aos herdeiros. 

Sob esse esteio, foi constatado que as redes sociais não se bastam mais somente 
de caráter de lazer e entretenimento e tornaram-se um grande mercado financei-
ro. Como consequência imediata disso, muitos conflitos anteriormente inexistentes 
passaram a existir nos tribunais e como uma forma de ordenar esse ambiente, que 
anteriormente era conhecido como “terra sem lei”, a resposta da Ciência Jurídica foi a 
instituição de uma nova ramificação denominada Direito Digital, a qual trouxe consigo 
diversas soluções às problemáticas existentes nesse meio virtual, sendo que paralela-
mente, promulgaram-se ainda legislações atinentes aos conflitos modernos, a exem-
plo do Marco Civil da Internet e da Lei Geral de Proteção de Dados.

 Todavia, apontou o estudo que embora inovadoras, não trouxeram consigo ne-
nhuma disposição que tratasse sobre a transmissibilidade do patrimônio digital aos 
herdeiros quando da inexistência de um testamento que apontasse a manifestação de 
vontade do de cujus, portanto há um silêncio legislativo.

Diante dessa vacância, decisões são sedimentadas nos tribunais de maneira ex-
tensiva e de forma díspar, quando da análise dos conceitos clássicos de herança e pa-
trimônio, apontou a pesquisa que não existe óbice para a inclusão dos bens digitais de 
valor econômico ao patrimônio post mortem, visto que tratam de relações jurídicas 
de características igualitárias, sendo possível a transmissibilidade causa mortis dos 
bens digitais sucessíveis. 

Entretanto, quando da sucessão dos bens de caráter afetivo, estes esbarram na 
política de privacidade dos provedores de serviços e redes sociais que muito restrin-

gem o acesso aos sucessores em razão da garantia constitucional do falecido à sua 
privacidade.

Segundo o que se observou, como uma maneira de sanar essa vacância e legiti-
mar no ordenamento jurídico a garantia da herança aos herdeiros, projetos de leis fo-
ram apresentados à Câmara pelos deputados, todavia como a maior parte deles trata 
da transferência patrimonial de forma irrestrita, demonstram-se totalmente inconsti-
tucionais, sendo esta ainda a principal crítica dos poucos estudiosos e doutrinadores 
que se debruçaram estudar sobre a Herança Digital. Na visão destes, a herança não 
pode se sobrepor à privacidade post mortem.

Outro ponto examinado, foi que ao comparar a legislação brasileira com as de-
mais legislações estrangeiras, restou comprovado que nos Estados Unidos a proble-
mática em legislar sobre a garantia dos bens digitais não é nova, uma vez que tais 
normas se remontam em disposições divididas em 3 (três) gerações de épocas distin-
tas. Na Europa, a norma não prevê a transmissão, mas na China perante tamanha re-
levância se discute a possibilidade de inclusão da moeda Bitcoin para fins de herança.

Por fim, a título de considerações finais, apontou o estudo pela possibilidade da 
inclusão do acervo patrimonial digital de caráter econômico à herança, assim como a 
extrema necessidade de tratar da temática, pois boa parte do patrimônio do indivíduo 
moderno repousa armazenado na internet. O ordenamento jurídico brasileiro deve 
acompanhar os avanços da tecnologia e promulgar leis que visibilizem a segurança 
jurídica que se espera e para a correta transmissibilidade dos bens digitais de caráter 
afetivo, verificou-se que existe a necessidade de uma regulamentação específica tra-
balhada de forma esmerada que preserve simultaneamente o direito constitucional à 
privacidade post mortem e o direito constitucional à herança. 
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PENA DE MULTA, ADI 3.150 E PACOTE ANTICRIME

Murilo Alan Volpi1

Matheus Tauan Volpi2

RESUMO: Após a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.150 e o advento do 
Pacote Anticrime, a pena de multa, até então executada pela Fazenda Pública, passou 
a ser cobrada pelo Ministério Público, como forma de se tentar resgatar sua função 
político-criminal. A reforma operada, contudo, traz como efeitos colaterais uma so-
brecarga de processos de execução de multa e uma possível irracionalidade econô-
mica na execução de multas irrisórias. O presente trabalho, dentro de suas limita-
ções, aponta que a atuação do Ministério Público em relação à pena de multa deve 
se orientar a partir de duas diretrizes: a) instituição de mecanismos extrajudiciais de 
cobrança da multa; b) definição de valores de multa que serão cobrados exclusiva-
mente pela via extrajudicial, e valores que serão cobrados pela via extrajudicial e ju-
dicial. Aponta-se, ainda, que a definição dos referidos valores deve ser feita dentro de 
cada ramo do Ministério Público, especialmente a partir da consideração da realidade 
econômica de cada Estado da federação.

PALAVRAS CHAVE: Pena de Multa; Pacote Anticrime; Ministério Público

I – CONCEITO DE MULTA
 
Multa é uma das espécies de sanção penal. Consistente no pagamento de uma 

determinada quantia em pecúnia, previamente fixada em lei, em favor do Estado (NU-
CCI, 2020). Pode ser originária ou substitutiva (art. 44, §2º, e art. 60, §2º, do CP). 

De acordo com Luiz Regis Prado, “o vocábulo ‘multa’ tem origem na palavra lati-
na ‘mulcta’ (reproduzir, multiplicar) – devido, provavelmente, ao fato de que antiga-

1 Promotor Substituto no Estado do Paraná (MP/PR). Doutorando e Mestre em 
Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM). Espe-
cialista em Direito Tributário pela USP (FDRP/USP). Já foi Advogado, Analista Jurídico 
do Ministério Público do Estado de São Paulo (MP/SP) e Delegado de Polícia no Estado 
de Minas Gerais (PC/MG). Lattes: < http://lattes.cnpq.br/1183964859259783>. OR-
CID: https://orcid.org/0000-0001-5593-8272.

2 Delegado de Polícia no Estado de Minas Gerais (PC/MG). Doutorando em Di-
reito Tributário pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Mestre e Especialista 
em Direito Tributário pela USP. Professor de Direito Penal e Processo Penal na UNI-
P-São José do Rio Preto/SP. Já foi Advogado e Analista Jurídico do Ministério Público 
(MP/SP). Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0111272040274580>. ORCID: https://orcid.
org/0000-0002-0863-9947.

mente sua quantia era fixada multiplicando-se o dano produzido pelo delito” (PRADO, 
2019, p. 816). 

A pena de multa é a espécie de sanção penal pecuniária3 que foi majoritaria-
mente adotada pela maior parte dos ordenamentos jurídicos. As demais modalidades 
de sanções penais pecuniárias, como o confisco e a multa reparatória, foram adota-
das de forma excepcional (BITENCOURT, 2019). 

II – CARACTERÍSTICAS DA PENA DE MULTA

A multa possui inúmeras características, com destaque para as seguintes: (i) é 
sanção de natureza penal, (ii) pecuniária,  (iii) personalíssima, (iv) com destinação 
específica e que, em alguns países, (v) pode ser convertida em prisão no caso de não 
pagamento.

  
Por ser sanção penal, a pena de multa está sujeita ao regime jurídico penal, 

ainda que a lei afirme ser uma dívida de valor4. A simples definição do nome ou título 
de uma obrigação não altera sua natureza jurídica. “Dívida de valor” ou não, a pena 
de multa continua sendo sanção criminal e, portanto, sujeita-se às regras de direito 
penal. A afirmação de que a multa é “dívida de valor” tem, na realidade, um duplo ob-
jetivo: deixar claro que, em caso de inadimplemento, não poderá ser convertida em 
prisão; e evidenciar que, por ser dívida de valor, pode ser corrigida monetariamente.

3   “O patrimônio – conjunto de bens e direitos de conteúdo econômico 
de uma pessoa – é um bem jurídico, além de ser objeto de múltiplos direitos, reais e 
de crédito. As penas incidentes sobre o patrimônio são denominadas patrimoniais e, 
quando impostas em dinheiro, pecuniárias. A pena de multa é uma espécie de pena 
patrimonial, de caráter pecuniário” (PRADO, L. Regis. Tratado de Direito Penal Brasile-
iro - Parte Geral - Vol. 1, 3ª edição. Grupo GEN, 2019). 

4   Art. 51 do Código Penal: “Transitada em julgado a sentença conde-
natória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada 
dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, in-
clusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição”. 
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Por ser sanção pecuniária, a multa exige do agente um pagamento de determi-
nada quantia em dinheiro. A multa, ainda, tem caráter personalíssimo, sendo extinta 
no caso de morte do agente. Por exemplo, se o autor do delito morrer, a pena de 
multa não é transferida aos herdeiros. Em razão do princípio da personalidade da 
pena, os herdeiros e sucessores não respondem pela multa penal. A morte do agente 
extingue a punibilidade (art. 107, I, do CP).

Por ter destinação específica, os recursos obtidos a partir da pena de multa são 
vertidos para o Fundo Penitenciário Nacional (Funpen), com aplicação vinculada a fi-
nalidades específicas, nos termos da Lei Complementar nº 79/1994. Isso porque, caso 
não fosse assim, haveria uma imoralidade no enriquecimento do Estado às expensas 
do crime, que, em vez de prevenir o crime, receberia recursos, beneficiando-se da 
própria ineficiência (GARCIA, 1982). 

Por fim, em inúmeros outros países, a pena de multa tem mais uma característi-
ca marcante: a possibilidade de conversão em pena de prisão caso não seja paga 
(BITENCOURT, 2019). Para alguns autores, a essência da pena de multa criminal reside 
na possibilidade de conversão em prisão. Essa característica é o que diferencia a multa 
penal das multas civil, administrativa etc (MOREIRA, 1979). A Lei nº 9.268/96, contu-
do, afastou-se essa caraterística da pena de multa no Brasil, impedindo sua conversão 
em pena de prisão nos casos de falta de pagamento, fortemente fundamentado no 
art. 5.º, LXVII, da CF e art. 7.º, 7, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos 
(Pacto de San José da Costa Rica), que estabelecem que “ninguém deve ser detido 
por dívida”. Essa caraterística peculiar da pena de multa exige uma reflexão sobre os 
instrumentos utilizáveis para que a multa seja eficaz. 

III – FASES DA PENA DE MULTA NO BRASIL

A pena de multa passou por 03 (três) grandes fases no Brasil. 

Na primeira fase (antes do advento da Lei nº 9.628/96), a pena de multa era 
executada pelo Ministério Público e, quando não fosse paga, por malícia do devedor, 
era convertida em prisão. A falta de recursos pagamento, contudo, desencadeava, em 
última análise, a possibilidade de conversão da pena de multa em prisão, gerando um 
grande inconveniente a ser solucionado.

Diante de tal cenário, o legislador editou a Lei nº 9.628/96, a qual previu que 
a multa é dívida de valor, vedando sua conversão em pena de prisão, inaugurando, 
assim, uma segunda fase da pena de multa no Brasil. 

Nessa segunda fase (após o advento da Lei nº 9.628/96), a pena de multa passa 
a ser considerada dívida de valor e cobrada pela Procuradoria da Fazenda. Com o pas-
sar do tempo, todavia, muitas multas deixaram de ser executadas pelo desinteresse 
da Procuradoria, conforme critérios definidos para efetivação da execução. Gerou-se, 
por consequência, um cenário de grande impunidade, e a multa perdeu completa-

mente sua função político-criminal. 

Como resposta à situação acima pontuada, na Ação Direta de Inconstitucionali-
dade nº 3.1505 e no Pacote Anticrime, definiu-se que a legitimidade para a cobrança 
da pena de multa é do Ministério Público, inaugurando a terceira fase da pena de 
multa no Brasil. O objetivo da reforma foi evidentemente foi resgatar a função políti-
co-criminal da multa.

5   Execução penal. Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. 
Pena de multa. Legitimidade prioritária do Ministério Público. Necessidade de inter-
pretação conforme. Procedência parcial do pedido. 1. A Lei nº 9.268/1996, ao consid-
erar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal, 
que lhe é inerente por força do art. 5º, XLVI, c, da Constituição Federal. 2. Como con-
sequência, a legitimação prioritária para a execução da multa penal é do Ministério 
Público perante a Vara de Execuções Penais. 3. Por ser também dívida de valor em 
face do Poder Público, a multa pode ser subsidiariamente cobrada pela Fazenda Públi-
ca, na Vara de Execução Fiscal, se o Ministério Público não houver atuado em prazo 
razoável (90 dias). 4. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga par-
cialmente procedente para, conferindo interpretação conforme à Constituição ao 
art. 51 do Código Penal, explicitar que a expressão “aplicando-se-lhes as normas 
da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne 
às causas interruptivas e suspensivas da prescrição”, não exclui a legitimação pri-
oritária do Ministério Público para a cobrança da multa na Vara de Execução Penal. 
Fixação das seguintes teses: )i( O Ministério Público é o órgão legitimado para pro-
mover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, observa-
do o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal; 
)ii( Caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a execução 
da multa no prazo de 90 )noventa( dias, o Juiz da execução criminal dará ciência 
do feito ao órgão competente da Fazenda Pública )Federal ou Estadual, conforme 
o caso( para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a ob-
servância do rito da Lei 6.830/1980. (STF, ADI 3150, Relator(a): MARCO AURÉLIO, 
Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2018, 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170  DIVULG 05-08-2019  PUBLIC 06-08-2019)
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FASES DA PENA DE MULTA NO BRASIL

IV – A EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO (3ª FASE)

Nos termos do art. 129 da Constituição Federal, compete ao Ministério Público 
promover privativamente a ação penal. Promover a ação penal significa conduzi-la até 
o fim, abrangendo inclusive a execução da pena de multa. A execução da pena de mul-
ta, portanto, cabe prioritariamente ao Ministério Público e, apenas subsidiariamente, 
à Fazenda Pública.

A execução é promovida na Vara de Execuções Criminais (art. 51 do CP). O valor 
é monetariamente corrigido, tendo como termo inicial a data em que foi praticada a 
infração penal, ou seja, a data dos fatos. (STJ, AgRg no REsp 1.063.031/PR, rel. Min. 
Maria Thereza de Assis Moura, 6.ª Turma,14/02/2012).

O procedimento a ser observado é o dos arts. 164 a 170 da Lei de Execução 
Penal (LEP), aplicando-se, no que couber, as regras da Lei n.º 6.830/1980 (art. 51 do 
CP). A prescrição continua disciplinada pelo art. 114 do CP. As causas interruptivas e 
suspensivas da prescrição são as previstas pela Lei de Execução Fiscal (6.830/80).

A multa tem destinação específica ao fundo penitenciário. Aplicá-la em finali-
dades diversas, destinando os valores para entidades sociais ou filantrópicas, é violar 
a lei, podendo tal ato configurar improbidade administrativa e malversação de verbas 
públicas.

Faz-se necessário, contudo, uma reflexão mais aprofundada acerca da forma 
como o Ministério Público deverá buscar alcançar a satisfação da pena de multa. A 
figura do Ministério Público demandista, que ajuíza toda e qualquer execução de pena 
de multa, independentemente de valor e de qualquer possibilidade real de satisfação 
do débito, mostra-se incompatível com uma atuação consentânea com os princípios 
constitucionais previstos no art. 37 da CF, notadamente o princípio da eficiência. 

Haverá hipóteses em que o emprego de métodos extrajudiciais, por exemplo, pode 
ser mais adequado para a cobrança da multa.

Registre-se que a necessidade reflexão acerca da forma de satisfação da pena 
de multa decorre da própria imposição de uma de atuação resolutiva do Ministério 
Público. De acordo com o art. 1º, §1º, da Recomendação nº 54/2017 do Conselho Na-
cional do Ministério Público, entende-se por atuação resolutiva “aquela por meio da 
qual o membro, no âmbito de suas atribuições, contribui decisivamente para prevenir 
ou solucionar, de modo efetivo, o conflito, problema ou a controvérsia envolvendo a 
concretização de direitos ou interesses para cuja defesa e proteção é legitimado o 
Ministério Público, bem como para prevenir, inibir ou reparar adequadamente a lesão 
ou ameaça a esses direitos ou interesses e efetivar as sanções aplicadas judicialmente 
em face dos correspondentes ilícitos, assegurando-lhes a máxima efetividade possível 
por meio do uso regular dos instrumentos jurídicos que lhe são disponibilizados para 
a resolução extrajudicial ou judicial dessas situações”.

A mesma recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público ainda esta-
belece, em seu art. 1º, §2º, que “sempre que possível e observadas as peculiaridades 
do caso concreto, será priorizada a resolução extrajudicial do conflito, controvérsia 
ou situação de lesão ou ameaça, especialmente quando essa via se mostrar capaz de 
viabilizar uma solução mais célere, econômica, implementável e capaz de satisfazer 
adequadamente as legítimas expectativas dos titulares dos direitos envolvidos, con-
tribuindo para diminuir a litigiosidade”.

Diante de tal contexto, o presente trabalho, dentro de suas limitações, aponta 
que a atuação do Ministério Público em relação à pena de multa deve se orientar a 
partir de duas diretrizes: a( instituição de mecanismos extrajudiciais de cobrança da 
multa, como o protesto, além da efetiva fiscalização do pagamento de multa por oca-
sião dos pedidos de progressão de regime de cumprimento de pena; b( definição de 
valores de multa que serão cobrados exclusivamente pela via extrajudicial, e valores 
que serão cobrados pela via extrajudicial e judicial.
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V – DA COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DA MULTA (PROTESTO)
  
A instituição de mecanismos de cobrança extrajudicial da multa, conforme já 

exposto acima, é medida que decorre da necessidade de uma atuação resolutiva do 
Ministério Público. Faz-se necessário a crianção de um fluxo a partir do qual o título 
executivo (sentença condenatória) seja levado a protesto e, apenas no caso de ser 
frustrada a tentativa de solução extrajudicial, sejam adotadas as medidas tradicionais 
da execução judicial do título.

Inaugurar de plano uma execução judicial de título passível de recebimento pela 
via extrajudicial implica em necessária violação ao princípio da eficiência (art. 37 da 
Constituição Federal), uma vez que a movimentação do poder judiciário, como é ce-
diço, possui significativos custos, conforme já apontado em ao menos dois trabalhos 
de Jurimetria desenvolvidos pelo Estado: o “Estudo sobre Execuções Fiscais no Brasil”, 
promovido pelo Ministério da Justiça em 2007, e o “O Custo Unitário do Processo de 
Execução Fiscal na Justiça Federal”, organizado pelo CNJ e IPEA em 2011.

Registre-se que, no XI Encontro Nacional do Ministério Público no Sistema Pri-
sional, foi aprovado o seguinte enunciado acerca do protesto: “o manejo do protesto 
extrajudicial é providência antecedente e não obrigatória para a execução da pena de 
multa, recomendando-se o seu uso como providência de alternativa resolutiva sem 
a necessária judicialização da execução” (Enunciado 2.3). Pontuou-se também a ne-
cessidade do CNMP “promover diálogo interinstitucional com o órgão nacional de 
representatividade dos notários, a fim de aprimorar o fluxo de trabalho do protesto 
da pena de multa” (Enunciado 2.1).

Além do protesto, a satisfação da pena de multa também passa pela verificação, 
por ocasião dos pedidos de progressão de regime de cumprimento de pena, do efe-
tivo adimplimento da pena de multa, uma vez que seu descumprimento deliberado 
obsta a progressão6. Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal (no contexto de 
crimes contra a administração pública):

“(…) não é possível a progressão de regime sem o pagamento 
da multa fixada na condenação. Assinale-se que o condena-
do  tem o dever jurídico – e não a faculdade – de pagar inte-
gralmente o valor da multa. Pensar de modo diferente seria 

6   Execução Penal. Agravo Regimental. Inadimplemento deliberado da 
pena de multa. Progressão de regime. Impossibilidade. 1. O inadimplemento delib-
erado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a pro-
gressão no regime prisional. 2. Tal regra somente é excepcionada pela comprovação 
da absoluta impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa, ainda que par-
celadamente. 3. Agravo regimental desprovido. (STF, EP 12 ProgReg-AgR, Relator(a): 
ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO 
DJe-111  DIVULG 10-06-2015  PUBLIC 11-06-2015)

o mesmo que ignorar modalidade autônoma de resposta pe-
nal expressamente concebida pela Constituição, nos termos 
do art. 5º, inciso XLVI, alínea “c”. De modo que essa espécie 
de sanção penal exige cumprimento espontâneo por parte do 
apenado, independentemente da instauração de execução ju-
dicial. É o que também decorre do art. 50 do Código Penal, 
ao estabelecer que “a multa deve ser paga dentro de 10 (dez) 
dias depois de transitada em julgado a sentença”.

18. Com efeito, o não recolhimento da multa por condenado 
que tenha condições econômicas de pagá-la, sem sacrifício 
dos recursos indispensáveis ao sustento próprio e de sua famí-
lia, constitui deliberado descumprimento de decisão judicial e 
deve impedir a progressão de regime. Além disso, admitir-se 
o não pagamento da multa configuraria tratamento privile-
giado em relação ao sentenciado que espontaneamente paga 
a sanção pecuniária.

19. Não bastasse essa incongruência lógica, note-se, tam-
bém, que a passagem para o regime aberto exige do senten-
ciado “autodisciplina e senso de responsabilidade” (art. 114, 
II da LEP), o que pressupõe o cumprimento das decisões ju-
diciais que se lhe aplicam. Tal interpretação é reforçada pelo 
que dispõe o art. 36, § 2º, do Código Penal e o art. 118, §1º, 
da Lei de Execução Penal, que estabelecem a regressão de 
regime para o condenado que “não pagar, podendo, a multa 
cumulativamente imposta”.

De modo que o deliberado inadimplemento da pena de multa 
sequer poderia ser comparável à vedada prisão por dívida, 
nos moldes do art. 5º, LXVII, da CF/88, configurando apenas 
óbice à progressão no regime prisional. (...)” (STF, EP 12 Pro-
gReg-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, 
julgado em 08/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-111  DI-
VULG 10-06-2015  PUBLIC 11-06-2015, p. 12/13).

VI – DA DEFINIÇÃO DE VALORES QUE SERÃO COBRADOS EXCLUSIVAMENTE DE FORMA 
EXTRAJUDICIAL E DE VALORES QUE SERÃO COBRADOS TAMBÉM PELA VIA JUDICIAL

Para além de instituição de mecanismos de cobrança extrajudicial da pena de 
multa, é preciso definir valores que serão cobrados exclusivamente pela forma extra-
judicial, reservando-se a cobrança judicial apenas para condenações de valores mais 
expressivos. 

A multa irrisória, embora deva ser executada (pela via extrajudicial) em razão 
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dos princípios da imperatividade e inderrogabilidade, não pode ser cobrada em juízo, 
pois o Poder Público dispenderia mais recursos com a cobrança do que obteria ao 
final do condenado. Nessa hipótese, o sentenciado sequer suportaria o caráter retri-
butivo da pena.

O elevado custo de um processo de execução, já mensurado em diversos estu-
dos econômicos, justificou a criação de um limite mínimo de valor para a cobrança de 
valores nas execuções fiscais (THEODORO JÚNIOR, 2016). É o caso, por exemplo, de 
dois trabalhos de Jurimetria desenvolvidos pelo Estado: o “Estudo sobre Execuções 
Fiscais no Brasil”, promovido pelo Ministério da Justiça em 2007, e o “O Custo Unitá-
rio do Processo de Execução Fiscal na Justiça Federal”, organizado pelo CNJ e IPEA em 
2011. Referida realidade não pode ser ignorada em relação ao processo de execução 
penal. 

A cobrança judicial de valores irrisórios implicaria, em última análise, em viola-
ção ao princípio da proporcionalidade, pelo grande dispêndio dos escassos recursos 
públicos em um processo sem efeito relevante. Referida cobrança ainda seria incom-
patível com o princípio da instrumentalidade do processo, pois haveria uma execução 
destituída de função relevante.

Diante de tal contexto, tem-se como necessária a definição de valores, dentro 
de cada Ministério Público, a partir de parâmetros da realidade local, que serão exe-
cutados exclusivamente pela forma extrajudicial e valores que serão cobrados pela 
via extrajudicial e judicial, caso não satisfeita a obrigação após a adoção da primeira 
forma de cobrança.

É certo que os valores definidos no âmbito da execução fiscal não poderão ser 
transpostos para a seara criminal7, especialmente em razão da diferença de natureza 
dos créditos cobrados.

Todavia, inaugurar milhares de execuções judiciais de pena de multa de valores 
irrisórios sob o argumento da imperatividade e inderrogabilidade das penas é condu-
ta que, no logo prazo, trará inúmeros prejuízos à justiça criminal. É preciso levar em 
conta os estudos realizados acerca dos custos das execuções em geral, em especial da 
execução fiscal.

Para além do custo financeiro da execução da pena de multa, o ajuizamento 
indiscriminado de execuções dessa natureza traz também o chamado custo da buro-
cracia executiva, já apontado em Estudos de Execução Fiscal:

7   No Ministério Público do Estado de São Paulo, há orientação elaborada 
pelo CAO Criminal apontando a inaplicabilidade da Lei Estadual 16.498/2017 e da 
Resolução PGE 21/17, que tratam da execução fiscal. Disponível em: <http://www.
mpsp.mp.br/portal/page/portal/Criminal/Noticias_CAO_Criminal> Acesso em: 27. 
jul. 2020 (vide .

“Não basta levar em conta simplesmente o custo médio da 
Execução Fiscal para calcular esse piso, pois além desse custo, 
há o custo da burocracia executiva, o aumento da quantida-
de de execuções no Judiciário, prejudicando o andamento da-
quelas de valor realmente substancioso – de forma sintética, 
gera muito esforço para pouco retorno, e perde recursos que 
poderiam ser aplicados em devedores com créditos e liquidez 
maiores”8.

Dessa forma, embora todas as penas de multa devam ser executadas, é preciso 
distinguir aquelas que serão exigidas exclusivamente pela via extrajudicial daquelas 
que serão cobradas pela via extrajudicial e judicial.

A delimitação da linha divisória entre as multas que serão cobradas judicialmen-
te (ou não) deve ser dentro de cada ramo do Ministério Público, a partir de estudos 
dos custos das execuções, e especialmente a partir da consideração da realidade eco-
nômica de cada estado da federação. 

CONCLUSÃO

O presente trabalho, dentro de suas limitações, aponta que a atuação do Minis-
tério Público em relação à pena de multa deve ser orientar a partir de duas diretrizes: 
a) instituição de mecanismos extrajudiciais de cobrança da multa, como o protesto; 
b) definição de valores de multa que serão cobrados exclusivamente pela via extraju-
dicial, e valores que serão cobrados pela via extrajudicial e judicial.

A definição dos referidos valores deve ser feita dentro de cada ramo do Ministé-
rio Público, especialmente a partir da consideração da realidade econômica de cada 
estado da federação. 
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A INCOMPATIBILIDADE ENTRE O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E A LEI DE 
ALIMENTOS: UMA ANÁLISE DOS DESAFIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM 

SUA ATUAÇÃO NA AÇÃO DE ALIMENTOS

Lygia Maria Copi 1

Natália Maria Wosch Miranda 2

RESUMO: O artigo objetiva analisar a maneira como o instituto da ação de ali-
mentos é regulamentado no ordenamento jurídico brasileiro. O estudo realiza um 
compêndio a respeito da ação de alimentos, seu procedimento e, principalmente, 
busca verificar as (in)compatibilidades entre o Código de Processo Civil de 2015 e a 
Lei de Alimentos (nº 5.478/1968), avaliando o papel do Ministério Público e os seus 
desafios. O trabalho é orientado pela pergunta: quais são os principais desafios do 
Ministério Público em sua atuação nas ações de alimentos nos tempos atuais? A pes-
quisa é importante, uma vez que,diante deste cenário, o Ministério Público atua não 
apenas como fiscal da lei, mas também para defender os interesses das crianças e 
adolescentes. O método utilizado foi o dedutivo, com base em pesquisa bibliográfica. 
A pesquisa verificou os principais desafios nesse contexto, a atuação do Ministério 
Público resolutivo e a dinamização do ônus da prova, bem como as dificuldades de 
localização da representante do infante durante a instrução processual nas hipóteses 
em que o agente ministerial atua como substituto processual. 

PALAVRAS-CHAVE: ação de alimentos, obrigação alimentar, incompatibilidades 
legislativas, Ministério Público.

1 INTRODUÇÃO

O Ministério Público trata-se de um dos canais de acesso à justiça. Dentre as 
atividades desenvolvidas pelo Ministério Público do Estado do Paraná (MPPR), espe-
cialmente, uma das mais importantes é o atendimento à população. Nesse sentido, 
em 2016 a Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos de Planejamento Institu-
cional (Subplan) fez um levantamento do volume de atendimento por temas que mais 
chegam à instituição. 

Questões relacionadas ao direito de família lideraram o ranking da pesquisa com 
39,63% dos atendimentos, seguido por direito à saúde, idosos, apoio jurídico, infância 
e juventude e outros. Dentro da temática de direito de família, a pesquisa consta-

1  Doutoranda em Direito das Relações Sociais na Universidade Federal do Para-
ná. Mestra pela mesma Instituição. Advogada e professora de Direito.

2  Especializanda em Direitos Humanos na Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul. Especialista em Direito Processual Civil pelo Instituto de Direito 
Romeu Felipe Bacellar. Bacharela pelo Unicuritiba. Assessora jurídica no Tribunal de 
Justiça do Estado do Paraná.
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tou que a procura se referia especialmente a pedidos de orientação sobre alimentos, 
guarda de filhos, direito de visita, investigação de paternidade e outros. Trata-se este 
do dado mais atualizado que se tem por parte do MPPR.

É um consenso que o Ministério Público possui legitimidade para ajuizar ação 
de alimentos. Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo analisar o procedi-
mento da ação de alimentos, compatibilizando as disposições do Código de Processo 
Civil com a Lei de Alimentos (nº 5.478/2015), restringindo à análise dos alimentos 
decorrentes do poder familiar, avaliando o papel do Ministério Público e os seus de-
safios.  

 O Código de Processo Civil de 2015 traz diversas disposições que, em determi-
nado ponto, se contrapõem à supracitada Lei de Alimentos. Assim, o objetivo do pre-
sente trabalho é analisar como as ações de alimentos ocorrem para que, ao final do 
processo, sejam fixados alimentos definitivos em favor dos menores de idade e quais 
são os desafios do Ministério Público em sua atuação nesse procedimento.

Para tanto, a fim de embasar o assunto principal desta pesquisa, qual seja, o 
procedimento da ação de alimentos e os desafios da atuação ministerial, será reali-
zada uma síntese acerca dos principais assuntos relacionados à obrigação de prestar 
alimentos.

Em decorrência da importância da prestação alimentícia, por ser uma forma de 
garantir a sobrevivência e subsistência digna da criança ou do adolescente, será ana-
lisado o conceito de alimentos, bem como a ação de obrigação alimentar. Feito isso, 
serão tecidas considerações especificamente sobre a ação de alimentos, seu proce-
dimento e compatibilização das disposições do Código de Processo Civil com a Lei de 
Alimentos. E, por fim, será avaliado o papel do Ministério Público e os seus desafios. 

A pesquisa busca contribuir com a análise a respeito da atuação do Ministério 
Público como órgão responsável pela defesa dos interesses das crianças e dos ado-
lescentes, sendo importante para verificar quais são as dificuldades enfrentadas pelo 
agente ministerial no que diz respeito à dinamização do ônus da prova e à localização 
da representante do infante durante a instrução processual.

Assim, para viabilizar o estudo foi utilizado o método de pesquisa dedutivo, uti-
lizando-se como base a pesquisa bibliográfica, mediante análise, principalmente, de 
doutrina, revistas e artigos científicos, bem como outros meios de técnicas de pesqui-
sa direta e indireta. 

2 A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR E A AÇÃO DE ALIMENTOS

Os alimentos objeto da pesquisa são aqueles que um ou ambos os genitores são 
condenados ao pagamento em favor dos filhos. Nessa condição, o alimentante tem o 
dever de prestar alimentos, ao passo em que o alimentado tem o direito de recebê-
-los, uma vez que são necessários inclusive para garantir as necessidades básicas de 
sobrevivência. 

No que toca à relação entre o direito de receber alimentos e da obrigação de 
prestá-los com o princípio da dignidade humana, destaca-se o seguinte entendimento 
doutrinário:

Os alimentos não se vocacionam apenas à manutenção física 
das pessoas. A desnecessidade da miserabilidade, indigên-
cia, de quem recebe alimentos, agasalha os princípios cons-
titucionais, reconhecendo a ampla dimensão do conceito de 
dignidade humana. Assim, deve-se compreender o conceito 
de necessidade a partir dos caminhos sinalizados pela ideia 
de dignidade humana, emanada na Lei Maior. Sempre que 
se fala em direito há, em contrapartida, um dever, uma obri-
gação. Se alguém tem um crédito a receber, há alguém que 
tem um débito a pagar. Em matéria de alimentos, o direito 
é de quem necessita de auxílio de outrem para assegurar a 
própria sobrevivência (DIAS, 2017, p. 23). 

A obrigação alimentar se origina no poder familiar. É o dever de sustento dos 
pais para com os filhos, previsto no artigo 1.566, inciso IV, do Código Civil. O inciso 
supracitado trata do “sustento, guarda e educação dos filhos. Também aqui compre-
ende não só necessidades materiais, mas também outras, mais amplas. Seja como 
for, os deveres tratados dizem respeito à relação entre pais e filhos” (BRAGA NETTO; 
ROSENVALD, 2020, p. 1610).

Conforme demonstrado, os alimentos são de extrema importância, inclusive 
para a garantia da dignidade da pessoa humana, a qual é incluída no rol dos direitos 
fundamentais e é algo inerente a todos (TARTUCE, 2014, p. 1298).

A determinação do valor que deverá ser pago a título de pensão alimentícia 
em determinado caso, depende da verificação das necessidades do alimentando e 
da análise da possibilidade de pagamento revelada pelo alimentante: é o chamado 
binômio necessidade/possibilidade, havendo que se levar em consideração, ainda, a 
capacidade financeira de ambos os genitores.

Com relação aos pressupostos da obrigação alimentar, é preciso que haja pro-
porcionalidade, ou razoabilidade, entre as necessidades do alimentando e da capaci-
dade contributiva de quem paga os alimentos. Isso porque, além de haver a necessi-
dade de recebimento, é imprescindível que o alimentante tenha condições de efetuar 
o pagamento (BRAGA NETTO; ROSENVALD, 2020, p. 1710). 

Para que um dos genitores seja condenado ao pagamento de alimentos em fa-
vor do filho menor de idade, é necessário que uma ação seja ajuizada com essa fina-
lidade. Diante da veemente indispensabilidade dos alimentos, é preciso que o proce-
dimento se desenvolva de maneira célere e eficaz.

Dentro do capítulo específico sobre as ações de família, o artigo 693, parágrafo 
único, do Código de Processo Civil de 2015, estabelece que a ação de alimentos de-
verá observar o procedimento previsto em legislação específica, aplicando-se, no que 
couber, as disposições do mencionado códex.

Pois bem. A Lei nº 5.478/1968 dispõe a respeito da ação de alimentos. De acor-
do com os artigos dessa legislação, percebe-se uma busca incessante pela agilidade 
na ação de alimentos. O artigo 2º da aludida legislação possibilita ao credor formular 
o pedido de alimentos diretamente ao juiz, ainda que desacompanhado de advogado.

Entretanto, “de todo descabido que possa alguém se apresentar pessoalmente 
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perante um juiz o qual, depois de ouvi-lo, deveria determinar a formalização da inicial 
e apreciar o pedido liminar, determinando, após e por ofício, o registro e distribuição” 
(DIAS, 2020, p. 152).

De acordo com o artigo 3º do mesmo diploma legal, a solicitação poderia ser 
verbal, sendo que caberia ao juiz determinar que as declarações fossem reduzidas a 
termo ou, ainda, a nomeação de defensor para apresentar pedido por escrito.

Ademais, o artigo 7º da Lei de Alimentos estabelece que o não comparecimento 
do autor na audiência de conciliação leva ao arquivamento do pedido, enquanto que 
se a ausência for do réu acarreta em revelia, além de presunção de confissão quanto 
à matéria de fato.

Ocorre que “a ausência injustificada do autor não pode levar ao arquivamento 
da ação, principalmente quando os alimentos são buscados por crianças, adolescen-
tes ou incapazes” (DIAS, 2020, p. 155).

Sobre a impossibilidade de aplicação literal da Lei de Alimentos nos dias de hoje, 
oportuno destacar que essa legislação foi editada em meados de 1968, ou seja, antes 
da Constituição Federal de 1988 (CF/88), do Código Civil de 2002 e dos dois Códigos 
de Processo Civil (1973 e 2015). A parte entrar no edifício do fórum, realizar o pedido 
de alimentos diretamente ao juiz, dentro do gabinete, que determinará ao escrivão 
tomá-lo a termo não parecer ser circunstância possível de ser colocada em prática. 
Naquela época, não havia as funções oferecidas pelo Ministério Público e pela Defen-
sora Pública, o que demonstra a efetiva incompatibilidade entre os ritos (DIAS, 2020, 
p. 143).

Ainda que a Lei de Alimentos seja, por grande parte da doutrina, considerada 
ultrapassada, e por mais que alguns artigos tenham sido revogados por legislações 
anteriores, a sua vigência ainda concede ao instituto alimentar uma maior importân-
cia. Vale destacar que o procedimento dessa lei deve sempre ser aplicado, ao passo 
em que o Código de Processo Civil tem aplicação subsidiária.

Quanto à possibilidade de flexibilização das regras procedimentais na aplicação 
do direito de família, é preciso levar em consideração que os direitos tutelados, em ra-
zão de sua natureza, relevância e especialidade, são constitucionais e fundamentais, 
razão pela qual merecem proteção especial do Estado. À vista disso, quando houver 
conflito entre a normal processual e o direito pessoal e familiar em questão, a própria 
CF/88 autoriza a mitigação dos princípios gerais e regras do processo civil (COMEL, 
2010).

Levando-se em consideração que “entre todos os ramos do Direito Civil, o Di-
reito de Família é aquele que mais perto toca aos nossos corações e as nossas vidas” 
(GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2015, p. 575), tal afirmação justifica a possibilidade 
de mitigação dos princípios processuais civis.

A respeito da legitimidade ativa, “pode propor a ação de alimentos o credor que 
dispõe de prova da obrigação alimentar, em decorrência de relação de parentesco, se 
tiver em mãos a certidão de nascimento” (DIAS, 2020, p. 145).

Infere-se, portanto, que a ação de alimentos pode ser ajuizada pelo menor de 
idade representado pelo genitor que detém a guarda, pelo Ministério Público (Súmula 
594 do  STJ), ou, ainda, pelo genitor que não detém a guarda que deseja ofere-
cer alimentos.

Em conformidade com o artigo 53, inciso II, do Código de Processo Civil, para as 

ações em que se pedem alimentos é competente o foro de domicílio ou residência do 
alimentando. 

A parte demandante deve formular pedido de condenação de um dos genitores 
ao pagamento de pensão alimentícia, havendo a possibilidade, ainda, de requerer a 
fixação de alimentos provisórios. No que diz respeito ao valor da causa, considerando 
que deve ser atribuído um importe certo, deve ser indicado o montante correspon-
dente à soma de 12 prestações mensais. 

A possibilidade de arbitramento de alimentos provisórios tem como finalidade 
amenizar os efeitos da demora da tramitação do processo, antecipando, dessa manei-
ra, os alimentos até o término da instrução probatória, quando então serão apuradas 
o efetivo potencial econômico-financeiro do alimentante e a verdadeira necessidade 
do alimentado (MADALENO, 2018, p. 995).

Portanto, a ação de alimentos deve ser ajuizada na Comarca em que o alimen-
tando reside juntamente com sua representante legal, sendo que na exordial deve 
ser formulado pedido de condenação de alimentos, havendo a possibilidade de se 
pleitear alimentos provisórios, devendo ser atribuído valor à causa.

O artigo 698, caput, do Código de Processo Civil dispõe que nas ações de família, 
quando houver interesse de incapaz, o Ministério Público deverá ser intimado e ouvi-
do previamente à homologação do acordo.

No que se refere à intervenção do Ministério Público nas ações que versem so-
bre direito de família:

O CPC 698 não diz mais do que já se espera da intervenção 
do MP; a participação do MP como fiscal da ordem jurídica, 
no caso de interesse de incapaz, já está prevista no CPC 178, 
e sua oitiva prévia acerca da legalidade do acordo firmado 
pelas partes é de praxe em vista do interesse social presente 
(NERY; NERY JUNIOR, 2019, p. 1571).

Portanto, nas ações em que houver interesse de incapaz, com a finalidade de 
evitar futura alegação de nulidade processual e preservar os interesses do menor de 
idade, deve ser aberta vista dos autos ao Ministério Público para manifestação, atu-
ando, na maioria das vezes nas ações de alimentos como custus legis.

Nesse ponto, o papel do Ministério Público nas ações que envolvam interesse 
de incapaz, no caso do presente estudo, nas ações de obrigação alimentar em favor 
da população infantojuvenil vai além de ser apenas um fiscal da lei. A participação e 
manifestação do agente ministerial no decorrer da instrução processual é visando a 
garantia dos direitos dos infantes.

Ainda, reconhece-se ao Ministério Público a legitimidade para ajuizar ação de 
alimentos em favor das crianças e adolescentes, independentemente do exercício do 
poder familiar dos pais, ou de a criança ou do adolescente encontrar-se nas situações 
de risco descritas no art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente (CAMBI, 2016). 
Ao agir assim, o Parquet atua como substituto processual do infante, o qual é repre-
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sentado em Juízo pelo seu genitor guardião.
Nos termos do artigo 695, caput, do Código de Processo Civil, após o recebimen-

to da petição inicial e, caso haja requerimento liminar, analisados a possibilidade de 
deferimento, o juiz deverá proferir despacho inicial determinando a citação do réu 
para comparecimento na audiência de conciliação e mediação.

A citação é tão somente para comparecimento na audiência de conciliação e 
mediação, com exceção de raros casos em que não há designação dessa solenidade. 
Nas ações de família, o mandado de citação não deve ir acompanhado da contrafé, 
justamente para que as chances de realização de acordo na audiência sejam maiores 
e também para assegurar a intimidade do demandado. O ato citatório deverá ocorrer 
com antecedência mínima de 15 dias da data da audiência. Essas são duas diferenças 
primordiais entre as ações de família e as do procedimento comum (NERY; NERY JÚ-
NIOR, 2019, 1570).

De acordo com o artigo 694 do Código de Processo Civil, todos os esforços de-
verão ser empreendidos para a solução consensual da controvérsia, devendo o juiz 
dispor do auxílio de outros profissionais para mediação e conciliação, sendo que o 
magistrado poderá determinar a suspensão do processo enquanto as partes estive-
rem em tratativas de acordo, se assim houver requerimento.

A peculiaridade mais relevante das ações de família consiste justamente na obri-
gatoriedade da audiência de mediação, a qual, como regra, não pode ser dispensada 
pelo juiz ou por convenção das partes (CUNHA, 2013, p. 25). Como existe vínculo 
anterior entre as partes, a audiência é de mediação (art. 165, §3º do CPC), que pode 
desdobrar-se em várias sessões (art. 694 e 696 do CPC) (DIAS, 2020, p. 176).

Após a realização da audiência de conciliação, o processo seguirá o rito ordiná-
rio, seguindo-se, a partir daí, o procedimento comum. Fica claro que a especialidade 
da ação de alimentos abrange apenas o início do procedimento, especialmente as 
normas para tentativa de resolução do conflito em audiência de conciliação (NEVES, 
2016, 1100).  

Assim, “não havendo autocomposição, inicia-se, a partir da data da audiência, 
o prazo para contestação, visto que o réu sai da audiência intimado a tanto” (NERY; 
NERY JÚNIOR, 2019, 1571).  Em conformidade com o artigo 335, inciso I, do Código 
de Processo Civil, a parte requerida terá, então, o prazo de 15 dias para oferecimento 
da contestação. 

A contestação é a resposta defensiva do réu, representando a forma processual 
pela qual o réu se insurge contra a pretensão do autor (NEVES, 2016, p. 579). Ao apre-
sentar a peça da contestação, em virtude do princípio da eventualidade, o réu deverá 
formular toda a sua defesa, alegando, assim, tudo o que for contrário ao pedido do 
autor (NERY; NERY JÚNIOR, 2019, 927). 

Considerando que o réu, devidamente citado, não ofereceu defesa, leva a de-
cretação de sua revelia com a incidência, tão somente, dos efeitos processuais (art. 
344 do CPC). Assim, “a revelia é um ato-fato processual, consistente na não apresen-
tação tempestiva da contestação” (DIDIER JÚNIOR, 2016, p. 674). Quanto aos efeitos 
materiais, tendo em vista a natureza do litígio e a presença de direitos indisponíveis 
(questões de estado e capacidade de pessoas), estes não incidem, nos termos do arti-
go 345, II do Código de Processo Civil, de modo que deve a parte comprovar o alegado 
(NERY; NERY JÚNIOR, 2019, 948).

Considerando a hipótese em que a parte requerida apresentou contestação, em 
havendo a incidência do artigo 351 do Código de Processo Civil, a parte autora será 
intimada para se manifestar sobre a contestação apresentada.

Posteriormente, haverá intimação das partes para se manifestarem a respeito 
das provas que eventualmente desejem produzir. Caso ambas as partes postulem 
pelo julgamento antecipado da lide, haverá julgamento antecipado do mérito, me-
diante sentença com julgamento do mérito, consoante artigo 355 do Código de Pro-
cesso Civil.

Em contrapartida, caso as partes requeiram a produção de provas, com a fina-
lidade de saneamento e organização do processo, deverá ser proferido o despacho 
saneador. Nessa oportunidade, em conformidade com o disposto no artigo 357 do 
Código de Processo Civil, o juiz deverá resolver eventuais questões processuais pen-
dentes, especificar sobre quais questões de fato recairá a atividade probatória, assim 
como as questões de direito para a decisão de mérito, distribuir o ônus da prova, e, 
por último, caso seja necessário, designar audiência de instrução e julgamento (DI-
DIER JÚNIOR, 2016, 695).

Concedido prazo para juntada de documentos novos, podendo o juiz determinar 
que as partes juntem aos autos suas carteiras de trabalho e seus últimos três compro-
vantes de renda, as partes deverão ser intimadas para se manifestarem.

Após todas as providências, as partes deverão ser intimadas para apresentação 
das alegações finais, conforme artigo 364, §2º, do Código de Processo Civil. Em que 
pese o artigo 11 da Lei de Alimentos3 aparentemente exija que as alegações finais de-
vam ser apresentadas oralmente e na audiência, caso as partes postulem pela apre-
sentação na forma escrita ou não sendo realizada audiência de instrução e julgamen-
to, nada impede que as alegações orais sejam substituídas por memoriais escritos 
(DIAS, 2020, p. 193).

Após a apresentação de alegações finais pelas partes e de parecer final de mé-
rito pelo Ministério Público, e da renovação da tentativa de conciliação, o processo 
deverá ser encaminhado ao magistrado que deverá proferir sentença condenando um 
dos genitores ao pagamento de alimentos em favor do menor de idade (NEVES, 2016, 
p. 638).

Nem mesmo nas situações em que há a prolação de sentença pode-se conside-
rar que o processo realmente chegou ao fim:

Visto que na perspectiva da tutela jurisdicional dos direitos, 
porém, o processo deve ser encarado uma unidade em que 
se misturam as atividades de cognição e execução. O proces-
so só termina com a consecução dessa tutela prometida pelo 
direito material. Em outras palavras, o processo não termina 
com a sentença – ou com qualquer outra espécie de decisão 
judicial que a substitua. Tendencialmente, o processo termina 
apenas com a obtenção da concretização do direito da parte 

3  Art. 11 “Terminada a instrução, poderão as partes e o Ministério Público adu-
zir alegações finais, em prazo não excedente de 10 (dez) minutos para cada um”. 
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(MARINONI, ARENHART, MITIDIERO; 2016; p. 406).

Não obstante o artigo 11, parágrafo único, da Lei de Alimentos, dê a aparente 
imposição de que a sentença deve ser proferida durante a audiência a ser realizada, 
não há como se obrigar o juiz que assim o faça. Isso porque por vezes a pauta de au-
diência não permite que a sentença seja proferida naquele momento, e em outras o 
caso demanda uma análise mais profunda em virtude da complexidade e dos elemen-
tos probatórios carreados aos autos.

A respeito do quantum dos alimentos, “o juiz pode fixar os alimentos em mon-
tante superior ao pleiteado pelo credor ou ofertado pelo devedor, sem que se possa 
falar em decisão extra ou ultra petita” (MARINONI, ARENHART, MITIDIERO, 2016, p. 
194). Não está, portanto, o juiz da causa adstrito ao princípio da congruência, de ma-
neira que a decisão judicial não se restringe ao limite do que foi pedido pelas partes.

Em que pese a disposição do artigo 15 da Lei de Alimentos no sentido de que 
a decisão judicial sobre alimentos não transita em julgado, a sentença proferida em 
ação de alimentos produz coisa julgada material, tornando, portanto, imutável e in-
discutível a decisão de mérito no que diz respeito à obrigação de prestar os alimentos, 
de acordo com o artigo 520 do Código de Processo Civil.

Todavia, a sentença proferida em ação de alimentos produz, sim, coisa julgada 
material, tendo em vista que, a qualquer tempo, os alimentos podem ser revistos, em 
decorrência da modificação da situação financeira das partes envolvidas no processo, 
com o aumento ou a diminuição de suas possibilidades financeira e de suas necessi-
dades.

Nesse sentido, Dias (2020, p. 195) considera equivocada a disposição no sentido 
de que a decisão judicial sobre alimentos não transita em julgado. A sentença faz, 
sim, coisa julgada. Entretanto, por ser a obrigação alimentar responsabilidade que 
se prolonga no tempo, quando ocorrer desequilíbrio no binômio, a parte interessada 
pode buscar a devida revisão do valor alimentar. Somente com a efetiva alteração das 
possibilidades ou das necessidades é que é possível a revisão do valor, caso contrário, 
a demanda esbarra na coisa julgada. 

Portanto, considerando que a ação de alimentos tem caráter de relação jurídica 
continuativa, uma vez que suas decisões se projetam no tempo, há o entendimento 
no sentido de que a sentença que condena ao pagamento de prestação alimentícia 
transita em julgado, sendo que a possibilidade de a parte buscar a revisão ou a exo-
neração da obrigação alimentar se deve ao fato de que houve alteração de fato ou de 
direito, estabelecendo uma nova causa de pedir, diferente daquela sobre a qual se 
operou a coisa julgada matéria (BUENO, 2011, p. 363).

Ademais, “a sentença que fixa, reduz, majora ou exonera encargo alimentar, tem 
eficácia imediata, ainda que sujeita a recurso” (DIAS, 2020, p. 195), uma vez que o 
infante ou o adolescente necessitam que os alimentos sejam prestados para sua man-
tença, não podendo aguardar até o trânsito em julgado da decisão proferida. Os ali-
mentos fixados pelo magistrado de primeiro grau na sentença são definitivos, mesmo 
antes de seu trânsito em julgado. Todavia, mesmo que já sejam considerados como 
definitivos, a sentença prolatada se sujeita a recurso sem efeito suspensivo.

Tanto da decisão interlocutória quanto da sentença final de mérito é cabível a 

interposição de recurso. No primeiro caso o de agravo de instrumento e no segundo 
caso o recurso de apelação. Quando os alimentos provisórios são arbitrados, a título 
de tutela antecipada, ou, para o caso eventual de que a decisão os tenha indeferido, 
a parte pode interpor recurso de agravo de instrumento, conforme estabelece o ar-
tigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, que como regra possui apenas efeito 
devolutivo.

Quanto ao efeito do recurso de apelação, novamente existe uma pequena in-
congruência entre o Código de Processo Civil e a Lei de Alimentos. Enquanto a Lei nº 
5.478/1968, dispõe, em seu artigo 14, que da sentença proferida em ação de alimen-
tos caberá apelação no efeito devolutivo, o artigo 1.012, parágrafo 1º, inciso II, do 
Código de Processo Civil, impõe restrição a essa regra, ao estabelecer que o efeito de-
volutivo é conferido apenas e exclusivamente à sentença que condena o alimentante 
ao pagamento de alimentos definitivos.

Apesar de que exista mencionada incoerência entre as duas legislações supra-
mencionadas, o entendimento sedimentado da jurisprudência é no sentido de que da 
sentença que decide sobre os alimentos o recurso sempre irá dispor de apenas efeito 
devolutivo.

Estabelecidas algumas premissas a respeito da decisão final de mérito que con-
dena o alimentante ao pagamento de pensão alimentícia, com algumas breves consi-
derações a respeito da possibilidade de interposição do recurso de apelação, o impor-
tante é que sempre se tenha em mente que a necessidade do alimentado em receber 
alimentos é atual, constante e se prolonga ao decorrer de sua vida, razão pela qual o 
ideal é que o procedimento seja célere, justo e analisado e decidido em ordem a pos-
sibilitar a mantença do menor de idade, respeitando-se, dessa maneira, o princípio da 
dignidade da pessoa humana.

É possível cumular o pedido de alimentos com outros relacionados às ações de 
famílias em uma mesma demanda judicial, inclusive visando celeridade e economia 
processuais, uma vez que o feito em questão envolverá as mesmas partes.

Mesmo quando os pedidos dizem respeito a procedimentos diversos, empre-
gando a parte autora o rito comum, ou seja, o mais amplo, é possível, então, cumular 
os requerimentos de alimentos com outras demandas familiares. Quando isso acon-
tece na prática, “o procedimento comum deve ser empregado, mas sem impedir que 
técnicas diferenciadas eventualmente contempladas nas ações de família ou outros 
que a lei prevê procedimentos especiais sejam utilizadas” (CALMON, 2017, p. 80).

De acordo com o entendimento de Cunha (2013, p. 25), o procedimento espe-
cial para as ações de família se diferencia muito pouco do procedimento comum, to-
davia, sua especialidade se encontra na importância de realização de atos destinados 
à tentativa de autocomposição entre as partes.

No que diz respeito ao regramento das ações de família, “a especialização pro-
cedimental, neste caso, é tão pequena que poderia ter sido incorporada facilmen-
te, como diferenciação no próprio procedimento comum” (DIDIER JÚNIOR, CABRAL, 
CUNHA; 2018; p. 30), parecendo, dessa maneira, defender a prescindibilidade de sua 
criação.

Considerando as peculiaridades da ação de alimentos, bem como as incompati-
bilidades existentes entre a Lei de Alimentos e o Código de Processo Civil de 2015, ao 
considerar que o Ministério Público possui além do papel de fiscal da lei, mas também 
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de defensor dos direitos das crianças e dos adolescentes, é importante analisar quais 
são os principais desafios na atuação do agente ministerial dentro desse contexto.

3 O PAPEL E OS DESAFIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA AÇÃO DE ALIMENTOS

A arena do judiciário tem sido um importante palco na sindicabilidade de di-
versas pautas e tem avançado na tutela de direitos. Mas não obstante se afirme que 
não é “[...] sustentável ou, pelo menos, não será universalizável – a crítica de que 
os tribunais sejam necessariamente porta-vozes das elites [...]” (BARROSO, 2018, p. 
145-146), o acesso ao Poder Judiciário ainda é um privilégio não acessível a toda e 
qualquer pessoa. 

Por ser um dos canais que possibilitam o acesso à justiça ao cidadão, em um país 
em que tal direito é tão nefasto, e em que há muitas desigualdades sociais e econô-
micas, o papel do Ministério Público é de extrema importância na sociedade jurídica 
brasileira. No estudo buscou-se analisar quais são os desafios do agente ministerial 
em sua atuação nas ações de alimentos.

O direito de família é uma das matérias sobre a qual o Ministério é mais de-
mandado, conforme dados apresentados na introdução, que justificam a relevância e 
atualidade do debate sobre o tema. Segundo Cambi (2017), “[...] a enorme demanda 
reprimida em Direito de Família, no Paraná, decorre da precariedade do atendimento 
realizado pela Defensoria Pública do Estado que, por não possuir estrutura suficiente 
e não conseguir priorizar na maioria das comarcas tais demandas [...]”, o que ressalta 
a importância do Ministério Público. 

É importante frisar que a atualização dos números levantados pela Subprocu-
radoria-Geral de Justiça é indispensável para que se possa continuar acompanhando 
de forma periódica a atuação do Ministério Público frente à demanda que lhe é posta 
pela sociedade, especialmente, nos casos que envolvem o direito de família e sobre-
tudo alimentos. 

O Ministério Público, no contexto atual, é o responsável por ser o defensor de 
uma sociedade democrática. De acordo com Cambi, não garantido o conjunto básico 
de direitos fundamentais, os cidadãos não têm assegurados a autonomia e as liber-
dades indispensáveis para avaliar, refletir e participar conscientemente do processo 
democrático e do diálogo no espaço público. É indispensável que o direito considere 
as pessoas concretas (CAMBI, 2016).  

Mazzilli (1992, p. 155) esclarece que a presença do órgão institucional é indis-
pensável para a ordem social, confirmando a sua autonomia e independência. O Mi-
nistério Público pode acionar a jurisdição, caso necessário, uma vez que os agentes 
possuem garantias excepcionais que devem ser utilizadas em prol da coletividade e 
em defesa da parte mais frágil da relação processual ou do meio social. 

A atuação do Ministério Público não é apenas como fiscal da lei, mas também de 
“órgão defensor da sociedade e dos direitos indisponíveis, por possuírem autonomia 
e independência funcional. Como exemplo, os membros desse órgão têm o dever 
funcional de atuar com o intuito de assegurar a execução das normas em favor das 
crianças e adolescentes” (MAJOR NETO, 2012, p. 251).

A respeito da intervenção do Ministério Público nos processos de família, enten-
de-se que “o novo perfil traçado pela Constituição Federal exige a readequação de sua 

intervenção no direito privado, notadamente no direito de família, o que vem sendo 
objeto de estudo pela própria instituição e seus membros” (DE CARVALHO, 2013, p. 
80).

De acordo com as disposições do artigo 127 da CF/88, o órgão em questão é 
incumbido da defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, os quais são clas-
sificados como de interesse individual indisponível. Além do mais, é dever da família, 
da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente os seus direitos (art. 
227 da CF/88).

O Código de Processo Civil, em seu artigo 178, estabelece que o Ministério Públi-
co será intimado para intervir como fiscal da ordem jurídica, dentre outras hipóteses, 
nos casos em que o processo envolver interesse de incapaz.

Segundo dicção do artigo 201, inciso III, do Estatuto da Criança e do Adolescen-
te, compete ao Ministério Público promover e acompanhar as ações de alimentos em 
favor das crianças e adolescentes. Assim, conforme explicitado por Digiácomo (2017, 
p. 576), mencionado dispositivo apresenta as competências pertinentes ao Ministério 
Público na defesa dos infantojuvenis. 

Nesse mesmo sentido, a Súmula nº 594 do Superior Tribunal de Justiça dispõe, in 
verbis, que: “o Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar ação de alimen-
tos em proveito de criança ou adolescente independentemente do exercício do poder 
familiar dos pais, ou do fato de o menor se encontrar nas situações de risco descritas 
no art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou de quaisquer outros questio-
namentos acerca da existência ou eficiência da Defensoria Pública na comarca.”

A possibilidade de ajuizamento da ação de alimentos pelo órgão ministerial se 
dá “com base em uma atuação participativa, como agente da relação processual, em 
razão dos princípios constitucionais e dos garantidos aos infantojuvenis e da inter-
pretação da lei pelo método sistemático e sociológico, levando em consideração o 
sistema adotado e a realidade social” (SILVA, 2016, p. 137).

A finalidade da atuação do Parquet como órgão agente, a partir da tutela juris-
dicional do Estado em prol dos direitos individuais indisponíveis, “é poder dar mais 
efetividade à lei, possibilitando a participação ativa, ou seja, com legitimação extraor-
dinária, e não apenas como fiscal da lei. O interesse, no caso, é preservar os direitos 
individuais indisponíveis das crianças e dos adolescentes” (GODINHO, 2006, p. 54).

Ao tratar sobre o papel do Ministério Público como substituto processual, Godi-
nho (2006, p. 60) ressalta a compatibilidade dessa atuação com o perfil constitucional 
da tutela dos direitos individuais indisponíveis, a qual deve ser promovida e adequada 
à realidade social, para que se torne, também, efetiva.

Tendo em vista as atribuições conferidas constitucionalmente e por meio da le-
gislação infraconstitucional, a atuação do Parquet é considerada de relevância para a 
garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes:

Pode-se extrair a atribuição para o Ministério Público da Pro-
motoria da Infância e da Juventude para agir na tutela dos in-
teresses individuais indisponíveis das crianças e adolescentes, 
visto tal atribuição ser amparada na Constituição Federal e 
no Estatuto da Criança e do Adolescente, que foram bem cui-
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dados em prever a proteção para os infantes, também prote-
gidos pela doutrina da proteção integral, diante da condição 
especial em que se encontrem (SILVA; 2016; p. 145).

A importância e relevância dos alimentos para os infantes é decorrente “do me-
canismo de garantia de sua integridade e efetivação de uma vida digna, se, por um 
lado, a Lei não é suficiente para colocar amor no coração dos pais, por outro, a clareza 
do texto legal ajuda a conferir mais efetividade ao Direito e, assim, fomentar a respon-
sabilidade parental” (DE FARIAS, 2009, p. 02).

Ainda nesse sentido, “a legitimidade ministerial para os alimentos decorre da 
tutela do próprio direito à vida, por meio de uma ação judicial que visa garantir o 
mínimo existencial necessário para o substituído. A obrigação alimentícia funda-se 
na própria existência da família, aos destinos da sociedade e da comunidade” (DE 
FARIAS, 2009, p. 03).

A respeito da importância da prestação alimentícia para a efetivação dos direitos 
das crianças e adolescentes e da responsabilidade parental, Fernandes (2009, p. 48) 
compreende que “ter um filho é fácil, mas educá-lo e bem criá-lo se mostram tarefas 
bem mais difíceis – a exigir, nesse ponto, uma atuação sensata e consistente do Minis-
tério Público brasileiro”.

Desse modo, “toda a legitimidade do Ministério Público decorre diretamente 
da Constituição, inclusive a substituição processual, de modo que parece desvio de 
perspectiva negar a possibilidade de o Ministério Público ajuizar uma ação para ga-
rantia de um direito indisponível” (DIDIER JÚNIOR; GODINHO, 2015, p. 144). Ou seja, 
quando a CF/88 concedeu ao órgão ministerial legitimidade para a defesa de direitos 
individuais indisponíveis, “trata-se de hipótese de substituição processual decorrente 
de norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata” (DIDIER JÚNIOR, 
2016, p. 283).

Acerca da defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes pelo Ministério 
Público, Dias (2020, p. 364) entende que ela é plena, não havendo que se falar em de-
sequilíbrio do contraditório ou do devido processo legal em relação aos substituídos. 

Assim sendo, “na ação de alimentos, o Ministério Público pode atuar como 
substituto processual, oportunidade em que pleiteia, em nome próprio, o direito da 
população infantojuvenil aos alimentos” (TARTUCE, 2019. p. 378). Consoante ensina 
Madaleno (2018, p. 347), o agente ministerial pode atuar de ofício ou a partir da pro-
vocação do responsável pela criança ou adolescente.

Nas situações em que o Ministério Público, de fato, ajuíza a ação de alimentos 
como substituto processual dos infantes e adolescentes, a prática forense mostra al-
gumas situações desafiadoras na condução da instrução processual e até mesmo da 
continuidade do procedimento, em razão de condutas dos próprios representantes 
dos menores de idade.

A primeira delas diz respeito aos casos em que a ação de alimentos é ajuizada 
pelo agente ministerial como substituto processual dos infantes e, durante o decorrer 
da instrução processual, a representante das crianças e adolescentes deixe de com-
parecer para promover os atos e diligências que lhe incumbem, com vistas, inclusive, 
a auxiliar o Parquet na obtenção de informações.

O artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe, in verbis, que: “o juiz 
não resolverá o mérito quando por não promover os atos e diligências que lhe incum-
bir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”. 

No caso, apesar de o órgão ministerial ser a parte requerente da ação de ali-
mentos e, portanto, o responsável direto pela condução do processo, indiretamente 
o representante da criança e do adolescente envolvido no processo são responsáveis 
por auxiliar o Parquet até mesmo na obtenção de provas e demais informações neces-
sárias para o deslinde do feito.

Tanto é que o artigo 485, §1º, do CPC traz a necessidade de, com a finalidade 
de evitar futura alegação de nulidade processual, é preciso que a parte autora seja 
intimada pessoalmente para suprir a falta.

No caso concreto, em um primeiro momento, o Ministério Público é intimado 
para manifestar-se sobre o prosseguimento do feito. Em muitas oportunidades, por 
não possuir elementos probatórios, outras informações necessárias para o prossegui-
mento do feito, ou, ainda, não obter êxito no contato com a representante, o agente 
ministerial postula a intimação pessoal da representante do alimentando para dar 
continuidade ao feito.

Ocorre que o(a) representante do infante muitas vezes não é localizado(a) pelo 
Oficial de Justiça, estando, assim, em local incerto e não sabido. Diante dessa infor-
mação, são empreendidas diligências pelo Parquet e pela própria secretaria com a 
finalidade de descobrir o endereço atualizado. Quando as pesquisas, ainda assim, 
mostram-se infrutíferas, não resta outra alternativa ao Ministério Público senão soli-
citar a extinção do processo, sem resolução do mérito.

Na circunstância em que já tenha sido apresentada contestação no processo, de 
acordo com o artigo 485, §6º, do CPC, a extinção da causa por abandono da depende 
do requerimento do réu.

Quanto ao “[...] valor dos alimentos, é preciso levar em consideração a capaci-
dade financeira de ambos os genitores e também as necessidades da parte alimen-
tanda” (LÔBO, 2011, p. 569), o auxílio da representante do infante na condução do 
processo, principalmente porque o agente ministerial não possui condições, por si só, 
de angariar elementos probatórios, especialmente acerca da capacidade financeira 
do representante do infante.

Não obstante o agente ministerial tenha legitimidade para ajuizar a ação de 
alimentos como substituto processual, o representante da criança e do adolescente 
também tem papel fundamental nesse processo. É preciso que haja uma atuação con-
junta entre ambos, não sendo possível atribuir apenas ao Ministério Público o ônus 
de obter provas e conduzir o processo isoladamente.

De modo geral, nas ações de alimentos, um dos maiores desafios coloca-se na 
demonstração da condição econômico-financeira do devedor, principalmente quando 
ele não possui renda fixa. Cambi (2016) aponta que este é também uma das maiores 
dificuldades do próprio Ministério Público. Com isso, critica o modelo de estruturação 
do ônus da prova estruturado pelo Código de Processo Civil de 1973 que, apesar de 
flexibilizado pelo instituto da dinamização do ônus da prova instituído na normativa 
processual brasileira pelo Código de Processo Civil de 2015, é apenas aplicado em 
hipóteses específicas e expressamente com previsão legal.

Diante disso, Cambi (2016) sustenta que a utilização da inversão do ônus da pro-
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va, enquanto dinamização do ônus, deve ser estendida a outras hipóteses, que não 
somente àquelas previstas em lei, em casos onde se verificar necessidade de igualar 
as partes, como, por exemplo, situações em que são pleiteados alimentos, o que não 
exonera o autor de demonstrar a existência o vínculo de parentesco com o réu, mas 
facilita diante da dificuldade de demonstrar a condição econômica-financeira do de-
vedor de alimentos quando ele não possui renda fixa. Para o autor (CAMBI, 2016)

Essa possibilidade pode ser aplicada ao processo de alimen-
tos, pois o autor deve indicar na petição inicial às suas neces-
sidades, bem como as condições econômico-financeiras do 
alimentante. Porém, não raro, a parte requerente sequer tem 
contato com o adversário processual, não tendo acesso ou co-
nhecimento sobre todas as suas reais possibilidades financei-
ras. No caso de crianças e adolescentes, idosos e pessoas com 
deficiência, é possível presumir a sua vulnerabilidade que, 
aliada a hipossuficiência (isto é, a excessiva dificuldade ou a 
impossibilidade de demonstrar os rendimentos do demanda-
do), pode ensejar a incidência do art. 373, § 1º, do CPC.

  

Diante do exposto, foi possível perceber que o papel do Ministério Público é 
imprescindível diante do volume de demandas no âmbito do direito de família, sobre-
tudo, de alimentos, ficando a Defensoria Pública desfalcada na sua atuação quando 
são analisados os números. E, além disso, imperioso no exercício de sua função social. 

Mas a atuação do Ministério Público não está livre e defronta com vários desa-
fios, sejam eles práticos ou processuais. Assim, é indispensável o desenvolvimento de 
estratégias que possibilitem o alcance de resultados que garantam a proteção integral 
dos vulneráveis em que há participação do Ministério Público (CAMBI, 2016).

Com o estudo foi possível verificar que tais estratégias podem ter um grau maior 
de assertividade quando se leva em conta e se busca alinhar as (in)compatibilidades 
entre o Código de Processo Civil de 2015 e a Lei de Alimentos (nº 5.478/1968).

4 CONCLUSÃO 

Para que fosse possível uma análise detalhada sobre a ação de alimentos, pre-
vista no ordenamento jurídico brasileiro, especialmente na Lei nº 5.478/2015 (Lei de 
Alimentos) e na Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), antes de tudo, foi preciso 
realizar uma observação a respeito da obrigação alimentar, a qual está fundada no 
princípio da dignidade da pessoa humana, constitucionalmente previsto.

Em razão disso, o trabalho realizou apontamentos sobre os principais tópicos 
relacionados à obrigação alimentar, tendo sido apontadas as principais características 
das ações de alimentos, para, por fim, analisar as suas compatibilidades e incompati-
bilidades com o Código de Processo Civil e com a Lei de Alimentos.

Após breves apontamentos com relação à construção do trabalho, embora o 

assunto acerca dos alimentos decorrentes do poder familiar seja discutido desde a 
antiguidade, não há dúvidas de que a fixação de alimentos depende das especifici-
dades do caso concreto, especialmente das necessidades de quem os recebe e das 
possibilidades do genitor responsável em prestá-los.

É preciso realizar uma ponderação acerca de quais são os gastos mensais do in-
fante e do adolescente, com a finalidade de se verificar em qual realidade está inseri-
da e em qual ambiente está inserida. Sob outro vértice, as possibilidades de ambos os 
genitores devem ser averiguadas, isso porque os dois precisam concorrer na medida 
de sua própria dignidade.

Por mais que as disposições do Código de Processo Civil de 2015 e da ultrapassa-
da Lei de Alimentos nº 5.478/2015 colidam em alguns pontos, deve ser dada a devida 
importância para ambas as legislações, uma vez que em conjunto dão a especialidade 
necessária para a ação de alimentos.

Verificou-se, sobretudo, que estes pontos podem inclusive causar entraves para 
a atuação do Ministério Público nas demandas de alimentos, sendo imprescindível a 
adoção de estratégias que possibilitem uma atuação ministerial de forma mais efi-
ciente e com maiores resultados. Especialmente porque o Ministério Público desen-
volve um papel importante nas demandas de família, diante do reclamo social. 

Além disso, dependendo das peculiaridades do caso em análise, deve-se possi-
bilitar inclusive a mitigação dos princípios processuais civis, sempre dando preferên-
cia à análise do que é a melhor decisão a ser tomada para que os direitos da criança e 
do adolescente sejam devidamente preservados.

A prestação de alimentos especificamente tratada no presente trabalho é oriun-
da da obrigação alimentar que decorre do vínculo de parentesco, ou seja, do poder 
familiar. Os alimentos se destinam especialmente para o atendimento às necessida-
des do menor de idade, auxiliar em seu sustento e em tudo o que for indispensável à 
vida, bem como para garantir a dignidade da pessoa humana, expressamente prevista 
constitucionalmente.

Conclui-se, portanto, que o direito à vida do infante e do adolescente, materia-
lizado na dignidade da pessoa humana, é assegurado, sendo que ao serem arbitrados 
é preciso levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades 
dos alimentantes, assim como a proporcionalidade e a razoabilidade.
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A VIOLAÇÃO SOCIOJURÍDICA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE: 
LIMITAÇÃO DA AUTONOMIA PRIVADA FRENTE AO CAPITAL ERÓTICO
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RESUMO: O desenvolvimento do conceito do Capital Erótico, cunhado pela soció-
loga Catherine Hakim, surgiu com o estudo das características subjetivas de cada indi-
víduo, inatas e desenvolvidas na trajetória social, no qual se enfatiza sua importância 
nos ambientes organizacionais privados. A partir da análise sociojurídica do conceito 
fornecido, depreende-se que o Capital Erótico possui status de direito fundamental 
da personalidade e, caso violado, está sujeito à reparação cível e demais penalidades. 
A presente pesquisa utilizou o método hipotético-dedutivo e abordagem qualitativa, 
buscando a partir de revisões bibliográficas, históricas, legislativas e jurisprudenciais 
pátrios, acerca do direito fundamental da personalidade, confirmar a hipótese de que 
no âmbito das relações jurídicas privadas de contratação, existe um conflito entre os 
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direitos fundamentais da personalidade e a autonomia da vontade do contratante, 
tanto na entrevista pessoal quanto na manutenção da relação jurídica de trabalho, 
e que a não admissão ou os rompimentos contratuais unilaterais por parte do con-
tratante, com fundamentos subjetivos e não técnicos, propiciam a discriminação e 
a violação de direitos fundamentais. Por fim, torna-se necessário maior fiscalização 
técnica e objetiva das motivações do exercício da autonomia privada, em sede de en-
trevista pessoal ou dispensa da relação laboral, prevenindo práticas discriminatórias e 
limitativas para efeito de acesso à relação de trabalho, no intuito de proteger aqueles 
que utilizam dos atributos subjetivos do Capital Erótico no seu desempenho social e 
profissional.

PALAVRAS-CHAVE: Capital Erótico; Discriminação; Reparação.

1. INTRODUÇÃO

A beleza e a apresentação pessoal são atributos valorados socialmente em dife-
rentes culturas e épocas. Embora o culto do homem ao corpo não seja uma preocupa-
ção recente, - os gregos, por exemplo, tinham em Apolo, o modelo da perfeição biofí-
sica - nas sociedades modernas a aparência física tende a ser superestimada (HAKIM, 
2012). 

A cientista social Catherine Hakim, pesquisadora sênior da London School of Eco-
nomics and Political Science, possui vários artigos de prestígio internacional e aca-
dêmico de temáticas voltadas ao mercado de trabalho, emprego das mulheres e se-
gregação social, diferenças salariais, empreendedorismo, orientações de trabalho e 
preferências de vida, entre outros (HAKIM, 2012). 

Dentre as pesquisas realizadas, a autora cunhou o conceito do Capital Erótico 
(HAKIM, 2012) complementando as categorias e habilidades pessoais descritas por 
Pierre Bourdieu (1979), a saber, o capital econômico (o que temos), o capital social 
(quem conhecemos) e o capital cultural (o que conhecemos). 

O conceito de Capital Erótico não havia sido identificado até recentemente, 
expressando que, de certa forma, as Ciências Sociais permanecem sexistas e patriar-
cais, principalmente porque tendo ciência dos benefícios proporcionados pelo Capital 
Erótico é possível explorar suas vantagens nas interações pessoais independentemen-
te da área ou vínculo organizacional (HAKIM, 2012). 

O Capital Erótico (CE) faz referência a um conceito multifacetado que compreen-
de os atributos subjetivos inatos ou adquiridos das pessoas, ou seja, a atratividade 
estética, social e sexual proeminente, que as fazem se destacar entre os demais mem-
bros de uma sociedade. (HAKIM, 2012). 

Ainda de acordo com a socióloga Hakim (2012), não há como desvincular estéti-
ca, charme e carisma de comportamentos do cotidiano de muitas organizações, pois 
atributos eróticos se evidenciam na Modernidade de modo crescente no mercado de 
trabalho, na vida profissional, na acadêmica e em qualquer área de atuação. 

Nesse ínterim, ousa-se afirmar que os atributos constitutivos do CE representam 
exercícios de direitos fundamentais da personalidade de cada indivíduo, seja no viés 
pessoal ou profissional. Logo, caso seja violado e/ou discriminado, estará sujeito às 

devidas reparações cíveis e demais penalidades (BRASIL, 2002), tanto que o próprio 
art. 5º, X, da Constituição Federal brasileira de 1988, discorre que é garantido a todos 
o direito à inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem (BRASIL, 1988).

A velada discriminação sofrida no ambiente de trabalho é fato que tem ensejado 
a jurisprudência a considerar presumida a segregação social diante da dispensa imo-
tivada do empregado, com esteio nos artigos 1º, III e IV; 3º, IV; 5º, caput e XLI; 170 e 
193; todos da Constituição Federal brasileira de 1988, haja vista a expressa garantia 
à dignidade da pessoa humana, direito ao trabalho, à vida e proibição a preconceitos 
de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (AMBITO 
JURÍDICO, 2011). 

Já na legislação, imperioso é observar a Lei Federal 9.029/95 que versa sobre 
práticas discriminatórias para efeitos admissionais ou de permanência da relação jurí-
dica de trabalho, trazendo em seu artigo 1º um rol exemplificativo de eventuais práti-
cas discriminatórias e limitativas para efeito de acesso à relação de trabalho (BRASIL, 
1995). 

A presente pesquisa possui o escopo de examinar o modo como a legislação bra-
sileira e os tribunais pátrios têm fiscalizado e limitado os abusos do direito à autono-
mia privada do contratante quando do exercício do Capital Erótico pelo indivíduo, seja 
no momento da contratação, da manutenção do vínculo contratual ou das dispensas 
contratuais laborais. 

A relevância do estudo se evidencia na medida em que as características subje-
tivas de cada pessoa (inatas e/ou adquiridas na trajetória social) não são justificativas 
suficientes para autorizar eventual eliminação de candidatos para contratações ou 
dispensas, como se tem observado nos posicionamentos do Tribunal Superior do Tra-
balho referentes a assédio sexual e moral (TST, 2019). 

Ressalta-se que, no processo de contratação privado é imprescindível um olhar 
mais apurado e técnico, vez que na fase de contratação quando já selecionados can-
didatos qualificados ao cargo/serviço é necessário outro filtro de seleção pelo contra-
tante para enquadrar os candidatos ao número de vagas existentes. É a partir desse 
momento que surgem as possíveis violações e discriminação ao exercício do Capital 
Erótico – ou seja, do modo de ser, de agir e de comportar-se de cada indivíduo – quan-
do da entrevista pessoal ou da fase de adaptação na empresa. Já quando das dispen-
sas contratuais, destacam-se aquelas em razão do estilo físico, das vestimentas, do 
uso de adereços, do uso ou não de barbas e até da atratividade excessiva, que muitas 
vezes deságuam em processos de assédio moral e sexual (TST, 2019).  

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 afirmou que, no exercício 
de seus direitos e nos desfrutes de suas liberdades, todas as pessoas estão sujeitas às 
limitações estabelecidas pela lei com a única finalidade de ser assegurado o respeito 
aos direitos e liberdades dos demais (BULLOS, 2014). Por essa concepção, a autono-
mia privada pode ser compreendida como um poder atribuído aos particulares de au-
todeterminação e coordenação de suas relações jurídicas. Em idêntico sentido, aduz 
Wilson Steinmetz (2004) que a autonomia privada pode ser definida como o poder 
conferido pela lei aos particulares para que, livre e soberanamente, regulem seus 
próprios interesses (direitos, bens, fins, pretensões). Desse modo, pode-se concluir 
que a autonomia privada se manifesta como um poder de autodeterminação e de 
vinculação dos particulares que, no seu exercício, tornam-se legisladores dos próprios 
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interesses, seja para criar direitos ou deveres.
Nos setores privados organizacionais, especificamente no processo de contra-

tação, observa-se a presença de dois fortes e conflitantes direitos, o da autonomia 
privada (contratante) e os direitos fundamentais da personalidade (contratado). 

Sendo assim, em razão dos atributos serem inatos e apreendidos no curso da 
vida social de um indivíduo, deve-se prezar por um olhar técnico e cauteloso, prin-
cipalmente quando envolver desdobramentos das relações jurídicas de contratação 
privada, visando prevenir comportamentos discriminatórios em razão do abuso da 
autonomia privada quando do exercício do direito subjetivo de cada pessoa. 

Diante desse cenário, pode-se afirmar que exercer os atributos do Capital Eróti-
co constitui verdadeiro exercício de direitos da personalidade os quais se manifestam 
em dupla facetas: na liberdade inerente aos direitos dos indivíduos e no dever do 
Estado em protegê-los. 

Acerca do primeiro aspecto, tomando por base a teoria de Peces-Barba explana-
da por Garcia (2016), segundo a qual os direitos da personalidade justificam-se como 
direitos fundamentais, o exercício do Capital Erótico pode ser constitucionalmente 
enxergado como direito fundamental não apenas pelo fato de decorrer do princípio 
maior da dignidade da pessoa humana adotado pela República Federativa do Brasil, 
mas também porque resulta da proteção à subjetividade do ser humano (GARCIA, 
2016).

No segundo aspecto, a importância de uma atuação positiva e protecionista do 
Estado surge na medida em que o abuso da autonomia privada em sede de contrata-
ção e manutenção da relação jurídica de trabalho poderá constituir causas discrimi-
natórias quando da ausência de fundamentação legal e da inobservância de quesitos 
técnicos ou subjetivos, que de fato, tenham vínculo com a atividade ou serviço pres-
tado no setor privado. Nesse sentido, materializada a violação, ter-se-ia o dever de 
indenizar (BRASIL, 1995; BRASIL, 2002).

2. CORPO E SEXUALIDADE NA SOCIEDADE MODERNA

O culto ao corpo é bastante atual (embora acompanhe a humanidade desde 
os primórdios de sua história). A beleza e o gênero têm se tornado objeto de estu-
do no meio acadêmico, estimulando pesquisas de sociólogos, juristas, psicólogos e 
demais profissionais que almejam compreender essa temática e sua influência nas 
relações organizacionais e laborais (HAKIM, 2012). A apresentação pessoal é atributo 
valorizado socialmente em diferentes culturas e épocas e, ainda que não seja uma 
preocupação recente, as sociedades modernas tendem a superestimá-la. 

Atualmente, as pesquisas sociais vêm demonstrando aumento da consciência 
corporal e do uso da sensualidade como instrumento de sedução e obtenção de pro-
veitos nas relações interpessoais (KNOPP, 2008). Os atributos pessoais tornaram-se 
hipervalorados em nossa cultura sexualizada e contemporânea, assim o desejo da 
maioria das pessoas é ter um corpo atraente e dentro da estética vigente: sem marcas 
indesejáveis, sem excessos (GOLDENBERG e RAMOS, 2006).

De acordo com Hakim (2012), o Brasil é um dos países mais reconhecidos por 
conta da valorização e recompensa do Capital Erótico, pois é relativamente permis-
sivo na liberdade de expressão da sexualidade. Para a autora, pode-se pensar em 

Capital Erótico como uma propriedade relativamente acessível. Sendo multifacetado, 
é possível destacar-se em uma ou outra dimensão, de acordo com as subjetividades. 
Logo, o “Capital Erótico é um atributo importante para todos os grupos sociais que 
têm menos acesso aos capitais econômicos, social e humano [...]” (HAKIM, 2012, p. 
24).

O sociólogo Pierre Bourdieu (1979) percebia os indivíduos por meio de uma con-
cepção social sistêmica. Nos anos 80, ele descreveu a estrutura social como um siste-
ma de hierarquia de poder e privilégio, introduzindo assim o conceito de “capital” na 
análise social para se referir à forma econômica, cultural e social.

 Na teoria defendida por Bourdieu (1979), constata-se que o capital econômico, 
refere-se à renda, salários, recursos financeiros e bens patrimoniais dos indivíduos 
dentro da comunidade e como isso influencia seu status social. O capital cultural, por 
outro lado, relaciona-se aos saberes, ao conhecimento comprovado por meio da ex-
periência e educação, comprovado através de diplomas e qualificações educacionais 
do indivíduo. Por fim, o capital social exterioriza-se nas relações sociais, por meio dos 
contatos e da rede de influência social, em que grupos ou indivíduos ocupam posições 
privilegiadas, ou não, mediante o volume ou a composição desses capitais obtidos ao 
longo de uma trajetória social (SETTON, 2010). 

A posição de Catherine (2012) é a existência do quarto capital – erótico – que é 
um atributo pessoal, combinando atratividade física, visual, estética, sexual e social, 
envolvendo caracteres pessoais, isto é, beleza, sex appeal, dinamismo, talento para se 
vestir bem, charme, habilidades sociais e competência sexual. Toda essa sistemática 
inclui elementos natos, assim como outros que podem ser apreendidos e desenvol-
vidos.

Segundo a autora, a Beleza é um conceito que varia no tempo e entre culturas, 
mas é essencialmente valorizado por todos, que seria olhos grandes, lábios carnudos 
e pele bronzeada – rosto atraente -, tanto em homens quanto em mulheres. Na Atra-
tividade Sexual/ Sex Appeal, o foco não é a beleza clássica, mas sim um corpo sexy; 
tem muito mais a ver com estilo e personalidade, no jeito como o indivíduo profere 
palavras, se move e como interage com outras pessoas. A Atratividade Social/Charme 
é uma mistura de graça, charme, persuasão, como a habilidade para deixar o outro à 
vontade, com vontade de conhecer o interlocutor, e possivelmente (quando apropria-
do) desejando-o também.

Somando-se àqueles há a Vivacidade/Dinamismo, trata-se de condicionamento 
físico, boa forma física, energia social e bom humor, práticas de esporte e dança. A 
apresentação social está atrelada ao modo da vestimenta, maquiagem, perfume, o 
estilo do seu cabelo e o uso de acessórios, concedendo à pessoa boa apresentação 
social e pessoal. Na sexualidade está incluso a competência sexual, energia, imagina-
ção erótica e outras características de um(a) bom (boa) parceiro (a) sexual; não tem 
a ver com libido e, por motivos óbvios, só pode ser definida em particular, e não no 
convívio social. 

Evidências expõem que tanto na literatura voltada à área da Psicologia, como 
também de experimento em jogos, os economistas descobriram que a beleza física 
provoca altruísmo, confiança e comportamento cooperativo em jogos econômicos, 
ou seja: indivíduos atraentes ganham em jogos que envolvam confiança e reciproci-
dade (WILSON; ECKEL, 2006; SOLNICK; SCWEITZER, 1999).
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Em uma pesquisa feita com pessoas de classe média do Rio de Janeiro sobre 
gênero e percepção do corpo, homens e mulheres deram respostas bem diferentes 
sobre o que mais era atraente no sexo oposto. As respostas femininas foram que a 
inteligência, o corpo e o olhar, enquanto as masculinas foram a beleza, a inteligência, 
e o corpo (GOLDENBERG, 2006). Nessa linha, o poder erótico é valorizado por homens 
e mulheres de forma bastante independente da sexualidade. Contudo, há uma cor-
relação entre atratividade e sexualidade que influenciam os relacionamentos, pois os 
componentes pessoais, com exceção da sexualidade, definem quem e como somos 
percebidos pelos outros desde o nascimento (HAKIM, 2012).

A autora Housman, em 1990, já concluía em seus estudos que a beleza é valori-
zada desde a infância, acrescentando que pessoas mais bonitas recebem mais ofertas 
de emprego, avaliações mais positivas e maior crédito por suas atividades bem rea-
lizadas, pois são vistas como mais gentis, extrovertidas, sociáveis, modestas e com 
habilidades de interação social (HAKIM, 2012). 

3. CAPITAL ERÓTICO NO AMBIENTE ORGANIZACIONAL

A partir da análise sociológica, o conceito de Capital Erótico compreende o pro-
cesso de atratividade, que, por meio de uma combinação de charme e habilidades 
de interação social, passa a compor a personalidade do indivíduo, refletindo-se nas 
relações interpessoais (HAKIM, 2012). A socióloga HAKIM (2012) afirma que essas 
pessoas ganham mais por conta da produtividade, ou seja, por alcançarem melhores 
resultados porque conquistam mais clientes, vendem mais produtos e serviços e po-
dem cobrar taxas mais altas.

Ainda que a problematização do assunto possa gerar divergências, vez que atual-
mente está presente a ideia de desvincular estética e persuasão do profissionalismo 
- que exige qualificação educacional e/ou experiência -, é necessário compreender 
quais direitos e deveres perfazem as relações dos indivíduos dentro das relações labo-
rais privadas, almejando prevenir e combater circunstâncias de assédio e discrimina-
ção. Conforme a autora, os atributos constitutivos do Capital Erótico estão em todos 
os ambientes, sendo estimado na maioria das culturas ocidentais, o que determina 
a impossibilidade de desvinculá-los das organizações e relações de trabalho (HAKIM, 
2012).  

Um estudo realizado em 1967 por Albert Mehrabian (BOOTHMAN, 2004), ana-
lisou a questão do impacto da aparência na seleção num experimento elaborado por 
meio de uma mensagem transmitida por diferentes canais de comunicação. Nos re-
sultados, notou-se que 55% (cinquenta e cinco por cento) das mensagens recebidas 
eram de origem visual; 38% (trinta e oito por cento) de origem sonora e 7% (sete por 
cento) envolviam a linguagem falada. Logo, a linguagem corporal (postura, expressão, 
gesto comunicação não-verbal) tem poderosa influência nas primárias impressões. 

Segundo López Bóo, Rossi e Urzua (2012), foram realizados estudos com rigor 
metodológico que colaboraram com evidências sobre a relação entre beleza e prá-
ticas de contratação no mercado de trabalho. Na pesquisa, foram criados currícu-
los fictícios e fotos com imagens de rostos atraentes e pouco atraentes para o setor 
de vagas de emprego em Buenos Aires/Argentina. Observou-se, então, que pessoas 
atraentes recebiam em média 36% (trinta e seis por cento) a mais de retornos de cha-

madas para entrevistas de emprego comparado aos não atraentes; bem como para 
eles também o contato inicial com as futuras empresas ocorria mais cedo do que para 
os requerentes menos atraentes.

Destaca-se que, segundo observou HAKIM (2012), as economias modernas se 
valem da tecnologia, principalmente da mídia e da Internet, e utilizam a imagem 
como instrumento comercial de produtos e serviços. Uma aparência atraente, cui-
dados pessoais e habilidades sociais são atributos humanos requisitados por organi-
zações que visam essa forma de comércio e, se comparado ao setor público, pessoas 
com elevado Capital Erótico buscam mais o setor privado justamente pela valorização 
(inclusive financeira) de seus atributos.

Ressalte-se que a atratividade estética e a desenvoltura social são predicados 
cada vez mais estimados na contemporaneidade e influenciam o modo como às pes-
soas são percebidas, julgadas e tratadas. Esse fenômeno se explica pelo fato de que 
possuir poder erótico se reflete nas relações de trabalho, nos melhores desempe-
nhos e resultados na prática profissional, contribuindo na melhora do capital social 
(HAKIM, 2012).

Mesmo depois de levar em consideração a inteligência, a boa aparência aumen-
ta o salário, em parte por aprimorar as realizações educacionais, a personalidade e a 
confiança. O efeito total da atratividade no salário é aproximadamente igual ao das 
qualificações educacionais e da autoconfiança, mas é muito menor do que o impacto 
da inteligência (HAKIM, 2012).

O enfoque não é desmerecer a importância da capacidade intelectiva e os co-
nhecimentos na prática profissional, o que a autora sugere é que pessoas atraentes 
possivelmente se destacarão mais e serão recompensadas por isso. Sendo assim, pes-
soas atraentes têm maior facilidade para interagir socialmente, talvez pela melhor 
autoestima que apresentam, tornando-se mais persuasivos e, por consequência, mais 
bem-sucedidos na vida pessoal e pública.

Hammermesh e Biddle (2013), professores titulares da London Guildhall Univer-
sity, estudaram a aparência física no mercado de trabalho, por meio dos profissionais 
da Advocacia, e encontraram uma correlação entre atração e carreira de sucesso. Para 
esses pesquisadores, há três hipóteses para advogados considerados bonitos terem 
melhores salários segundo o estudo: a) a discriminação dos empregadores que prefe-
rem conviver com pessoas mais bonitas no ambiente de trabalho; b) a discriminação 
dos clientes que selecionam profissionais mais bonitos, mesmo sabendo que isso não 
é garantia de êxito nas questões judiciais, pelo prazer de estar na presença de pessoas 
belas; c) a crença de que a beleza está relacionada à produtividade, possivelmente 
porque os clientes acreditam que advogados bonitos são mais persuasivos. 

A partir de entrevistas com onze mil pessoas de trinta e três anos de idade, des-
cobriu-se que os homens pouco atraentes ganhavam 15% (quinze por cento) menos 
do que aqueles tidos como atraentes e há ainda correlação entre boa aparência com 
a maior probabilidade de advogados conseguirem parcerias mais cedo (DORNELLES, 
2004 e GALLO, 2007).

4. LIMITES DA AUTONOMIA PRIVADA EM FACE DO CAPITAL ERÓTICO 

Os direitos fundamentais, bem como o fenômeno da constitucionalização de 
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direitos, são oriundos de variações e anseios de uma sociedade em cada momen-
to histórico, excedendo a noção de individualismo, inerente ao pensamento liberal, 
aportando na ideia de direitos não somente em desfavor do Estado, mas através dele 
(MATEUS, 2008).

Os direitos e garantias fundamentais, em princípio, são relativos, e não absolu-
tos. O Supremo Tribunal Federal tem esse posicionamento, embasado no princípio 
da relatividade, concluindo que nenhuma prerrogativa poderá ser exercida de modo 
danoso à ordem pública e aos direitos e garantias fundamentais, pois sofrerão limita-
ções de ordem ético-jurídica. Essas limitações visam tutelar a integridade do interesse 
social e assegurar a convivência harmônica das liberdades, evitando colisões entre 
elas.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 afirmou que, no exercício 
de seus direitos e nos desfrutes de suas liberdades, todas as pessoas estão sujeitas às 
limitações estabelecidas pela lei com a única finalidade de assegurar o respeito aos 
direitos e liberdades dos demais (BULLOS, 2014).

Em relação à autonomia privada, segundo a lição do professor Paulo Mota Pinto 
(2006), essa se aperfeiçoaria na possibilidade de os sujeitos jurídicos privados livre-
mente governarem sua esfera jurídica, conformando suas relações jurídicas e exer-
cendo posições ativas reconhecidas pela ordem jurídica.

Sendo assim, por essa concepção, a autonomia privada pode ser compreendida 
como um poder atribuído aos particulares de autodeterminação e coordenação de 
suas relações jurídicas. Neste mesmo sentido, aduz Wilson Steinmetz (2004) que a 
autonomia privada pode ser definida como o poder conferido pela lei aos particulares 
para que, de forma livre e soberanamente, regularem seus próprios interesses (direi-
tos, bens, fins, pretensões). A autonomia privada, desse modo, se manifesta como um 
poder de autodeterminação e de vinculação dos particulares, que, no seu exercício, 
tornam-se legisladores dos próprios interesses, seja para criar direitos ou deveres. 

 A atual Constituição Federal Brasileira protege a autonomia privada, embora 
não a preveja expressamente em seu texto. Tal compreensão resulta do argumento 
cujas premissas são o direito geral de liberdade (CF, art. 5º, caput), o princípio da livre 
iniciativa (CF, art.1º, IV e art. 170, caput), o direito ao livre exercício de qualquer tra-
balho, ofício ou profissão (CF, art. 5º, XIII), o direito de propriedade (CF, art. 5º caput 
e XXII), o direito de herança (CF, art. 5º, XXX), o princípio da proteção da família, do 
casamento e da união estável (CF, art. 226, caput, § de 1º a 4º), concluindo pelo poder 
geral de autodeterminação e vinculação das pessoas tutelado pela Constituição. 

 Se todos esses princípios e direitos constitucionais mencionados contêm um 
conteúdo básico de autodeterminação e vinculação da pessoa, então a autonomia 
privada também é constitucionalmente protegida ou tutelada. Em outras palavras, a 
tutela constitucional da autonomia privada emana dos princípios e direitos expressos 
no texto constitucional.

Todavia, na medida em que ocorreu o desenvolvimento da sociedade, passaram 
a existir novos atores com força social, jurídica, econômica e política, capazes de re-
presentar grandes ameaças aos direitos primários dos indivíduos.  Ou seja, as drásti-
cas mudanças sociais operadas no mundo globalizado e pós-moderno permitiram aos 
poderes privados usurpar do Estado à condição de maior fonte potencial de ameaças 
à concretização dos direitos fundamentais da personalidade (BULLOS, 2014). 

Portanto, a maior questão apresenta não é se os direitos fundamentais da per-
sonalidade incidem nas relações intersubjetivas, mas de que forma essa incidência 
ocorre. Desse modo, nota-se que esse ponto mais alto da hierarquia jurídica, pode e, 
muitas vezes, deve ser limitado. Isso não significa, entretanto, permitir que os direitos 
da personalidade sejam suprimidos abusivamente, pois são normas jurídicas e, por 
conseguinte, de observância obrigatória (BULLOS, 2014).

Em contraponto com o direito à autonomia privada, o exercício dos atributos 
do Capital Erótico no âmbito organizacional privado é instrumento que maximiza o 
exercício pleno dos direitos fundamentais. Partindo dessa premissa, um conflito de 
direitos se instalará quando a parte contratante tem o poder de escolher se ocorrerá 
a contratação e manutenção da relação jurídica de trabalho ou não, por questões 
técnicas ou não. Nesse caso, trata de questões não técnicas (ou seja, subjetivas) do 
indivíduo. 

No outro polo, o indivíduo que possui um Capital Erótico mais aguçado, preemi-
nente, e facilmente perceptível dentro e fora da organização privada, está configurado 
também como sujeito de direito, com legitimidade para aprimorar a personificação 
dos seus direitos fundamentais da personalidade em sociedade.

Para tal situação, a interferência na contratação ou manutenção da relação de 
trabalho por fatores de gênero, comportamento, expressões e demais atributos do 
Capital Erótico tornam-se primícias de um mecanismo de discriminação e até mesmo 
um abuso do direito da autonomia privada. Como elencado anteriormente, os atribu-
tos são inatos e desenvolvidos ao longo da vida do cidadão, logo se personificam no 
“ser” humano, passando a integrar o aprimoramento dos seus direitos da personali-
dade em sociedade.

Importa ressaltar que o foco não está em restringir ou impedir a independência 
privada do contratante, mas sim em garantir que essa autonomia não ultrapasse a 
proporcionalidade dos direitos sopesados. Nesse ínterim, a ausência de contratação, 
em sede de entrevista pessoal, ou dispensa da relação laboral por fatores subjetivos 
– representados pelos direitos da personalidade – surge à violação ao direito da parte 
“contratada”, tornando passível de eventual indenização por danos morais. 

Observa-se, nessas circunstâncias, que há conflito de direitos. De um lado, o 
contratante exerce a autonomia privada ao optar em não contratar por fatores como 
sex appeal aguçado, atratividade física, beleza, ou até mesmo para evitar qualquer 
situação futura de assédios na empresa, com justificativa ínfima e escassa de funda-
mentação técnica-objetiva. Do outro lado, está o indivíduo que exerce seus direitos 
fundamentais da personalidade - Capital Erótico.

Assim, quando da entrevista pessoal ou da dispensa da relação de trabalho, é 
necessário que haja uma exposição técnica-objetiva por parte do contratante, com 
objetivo de prevenir abusos contra a personalidade e dignidade humana ou propor-
cionar eventuais reparações cível ou criminal.

Por sua vez, destaca-se que o fato de grande parte dos indivíduos utilizar, de for-
ma inconsciente, do exercício do Capital Erótico, acaba por não reconhecer que o seu 
direito a vida, intimidade e liberdade de expressão sejam passíveis de sofrer violações 
(BRASIL, 1998; BRASIL, 1995), no momento da contratação em si ou na quebra da ma-
nutenção da relação jurídica de trabalho, por fatores subjetivos e que nada vinculam 
ao cargo pretendido. 
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O importante é perceber que os direitos fundamentais da personalidade são 
direitos positivos – norma cogente –, e, em regra, também necessitarão de condutas 
positivas para sua realização no tocante à alocação de recursos materiais e humanos 
para serem efetivados e protegidos (SARLET, 2009). 

No âmbito de uma análise sociojurídica a partir do conceito de Hakim (2012), 
tornou possível comprovar que o Capital Erótico trata do pleno exercício de direitos 
fundamentais da personalidade. Logo, tal qual os demais direitos expressamente ins-
tituídos no inc. X do art. 5º da Constituição Federal de 1988, estará sujeito à reparação 
caso venha a ser violado, motivo pelo qual sua discriminação não deve ser banalizada 
a ponto de abafar ou coibir seu exercício.

Válido, por fim, ressaltar que o CE também pode ser uma desvantagem em al-
guns processos de seleção, já que existem organizações que tendem a crer que pes-
soas muito bonitas e com forte apelo sexual causem malefícios ao ambiente de traba-
lho, principalmente por desviarem a atenção de outros colaboradores ou ser fonte de 
instabilidade nas relações de trabalho, a exemplo da inveja, do assédio sexual e moral 
(HAKIM, 2012).

5. PRECEDENTES E JULGADOS ACERCA DA DISCRIMINAÇÃO E VIOLAÇÃO AO EXERCÍCIO 
DO CAPITAL ERÓTICO 

A doutrina reconhece que o dano moral surge como uma forma de reparar os 
danos ou lesões sofridas em decorrência da prática de uma conduta (omissiva ou 
comissiva), lícita6 ou ilícita, que violou um ou mais bens jurídicos da esfera extrapa-
trimonial da vítima. Objetiva-se, com isso, conferir um efeito compensatório ao dano 
experimento com fins de atenuar as consequências da lesão (FARIAS; ROSENVALD; 
BRAGA NETTO, 2015).

É válido destacar, que embora menos comum, os atos lícitos, conformes ao di-
reito, podem, da mesma maneira, em certos casos, empenhar dever de reparação. Os 
atos em estado de necessidade, por exemplo, embora lícitos (Código Civil, art. 188, II), 
podem ensejar responsabilidade civil, como se observa nas hipóteses mencionadas 
nos artigos 929 e 930, ambos do Código Civil de 2002, em que se reconhece o dever 
de reparar danos causados a terceiros em estado de necessidade. 

A título de exemplo, destaca-se a hipótese de um motorista que para se livrar de 
alguém que dirige em contramão de direção, descamba para o acostamento e derru-
ba um muro ou cerca pertencente a terceiro, haverá o dever de reparar o dano, com 
direito regressivo em relação ao causador do perigo, apesar da conduta ser reconhe-
cida como lícita, nos termos do art. 188, inciso II, do próprio Código. Prosseguindo na 
exemplificação, o art. 1.285 da Lei Civil estabelece o dever de reparar os danos causa-
dos ao dono de um prédio pelo vizinho que exerce o seu direito de passagem forçada, 
obtendo acesso à via pública (FARIAS; ROSENVALD; BRAGA NETTO, 2015).

O Código Civil vigente (BRASIL, 2002) também conclama a reparação de danos 

6  FARIAS, Cristiano Chaves de Farias, ROSENVALD, Nelson, BRAGA NETTO, Feli-
pe Peixoto. Curso de Direito Civil - Responsabilidade Civil. São Paulo: Editora Atlas, 
2015.

de ordem moral no art. 186, assim como no art. 927, em que os prejuízos de segunda 
ordem ou de ordem moral se encontram configurados na imagem que o autor reflete 
na sociedade.

Como se percebe, o dever de indenizar se origina contra aquele que, por meio 
de uma ação ou omissão, ocasionar dano a outrem. Faz-se necessário observar que 
própria jurisprudência tem se encarregado de dar interpretação à natureza da indeni-
zação dos danos morais no sentido de ser ela compensatória e não de ressarcimento, 
como no caso dos danos materiais (MATEUS, 2008). Assim, o agente está sujeito à 
compensação financeira, em razão de macular imagem, constranger ou violar direito 
subjetivo de terceiro.

A segurança contra a injustiça a ser reparada se dá e se efetiva na medida em 
que a injustiça é reparada, no sentido de proporcionar ao lesado os instrumentos efi-
cazes para uma recuperação, ainda que lenta, dos maléficos efeitos da lesão moral, 
invadindo a alma, dominando e enfraquecendo todo o organismo (ZENUN, 1997).

Tratando-se do valor a ser indenizado ao autor, deve-se considerar: a lesão cau-
sada, a extensão da lesão, o abalo à imagem social, a capacidade e o tempo de recu-
peração da boa imagem perdida. Nesse diapasão, vale ressaltar a função da punição 
como meio para minorar os prejuízos sofridos e, principalmente, para servir de exem-
plo, pedagogicamente, a que outros não ajam de igual forma (MATEUS, 2008).

Segundo a doutrina pátria, o dano moral está ligado ao estado anímico, psico-
lógico ou espiritual da pessoa (MATHEUS, 2008), identificando-se com a dor em seu 
sentido mais amplo. Engloba não apenas a dor física, mas também os sentimentos 
negativos, como a tristeza, a angústia, a amargura, a vergonha, a humilhação – é a dor 
moral ou o sofrimento do indivíduo que caracterizam o dano moral. Pode-se, assim, 
afirmar que o dano moral advém da dor gerada no íntimo do indivíduo (MATEUS, 
2008).

Nessa cenário e conforme salientado na seção anterior, depreende-se que a par-
tir da análise no âmbito das relações jurídicas privadas de contratação, é possível per-
ceber a existência de um conflito entre os direitos fundamentais da personalidade e 
da autonomia da vontade do contratante, tanto na entrevista pessoal quanto na ma-
nutenção da relação jurídica de trabalho, vez que a não admissão ou os rompimentos 
contratuais unilaterais por parte do contratante - com fundamentos subjetivos e não 
técnicos – tornam propensas a discriminação e a violação de direitos subjetivos.

Neste ínterim, destaca-se a Lei 9.029/95 que versa sobre práticas discriminató-
rias para efeitos admissionais ou de permanência da relação jurídica de trabalho, que 
imputam ao agente penalidade cível, administrativa e penal, a depender do caso em 
concreto que se constatar a discriminação (BRASIL, 1995).

A posição dos tribunais pátrios, como exemplo, o Tribunal Superior do Trabalho 
(TST) e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), é majoritária quando se 
trata do dever do empregador em promover a gestão racional das condições de segu-
rança e saúde do trabalho (TST, 2019). Conforme a posição da ministra Maria Cristina 
Peduzzi, do TST, deixar de providenciar essas medidas torna o empregador agente vio-
lador do dever objetivo de cuidado, configurando-se a conduta culposa (TST, 2019). 
Portanto, cabe ao empregador coibir o abuso de poder nas relações de trabalho e 
tomar medidas para impedir tais práticas, de modo que as relações no trabalho se 
desenvolvam em clima de respeito e harmonia (TST, 2020).
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Nesta senda, a 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região acatou 
recurso e aumentou o valor da indenização por danos morais em que duas empresas 
devem pagar a um empregado – porteiro - dispensado por não concordar em tirar o 
cavanhaque que usava há pelo menos 17 anos (exercício do Capital Erótico no am-
biente de prestação de serviço). O montante passou de R$ 3 mil reais para R$ 6 mil 
reais. Para o relator do caso, o desembargador Mauro César Silva, o dano moral não 
tem valor definido e sua reparação deve ser estabelecida conforme o prudente arbí-
trio do julgador (BRASIL, 2014). Veja:

O porteiro era funcionário de uma empresa que prestava ser-
viços à biblioteca de uma universidade. Ele usava cavanha-
que há pelo menos 17 anos. E foi com ele que o funcionário 
foi contratado. Após três meses de trabalho, o chefe da vigi-
lância exigiu a retirada do cavanhaque. O representante da 
empresa invocou a existência de uma norma interna para agir 
dessa forma. O empregado não aceitou a imposição e foi dis-
pensado (CONJUR, 2014).

Da decisão, concluiu o relator que a conduta é inaceitável e configura abuso do 
poder do empregador e discriminação estética, já que o cavanhaque em nada afeta 
o exercício da função de porteiro, afirmando ainda que o patrão só pode interferir na 
aparência do empregado em situações específicas e justificáveis (BRASIL, 2014).

Outro semelhante caso, foi de uma técnica de edificações que prestava serviços 
para o Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras) em Belém/PA que conseguiu restabelecer 
o valor de R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais) de indenização por ter sido vítima 
de assédio sexual cometido pelo fiscal do contrato, empregado da estatal. A decisão 
foi da Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho que considerou a indenização 
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) fixada anteriormente como insuficiente para coibir 
novos casos (TST, 2019).

Na avaliação da relatora do recurso de revista, ministra Maria Helena Mallmann, 
o valor fixado pelo TRT não atendeu ao critério pedagógico, não considerou o porte 
econômico da empresa e nem inibiu a ocorrência de outras situações similares. A 
ministra ressaltou que as investidas não eram veladas e que a vulnerabilidade é ainda 
maior devido ao fato da empregada vítima de assédio sexual por parte de superior 
hierárquico e empregado de empresa pública, ser terceirizada (TST, 2019).

Outro caso relevante ocorreu na Subseção II Especializada em Dissídios Indi-
viduais (SDI-2) do Tribunal Superior do Trabalho que confirmou a responsabilidade 
solidária de um ex-diretor do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 
(Ceeteps), em São Paulo (SP), pelo pagamento de indenização a uma secretária asse-
diada sexualmente por ele. A decisão foi proferida no julgamento de recurso ordinário 
na ação rescisória por meio da qual ele pretendia reverter a condenação (TST, 2019).

A vítima do assédio havia sido contratada em 2003 como recepcionista por meio 
de uma prestadora de serviços e depois exerceu o cargo em comissão de secretária. 
Na sentença em que a prática havia sido reconhecida, constatou-se que o diretor ten-
tou quatro vezes dispensá-la. As provas nos autos convenceram o juízo da 1ª Vara do 

Trabalho de Mauá da veracidade das alegações da vítima, pois testemunhas confirma-
ram o assédio e o interesse do professor por ela. Uma depoente relatou que ele teria 
dito, inclusive, que estava apaixonado “e que não sabia mais o que fazer, pois ela não 
queria saber dele” (TST, 2019).

Na explanação feita no site oficial do Tribunal Superior do Trabalho, 3 (três) ou-
tras testemunhas confirmaram que o diretor revirava habitualmente o lixo da secre-
tária, controlava seu relacionamento social com os colegas de trabalho e alunos e 
trancava sua sala para permanecer isolado com ela, impedindo o acesso de terceiros, 
excedendo e abusando de sua autonomia privada e profissional demonstrando dessa 
forma, nítido contraste diante dos direitos fundamentais da personalidade da vítima. 

O magistrado ao deferir a indenização, condenou o professor e o CEETEPS ao 
pagamento de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) a título de danos mo-
rais. O valor foi reduzido para R$ 100.000,00 (cem mil reais) pelo Tribunal Regional do 
Trabalho da 2ª Região (TRT-SP) (TST, 2019).

Em sede de recurso ordinário ao TST, o relator do recurso, ministro Dezena da 
Silva, explicou que o TRT fundamentou a condenação apenas no artigo 942, parágra-
fo único, do Código Civil, segundo o qual, “se a ofensa tiver mais de um autor, todos 
responderão solidariamente pela reparação” (TST, 2019), e, por unanimidade a SDI-2 
negou provimento ao recurso ordinário.

Outrossim, importante observar a etapa da entrevista pessoal, momento do 
processo seletivo no qual é necessário expor a personalidade para que os avaliadores 
possam analisar se o perfil do candidato tem a ver com as vagas que a empresa ofe-
rece, a autonomia privada do recrutador não pode ser irrestrita, pois está sujeita às 
limitações estabelecidas em lei e que assegurar o respeito dos direitos e liberdades 
dos demais (BULLOS, 2014).

Sob essa ótica, é importante ressaltar que a seleção deve averiguar a qualifi-
cação, o potencial, a técnica e a motivação do candidato ao emprego, pois as ques-
tões de foro íntimo do candidato não podem ser violadas no momento da entrevista 
(BRASIL, 1998; BRASIL, 1995). Ou seja, mesmo antes da contratação, a Justiça pode 
considerar que houve assédio moral ou até sexual contra o candidato a uma vaga, vez 
que a Constituição Federal veda a discriminação de qualquer espécie, seja por idade, 
sexo, religião ou qualquer outra condição (BRASIL, 1998). A depender do ocorrido, é 
possível registrar boletim de ocorrência, realizar denúncia junto ao Ministério Público 
do Trabalho e Superintendência Regional do Trabalho (BRASIL, 2014). 

Ilustrativamente, destaca-se um caso ocorrido em Cuiabá/MT em que a vítima, 
uma jovem de 18 anos, levou o currículo em uma loja localizada no bairro Jardim 
Leblon após ver na rede social da empresa uma oferta de emprego para a vaga de 
atendente de assistência técnica. Durante a entrevista, o proprietário, o sr. Claudinei 
Panta da Silva, de 45 anos, disse que faria um teste com a jovem e que a cada pergun-
ta que ela errasse teria que tirar uma peça de roupa e nos intervalos de conversa a 
assediava tateando o seu corpo e olhando suas tatuagens (FAVA, 2020). Pediu ainda 
que ela trocasse de roupa e colocasse o uniforme da empresa e em seguida andasse 
pela loja para avaliá-la e tocou em sua cintura, pegou-a pelas pernas e a colocou à for-
ça em cima de uma mesa. Em depoimento, a vítima desestabilizada emocionalmente, 
conseguiu escapar e procurou o Plantão de Atendimento a Vítimas de Violência Do-
méstica e Sexual para registrar a ocorrência (FAVA, 2020).
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Diante do ocorrido, a equipe policial do plantão coordenada pela delegada Janni-
ra Laranjeira Siqueira Campos iniciou as buscas para identificar e localizar o suspeito, 
que foi preso em flagrante em uma residência no bairro Ribeirão do Lipa, em Cuiabá, 
sendo conduzido ao plantão e autuado em flagrante por estupro (FAVA, 2020).

Vale destacar que em nota a delegada responsável pelo plantão policial à épo-
ca, salientou que a vaga divulgada pela empresa era para atendente, logo o serviço a 
ser realizado era exclusivamente por telefone, todavia, o suspeito alegou a aparência 
da vítima para buscar a oportunidade para ficar sozinho com ela e praticar o abuso 
(FAVA, 2020).

Desta forma, são notórias as dificuldades enfrentadas principalmente pelas mu-
lheres no mercado de trabalho. O assédio sexual fragiliza ainda mais a sua manu-
tenção no emprego e a ocupação de melhores cargos. Por essa razão, a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) aprovou a Convenção 190, ratificada pelo Brasil em 
junho de 2019 que tem por fulcro o combate e a eliminação da violência e do assédio 
no mundo do trabalho.

O empregador deve adotar posturas para evitar constrangimentos e violência 
no ambiente de trabalho, pois é sua obrigação cumprir e fazer cumprir as normas de 
segurança e medicina do trabalho, conforme o artigo 157, inciso I, da CLT (BRASIL, 
1943). Ademais, prevenir o assédio moral e sexual e garantir relações de trabalho em 
que predominem a dignidade, o respeito e os direitos do cidadão são algumas das 
diretrizes de práticas internas da Justiça do Trabalho, previstas na Política Nacional de 
Responsabilidade Socioambiental da Justiça do Trabalho disponível no Ato Conjunto 
CSJT.TST.GP 24/2014 (BRASIL, 2014).

Em tese, nota-se que é preciso que seja feita uma análise jurídica e técnica da 
motivação de um exercício da autonomia privada referente às dispensas, ausências 
de contratações ou de promoções de indivíduos que se utilizam dos atributos do Ca-
pital Erótico no seu desempenho social e profissional. 

É imprescindível destacar que, embora o ordenamento jurídico brasileiro e os 
precedentes dos Tribunais pátrios não tenham utilizado a terminologia do Capital Eró-
tico para reconhecer abusos e violações ou embasar suas decisões de intuito repara-
tório, respectivamente, a finalidade de punição e prevenção de eventuais discrimina-
ções e violações ao pleno exercício do Capital Erótico é salvaguardado nas entrelinhas 
de cada decisão dos tribunais superiores, visando pôr fim às práticas abusivas e dis-
crepantes da autonomia privada em sede de contratações em âmbito privado. 

Desta forma, o contratante ainda que protegido pela autonomia privada não 
pode exceder-se e subjetivamente alguém por questões de características físicas e 
constitutivas da personalidade que extrapolam a proporcionalidade e causam viola-
ção aos direitos. 

Sendo assim, o mecanismo de tutela estatal plausível e digno para proteger o 
indivíduo nessa situação é a indenização por danos morais, haja vista que garante o 
exercício basilar e fundamental de todos os cidadãos.

6. CONCLUSÕES

As recentes pesquisas de cunho sociológico acerca da atratividade física e se-
xualidade têm revelado que o Brasil é um dos países em que tais atributos são hiper-

valorados. Os aspectos socioculturais contribuem para que a erotização das relações 
integre o imaginário e as vivências organizacionais das pessoas (HAKIM, 2012). 

A partir de uma perspectiva sociológica, cunhado por Catherine Hakim, formou-
-se o conceito do CE, que se constitui no conjunto de atributos pessoais inatos e de-
senvolvidos na trajetória social do indivíduo: a beleza, atratividade física, sexual e so-
cial, e que influenciam tanto em âmbito pessoal, quanto profissional (HAKIM, 2012).

Neste panorama, colheu-se da supracitada pesquisa que o nível elevado de Ca-
pital Erótico, em geral, tende a proporcionar aos indivíduos características de mais 
persuasivos, percebidos como mais honestos, sociáveis, gentis e competentes, tendo 
facilidade em fazer amizades e possuindo melhores oportunidades pessoais e profis-
sionais. Com isso, recebem mais ofertas de empregos, promoções durante carreiras e 
melhores remunerações, ou seja, no ambiente organizacional o Capital Erótico pode 
gerar vantagens referentes à liderança de equipes, divulgações de produtos e servi-
ços, negociações e contato com os clientes (HAKIM, 2012).

É válido ressaltar que o elemento de habilidades sociais do CE se aproxima da 
teoria de Norbert Elias sobre o processo civilizatório, no qual se observa que em socie-
dades avançadas, o autocontrole, gerenciamento emocional e regras de sociabilidade 
se tornam arraigadas e habituais, de tal forma a constituírem-se em uma “segunda 
natureza”, inconsciente, e um hábito que raramente é quebrado (HAKIM, 2012).

Tais regras de civilidade são internalizadas mais completamente nas classes al-
tas, propiciando a definição de grupos de status, e torna-se parte da personalidade 
e estilo do indivíduo, aplicados em situações profissionais e na vida pessoal. Em con-
traponto, a insegurança consciente das regras sociais surgiria, em regra, nos grupos 
vulneráveis economicamente e de menor status, vez que o processo de aprendizagem 
educacional, de estilo, de boas maneiras e de habilidades sociais de interação, se da-
ria de modo gradativo (WOUTERS, 1989), à luz do conceito do Capital Erótico.

Para Hakim (2012), a boa aparência, intelecto, qualificações, personalidade e 
confiança determinam o salário, tanto de homens quanto de mulheres no setor priva-
do, mas, ressalta que a inteligência é ainda mais influente para aumentar a confiança, 
a educação e o salário. O efeito total da atratividade “é aproximadamente igual ao das 
qualificações educacionais ou da autoconfiança, mas é muito menor do que o impac-
to da inteligência. Pessoas atraentes acham mais fácil interagir socialmente, são mais 
persuasivas e, portanto, mais bem-sucedidas na vida pessoal e pública” (HAKIM, p. 
200 e 201, 2012). 

É preciso saber utilizar de forma equilibrada as competências desse capital a fim 
de que seja um aliado e não um empecilho na vida pessoal e profissional.

No panorama da gestão de contratação privada, a autosseleção para os empre-
gos mais bem pagos parece ser o fator mais importante nos processos do mercado 
de trabalho, Hakim (2012) destaca que os advogados mais atraentes se dirigem para 
o setor privado e para as maiores empresas em que a média de salário é alta e os ad-
vogados autônomos e atraentes adquirem ganhos ainda maiores dos que os que são 
atraentes e trabalham em uma empresa. Ademais, a autora afirma “Os clientes pre-
ferem advogados com boa aparência e outros estudos demonstram que advogados 
atraentes conseguem resultados melhores no tribunal, arranjando mais clientes em 
número e em fidelidade” (HAKIM, p. 196, 2012). 

Na economia do conhecimento e em outros campos sociais, a boa aparência e 
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habilidades sociais associadas rendem benefícios concretos, medidos facilmente atra-
vés dos ganhos. A atratividade física aumenta a produtividade em ocupações liberais 
e de gestão, principalmente porque pessoas atraentes e agradáveis são mais persua-
sivas e é mais fácil de trabalhar com elas, portanto, o elemento habilidade social do 
Capital Erótico é um fator-chave, além das habilidades de apresentação pessoal e es-
tilo (HAKIM, 2012).

A perspectiva jurídica do exercício pleno do direito da personalidade é garan-
tia prevista na Carta Magna de 1998 por meio do artigo 5º, inciso X. Através deste 
amparo constitucional, tornou-se possível a garantia de exercer atributos subjetivos 
naturais ou desenvolvimento, esses atributos constituem o Capital Erótico evidencia-
dos por Hakim (2012). A garantia da liberdade de expressão possibilita o investimento 
pessoal no seu viés mais sedutor, charmoso e persuasivo e essas características são 
escassas em uma sociedade desatenta em relação à empatia.

Acrescenta-se que o artigo 5º, inciso X, da CF/98, garante a inviolabilidade da 
vida privada, da intimidade, honra e imagem das pessoas e o desrespeito sujeito à 
reparação cível. E quando da interpretação extensiva, garante a tutela jurisdicional 
por meio da aplicação de outras penalidades administrativas ou penais quando devi-
damente comprovadas em juízo.

Para o pleno exercício do direito fundamental da personalidade é necessário 
o viés protetivo do poder Estatal, seja na garantia ao pleno exercício como na tutela 
de eventuais arbitrariedades e violações a terceiros. Portanto, exercer e investir no 
Capital Erótico, por si só, não configura causa ou motivo de discriminação nos setores 
privados de trabalho, ou seja, essa escolha de vida - em exercer o Capital Erótico – tra-
ta-se da prática dos direitos fundamentais da personalidade (BRASIL, 1988).

Contudo, a apresentação de Capital Erótico nos ambientes organizacionais e de 
trabalho, mesmo sendo necessários ao mercado moderno e nas organizações con-
temporâneas, requer certa discrição, a fim de não gerar mal-entendidos e não culmi-
nar em penalidades.  Todavia, o fato de o contratante, simplesmente abusar da sua 
autonomia privada e afastar subjetivamente alguém, do âmbito laboral, por questões 
de características físicas e constitutivas da personalidade, extrapolam a proporciona-
lidade e causam violação aos direitos. 

 Sendo assim, o mecanismo de tutela estatal plausível para proteger o indivíduo 
nessa situação é a indenização por danos morais garantindo o exercício basilar e fun-
damental de todos os cidadãos (PINTO, 2006), tanto em sede de entrevista pessoal 
quanto na manutenção da relação jurídica de trabalho.

Trata-se de temática já conhecida popularmente, todavia com escassa divul-
gação científica, sendo necessárias mais pesquisas nesse campo de conhecimento. 
A análise da influência do Capital Erótico na seleção de pessoas e empregabilidade 
perpassa todas as relações de trabalho e abrange todo o ambiente organizacional. É 
necessário o desenvolvimento de estudos nessa área com maior rigor científico, para 
que desta forma, se reconheçam nas relações estabelecidas no ambiente organiza-
cional do mercado de trabalho, a influência sociojurídica do Capital Erótico e seus 
impactos na relação laboral. 

A modo de consideração, são notórias as dificuldades enfrentadas principalmente 
pelas mulheres no mercado de trabalho, e o assédio sexual fragiliza ainda mais a 
sua manutenção no emprego e a ocupação de melhores cargos. Por essa razão, a 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) aprovou a Convenção 190, ratificada pelo 
Brasil em junho de 2019, que é contra a violência e assédio no mundo do trabalho, 
além da Lei 9.029/95 contra a discriminação no ambiente laboral (BRASIL, 1995).

Portanto, a pesquisa não é limitada ao presente artigo. O que se almeja é incen-
tivar o olhar crítico e de rigor científico à matéria a partir da abordagem sociojurídica 
do Capital Erótico, propondo-se assim, continuidade por meio de estudos e pesquisas 
aprofundadas. 

Na presente conjuntura, é imprescindível a análise jurídica e técnica das moti-
vações do exercício da autonomia privada, em sede de entrevista pessoal e dispen-
sa arbitrária, prevenindo assim, práticas discriminatórias e limitativas para efeito de 
acesso à relação de trabalho, ou de sua manutenção, incentivando o combate a even-
tuais assédios e discriminações no setor privado, por meios de formulários objetivos 
e demais meios fiscalizatórios, no intuito de proteger os trabalhadores que se utilizam 
dos atributos subjetivos do Capital Erótico - características natas ou apreendidas - no 
seu desempenho social e profissional.
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AS POLÍTICAS PÚBLICAS E A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO  NA 
SALVAGUARDA DO DIREITO À  EDUCAÇÃO INFANTIL 

Rodrigo Baptista Braziliano1

Isabela Maria Stoco2

SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. O Direito à Educação Infantil no ordenamento  jurídi-
co brasileiro; 3. A importância do investimento e do desenvolvimento de  políticas pú-
blicas pelos entes municipais na educação infantil; 4. A competência  constitucional-
mente outorgada aos municípios para efetividade do Direito  à Educação; 5. A atuação 
do Ministério Público na salvaguarda do direito à  educação infantil; 6. Considerações 
finais; 7. Referências Bibliográficas.

RESUMO: Ante sua essencialidade, o direito à educação se constitui direito  fun-
damental e detém notável relevância no ordenamento jurídico pátrio,  sendo tema 
afeto de inúmeros diplomas legais. Nesse sentido, nota-se que  a Constituição outor-
gou aos municípios o dever de desenvolvimento de  políticas públicas na educação 
infantil. Porém, diversos fatores fizeram com  que este direito não fosse visto como 
prioridade pelo administrador público,  cabendo ao Ministério Público, a partir da uti-
lização de instrumentos  processualmente estabelecidos, a busca pela sua efetivação. 
Assim, após  uma análise no direito à educação no ordenamento jurídico pátrio e da  
importância do desenvolvimento de políticas públicas nesta área, analisou-se a atua-
ção do Ministério Público dentro das Varas de Infância e Juventude  para efetividade 
deste direito.  

PALAVRAS-CHAVE: Educação infantil; Ministério Público; Direito à Educação;  po-
líticas públicas; poder judiciário. 

1. INTRODUÇÃO 
A Educação Infantil, que diz respeito à primeira etapa da Educação  Básica, ob-

jetiva o desenvolvimento integral da criança até os seus 05 (cinco)  anos de idade, em 
seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social.  Desta forma, neste período 
escolar tem-se por finalidade conduzir o pequeno  cidadão à socialização, bem como 
construir alicerces para sua alfabetização,  constituindo-se, portanto, etapa essencial 
para o desenvolvimento da vida  escolar de qualquer pessoa. 

A Constituição da República, em seu artigo 211, §2º, estabelece que  os entes 

1 Promotor de Justiça no Estado do Paraná, lotado na 3º Promotoria de Justiça 
de Campo  Largo.

2 Aluna do 7º período do curso de Direito da FAE Centro Universitário. Estagiária 
de Direito  do Ministério Público do Estado Paraná, lotada na 3º Promotoria de Justiça 
de Campo Largo. 

municipais, ainda que em colaboração com a União e os estados,  deverão atuar prio-
ritariamente no ensino fundamental e na educação  infantil. Neste sentido, a criação 
e manutenção de programas específicos  para implementação de vagas e desenvolvi-
mento de políticas públicas nesta  área recairá precipuamente sobre Municípios, os 
quais devem adotar uma  política prioritária de atendimento educacional dos direitos 
da criança.  

Contudo, nota-se que não há a devida observância ao exposto na  legislação 
pátria no que diz respeito à priorização da destinação de recursos  para essa área, o 
que resulta em invariáveis prejuízos ao desenvolvimento das  crianças. Assim, cabe 
ao Ministério Público, na função de tutelar os direitos  coletivos, a partir da atuação 
extrajudicial ou judicial, garantir a efetividade  do direito fundamental à educação.  

Nesta perspectiva, a partir da observância da legislação brasileira no tocante ao 
direito à educação infantil e a importância do desenvolvimento  de políticas públicas 
nesta área, realizar-se-á uma análise da competência  atribuída aos Municípios para 
efetivação deste direito, e, por fim, de que  forma poderá o Ministério Público atuar 
para efetivá-lo em caso de inércia  do ente municipal.  

2. O DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL NO ORDENAMENTO  JURÍDICO BRASILEIRO 

Diante de sua essencialidade, o direito à educação se constitui  direito funda-
mental e detém especial relevância no ordenamento jurídico  pátrio, eis que, além de 
ser constitucionalmente protegido, é tema afeto a  inúmeros diplomas legais. Como 
exemplo disso, cita-se o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069 de 1990) e 
Lei de Diretrizes e Bases para a  Educação (Lei 9.394 de 1996), que notadamente se 
dedicam a regulamentar  – e concretizar – esse direito.  

A Constituição Federal de 1988, diante de sua evidente pretensão  normativa, 
alçou o direito à educação como direito social, estabelecendo  assim fiel compromisso 
com sua efetivação. Na lição de José Afonso da  Silva3, os direitos sociais são “presta-
ções positivas proporcionadas pelo  Estado direta ou indiretamente, enunciadas em 
normas constitucionais,  que possibilitam melhores condições de vida aos mais fra-
cos, direitos que  tendem a realizar a igualização de situações sociais desiguais.”.  

Levando em consideração o conceito de direito social acima  esposado, é certo 
afirmar que, dentre todos os direitos sociais elencados no  artigo 6º da lei maior, o 
direito à educação é o que demanda maior atenção  da sociedade como todo, espe-
cialmente porque é a base para a formação  de uma sociedade justa, sólida e conse-
quentemente mais democrática.  Neste sentido, Mendes e Branco4 corroboram tal 

3 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo, 38º edição. Ma-
lheiros, 2014.

4 MENDES, Gilmar Ferreira, BRANCO, Paulo Gonet. Curso de direito constitucio-
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assertiva e dispõem que  “dentre os direitos sociais, o direito à educação tem as-
sumido importância  predominante para a concretização dos valores tutelados pela 
Constituição  e, principalmente, para a construção de patamar mínimo de dignidade 
para  os cidadãos.”. 

Neste espectro, relevante salientar que a Constituição não se limita  a elencá-lo 
como direito social, mas também amplamente o aprofunda no  capítulo III, intitulado 
“Da Educação, da Cultura e do Desporto”, trazendo  regramento específico e abran-
gente sobre o assunto na Seção I, mais  especificamente nos artigos 205 a 214.  

Nesse sentido, extrai-se o disposto no texto constitucional, o artigo  205 estabe-
lece que a educação é dever do Estado e da família e deverá  ser incentivada com a 
colaboração da sociedade, a fim de possibilitar o  desenvolvimento pleno da pessoa, 
seu preparo para o exercício da cidadania  e sua qualificação para o trabalho. Destar-
te, tal regra também é contida no  artigo 227 da Carta Suprema, in verbis:  

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança,  ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à  saúde, à alimen-
tação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à  dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária,  além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação,  exploração, violência, crueldade e opressão. 

Ainda no que tange ao constitucionalmente disposto acerca da  educação, são 
elencados no artigo 206 alguns princípios os quais deverão ser  observados no ensino, 
quais sejam: a) igualdade de condições para o acesso e  permanência na escola; b) 
liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar  o pensamento, a arte e o saber; 
c) pluralismo de ideias e de concepções  pedagógicas; d) gratuidade do ensino público 
em estabelecimentos oficiais;  e) valorização dos profissionais da educação escolar; 
f) gestão democrática  do ensino público, g) garantia de padrão de qualidade, h) piso 
salarial  profissional nacional para os profissionais da educação. 

Relevante destacar que em seu artigo 208, IV, o texto constitucional  estabelece 
que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante  a garantia de educa-
ção infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 05  (cinco) anos de idade. Ainda 
nesta linha, seu artigo 211, §2º dispõe que os  Municípios atuarão prioritariamente no 
ensino fundamental e na educação  infantil.  

Assim sendo, nota-se que a concretização do direito à educação  infantil recai 
precipuamente aos entes municipais, o qual deve ser assegurado  pelo estabeleci-
mento de vagas suficientes para população infantil. Para tanto,  deverão destinar, no 
mínimo, vinte e cinco por cento da receita resultante  de impostos para manutenção 
e desenvolvimento do ensino, conforme se  denota do exposto artigo 212, caput, 

nal, 11º  edição. Editora Saraiva, 2016.

também da Carta Magna. 

Na esteira das disposições constitucionais, o Estatuto da Criança e  do Adoles-
cente (Lei nº 8.069 de 1990), em seu capítulo IV, denominado “Do  Direito à Educação, 
à Cultura, ao Esporte e ao Lazer”, mais especificamente  nos artigos 53 a 59, traz re-
gramento específico e detalhado sobre o direito  à educação, além de prever no seu 
artigo 4º que este direito deve ser  assegurado com absoluta prioridade.  

Ainda que devam ser observados o previsto na Constituição e  no Estatuto da 
Criança e do Adolescente, toda atuação estatal deverá ser  pautada em atender ao 
conteúdo subjetivo advindo dos princípios da proteção integral e da condição peculiar 
de pessoa em desenvolvimento,  também previstos no estatuto infanto-juvenil. Ou 
seja, não basta que haja somente a construção de escolas físicas, mas também as ati-
vidades  governamentais devem ser voltadas à efetivação por completo deste direito.  
Nesse sentido:  

O compromisso público pela efetivação do direito à educa-
ção  deve ser renovado conforme o princípio e a doutrina 
da proteção  integral, pelo desenvolvimento de atividades 
conjuntas com outras  entidades governamentais e não go-
vernamentais para o implemento,  universalização, mobi-
lização, acesso, permanência e fiscalização. Enfim,  a efeti-
vação desse direito fundamental – e recíproca obrigação do 
Poder  Público – também se opera por meio de mecanismos 
de exigibilidade.5 (grifo acrescido) 

Confirmando o exposto no artigo 215 da lei maior, o artigo 53 do ECA  institui que 
a educação será promovida e incentivada com a colaboração da  sociedade, visando 
ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para  o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho, sendo dever do  Estado e da família, sendo, inclusive, 
dever dos pais a efetivação da matrícula  escolar de seus filhos (artigo 55, ECA).  

Nesta senda, nota-se que a legislação não se preocupou somente  com o ensino 
das disciplinas da grade comum, mas também com o  desenvolvimento da capacida-
de e aperfeiçoamento de habilidades voltadas  ao exercício da cidadania, devendo, 
para tanto, serem respeitados os valores  culturais, artísticos e históricos próprios do 
contexto social da criança e do  adolescente (artigo 58, ECA). Sobre este dispositivo, 
Digiácomo e Amorim6 estabelecem que:  

5 RAMIDOFF, Mário Luiz. Col. Saberes do Direito 37 - Direitos Difusos e Coleti-
vos IV - Estatuto  da Criança e do Adolescente, 1ª edição. Saraiva, 02/2012

6 DIGIÁCOMO, José Murillo. DIGIÁCOMO, Ildeara de Amorim. Estatuto da Crian-
ça e do  Adolescente Anotado e Interpretado, 7º edição. FEMPAR, 2017. 
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A educação, portanto, não pode ser mero sinônimo de “ensi-
no” das  disciplinas tradicionais (português, matemática, his-
tória, geografia  etc.), mas sim deve estar fundamentalmente 
voltada ao preparo para o  exercício da cidadania, inclusive 
para o trabalho qualificado, através da  aprendizagem/pro-
fissionalização e o ensino de seus direitos fundamentais. 

No artigo 54 do estatuto infanto-juvenil, estabelece-se que é dever  do Estado 
assegurar à criança e ao adolescente atendimento em creche e  pré-escola às crianças 
de zero a cinco anos de idade, o que, conforme já  explicitado, possui correspondência 
com o exposto no dispositivo 208, IV da  Constituição.  

Por sua vez, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,  promulgada em 
1996, objetivando dar efetividade ao texto constitucional e  do Estatuto da Criança e 
do Adolescente, estabeleceu dois níveis de ensino:  a educação básica e a educação 
superior. A educação básica, com fulcro no  artigo 21 do mencionado diploma legal, 
congregou a educação infantil, o  ensino fundamental e o ensino médio.  

No tocante à educação básica infantil, percebe-se que a lei teve  especial preo-
cupação com seu regramento, prevendo o atendimento gratuito  em creches e pré-
-escolas dos 0 (zero) aos 05 (cinco) anos de idade, a qual  deverá ter por finalidade o 
desenvolvimento integral da criança de em seus  aspectos físico, psicológico, intelec-
tual e social, complementando a ação da  família e da comunidade (artigo 4º, inciso 
IV c/c 29).  

Tal como prevê a Constituição, a LDBN dispõe, em seu artigo 11,  inciso V, que 
incumbe aos municípios oferecer a educação infantil em  creches e pré-escolas. Por 
isso, os municípios, como entes responsáveis pela  efetivação do direito à educação 
infantil, devem possuir como prioridade  em sua atuação o desenvolvimento de polí-
ticas públicas na área da  infância.  

Diante do exposto, percebe-se que a legislação brasileira traz  regramento claro 
e extenso acerca deste precioso direito, devendo este ser  diariamente observado 
pelo administrador público para que a sociedade  brasileira se desenvolva de modo 
a serem assegurados todos os demais  direitos humanos sociais previstos no ordena-
mento jurídico brasileiro.  

Desta forma, feitas as considerações acerca da educação no  ordenamento jurí-
dico pátrio, passa-se a analisar as políticas públicas  realizadas na área da infância e 
juventude, destacando sua relevância para a  efetivação do previsto no ordenamento 
jurídico brasileiro. 

3. A IMPORTÂNCIA DO INVESTIMENTO E DO DESENVOLVIMENTO  DE POLÍTICAS PÚBLI-
CAS PELOS ENTES MUNICIPAIS NA EDUCAÇÃO  INFANTIL 

Conforme anteriormente esposado, o texto constitucional elevou a  educação 
como direito de todos e como sendo dever do Estado e da família,  que deve ser pro-
movido e incentivado com a colaboração da sociedade,  visando o pleno desenvolvi-
mento da pessoa, seu preparo para o exercício  da cidadania e sua qualificação para 
o trabalho. Assim, no que diz respeito  ao dever estatal, a atuação governamental 
deverá voltar-se à efetivação de  determinados direitos estabelecidos na legislação, o 
que fará por meio da  instituição de políticas públicas.  

Após o desenvolvimento do Estado de bem-estar social (Welfare  State), o qual 
é amplamente prestacional e marcado pelo compromisso de  promover os anseios 
sociais, a questão referente às políticas públicas ganhou  especial relevância, eis que 
estes se prestam à efetivação dos direitos  humanos, notadamente os direitos sociais7. 
Sobre as políticas públicas,  Siqueira Júnior8 as define como sendo “ações que o gover-
no realiza com  a finalidade de atingir as metas estabelecidas e que serão realizadas 
pela  administração pública.”.  

Assim, sabendo que as políticas públicas dizem respeito à orientação  política 
governamental adotada pelos administradores públicos, Grinover9 destaca que “a 
fruição de direitos como à saúde, à educação, à habitação,  ao trabalho, ao meio am-
biente sadio dependem, assim, da organização do  Estado, que fixa e implementa po-
líticas públicas (igualitárias e universais  por natureza), por intermédio da função legis-
lativa (leis) e da função  administrativa (planejamento e ações de implementação).”. 

Nesse sentido, a atividade estatal deverá voltar-se à realização  de atividades 
em favor da coletividade, mediante a elaboração de um planejamento estratégico, do 
qual estabelecerá metas e prioridades, a partir  do exercício da atividade discricioná-
ria dos administradores públicos.  

Contudo, determinados direitos sociais necessitam de maior  observância e in-
vestimento pelo administrador público e algumas políticas  públicas proclamam obri-
gatoriedade da atuação diante de sua relevância no  ordenamento jurídico, podendo-
-se elencar a educação como exemplo.  

Desta forma, mesmo que se deva observar a discricionariedade de  atuação do 
Poder Executivo, é certo que o investimento na educação infantil  não pode ficar à 

7 BUCCI, Maria Paula Dallari. Buscando um Conceito de Políticas Públicas para a 
Concretização  dos Direitos Humanos. Disponível em: http://www.polis.org.br/uplo-
ads/831/831.pdf. Acesso  em 28 de abr. de 2018.

8 SIQUEIRA JÚNIOR, Paulo Hamilton. Cidadania e Políticas Públicas. Doutrinas 
Essenciais de  Direito Administrativo. Vol. 3, p. 425 – 451, Nov/2012. 

9 GRINOVER, Ada Pellegrini. Seoul Conference 2014 – Constitution and procee-
dings the judiciary  as an organ of political control. Revista de Processo. Vol. 249/2015, 
p. 19 – 29, Nov/2015. 
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mercê da vontade dos administradores públicos, que muitas  vezes não dão a devida 
importância para esse riquíssimo direito que consiste  em um dever e numa função 
essencial do Estado. Assim destaca Ribeiro10: 

Esta temática guarda relação com a discricionariedade do 
administrador,  pois a mesma será exercida no momento da 
decisão sobre vários interesses  concorrentes, muito embora 
se apresentem, as políticas públicas,  como instrumento de 
controle do exercício do poder discricionário na  medida em 
que exigem a apresentação dos pressupostos materiais das  
opções administrativas feitas ou que embasam as decisões 
tomadas e  que geraram a ação administrativa, é dizer, as 
práticas implementadas  pela Administração Pública, nas suas 
variadas vertentes (contratos, atos,  negócios etc.), ainda que 
sob o manto da discricionariedade, devem sempre  exprimir 
não a vontade e decisão isoladas e pessoal do agente pú-
blico  e, sim, escolhas politicamente direcionadas ao atingi-
mento do interesse  público a concretizar. Em outros termos, 
não se pode dizer que haja ato  propriamente discricionário, 
mas apenas discricionariedade por ocasião  da prática de cer-
tos atos, uma vez que nenhum ato é absolutamente  discricio-
nário, já que será sempre vinculado com relação ao fim, que 
é  sempre e obrigatoriamente o mesmo: um interesse público 
e à competência  pelo mesmo. (grifo acrescido) 

Ainda nesse sentido, leciona Garcia11:  

O que se verifica é que cada vez mais os atos da Adminis-
tração Pública -  ainda que no exercício de competências dis-
cricionárias - devem expressar  não mais a decisão isolada 
e pessoal do agente, mas, acima de tudo,  escolhas politica-
mente informadas que por tal meio evidenciem os  interesses 
públicos a serem concretizados.  

Em conformidade com o exposto, nota-se que a Constituição  Federal estabe-
leceu em seu artigo 211, §2º que os Municípios atuarão  prioritariamente no ensino 
fundamental e na educação infantil, devendo  para tanto destinar 25% (vinte e cinco 

10 RIBEIRO, Lauro Luiz Gomes. O papel do Ministério Público e as Políticas Públicas 
na Educação.  Revista de Direito Educacional. Vol. 3/2011, p. 151-171, jan-jun/2011. 

11 GARCIA, Rafael Barreto. O poder judiciário e as políticas públicas no Brasil: aná-
lise doutrinária  e evolução casuística. Revista dos Tribunais, vol. 879/2009, p. 62, 
Jan/2009.

por cento) de sua receita para investir  na área educacional. Assim, é correto afirmar 
que estes entes serão os  responsáveis pelo investimento e desenvolvimento de polí-
ticas públicas  eficazes para desenvolvimento da educação infantil.  

Nesta perspectiva, diante da importância deste direito, o  investimento munici-
pal para desenvolvimento de políticas públicas na  área educacional não pode se limi-
tar ao constitucionalmente previsto.  Em caso de insuficiência de recursos, podem os 
municípios, por meio do  estabelecimento de políticas prioritárias de governo, buscar 
cooperação com  os entes estaduais e federais. Assim menciona Awazu12:  

Portanto, em se tratando do ensino fundamental, onde deve atuar o  Município 
prioritariamente, gera-se uma pressão cada vez maior sobre os  orçamentos munici-
pais a fim de executar medidas pontuais para dar conta  do cumprimento de deman-
das cada vez mais numerosas por parte da  população, abrindo caminho assim para 
a cooperação entre a União e os  Municípios para que estes possam ter condições de 
implementar políticas  educacionais adequadas. 

O investimento nesta área não pode ser deixado de lado, eis  que potencializa 
a construção de uma democracia sedimentada de uma  sociedade mais justa. Como 
é cediço, inexiste sociedade desenvolvida  sem o devido investimento nesta área, 
devendo-se para tanto observar os  objetivos constitucionais previstos no artigo 3º, 
quais sejam: a) construir uma  sociedade livre, justa e solidária; b) garantir o desenvol-
vimento nacional; c)  erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualda-
des sociais e  regionais; e d) promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 
raça,  sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.  

Nesta perspectiva, dispõe Santos13:  

Na atualidade não existe Estado que se desenvolveu, ou 
que se encontra  em pleno desenvolvimento sem que tenha 
investido maciçamente  na Educação. Apenas para exempli-
ficar temos assim, o Estado também  cumprindo a sua fina-
lidade que é o “bem comum” de toda coletividade que  com-
põe a Sociedade. O Estado jamais pode esquecer-se de sua 
finalidade e  do olhar atento para o desenvolvimento e para a 
dinâmica social, pois, como  anota Delors “o desenvolvimento 
tem por objeto a realização completa  do homem em toda 

12 AWAZU, Luís Alberto de Fischer. Algumas considerações acerca da participação 
do município  na efetivação do direito à educação e possibilidades de cooperação. 
Revista de Direito  Educacional. Vol. 3/2011, p. 173 – 185, Jan - Jun / 2011.  

13 DOS SANTOS, Aloysio Vilarino. Políticas educacionais nas cidades. Revista de 
Direito  Educacional. Vol. 2/2010, p. 27 – 62, Jul - Dez / 2010. 



302 303MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume II MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume II

a sua riqueza e na complexidade das suas expressões  e dos 
seus compromissos: indivíduo, membro de uma família e de 
uma  coletividade, cidadão e produtor, inventor de técnicas e 
criador de sonhos”. 

No entanto, o que se nota é o desrespeito à previsão no tocante  à obrigato-
riedade de investimento e desenvolvimento de políticas públicas  nesta área, e as 
justificativas apresentadas pelos entes municipais são  inúmeras – vão desde a falta 
de recursos até à invocação princípio da  “reserva do possível”, tese defensiva que 
comumente é trazida à discussão  pelos entes municipais.  

Desta maneira, considerando que muitas vezes a atuação municipal  não leva 
em consideração todos os aspectos prioritários estabelecidos, bem  como que a Carta 
Constitucional prevê a possibilidade de intervenção do  Judiciário em situações em 
que se constata a omissão do Poder Legislativo  e Executivo, este se torna importante 
protagonista para sanar vícios  identificados nas políticas adotadas pelo Executivo e 
Legislativo, bem como  no investimento e na efetivação das políticas públicas, princi-
palmente na  área da educação infantil.  

4. A COMPETÊNCIA CONSTITUCIONALMENTE OUTORGADA  AOS MUNICÍPIOS PARA EFE-
TIVIDADE DO DIREITO À EDUCAÇÃO  INFANTIL 

Um dos grandes desafios que o administrador público municipal  tem para en-
frentar é a questão de garantir vagas em creches para toda a  população infantil da 
cidade que administra. 

É cediço que toda criança tem direitos básicos, dentre eles, o direito  à educa-
ção, sendo tal regra exposta na Constituição, no Estatuto da Criança  e do Adolescente 
(Lei nº 8.069 de 1990) e na Lei de Diretrizes e Bases da  Educação Brasileira (Lei nº 
9394 de 1996), conforme afirmado no item “2” do  presente estudo. 

 
A educação, como direito fundamental de segunda dimensão –  prestação po-

sitiva, tem aplicação imediata e incondicionada, razão pela qual  tal direito é alçado 
à categoria de direito indisponível do cidadão, sendo  dever do Estado (lato sensu) 
propiciar meios que viabilizem o seu exercício  (poder-dever) – força normativa da 
Constituição. 

Sobre a força normativa da Constituição, destaca-se: 

Mas, a força normativa da Constituição não reside, tão-so-
mente, na  adaptação inteligente a uma dada realidade. A 
Constituição jurídica logra  converter-se, ela mesma, em força 
ativa, que se assenta na natureza  singular do presente (in-
dividuelle Beschaffenheit der Gegenwart). Embora  a Cons-
tituição não possa, por si só, realizar nada, ela pode impor 

tarefas.  A Constituição transforma-se em força ativa se essas 
tarefas forem  efetivamente realizadas, se existir a disposição 
de orientar a própria  conduta segundo a ordem nela estabe-
lecida, se, a despeito de todos os  questionamentos e reservas 
provenientes dos juízos de conveniência, se  puder identificar 
a vontade de concretizar essa ordem. Concluindo; pode se 
afirmar que a Constituição converter-se-á em força ativa se 
fizerem se presentes na consciência geral – particularmente, 
na consciência dos  principais responsáveis pela ordem consti-
tucional –, não só a vontade de  poder (Wille zur Macht), mas 
também a vontade de Constituição (Wille zur  Verfassung)”.14 

Veja-se que não há como ignorar o direito à educação da população  infanto-ju-
venil, sendo este um dos direitos mais caros de todo pequeno  cidadão, além de um 
dos principais deveres do Estado na garantia dos  direitos fundamentais. 

Nesse cenário, a competência municipal ganha importante relevo,  porque é 
dever inafastável do ente público municipal garantir a educação  infantil, qual seja, 
vagas em creche, nos chamados CMEI (Centros Municipais  de Educação Infantil), de 
maneira prioritária. 

A prioridade a ser observada pelos Municípios na garantia do  Direito à Educação 
já foi chancelada pelo Pretório Excelso em diversas  oportunidades, citando-se como 
exemplo os Recursos Especiais nº 1076911,  nº 639337, nº 464143, nº 463210 e nº 
401023.  

No Recurso Especial nº 1076911, o Ministro Celso Antônio Bandeira  de Melo, 
em brilhante voto, destacou que:  

Com efeito, tal como ressaltado na decisão agravada, o direi-
to à educação  – que representa prerrogativa constitucional 
deferida a todos (CF, art. 205),  notadamente às crianças (CF, 
arts. 208, IV, e 227, “caput”) – qualifica-se  como um dos direi-
tos sociais mais expressivos, subsumindo-se à noção  dos di-
reitos de segunda geração (ou dimensão) (RTJ 164/158-161), 
cujo  adimplemento impõe ao Poder Público a satisfação de 
um dever de  prestação positiva, consistente num “facere” ou 
em um “praestare”, pois o  Estado dele só se desincumbirá 
criando condições objetivas que propiciem,  aos titulares des-
se mesmo direito, o acesso pleno ao sistema educacional,  in-
clusive ao atendimento, em creche e pré-escola, “às crianças 

14 HESSE, Konrad. A Força Normativa da Constituição. Tradução de Gilmar Ferrei-
ra Mendes.  Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1991, p. 19. 
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até 5 (cinco)  anos de idade” (CF, art. 208, IV, na redação dada 
pela EC nº 53/2006). [...]  

O alto significado social e o irrecusável valor constitucional de 
que se  reveste o direito à educação infantil – ainda mais se 
considerado em face  do dever que incumbe ao Poder Público 
de torná-lo real, mediante concreta  efetivação da garantia 
de atendimento, em creche e pré-escola, às crianças  de até 
cinco anos de idade (CF, art. 208, IV) – não podem ser menos-
prezados  pelo Estado [...] 

Contudo, em que pese à ampla previsão legal e a chancela judicial, a  realidade 
brasileira é bastante diferente. O que se vê na prática, em grande  parte dos municí-
pios, é um completo esquecimento da garantia desse direito  fundamental, deixando 
o Estado de lado um dos seus principais deveres  constitucionais, não atendendo à 
prioridade constitucional e legal. 

A educação é a base para a construção de uma sociedade justa e  organizada, 
porém a inércia estatal na efetivação desse direito a todos os  cidadãos acarreta uma 
série de reflexos a médio e longo prazo, na formação  de uma população sem a devida 
instrução, que muitas das vezes fica à  margem dos seus direitos, diante da completa 
falta de preparo educacional  mínimo. 

Conforme já exposto, é irrefutável que os municípios devem atuar  com priori-
dade na garantia da educação infantil, conforme se extrai do art.  211, parágrafo 2º, 
da Constituição da República.  

Apesar de a educação ser um direito fundamental, com previsão  constitucio-
nal e legal de prioridade, não se vê por parte dos gestores a fiel  observância dos 
comandos legais e constitucionais, já que existem milhares  de crianças brasileiras 
fora dos bancos escolares, nas longas filas de espera por vagas em creche, mormente 
porque os gestores optam – não poucas  vezes – por não observar a prioridade legal 
e constitucional, direcionando  importantes recursos públicos para gastos supérfluos, 
ao invés de aplicar tais  recursos de forma correta, na observância da prioridade in-
fanto-juvenil. 

Ao tratar do assunto, Wilson Donizeti Liberati15 assinala que: 

Por absoluta prioridade devemos entender que a criança e o 

15 LIBERATI, Wilson Donizeti. Comentários ao estatuto da criança e do adoles-
cente. 4. edição São Paulo: Malheiros, 1997. p. 16-17.

adolescente  deverão estar em primeiro lugar na escala de 
preocupação dos governantes;  devemos entender que, pri-
meiro, devem ser atendidas todas as  necessidades das crian-
ças e adolescentes, pois “o maior patrimônio de uma  nação é 
o seu povo, e o maior patrimônio de um povo são suas crian-
ças e  jovens” (Gomes da Costa, A. C.). Por absoluta prioridade 
entende-se que,  na área administrativa, enquanto não existi-
rem creches, escolas, postos de  saúde, atendimento preven-
tivo e emergencial às gestantes, dignas moradias  e trabalho, 
não se deveria asfaltar ruas, construir praças, sambódromos,  
monumentos artísticos etc., porque a vida, a saúde, o lar, a 
prevenção de  doenças são mais importantes que as obras de 
concreto que ficam para  demonstrar o poder do governante. 

Importante frisar que a oferta de vagas em creche encontra-se  inserida na po-
lítica educacional dos municípios. Nesta linha de visão, a criação  e manutenção de 
programas específicos para criação de vagas e garantia do  direito constitucional à 
educação deve ser parte intrínseca de uma política  de atendimento educacional dos 
direitos da criança e do adolescente, sendo  certo que a falta de vagas em creche 
acaba por contrariar texto expresso de  lei e expondo as crianças a situação de risco, 
havendo franca demonstração  de sua conduta omissiva estatal. 

Os municípios, como entes principais de garantia do acesso às vagas em creche, 
devem cumprir seu dever constitucional, principalmente  através da destinação ade-
quada de recursos, nunca restrito ao mínimo  constitucional. 

Isso porque o artigo 212 da Carta Magna ressaltou a destinação de  recursos 
para a manutenção do ensino, determinando que os Municípios  aplicarão, anual-
mente, nunca menos de vinte e cinco por cento da receita  resultante de impostos, 
compreendida a proveniente de transferências,  na manutenção e desenvolvimento 
do ensino (compreendida,  consequentemente, a educação infantil). 

Todavia, a aplicação do mínimo constitucional de recursos muitas  vezes não é o 
suficiente para garantir o atendimento de todas as crianças,  gerando, assim, longas 
filas de espera por vagas em creche. 

Dentro desse contexto, se insere a indispensável necessidade de  fiel observân-
cia a prioridade legal e constitucional na área infanto-juvenil,  sendo defeso ao ad-
ministrador limitar-se a aplicação de recursos no mínimo  constitucional quando tal 
valor mínimo não é capaz de atender toda a  demanda. 

Sobre o tema, a doutrina ressalta que: 

[…] face ao princípio jurídico-constitucional da prioridade ab-
soluta à  criança e ao adolescente, o administrador público 
(que na forma do  art. 37, da CF, está vinculado ao princípio 
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da legalidade) fica obrigado a  destinar, no orçamento públi-
co, os recursos necessários à implantação  das supramencio-
nadas políticas públicas destinadas à garantia da  plena efeti-
vação dos direitos infanto-juvenis assegurados pela lei e pela  
Constituição Federal, não podendo invocar o suposto ‘poder 
discricionário’  para privilegiar área diversa, não amparada 
por semelhante mandamento  constitucional.16 

A escassez de investimentos destinados à tutela dos direitos  fundamentais das 
crianças e adolescentes é evidente e esbarra na  inobservância, pelos gestores pú-
blicos, dos preceitos constitucionais e legais  referentes à prioridade absoluta de tal 
setor. 

A justificativa para a falta de investimentos em saúde infanto-juvenil,  educação, 
lazer, programas de reinserção familiar, programas socioeducativos  para recuperação 
de menores infratores geralmente é a falta de recursos  públicos para investimentos. 

A Administração Pública fundamenta sua escusa no corriqueiro  princípio da re-
serva do possível. Ocorre que tal forma de defesa não pode  neutralizar outro princí-
pio caríssimo, que é o mínimo existencial. 

Deve, pois, dentre as escolhas administrativas, optar sempre pela  prioridade in-
fanto-juvenil em detrimento de outros gastos, ditos supérfluos,  enquanto pendente 
a fila de espera por vagas em creches. 

Veja-se o que destaca a doutrina sobre a temática: 

[...] o que não se pode admitir, pois refoge por completo de 
todo o razoável,  é que o poder público, por exemplo, asfalte 
ruas, obra já prevista no  orçamento aprovado, ou faça uso de 
recursos para propaganda de governo,  e não possa construir 
creche em local carente e sem educação infantil de  qualquer 
espécie, ainda que condenado judicialmente, alegando ‘au-
sência de  previsão orçamentária’. Não há colidência entre 
os princípios orçamentários  e o princípio da prioridade ab-
soluta, pois, como o próprio nome já o diz, é  absoluta, não 
cabendo qualquer relativização de seu conteúdo. O que falta 
é  o respeito do nosso administrador público pela Lei Maior, 
não se furtando de  descumpri-la, prestando um verdadeiro 
‘desfavor público’. Vontade política  é ingrediente fundamen-

16 DIGIÁCOMO, Murillo José. DIGIÁCOMO, Ildeara de Amorim. Estatuto da Crian-
ça e do  Adolescente Anotado e Interpretado. SEDS. Curitiba, 2013.

tal para uma nação justa e democrática. Exigi-la é  dever da 
sociedade. Forçá-la, é tarefa do Judiciário.17 

A jurisprudência não destoa, de acordo com o seguinte pre-
cedente: 

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - ACESSO À CRECHE 
AOS MENORES  DE ZERO A SEIS ANOS - DIREITO SUBJETIVO - 
RESERVA DO POSSÍVEL -  TEORIZAÇÃO E CABIMENTO - IMPOS-
SIBILIDADE DE ARGUIÇÃO COMO TESE  ABSTRATA DE DEFESA 
- ESCASSEZ DE RECURSOS COMO O RESULTADO DE  UMA DE-
CISÃO POLÍTICA - PRIORIDADE DOS DIREITOS FUNDAMEN-
TAIS -  CONTEÚDO DO MÍNIMO EXISTENCIAL - ESSENCIALI-
DADE DO DIREITO À  EDUCAÇÃO - PRECEDENTES DO STF E 
STJ. [...] 

3. Esse estado de escassez, muitas vezes, é resultado de um 
processo  de escolha, de uma decisão. Quando não há recur-
sos suficientes para  prover todas as necessidades, a decisão 
do administrador de investir  em determinada área implica 
escassez de recursos para outra que não  foi contemplada. 
A título de exemplo, o gasto com festividades ou  propa-
gandas governamentais pode ser traduzido na ausência de 
dinheiro  para a prestação de uma educação de qualidade. 

4. É por esse motivo que, em um primeiro momento, a re-
serva do  possível não pode ser oposta à efetivação dos Di-
reitos Fundamentais,  já que, quanto a estes, não cabe ao 
administrador público preterí-los  em suas escolhas. Nem 
mesmo a vontade da maioria pode tratar tais  direitos como 
secundários. Isso porque a democracia não se restringe à  
vontade da maioria. O princípio do majoritário é apenas um 
instrumento  no processo democrático, mas este não se re-
sume àquele. Democracia é,  além da vontade da maioria, a 
realização dos direitos fundamentais. Só  haverá democracia 
real onde houver liberdade de expressão, pluralismo  político, 
acesso à informação, à educação, inviolabilidade da intimi-
dade, o  respeito às minorias e às ideias minoritárias etc. Tais 
valores não podem ser  malferidos, ainda que seja a vontade 
da maioria. Caso contrário, se estará  usando da “democra-
cia” para extinguir a Democracia. 

17 AMIN, Andréa Rodrigues. MACIEL, Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade. Curso 
de Direito da  Criança e do Adolescente. Aspectos teóricos e práticos. 5a Edição. Edi-
tora Lumen Juris. Rio  de Janeiro, 2011.
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5. Com isso, observa-se que a realização dos Direitos Funda-
mentais não é  opção do governante, não é resultado de um 
juízo discricionário nem pode  ser encarada como tema que 
depende unicamente da vontade política.  Aqueles direitos 
que estão intimamente ligados à dignidade humana  não 
podem ser limitados em razão da escassez quando esta é 
fruto das  escolhas do administrador. Não é por outra razão 
que se afirma que a  reserva do possível não é oponível à 
realização do mínimo existencial. 

6. O mínimo existencial não se resume ao mínimo vital, ou 
seja, o mínimo  para se viver. O conteúdo daquilo que seja o 
mínimo existencial abrange  também as condições sociocultu-
rais, que, para além da questão da mera  sobrevivência, asse-
guram ao indivíduo um mínimo de inserção na “vida”  social. 

7. Sendo assim, não fica difícil perceber que dentre os direi-
tos considerados  prioritários encontra-se o direito à educa-
ção. O que distingue o homem  dos demais seres vivos não é 
a sua condição de animal social, mas sim de  ser um animal 
político. É a sua capacidade de relacionar-se com os demais  
e, através da ação e do discurso, programar a vida em socie-
dade. 

[...] 

10. Porém é preciso fazer uma ressalva no sentido de que 
mesmo com a  alocação dos recursos no atendimento do 
mínimo existencial persista a  carência orçamentária para 
atender a todas as demandas. Nesse caso, a  escassez não 
seria fruto da escolha de atividades não prioritárias, mas  
sim da real insuficiência orçamentária. Em situações limítro-
fes como essa,  não há como o Poder Judiciário imiscuir-se nos 
planos governamentais, pois  estes, dentro do que é possível, 
estão de acordo com a Constituição, não  havendo omissão 
injustificável. 

11. Todavia, a real insuficiência de recursos deve ser de-
monstrada pelo  Poder Público, não sendo admitido que a 
tese seja utilizada como uma  desculpa genérica para a omis-
são estatal no campo da efetivação dos  direitos fundamen-
tais, principalmente os de cunho social. No caso dos  autos, 
não houve essa demonstração. Precedente: REsp 764.085/
PR, Rel.  Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 
1º.12.2009, DJe  10.12.2009. 

Recurso especial improvido. 

(STJ, REsp 1185474/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 
SEGUNDA  TURMA, julgado em 20/04/2010, DJe 29/04/2010) 
(grifo acrescido)

infanto-juvenil, eis que inserido dentro dos seus deveres  constitucionais. 

Para tanto, o gestor público deve sempre optar por gastos nas  áreas sociais prio-
ritárias, especialmente educação, não podendo realizar  gastos classificados como su-
pérfluos, tais como publicidade em geral  e eventos festivos, seja através de incentivos 
fiscais, doações de bens  móveis ou imóveis, auxílio financeiro, renovação de frotas, 
obras públicas  de interesse secundário, etc, enquanto não cumprido integralmente 
o seu  dever constitucional de garantir vagas suficientes em creches para todas as  
crianças locais. 

5. A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA SALVAGUARDA DO  DIREITO À PRÉ-ESCOLA 

O papel do Ministério Público na tutela dos interesses coletivos,  como acesso à 
educação, tem escopo constitucional, no artigo 127: 

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

A ausência de uma atuação efetiva dos gestores, em especial os  municipais, na 
garantia do direito à educação, mormente a educação infantil,  enseja intervenção 
dos órgãos de controle para garantir a concretização  desses direitos fundamentais 
tão caros. Nesse sentido, Ribeiro18 destaca:  

Tradicionalmente, no Brasil, o Ministério Público tem atuado 
com bastante  ênfase contra o Poder Público que, infelizmen-
te e talvez em razão da  enormidade de direitos que deva res-
guardar, não desincumbe nem de  forma razoável sua missão 
de promoção do bem comum, assumindo o triste  papel de 
grande violador dos preceitos legais, em prejuízo dos interes-
ses da  sociedade como um todo. 

18 RIBEIRO, Lauro Luiz Gomes. O papel do ministério público e as políticas públi-
cas na educação.  Revista de Direito Educacional. Vol. 3/2011, p. 151 – 171, Jan - Jun 
/ 2011.
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Nessa senda, o Ministério Público exercer relevante função pública,  não apenas 
de fiscal da ordem jurídica ao acompanhar a correta destinação de recursos públicos 
na área infanto-juvenil, observando-se a prioridade  legal e constitucional anterior-
mente citada, como também na efetividade do  direito à educação, que não podem 
ficar sujeitos ao esquecimento dos entes  públicos, como se normas programáticas 
fossem. 

Como foi mencionado alhures, o arcabouço jurídico nacional  traz diversas pre-
visões sobre a prioridade absoluta na área da infância e  juventude, como forma de 
garantir efetivamente o exercício dos direitos  fundamentais a essa parcela da popu-
lação em desenvolvimento. 

Contudo, o que se vê nas condutas públicas e na própria sociedade  é um com-
pleto esquecimento da prioridade absoluta – que deve ser  observada no setor in-
fanto-juvenil – ficando à margem da lei os direitos  mais caros e fundamentais dos 
menores brasileiros, que não logram êxito  em ver efetivados seus direitos básicos, 
como saúde de qualidade e acesso à  educação. 

A partir dessa problemática, a atuação do Ministério Público torna-se indispen-
sável e deve ser enérgica para resolver as falhas que deixam os  direitos fundamentais 
das crianças e dos adolescentes apenas no plano  programático. 

O que se vê não poucas vezes é o ajuizamento de ações individuais  para garantir 
vaga em creche daquele que se socorre do parquet, atuando  como substituto pro-
cessual daquele menor, como forma de garantir esse  direito individual indisponível. 

Acredita-se, porém, que a efetividade do direito à educação, com a  garantia de 
vagas em creche e término das nefastas listas de espera deve ser  alcançada pela atu-
ação ministerial coletiva, seja extrajudicial, seja judicial. 

No aspecto extrajudicial, é possível que seja firmado termos de  ajustamento 
de conduta para zerar as listas de espera, ainda que de forma  gradativa, porém com 
a garantia de investimentos para majoração das vagas.  Havendo o descumprimento 
do que fora acordado, inicia-se a execução do  termo, que vale como título executivo. 

Todavia, são poucos os prefeitos municipais que optam por firmar  termos de 
ajustamento de conduta. E quando isso ocorre, outra alternativa  não resta senão o 
ajuizamento de ação civil pública, para tutelar o direito coletivo à educação, o que tor-
na a atuação ampla e efetiva quando comparada  com a atuação individual da parte 
substituída. 

Não se nega nem se desmerece a atuação individual do Ministério  Público na 
tutela do direito à educação, como substituto de parte incapaz.  Todavia, crê-se que 
a concreta efetividade, que abranja todos os menores  que precisam de vaga em cre-
che, se dá através da atuação coletiva. 

Isso porque a atuação individual acaba por prejudicar os demais  menores, que 
estão em lista de espera e igualmente têm direito à educação,  mas não fazem uso do 
instrumento individual de atuação do Ministério  Público. 

Por outro lado, atuando de forma coletiva, o parquet garante que  uma gama 
de menores sejam beneficiados pela majoração das vagas em  creche até a redução e 
completa extinção das listas de espera. 

Nesse diapasão, a interferência do Poder Judiciário no cumprimento  das polí-
ticas públicas, através da provocação das instituições legitimadas  para atuarem em 
âmbito coletivo, que garantam a efetividade dos direitos  fundamentais das crianças 
e adolescentes, é fundamental porque não é  aceitável admitir violação ao princípio 
constitucional da separação dos  poderes como forma de chancelar a falta de desti-
nação de recursos públicos  para a área infanto-juvenil a fim de garantir a efetividade 
dos direitos  fundamentais. 

Conclui-se que cabe ao Ministério Público provocar o Poder  Judiciário para fazer 
valer o direito à educação, ainda que para isso seja  necessário impedir o gestor de 
realizar gastos indevidos enquanto crianças  permanecem em listas de espera, dentre 
outras medidas necessárias para  garantir aos menores o acesso ao sistema educacio-
nal. 

Para tanto, a atuação na tutela coletiva ganha importante relevância,  não ape-
nas na área educacional específica, mas abarcando outras formas  de controle da ativi-
dade administrativa pública, com o acompanhamento  adequado dos gastos públicos, 
impedindo, inclusive, gastos indevidos, visto  que somente com medidas drásticas, 
ainda que restritivas, torna-se possível  compelir o ente municipal ao cumprimento 
de uma obrigação que decorre  da própria Constituição e que deveria ser acatada vo-
luntariamente, como  política pública essencial e prioritária.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora a legislação brasileira traga especial regramento acerca do  direito à 
educação infantil, é certo que o administrador público por muitas  vezes não o ob-
serva da maneira desejada. Assim sendo, diante da ausência  de uma atuação efetiva 
dos gestores na garantia do direito à educação  infantil, a intervenção dos órgãos de 
controle, notadamente o Ministério  Público, se faz necessária para a concretização 
deste direito. 

A relevância do investimento e desenvolvimento de políticas  públicas nesta área 
é inconteste. Este investimento – que muitas vezes é  ignorado pelo administrador pú-
blico, pois somente trará resultados a longo  prazo - resultará em crianças melhores 
preparadas e aptas para o pleno  exercício da cidadania, o que invariavelmente torna-
rá a sociedade mais justa  e democrática.  

Desta maneira, enquanto a educação não for vista como prioridade,  a atuação 
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do Ministério Público nesta área se fará necessária para efetivação  deste direito que 
não pode ficar à mercê da discricionariedade dos gestores  públicos e que não pode 
ter investimento adstrito ao limite constitucional,  notadamente porque traz notável 
desenvolvimento e sedimentação à  sociedade como um todo.  
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formas alternativas de destinação de recursos pecuniários decorrentes de indenizações 
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em ações coletivas. Para isso, busca-se subsídios na doutrina do cy-près da common 
law.
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ajustamento de conduta, com fundamento no art. 5. da Resolução n. 179 do Conselho 
Nacional do Ministério Público; 3.1.4.1. Necessidade de fundamentação da destinação 
alternativa de recursos e prestação de contas; 3.2. A doutrina do cy-près aplicada à 
execução de condenações judiciais coletivas no Brasil; 3.2.1. Abordagem preliminar 
da questão; 3.2.2. Abordagem contemporânea da questão (novas propostas); 3.2.3. 
Aplicação do cy-près mediante “entidades de infraestrutura específica” (claims 
resolution facilities); 3.2.4. Fundamentos e diretrizes para a aplicação, de lege lata, 
do cy-près em condenações coletivas no Brasil; 4. Considerações finais; 5. Referências 
bibliográficas.

1. INTRODUÇÃO

Este artigo busca expor fundamentos e diretrizes para a aplicação de formas 

1   O texto corresponde à versão ampliada de tese submetida e aprovada 
por unanimidade nº 23. Congresso Nacional do Ministério Público.

2  Promotor de Justiça no MPPR. Mestre em Direito pela UFPR e membro 
do Núcleo de Processo Comparado da instituição. Autor do livro “Processo Coletivo 
Passivo: uma proposta de sistematização e operacionalização” (Editora Almedina). 
Autor de diversos artigos publicados em revistas especializadas. Palestrante.

alternativas de destinação de verbas pecuniárias decorrentes de indenizações e 
multas provenientes de termos de ajustamento de conduta e ações coletivas no Brasil. 

Para tanto, busca-se subsídios na doutrina do cy-près da common law, quando 
empregada nas class actions, tanto em sentenças, quanto em acordos nesses 
procedimentos. Entende-se que a experiência comparada pode aprimorar e dar mais 
efetividade ao sistema brasileiro de tutela de direitos transindividuais, na medida 
em que – como se demonstrará ao longo do trabalho – o modelo adotado pelo 
nosso microssistema de tutela coletiva, consistente no encaminhamento de valores 
referentes a indenizações e multas para os fundos legalmente previstos, não vem 
promovendo a efetiva reparação dos prejuízos sofridos pelos indivíduos e locais 
atingidos pelos danos de repercussão coletiva.

2. A DOUTRINA DO CY-PRÈS NOS SISTEMAS DA COMMON LAW

2.1. A DOUTRINA DO CY-PRÈS APLICADA AOS TRUSTS DE CARIDADE

O termo cy-près3 deriva da expressão francesa cy pres comme possible – que 
significa “o mais próximo possível”.4

Nas jurisdições da família da common law, tradicionalmente a doutrina do cy-
près trata de casos envolvendo trusts, em que a intenção original de um doador ou 
testador não pode ser concretizada, por impossibilidade/impraticabilidade fática ou 
jurídica. Nesses casos, pelo cy-près, a autoridade judicial busca conferir ao capital 
afetado uma finalidade o mais próximo possível (as nerly as possible) àquela escolhida 

3   Sobre o termo, ensina Fernanda Lissa Fujiwara Homma: “A cy pres 
possui não apenas diferentes formas de grafia, mas também, geralmente, vem 
acompanhada de diferentes termos em sua designação. Expressão com origem no 
francês normando, justifica-se constantemente ser escrita como ‘cy près’, ou mesmo 
com a utilização do hífen ‘cy-près’, mas com ampla utilização em países de língua 
inglesa, como Estados Unidos, Inglaterra e Canadá, também é escrita simplesmente 
como ‘cy pres’. Os doutrinadores, ao buscar delinear sua natureza jurídica, a 
denominam ‘cy pres doctrine’ ou mesmo ‘cy pres relief’. Ainda que todos os termos 
remetam ao mesmo instituto, em essência, o que parece diferenciá-los é que o ‘cy 
pres doctrine’ geralmente se refere à sua utilização mais ampla, relacionada tanto à 
sua origem no direito dos trusts, como sua aplicação posterior nas class actions. Já os 
termos ‘cy pres relief’ e ‘cy pres recovery’ parecem se remeter mais constantemente 
à sua utilização nas class actions, como válvula de escape, meio de recuperação 
para efetivar a reparação.” (HOMMA, Fernanda Lissa Fujiwara. Execuções judiciais 
pecuniárias de processos coletivos no Brasil: entre a fluid recovery, a cy pres e os 
fundos. Curitiba, 2017, Dissertação (Mestrado em Direito) – Programa de Pós-
Graduação da Universidade Federal do Paraná, p.51)

4   REDISH, Martin H.; JULIAN, Peter; ZYONTZ, Samantha. Cy pres relief 
and the pathologies of the modern class action: a normative and empirical analysis. 
Florida Law Review. n. 62. Gainesville: University of Florida, 2010, p. 624.
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pelo instituidor.5 Esta doutrina se aplica nos casos em que a finalidade originalmente 
elencada pelo instituidor destina-se exclusivamente à caridade.6

Como exemplos de trusts que perderam seus objetos, é possível citar: (i) o trust 
instituído para prover recursos financeiros àqueles cujos familiares foram mortos na 
guerra, mas que perdeu seu desiderato originário na medida em que hodiernamente 
o governo já paga pensões e indenizações a essas pessoas – caso Public Trustee of Qlf 
as trustee of the Anzac Cottages Trusts v A-G; (ii) o trust criado com a finalidade de 
construir um salão de encontros para os veteranos de guerra, mas que perdeu seu 
sentido, pois o passar do tempo e outras mudanças sociais fizeram com que esse tipo 
de reunião deixasse de ser realizada – caso A-G (NSW) v Fulham7; (iii) um testamento 
que destina fundos a um colégio para órfãos em Chicago, mas na cidade não há 
nenhuma instituição de ensino específica para esse público.8

O objetivo do presente trabalho não é promover uma exposição aprofundada da 
aplicação da doutrina do cy-près nos trusts de caridade típicos dos países da common 
law; no entanto, quer-se – ao menos – expor as linhas gerais de como opera esse 
mecanismo, para que se possa entender como o cy-près posteriormente passou a ser 
aplicado nas class actions. 

De forma sintética, pelo cy-près, nos casos supracitados, mediante atividade 
de jurisdição voluntária, foi dada uma nova destinação aos valores alocados nos 
fundos, para finalidades que guardam alguma referência com a intenção original dos 
doadores. Por exemplo, no caso da destinação de valores para a inexistente escola 
para órfãos de Chicago, pelo cy-près, tais verbas foram revertidas à escola de órfãos 
de Cicero, também no estado de Illinois e que dista apenas 13 quilômetros de Chicago 
– nesse caso foi obtida a finalidade altruísta o mais próximo possível da intenção do 
instituidor do trust.

2.2. A DOUTRINA DO CY-PRÈS APLICADA ÀS CLASS ACTIONS

Em sua acepção original, o cy-près jamais foi concebido como um mecanismo 
capaz de reger a destinação de indenizações decorrentes de processos judiciais 
litigiosos. No entanto, há algumas décadas – por força de construções jurisprudenciais 
e trabalhos acadêmicos – essa doutrina, sem que houvesse uma alteração legislativa, 
passou também a ter aplicação no âmbito das class actions (ações coletivas da 
common law), nas situações em que, em um acordo ou em um julgamento obtido 

5   MULHERON, Rachel P. The modern cy-près doctine: applications and 
implications. Routledge: Londres, 2016, p. 1.

6   MULHERON, Rachel P. The modern cy-près doctine: applications and 
implications. Routledge: Londres, 2016, p. 54.

7   MULHERON, Rachel P. The modern cy-près doctine: applications and 
implications. Routledge: Londres, 2016, p. 115.

8   REDISH, Martin H.; JULIAN, Peter; ZYONTZ, Samantha. Cy pres relief 
and the pathologies of the modern class action: a normative and empirical analysis. 
Florida Law Review. n. 62. Gainesville: University of Florida, 2010, p. 625.

contra determinado requerido em uma ação coletiva, é impossível ou inadequado 
que a indenização fixada seja revertida aos membros da classe lesada (indivíduos 
representados em juízo). Nesses casos, com a chancela da corte, admite-se que os 
valores sejam revertidos a uma finalidade “o mais próximo possível” do fato gerador 
do prejuízo, proporcionando um “benefício indireto” aos sujeitos afetados pelo 
evento. 

As class actions são ações representativas, nas quais, via de regra, cabe a um 
integrante da classe representar em juízo os interesses dos demais. Trata-se do 
requisito chamado adequacy of representation, que é averiguado pelo juiz na fase de 
certificação (que, mutatis mutandis, guarda algumas semelhanças como o despacho 
saneador previsto no Código de Processo Civil brasileiro). Em uma class action são 
vinculados pelo acordo ou julgamento (inclusive em caso de improcedência) sujeitos 
que não participaram pessoalmente do processo ou das tratativas. São os chamados 
“membros ausentes”, “partes ausentes”, “autores ausentes”9 ou, fazendo uso de 
terminologia própria à teoria geral do processo tal como estudada no Brasil, “partes 
em sentido material” – sujeitos que, apesar de serem os titulares das pretensões 
de direito material; têm seus interesses representados no processo por um 
legitimado extraordinário (“parte em sentido formal ou processual”), lá chamado 
de “representante adequado”, o qual atua em juízo em nome próprio resguardando 
direitos alheios. 

 A noção de representatividade adequada é um tema umbilicalmente relacionado 
ao devido processo legal coletivo. A ação coletiva no sistema norte-americano somente 
é possível quando a classe está adequadamente defendida por seu representante, 
que é visto como um verdadeiro “porta-voz” dos interesses do grupo.10-11

Feito este adendo, e retomando a questão da aplicação da doutrina do cy-près 
nas class actions norte-americanas, cumpre indicar que o exemplo mais elucidativo 
da inviabilidade de se recompor os específicos prejuízos sofridos pelos indivíduos 
integrantes do grupo, é encontrado em danos de pequena monta em eventos que 

9   DANTAS, Bruno. Princípios do direito: processo agregado. São Paulo: 
RT, 2016, p. 23.

10   MULLENIX, Linda. General report – common law.  In: GRINOVER, Ada 
Pellegrini; WATANABE, Kazuo; MULLENIX, Linda. (coords.). Os processos coletivos nos 
países de civil law e common law: uma análise de direito comparado. 2.ª ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 282.

11   Sobre o tema, ensina Gidi: “Nos casos em que o grupo ou alguns 
membros não foram adequadamente representados na ação coletiva, os tribunais, 
em processo posterior, não reconhecem o efeito vinculante da coisa julgada coletiva 
e podem decidir novamente a questão (collateral attack). Assim, o requisito da 
adequação do representante possui um duplo aspecto. Por um lado, é o direito de 
todos os membros ausentes de terem seus interesses adequadamente representados 
na ação coletiva. Por outro, é o direito de não serem atingidos pela coisa julgada dada 
em uma ação em que seus interesses não foram adequadamente representados.” 
(GIDI, Antonio. A class action como instrumento de tutela coletiva dos direitos. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 101).
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atingem centenas, ou mesmo milhares de sujeitos – v.g., um aumento indevido de 
alguns centavos em tarifas do transporte público. Ainda que possivelmente ninguém 
tenha interesse em pleitear o ressarcimento de valores extremamente módicos 
(considerando a logística e o desgaste que isso exige), do ponto de vista global, a 
soma dos valores auferidos indevidamente pelo responsável pela prática irregular 
pode ser significativa, sendo certo que a condenação à devolução dos valores (ainda 
que mediante destinação à finalidade que promova um benefício indireto dos sujeitos 
prejudicados) tem caráter pedagógico e coíbe o enriquecimento ilícito.

Em síntese, para além da aplicação original nos trusts, o cy-près é empregado 
nas ações coletivas para conferir destinação a valores que não foram ou não poderão 
ser reclamados por seus titulares (unclaimed funds), preservando a finalidade da 
demanda judicial e os interesses dos membros da classe como um todo. 12

2.2.1. CY-PRÈS E FLUID RECOVERY

Conforme indica Rachael Mulheron, nos materiais norte-americanos de estudos 
de casos de class actions, os termos cy-près e fluid recovery usualmente são utilizados 
como conceitos sinônimos. A autora lembra que, em algumas obras, a expressão 
fluid recovery é empregada para fazer referência a uma específica modalidade de cy-
près, os chamados price-rollbacks (“reversão de preços”, técnica que será explicada 
a seguir). Contudo, Mulheron utiliza a expressão cy-près abrangendo uma série de 
técnicas executivas que têm como traço característico promover uma reparação aos 
membros da classe que seja o “mais próximo possível” do ideal. 13 

Porém, antes de nos aprofundarmos nas modalidades de cy-près existentes, é 
importante lembrar que, no Brasil, a expressão fluid recovery passou a ser vulgarmente 
empregada para fazer referência às técnicas executivas previstas no art. 13 da Lei da 
Ação Civil Pública (Lei n. 7.347/85)14 e no art. 100 do Código de Defesa do Consumidor 

12   MULHERON, Rachel P. The modern cy-près doctine: applications and 
implications. Routledge: Londres, 2016, p. 215-216.

13   MULHERON, Rachel P. The modern cy-près doctine: applications and 
implications. Routledge: Londres, 2016, p. 216/217.

14   Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano 
causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos 
Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério Público e representantes 
da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados. 
§1. Enquanto o fundo não for regulamentado, o dinheiro ficará depositado em 
estabelecimento oficial de crédito, em conta com correção monetária. §2. Havendo 
acordo ou condenação com fundamento em dano causado por ato de discriminação 
étnica nos termos do disposto no art. 1. desta Lei, a prestação em dinheiro reverterá 
diretamente ao fundo de que trata o caput e será utilizada para ações de promoção 
da igualdade étnica, conforme definição do Conselho Nacional de Promoção da 
Igualdade Racial, na hipótese de extensão nacional, ou dos Conselhos de Promoção 
de Igualdade Racial estaduais ou locais, nas hipóteses de danos com extensão regional 
ou local, respectivamente.

(Lei n. 8.078/90)15-16.
Em verdade, há grandes diferenças entre o instituto norte-americano e o 

modelo brasileiro: naquele, o Poder Judiciário – no caso concreto – determina como 
se dará aplicação dos valores, podendo, desta forma, alocar os recursos em finalidade 
que guarde maior correspondência com a situação que ensejou o dano coletivo. No 
modelo brasileiro, as verbas são destinadas a fundos (v.g., Fundo de Defesa dos 
Direitos Difusos), a destinação dos montantes arrecadados normalmente fica a cargo 
de um conselho gestor, o qual tem a incumbência de selecionar projetos que serão 
contemplados.17 

A crítica à acepção brasileira da “reparação fluída” será feita no momento 
oportuno.

2.2.2. MODALIDADES DE CY-PRÈS NAS CLASS ACTIONS

Conforme Rachael Mulheron, no âmbito das ações coletivas, o cy-près abarca 
as seguintes técnicas executivas: (a) reversão de preços (price-rollback cy-près); (b) 

15   Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem habilitação de interessados 
em número compatível com a gravidade do dano, poderão os legitimados do art. 82 
promover a liquidação e execução da indenização devida. Parágrafo único. O produto 
da indenização devida reverterá para o fundo criado pela Lei n. 7.347, de 24 de julho 
de 1985.

16   Para além dos fundos de direitos difusos nas esferas federal e estadual, 
admite-se também a criação de fundos para setores específicos, como o meio ambiente 
(v.g. o Fundo Nacional do Meio Ambiente, criado pela Lei 7.797/1989). Em alguns 
casos, a legislação prevê fundos que também recebem receitas do próprio orçamento 
público, como é o caso do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente (art. 88, IV, 
da Lei n. 8.069/90, ECA), o qual é integrado por toda a receita que tem como objetivo a 
consecução políticas públicas e ações de promoção e proteção dos direitos da criança 
e do adolescente. Ainda que rotineiramente valores de ações civis públicas na área 
da infância e juventude sejam revertidos a esses fundos, “tal destinação significa, ao 
fim e ao cabo, aportar valores que serão utilizados pelo Estado para realizar as tarefas 
que já lhe foram acometidas pela Constituição” (MOREIRA, Bockman Egon; BAGATIN, 
Andréia Cristina; ARENHART, Sérgio Cruz; FERRARO, Marcella Pereira. Comentários à 
Lei da Ação Civil Pública: revisitada, artigo por artigo, à luz do novo CPC e temas atuais. 
São Paulo: RT, 2016, p. 500/501). Imagine-se eventual condenação de um município 
ao pagamento de danos morais coletivos diante da falta de vagas em creches, em 
processo em que também houve a incidência de multa coercitiva, a condenação ao 
pagamento dos valores será inócua, uma vez que a quantia é revertida ao próprio 
Município.

17   HOMMA, Fernanda Lissa Fujiwara. Execuções judiciais pecuniárias 
de processos coletivos no Brasil: entre a fluid recovery, a cy pres e os fundos. 
Curitiba, 2017, Dissertação (Mestrado em Direito) – Programa de Pós-Graduação da 
Universidade Federal do Paraná, p. 102/103
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distribuição organizacional (organisational-distribution cy-près).18

Pela técnica da reversão de preços, os valores obtidos em condenação coletiva 
cujo repasse aos destinatários é impossível ou impraticável são redistribuídos 
mediante a redução, por certo interregno temporal, dos preços dos produtos ou 
serviços vendidos ou fornecidos pelo réu condenado no processo coletivo. Cita-se, 
como exemplo, o caso em que uma cooperativa de táxis foi acionada em uma class 
action por alterar os taxímetros, aumentando ilegalmente seus lucros. Na hipótese, os 
danos individualmente causados aos consumidores vítimas do evento foram mínimos, 
sendo impossível que cada um deles fosse integralmente ressarcido. Logo, pelo cy-
près na modalidade reversão de preços, como alternativa à liquidação individual dos 
danos, a cooperativa de táxis foi condenada a reduzir suas tarifas por certo período.

Nada obstante, essa técnica é alvo de contundentes críticas. A reversão de 
preços acaba por conferir vantagem competitiva à empresa demandada que incorreu 
em práticas ilegais, na medida em que a ordem judicial de redução de preços faz 
com que os membros do grupo lesado sejam levados a buscar novamente aqueles 
serviços com vistas à fruição da compensação obtida, consolidando, obliquamente, 
ainda mais a fatia de mercado da empresa ré na class action.

Por sua vez, na modalidade distribuição organizacional (que, neste trabalho, 
será cotejada com a prática brasileira da tutela coletiva extrajudicial e judicial), o 
cy-près permite que os valores decorrentes da condenação obtida na ação coletiva 
ou do acordo firmado sejam transferidos a um projeto, instituição ou estudo que – 
indiretamente – beneficie os membros do grupo. A entidade destinatária dos valores 
pode ter natureza pública ou privada, devendo ser vocacionada ao combate de 
problemas similares àqueles que afetaram os membros da classe.

Exemplificando essa modalidade de cy-près: (i) em uma ação coletiva proposta 
buscando indenizações em razão da adulteração de medicamentos usados na cura 
do hipotireoidismo, o legitimado coletivo e o demandado acordaram que parcela da 
condenação seria destinada a alguns hospitais e instituições que promovem pesquisas 
sobre doenças da tireoide – caso Tesluk v Boots Pharmaceutical plc; (ii) em uma class 
action que teve como causa de pedir um acidente com reator nuclear ocorrido em 
1979, em que foi obtido um acordo no montante 25 milhões de dólares, um quinto 
disso foi revertido a um fundo público que financia estudos sobre as consequências 
a longo prazo do referido incidente – caso In re Three Mile Island litigation; (iii) em 
demanda coletiva proposta em face de violações ao direito concorrencial envolvendo 
a compra por aproximadamente dois milhões de pessoas de pacote de transmissão de 
jogos de futebol americano da principal liga norte-americana (NFL), alguns milhares 
de dólares não foram reclamados em juízo oportunamente por nenhum dos lesados, 
razão pela qual, por meio da técnica no cy-près, esse excedente foi encaminhado a 
programas educacionais e recreativos promovidos pela liga em prol de crianças de 
comunidades carentes – caso Schwarts v Dallas Cowboys Football Club ltd.

2.2.3. A DOUTRINA DO CY-PRÈS APLICADA NOS ACORDOS EM CLASS ACTIONS

18   MULHERON, Rachel P. The modern cy-près doctine: applications and 
implications. Routledge: Londres, 2016, p. 217/224.

Por razões multifatoriais, os acordos são uma característica do sistema judicial 
norte-americano, tanto na esfera cível como na criminal. Por conseguinte, nas ações 
coletivas daquele país também é verificado um grande quantitativo de acordos, tanto 
é verdade que muitos juízes, com o consentimento das partes, certificam classes 
apenas para que seja celebrado um acordo.

A doutrina do cy-près também pode ser aplicada nesses acordos.19

No caso Block v. McDonald´s Corp. a companhia McDonald´s foi acionada em 
ação coletiva por ter utilizado sebo de carne ou extrato de carne em pó na preparação 
de batatas fritas e batatas hash-brown, apesar de ter divulgado que esses alimentos 
seriam cozinhados apenas com óleo vegetal. A rede de fast-food, em acordo em que 
foi aplicado o cy-près, aceitou pagar a quantia de 10 milhões de dólares a diversas 
organizações vegetarianas e de nutrição, o que promoveu um benefício “indireto” aos 
indivíduos vegetarianos e afins que consumiram batatas da lanchonete acreditando 
que não havia componentes de carne nesses alimentos.

No entanto, a aplicação da doutrina do cy-près nos acordos coletivos exige 
grandes cautelas.

Com vistas a se proteger os interesses dos membros ausentes da classe, o acordo 
deve necessariamente ser revisado e aprovado pelo magistrado – trata-se de condição 
para que o pacto possa vincular qualquer indivíduo. O procedimento para chancela 
desse ajuste é bifásico: (i) primeiro o acordo é apresentado à corte, quando então são 
expostos os argumentos favoráveis à sua aceitação; (ii) doravante, passa-se à fase de 
aprovação final, sendo que, quando o acordo envolve valores pecuniários, o tribunal 
envia notificações aos integrantes do grupo representado em juízo, para que eles 
possam eventualmente apresentar impugnações aos termos propostos ou solicitar 
sua exclusão do grupo20 (faculdade que somente existe em algumas modalidades de 
class actions). 

3. A DOUTRINA DO CY-PRÈS APLICADA À TUTELA COLETIVA (EXTRAJUDICIAL E 
JUDICIAL) BRASILEIRA

3.1. A DOUTRINA DO CY-PRÈS APLICADA AOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA 
3.1.1. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E NEGOCIAÇÃO (CONSIDERAÇÕES INI-

CIAIS)

 O termo de ajustamento de conduta (TAC), também chamado de compromisso 
de ajustamento de conduta (CAC), é um importante instrumento de atuação em 
tutela coletiva, especialmente na seara extrajudicial. Por meio desse ajuste, o órgão 
público legitimado pode tomar dos interessados o compromisso de que, mediante 
cominações, ajustem suas condutas às exigências legais (cumprindo obrigações de 

19   DANTAS, Bruno. Princípios do direito: processo agregado. São Paulo: 
RT, 2016, p. 277.

20   DANTAS, Bruno. Princípios do direito: processo agregado. São Paulo: 
RT, 2016, p. 47.
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fazer, não fazer, dar etc.).
A principal previsão legal acerca do termo de ajustamento de conduta é o art. 

5, § 6°, da Lei da Ação Civil Pública (inserido pelo Código de Defesa do Consumidor); 
no entanto, a LACP não é o único diploma a prever o TAC. É importante lembrar 
que esse instrumento também é previsto, entre outros, no Estatuto da Criança e do 
Adolescente (art. 211). 

Recentemente, a Lei n 13.655/18, que alterou a Lei de Introdução às Normas 
do Direito Brasileiro (“LINDB”), valorizando a consensualidade no âmbito da 
administração pública, introduziu instrumento similar, denominado de “termo de 
ajustamento de gestão” (art. 26 da LINDB).

O termo de ajustamento de conduta tem natureza de título executivo 
extrajudicial, salvo quando for celebrado no bojo de uma demanda coletiva já 
judicializada, quando, evidentemente, será título executivo judicial. O TAC pode 
ser tomado por todos os órgãos públicos que possuem legitimidade ativa na tutela 
coletiva. Por meio desse instrumento, o legitimado público toma do interessado o 
compromisso de adequar sua conduta às exigências legais  (mediante obrigações de 
fazer, não fazer, dar etc.). No compromisso deve ser fixada multa a incidir em caso de 
seu descumprimento.

Com relação ao Parquet, no âmbito infralegal, no plano nacional, este 
instrumento passou a ser regulamentado pela Resolução n. 179 do Conselho Nacional 
do Ministério Público (CNMP), que, como será abordado em seguida, trouxe uma 
modalidade de distribuição de indenizações e multas nos moldes do cy-près norte-
americano (especificamente na modalidade “distribuição organizacional”).

Ainda sobre o compromisso de ajustamento de conduta, adota-se a posição que 
lhe confere a natureza de acordo. 

Em se tratando de interesses coletivos não pode o legitimado extraordinário 
deles dispor. Porém, como pontua Fernando Reverendo Vidal Akaoui, mesmo que 
não existam concessões mútuas neste ajustamento, nem por isso não se está diante 
de um acordo, uma vez que o litígio é pacificado de maneira autocompositiva.21

Como preconiza Aníbal Sierralta Ríos: “o ponto final de uma negociação é o 
acordo pelo qual se chega a fim de satisfazer os interesses subjacentes dos sujeitos, 
resolver uma controvérsia ou se define uma solução compartilhada”.22 Sierralta Ríos 
destaca, outrossim, que “quando se negocia, nunca se obtém tudo o que se deseja, 
mas se pode persuadir e convencer a outra parte a realizar o que é conveniente, isto 
é, próximo a nossos objetivos”.23

Quando se está diante de uma negociação com vistas à celebração de um 
compromisso de ajustamento de conduta, o agente público que está ocupando o 
papel de negociador, almejando que o interessado adeque sua conduta, sob certo 

21   AKAOUI, Fernando Reverendo Vidal. Compromisso de ajustamento de 
conduta ambiental. 5. ed. São Paulo: RT, 2015, p. 83.

22   SIERRALTA RÍOS. Aníbal. Negociação e teoria dos jogos. São Paulo: RT, 
2017, p. 41. 

23   SIERRALTA RÍOS. Aníbal. Negociação e teoria dos jogos. São Paulo: RT, 
2017, p. 35.

prisma de análise, tem a seu favor o poder de autoridade, o que, muitas vezes, facilita 
com que o compromissário se sujeite aos termos propostos. No entanto, como visto, 
em uma negociação nunca se obtém tudo aquilo que se deseja – então, como essa 
circunstância pode ser compatibilizada com a indisponibilidade inerente aos interesses 
coletivos? Ora, entende-se que, nestes casos, a margem negociação será menor do 
que o verificado em litígios sobre interesses privados, não podendo haver disposição 
do direito; porém, é plenamente possível a composição consensual acerca do modo 
pelo qual os direitos indisponíveis serão efetivados (prazo, modo, lugar, definição de 
elementos não previstos em lei, especificação de conceitos jurídicos indeterminados 
etc.).24

3.1.2. DESTINAÇÃO TRADICIONAL DE VERBAS PECUNIÁRIAS DECORRENTES DE TERMOS 
DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

De um termo de ajustamento de conduta podem decorrer obrigações de 
pagamento de quantia com as seguintes naturezas: (i) indenização decorrente da 
conversão da obrigação de fazer/não fazer em obrigação de pagar pecúnia, pela 
superveniente impossibilidade de consecução daquela; (ii) indenização decorrente 
de danos extrapatrimoniais, via de regra danos morais coletivos; (iii) multas 
administrativas; (iv) multa coercitiva (astreinte), fixada no ajuste como forma de 
coerção indireta para induzir o cumprimento das obrigações assumidas.

Não há na legislação de regência previsão específica sobre a destinação desses 
valores. Em uma perspectiva tradicional, aplicam-se ao compromisso de ajustamento 
de conduta as previsões da Lei da Ação Civil Pública e do Código de Defesa do 
Consumidor acerca do destino dos valores decorrentes de condenações judiciais em 
processos coletivos.25

Pelo art. 13 da LACP,  a condenação em dinheiro será destinada a fundo 
vocacionado à recomposição dos bens lesados.

Já pelo art. 100 do CDC, em se tratando de condenação em ação coletiva que 
diga respeito à tutela de direitos individuais e homogêneos, quando não houver a 
habilitação suficiente de interessados para promover as respectivas liquidações/
execuções individuais, os valores em questão serão destinados ao fundo mencionado 
pela lei que rege a ação civil pública.

Como já visto, a opção legislativa brasileira de destinação de verbas pecuniárias 
provenientes de condenações em processos coletivos para fundos foi vulgarmente 
batizada de fluid recovery. No entanto, os contornos do modelo brasileiro pouco se 
assemelham àquele da “reparação fluída” do direito norte-americano. No modelo 
dos Estados Unidos, o Poder Judiciário – no caso concreto – determina como se dará 

24  GAVRONSKI, Alexandre Amaral; MENDONÇA, Andrey Borges de. Manual 
do Procurador da República: teoria e prática. 2.ª ed. Salvador: Jus Podivm, 2015, p. 
359.

25   Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça já declarou a nulidade 
de obrigação assumida em TAC consistente na doação de bem móvel (computador) a 
órgão público (STJ, 1. T, REsp n. 802060/RS, rel. Min. Luiz Fux, j. 17.12.2009).
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aplicação dos valores, podendo, desta forma, alocar os recursos em finalidade que 
guarde maior correspondência com a situação que ensejou o dano coletivo.

3.1.3. INSUFICIÊNCIA DO MODELO BRASILEIRO DOS FUNDOS DE DIREITOS DIFUSOS E A 
PRÁTICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

O modelo brasileiro dos fundos falha na medida em que os valores obtidos em 
uma sentença proferida em ação coletiva, ou mesmo em um acordo celebrado em 
um conflito coletivo, não são destinados a finalidades que guardem correspondência 
com o específico direito coletivo ou individual de massa lesado. É possível que 
verbas decorrentes de indenização por dano ambiental sejam destinadas a projetos 
relativos ao tema do direito do consumidor. Sob outro prisma, mesmo que os valores 
sejam revertidos a uma matéria que guarde correspondência com o fato gerador da 
indenização (por exemplo, quando o dinheiro decorrente de uma condenação por 
danos morais coletivos provenientes de dano ambiental é destinado a um projeto 
que contemple campanhas de preservação ambiental), igualmente não se terá uma 
adequada correspondência entre a origem dos fundos e sua aplicação – ora, imagine-
se que é perfeitamente possível que as verbas que têm como origem condenação 
em ação civil pública ambiental por danos ocorridos no pequeno Município de Santa 
Izabel do Oeste/PR sejam utilizadas para a promoção de eventos de conscientização 
ecológica realizados apenas em algumas capitais brasileiras.26-27

O modelo brasileiro distancia-se em muito do dogma do “mais próximo do 
possível” valorizado pela jurisprudência e doutrina norte-americanas. Em verdade, 
o sistema previsto na Lei da Ação Civil Pública e no Código de Defesa do Consumidor 
malfere o próprio princípio da reparação integral (valor que norteia a responsabilidade 
civil), especialmente em sua faceta “compensatória”, na medida em que se perde a 
relação de equivalência entre a destinação da indenização e os danos sofridos pelos 
lesados.28

26   O problema da falta de correlação entre o fato gerador do dano e a 
aplicação das verbas é menor quando o dinheiro é encaminhado a fundos municipais, 
uma vez que estará assegurada a aplicação dos valores da localidade afetada. No 
entanto, nem sempre existirá um fundo adequado, além de que, muitas vezes, 
poderão existir problemas em sua gestão, além dos recorrentes contingenciamentos 
e “malabarismos” na aplicação dos valores (como ocorre no âmbito federal e estadual) 
indicando a inadequação desta alternativa.

27   Defendendo a tese de que deve haver correlação entre o fato gerador 
da condenação e a aplicação dos valores, ainda que por intermédio do fundo: 
MOREIRA, Bockman Egon; BAGATIN, Andréia Cristina; ARENHART, Sérgio Cruz; 
FERRARO, Marcella Pereira. Comentários à Lei da Ação Civil Pública: revisitada, artigo 
por artigo, à luz do novo CPC e temas atuais. São Paulo: RT, 2016, p. 502/503.

28   Sobre o princípio da “reparação integral” e suas funções, ver os 
ensinamentos de Paulo de Tarso Vieira Sanseverino (SANSEVERINO, Paulo de Tarso. 
Princípio da reparação integral – indenização no Código Civil. São Paulo: Saraiva, 
2010).

Concordando com essa linha de pensamento, Sérgio Cruz Arenhart e Gustavo 
Osna:29

“Há, assim, um claro equívoco na forma de execução adota-
da. Em síntese, o atual Fundo de Defesa trabalha com a apre-
sentação de projetos e convênios para o dispêndio de suas 
verbas, tocando ritos burocráticos nos quais afinidade temá-
tica é aferida com grandes áreas, como o ‘meio ambiente’. 
Dessa forma, é descartada a vinculação entre o emprego da 
verba e a situação fática que serviu à condenação judicial; 
não há como se falar em ‘recuperação fluída’, pois inexiste 
recuperação”.

A corroborar com a insuficiência do modelo brasileiro de “reparação fluida”, foi 
apurado que a União vinha, desde 2011, realizando o contingenciamento de valores 
alocados no Fundo de Direitos Difusos como forma de promoção artificial do superávit 
primário. Menos de 3% dos valores destinados ao fundo eram incluídos no orçamento 
federal (somente quando é feita essa inclusão as verbas são destinadas a iniciativas 
para a promoção de interesses difusos e coletivos). Essa prática de “contabilidade 
criativa” foi objeto de recente contestação pelo Ministério Público Federal em ação 
civil pública, em que se obteve liminar para que a União realizasse a inclusão integral 
dos recursos alocados no FDD no orçamento de 2019.30 Destarte, apesar da concessão 
da liminar e a correção provisória do problema, a própria existência da situação 
em si já é mais um elemento a demonstrar a insuficiência do modelo brasileiro de 
destinação de indenizações coletivas, o qual, além de tudo, está sujeito a ser alvo de 
manobras fiscais por parte do Poder Executivo. 

Nos fundos estaduais também são verificados problemas similares. No Paraná 
chegou a ser promulgada lei que permitia que recursos do Fundo Estadual do Meio 
Ambiente e do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor fossem utilizados para o 
pagamento de despesas de qualquer natureza, inclusive com pessoal e encargos 
sociais. Ou seja, desnaturava-se totalmente a ideia de reparação de bens coletivos 
e difusos que motivou a criação desses fundos. Tal lei foi declarada inconstitucional 
pelo TJPR.31

Retornando ao âmbito da tutela coletiva trabalhista, o problema anteriormente 
relatado atinente à falta de correlação entre o fato gerador da indenização revertida 
ao FDD e sua destinação chega a ser ululante. Talvez o Ministério Público do Trabalho 

29   ARENHART, Sérgio; OSNA, Gustavo. Curso de Processo Civil coletivo. 
São Paulo: RT, 2019, p. 326.

30   Trata-se da ação civil pública autuada sob o n. 502151-37.2018.4.03.0000, 
atualmente em trâmite na 6. Vara Federal de Campinas.

31   TJPR, Órgão Especial, ADI n. 1.438.766-3, rel. Des. José Aniceto, j. 
02.11.2017.
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seja a instituição, entre as várias que formam o Ministério Público, com maior 
protagonismo na tutela coletiva, tanto no âmbito judicial como no extrajudicial. De 
fato, em uma primeira análise, menos sofisticada, a atuação extrajudicial deste órgão 
também estaria condicionada pelo art. 13 da Lei da Ação Civil Pública, de modo que 
os recursos obtidos pelo MPT em termos de ajustamento de conduta e condenações 
judiciais deveriam ser direcionados ao Fundo de Direitos Difusos (FDD).

Ocorre que a lei de regência do FDD (a Lei n. 9.008/95), ao elencar os interesses 
que podem ser contemplados por recursos existentes neste fundo, sequer menciona 
expressamente os de natureza trabalhista (art. 1o, §1o). Doravante, com vistas à 
obtenção da necessária correlação entre o fato gerador da indenização/multa 
obtida e sua destinação, o Parquet trabalhista, em um primeiro momento, passou a 
reverter as verbas advindas dos termos de ajuste celebrados ao Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (FAT).32

Nada obstante, observa-se que o FAT também não tem o objetivo específico de 
promover a recomposição de danos causados a direitos juslaborais, pois, conforme 
prevê o art. 10 da Lei 7.998/1990, esse fundo contábil, de natureza financeira, vincu-
lado ao Ministério do Trabalho e Emprego, é destinado ao custeio do Programa do Se-
guro-Desemprego, ao pagamento do abono salarial e ao financiamento de programas 
de educação profissional e tecnológica e de desenvolvimento econômico.

Ato contínuo, de forma pioneira, no âmbito da Procuradoria Regional do 
Trabalho da 10a. Região, com atribuição para atuar no Distrito Federal e no Tocantins, 
passou-se a convencionar nos compromissos de ajustamento de conduta a destinação 
alternativa de recursos, revertendo-os a instituições de interesse público e social33, 
prática que se disseminou na atuação do MPT em âmbito nacional.

Essa prática vanguardista pode ser vista como o embrião da doutrina do cy-
près em solo brasileiro, tendo sido recentemente prevista em resolução do Conselho 
Nacional do Ministério Público, como se verá no tópico subsequente.

3.1.4.  APLICAÇÃO DA DOUTRINA DO CY-PRÈS EM TERMOS DE AJUSTAMENTO DE 
CONDUTA, COM FUNDAMENTO NO ART. 5O. DA RESOLUÇÃO N. 179 DO CONSELHO NACIONAL 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Como já explanado, o emprego de técnicas similares ao cy-près no âmbito dos 
termos de ajustamento de conduta no Brasil tem uma de suas origens na atuação 
do Ministério Público do Trabalho, que passou a reverter indenizações e multas 
decorrentes de compromissos de ajustamento de conduta para projetos/instituições 
de interesse público e social.

32   TRAMONTE, Marina Silva; MELHADO, Reginaldo; NATALI, Heiler Ivens 
de Souza. A inadequação da destinação de recursos obtidos pelo MPT ao Fundo de 
Amparo ao Trabalhador e sua utilização em ações de política pública social. Revista 
de Direito Público. n. 7. Londrina: UEL, 2012, p. 152-153.

33   TELES, Izabel Cristina de Almeida. Destinação dos recursos oriundos 
dos TACs e dos acordos e condenações judiciais. Boletim Científico ESMPU. n. 44. 
Brasília: ESMPU, 2015, p. 74.

É importante ressaltar que essa prática não foi amplamente aceita em todos os 
Ministérios Públicos em âmbito nacional. A título de exemplo, o Conselho Superior 
do Ministério Público do Estado de São Paulo editou a Súmula n. 58, pela qual aquele 
órgão somente homologará promoções de arquivamento de inquéritos civis em 
virtude da celebração de TAC caso as verbas pecuniárias decorrentes do ajuste sejam 
endereçadas a fundos de proteção de direitos transindividuais previstos em lei.

Porém, em âmbito nacional, essa perspectiva tradicional que restringe o 
encaminhamento de verbas decorrentes de compromissos de ajustamento de 
conduta aos fundos não foi seguida pelo Conselho Nacional do Ministério Público, 
que, ao regulamentar o tema na Resolução n. 179, de 26 de julho de 2017, trouxe as 
seguintes disposições:

Art. 5º As indenizações pecuniárias referentes a danos a direi-
tos ou interesses difusos e coletivos, quando não for possível 
a reconstituição específica do bem lesado, e as liquidações de 
multas deverão ser destinadas a fundos federais, estaduais e 
municipais que tenham o mesmo escopo do fundo previsto no 
art. 13 da Lei nº 7.347/1985.

§ 1º Nas hipóteses do caput, também é admissível a destina-
ção dos referidos recursos a projetos de prevenção ou repara-
ção de danos de bens jurídicos da mesma natureza, ao apoio 
a entidades cuja finalidade institucional inclua a proteção aos 
direitos ou interesses difusos, a depósito em contas judiciais 
ou, ainda, poderão receber destinação específica que tenha 
a mesma finalidade dos fundos previstos em lei ou esteja em 
conformidade com a natureza e a dimensão do dano.

§ 2º Os valores referentes às medidas compensatórias decor-
rentes de danos irreversíveis aos direitos ou interesses difusos 
deverão ser, preferencialmente, revertidos em proveito da re-
gião ou pessoas impactadas.

Esse dispositivo consolida no âmbito da atuação extrajudicial do Ministério 
Público brasileiro técnica similar ao cy-près das class actions. Note-se que o caput fala 
em indenizações e multas, abarcando todos os tipos de verbas pecuniárias que podem 
ter como fato gerador um TAC. Como fica claro do dispositivo, a destinação precípua 
dessas verbas deve ser a reconstituição específica do bem lesado, consagrando a 
primazia da “tutela específica” – somente quando ela não for possível entra em cena 
a destinação alternativa de recursos.

Já os dois parágrafos do artigo transcrito devem ser lidos conjuntamente e 
aplicados especialmente nos casos em que, por diversas e fundadas razões (como a 
inviabilidade fática, perda do objeto, dispersão e desconhecimento da identidade de 
indivíduos lesados, ausência de custo benefício do ponto de vista da economicidade 
para que os valores sejam entregues aos sujeitos lesados em casos de danos individuais 
de pequena monta etc.) não se mostra possível ou adequada a destinação das verbas 
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pecuniárias à “reconstituição específica do bem lesado”.
Nesses casos, o §1º permite a destinação dos valores a projetos de prevenção 

ou reparação de danos a bens jurídicos da mesma natureza daquele cuja lesão 
motivou a celebração do TAC, ao apoio de entidades cuja finalidade institucional 
inclua a proteção a direitos coletivos, ou ainda o depósito em contas judiciais que 
poderão receber destinação similar àquela dos fundos mencionados na Lei da Ação 
Civil Público.

Quanto ao §2º, percebe-se que ele traz claramente o dogma do “mais próximo 
do possível” inerente ao cy-près da common law. Pelo comando em análise, as verbas 
provenientes do ajuste devem ser, preferencialmente, revertidas em proveito das 
pessoas e região impactadas pelo dano que ensejou a atuação do Ministério Público. 
Observa-se, portanto, que a resolução do CNMP busca garantir – nesses casos – o 
“benefício” indireto do grupo lesado. Ora, trata-se norma de central importância, 
uma vez que, mesmo diante da impossibilidade de destinação direta dos valores 
pecuniários decorrentes do ajuste à específica recomposição do bem lesado, 
resguarda-se a função “compensatória” da responsabilidade civil, pois não se perde a 
relação de equivalência (neste caso, indireta) entre o destino da indenização/multa e 
o local em que ocorreu o dano e os sujeitos por ele afetados.

Do ponto de vista da legalidade, não se vislumbra a existência de vício neste 
dispositivo regulamentar, especialmente quando se considera, em uma interpretação 
estrita, que o art. 13 da LACP somente regula a destinação de valores decorrentes 
de condenações judiciais, não versando sobre verbas decorrentes de termos de 
ajustamento de conduta. Ainda que no TAC se possa aplicar a regra da destinação de 
verbas pecuniárias aos fundos de defesa de interesses transindividuais, inexiste tal 
obrigatoriedade.34 Sob outro prisma de análise, a Lei n. 9.008/95, que regulamenta, em 
âmbito federal, o Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD), ao trazer o rol de fontes 
de arrecadação de verbas para o fundo (art. 1o, § 2o), não menciona expressamente 
os compromissos de ajustamento de conduta.

Note-se que, no âmbito penal, o denominado acordo de não persecução penal, 
“ANPP” (art. 28-A do Código de Processo Penal, inserido pelo Pacote Anticrime, Lei 
n.º 13.964/19) já possui –  prevista em lei – a possibilidade da prestação pecuniária 
estipulada no ajuste ser destinada a entidade pública ou interesse social, indicada 
pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens 
jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito (pense-se, 
por exemplo, que essa norma pode ser facilmente aplicada em um acordo de não 
persecução de crime ambiental).

Ou seja, o “ANPP”, instrumento regulado por legislação mais recente, também 
demonstra que a destinação alternativa de recursos em acordos é uma tendência no 
Direito Brasileiro.

De fato, o presente trabalho abordou precipuamente a atuação do Ministério 
Público, que indiscutivelmente é o principal ator no âmbito da tutela coletiva 

34   Como se verá em momentos derradeiros deste trabalho, sequer nas 
condenações judiciais há a obrigatoriedade de destinação das verbas pecuniárias 
decorrentes de condenações coletivas aos fundos mencionados no art. 13 da LACP.

(extrajudicial e judicial), bem como é o responsável pela imensa maioria dos termos 
de ajustamento de conduta celebrados em solo brasileiro. No entanto, sabe-se que 
os outros órgãos públicos legitimados para a tutela coletiva também podem celebrar 
compromissos de ajustamento de conduta, não havendo, a nosso ver, óbice para que 
tais entidades, em seus âmbitos institucionais, também regulem a possibilidade de 
destinação alternativa de recursos decorrentes do TAC, nos moldes do que foi feito 
pelo CNMP.

3.1.4.1. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DA DESTINAÇÃO ALTERNATIVA DE 
RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS

A aplicação do cy-près (destinação alternativa de recursos) no âmbito dos 
termos de ajustamento de conduta ainda merece maiores cuidados além daqueles já 
previstos na estudada Resolução 179 do CNMP. 

Ao prever a preferência da destinação das verbas a finalidades que se relacionem 
com os sujeitos lesados e com a região onde ocorreu o dano, busca-se evitar situações 
das quais se teve notícia na prática, como a destinação, sem maiores cuidados, 
de indenizações e multas oriundas de TAC para a igreja da comunidade ou para a 
associação de cadetes do exército da cidade. Ainda que essas instituições realizem 
projetos sociais com os valores que lhes são remetidos,  possivelmente nestes casos 
não haverá o benefício indireto do grupo afetado pelo dano, mormente diante 
da ausência de relação entre a finalidade em que são aplicadas as verbas e o fato 
gerador destas. Além do mais, há o risco de que essas instituições beneficiadas sejam 
escolhidas apenas com base na discricionariedade subjetiva do agente ministerial 
que oficia no feito. Essa crítica também é feita por Izabel Cristina de Almeida Teles35:

Observa-se, ainda, nas destinações feitas pelo Ministério 
Público às instituições de interesse social, que não há muita 
preocupação quanto a se a finalidade da instituição possui 
similitude com o objeto do TAC ou da ACP. Vêem-se muitas 
destinações para hospitais, creches, entre outros, em que, 
decerto, a sociedade será beneficiada, mas não haverá a re-
constituição do bem lesado.

Diferente dos acordos em ações coletivas no direito norte-americano, que 
necessariamente devem ser chancelados pela corte em etapas escalonadas, não há 
controle judicial do conteúdo do TAC, ressalvadas as episódicas hipóteses em que tal 
ajuste é firmado no bojo de uma demanda já judicializada.

Logo, questiona-se, como é possível assegurar o cumprimento do §2º do art. 5o  
da Resolução 179 do Conselho Nacional do Ministério Público?

A resposta pode ser buscada nos valores e normas consagradas pelo CPC/15, 

35   TELES, Izabel Cristina de Almeida. Destinação dos recursos oriundos 
dos TACs e dos acordos e condenações judiciais. Boletim Científico ESMPU. n. 44. 
Brasília: ESMPU, 2015, p. 92.
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especialmente no art. 489, §1º, que, em seus respectivos incisos, contém uma 
verdadeira teoria da decisão judicial.

Como destaca Clayton Maranhão, o dever de fundamentação é inerente ao 
Estado Democrático de Direito, onde o círculo de liberdade-discricionariedade do 
magistrado é reduzido, especialmente pelo dever de prestação de contas aos cidadãos 
em geral (“controle externo por quivis de populo”). O autor ressalta que o CPC/73, ao 
tratar dos “requisitos da sentença”, preocupava-se apenas com aspectos formais, o 
que fazia algum sentido à época, pois a Constituição Federal então vigente não trazia 
a garantia da motivação das decisões.36

A incidência dessa obrigação de fundamentação decorre do dever de accountability 
conferido àqueles que tomam decisões em questões de interesse público em um 
Estado Democrático de Direito, abrangendo também todos os legitimados coletivos 
públicos que atuam na tutela coletiva de direitos. Como ensina Hermes Zaneti Jr., 
o Ministério Público não é um órgão que atua em prol da consecução do interesse 
público secundário do Estado; em verdade, trata-se instituição constitucionalmente 
vocacionada à tutela do interesse público primário, oficiando de forma independente 
e especializada em prol dos direitos fundamentais.37 Nesses termos, torna-se 
evidente que o dever de fundamentação trazido no art. 489, §1º, do CPC/15 aplica-se 
às deliberações do Ministério Público, que deve, de forma minudente e embasada, 
expor as razões para a adoção de determinada medida.

Logo, trazendo essa linha de raciocínio ao tema do presente estudo, por 
força da incidência do art. 489, §1º, do CPC/15 e dos princípios constitucionais 
que fundamentam essa disposição, o Ministério Público, ao celebrar um termo de 
ajustamento de conduta, deve motivar exaustivamente a destinação de valores 
pecuniários decorrentes de multas e indenizações, o que garantirá a observância do 
§2º do art. 5o. da Resolução 179 do CNMP. Esses cuidados também buscam resguardar 
a representatividade adequada do Ministério Público, quando atua em nome próprio 
defendendo interesses alheios.

O termo de ajustamento de conduta assemelha-se a um contrato, ou seja, é 
composto por cláusulas objetivas, logo, as folhas que materializam o pacto não são o 
local mais adequado para que o legitimado coletivo público fundamente o porquê está 
destinando valores a certa finalidade ou instituição. O local mais adequado para isso 
é o despacho que remete o termo de ajustamento de conduta para a homologação 
do órgão de revisão  (mediante a promoção do arquivamento do inquérito civil), o 
qual poderá valorar essas razões ao homologar, ou não, o pacto, estando, assim, 
assegurado o controle sobre a atuação do membro do Ministério Público em primeira 

36   MARANHÃO, Clayton. Sentença. In. CUNHA, José Sebastião Fagundes; 
BOCHENEK, Antonio César; CAMBI, Eduardo. (coords.). Código de Processo Civil 
comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 762-769.

37   ZANETI JR., Hermes. Ministério Público na intervenção protetiva dos 
direitos fundamentais e a “disponibilidade motivada”: para além dos pareceres. In: 
CHAVES, Cristiano de Ferias; MOREIRA ALVES, Leonardo Barreto; ROSENVALD, Nelson. 
(coords.). Temas atuais do Ministério Público. 6. ed. Salvador: Jus Podivum, 2016,  p. 
413.

instância.38

Ato contínuo recomenda-se que a fundamentação da destinação das verbas 
pecuniárias do TAC pelo legitimado coletivo público siga o seguinte iter: a) é 
possível que os valores sejam destinados diretamente à específica recomposição 
do bem lesado?; b) há fatores que geram a impossibilidade/inadequação fática ou 
jurídica da recomposição específica, tais como: (i) a perda do objeto, (ii) dispersão e 
desconhecimento da identidade dos indivíduos lesados, (iii) ausência de relação custo/
benefício para que os valores sejam entregues aos sujeitos lesados em casos de danos 
individuais de pequena monta?; c) caso a pergunta anterior tenha sido respondida 
afirmativamente, existe a possibilidade de destinação dos valores à iniciativa, projeto 
ou instituição que possa promover o “benefício indireto” da localidade e sujeitos 
lesados pelo evento danoso? d) caso a resposta ao item anterior seja negativa, qual é 
a destinação que pode favorecer a proteção/promoção de interesses transindividuais 
similares àquele cuja violação constitui o fato gerador da indenização/multa fixada no 
ajuste?

A fundamentação das manifestações ministeriais também tem o condão de 
assegurar a efetiva representatividade do órgão enquanto porta-voz de interesses 
alheios, mormente quando se considera que o acordo celebrado pelo Ministério Público 
atinge a esfera de interesse de pessoas que não participaram das negociações. Note-
se que, em que pese historicamente autores civilistas tenham se preocupado com 
os efeitos de acordos perante terceiros, esses estudos estavam restritos a institutos 
como o fideicomisso, o contrato em favor de terceiro ou as obrigações solidiárias39, 
sendo certo que as questões que envolvem os acordos firmados em conflitos coletivos 
em muito transcendem aos problemas existentes nas figuras mencionadas.

Outro fator adicional que deve ser considerado quando se destina verbas 
decorrentes de um TAC de forma alternativa é a prestação de contas. Quando os 
valores decorrentes de um compromisso de ajustamento de conduta são revertidos 
a fundo legalmente previsto está assegurada a prestação de contas ao Tribunal de 
Contas; no entanto, essa forma de prestação de contas não existe em relação às 
entidades privadas. Essa situação, em um primeiro momento, fez com que o Conselho 
Superior do Ministério Público do Estado do Paraná rechaçasse a homologação 
de compromissos em que as verbas decorrentes de multas incidentes não fossem 
revertidas a entes públicos ou aos fundos.

No final de 2018, o CSMPPR não homologou o TAC celebrado pela Promotoria 
de Justiça de Iretama nos autos de inquérito civil n. 0068.17.000140-5. O colegiado 
entendeu que a multa necessariamente deveria ser destinada a um fundo público 
sujeito à fiscalização de contas. No caso em análise, apurou-se que certo servidor 
da Secretaria de Assistência Social do Município teria feito uso indevido da sede do 

38   Esta sugestão nos foi feita quando apresentamos versão inicial deste 
trabalho no 23. Congresso Nacional do Ministério Público, sendo imediatamente 
acolhida.

39   Sobre essas questões, ver: HENKE, Albert. I limite soggetivi di efficacia 
della transazione. Rivista di Diritto Processuale. n. 4-5. PADOVA: CEDAM, 2015, p. 
1035 e ss.
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órgão para o exercício de advocacia. Trata-se de ato de improbidade administrativa 
de menor potencial ofensivo, que hoje, nos termos das resoluções n. 179 do CNMP 
e 01/2017 do Conselho Superior do MPPR, atendidas certas condições, permitem a 
celebração de compromisso de ajustamento de conduta. Na situação, para além do 
pagamento de multa no valor de dez mil reais revertidas ao Município, acordou-se 
que o compromissário também pagaria indenização na cifra de quinze mil reais a 
título de danos morais coletivos para a entidade denominada “Lar dos Velinhos São 
Vicente de Iretama”. Apesar das discussões em relação à prestação de contas, pode-
se afirmar que a destinação da indenização tinha o condão de promover o “benefício 
indireto” do grupo lesado, uma vez que uma das funções primordiais da assistência 
social (serviço lesado pela ação do agente ímprobo no caso em tela) é atender idosos 
em situação de risco.

No entanto, logo em seguida, esse entendimento do CSMPPR foi revisto a partir 
das seguintes premissas: a) o Promotor de Justiça da Comarca conhece a comunidade 
e é o ator com maiores condições de saber qual é a melhor destinação a ser dada a 
uma multa/indenização proveniente de um TAC; b) a prestação de contas da aplicação 
dos recursos poderá ser feita ao próprio agente ministerial responsável, que fará o 
acompanhamento no próprio procedimento extrajudicial.

Doravante, assegurada a devida prestação de contas, no âmbito do MPPR, entre 
outras, recentemente já foram admitidas em sede de compromisso de ajustamento 
de conduta a destinação de verbas pecuniárias às seguintes instituições: i) Escola 
Municipal Salim do Carmo (IC n. 0006.18.000042-1, oriundo da 2. Promotoria de 
Justiça de Antonina); ii) Lar Sagrada Família (IC n. 0007.18.001013-9, oriundo da 4. 
Promotoria de Justiça de Apucarana); iii) APAE (IC n. 0084.16.000187-5, oriundo 
da Promotoria de Justiça de Manoel Ribas; iv) Observatório Social de Palmas (IC 
n. 0097.18.000698-9, oriundo da 2. Promotoria de Justiça de Palmas); v) Asilo São 
Vicente de Paula (IC n. 0110.18.000183-3, oriundo da Promotoria de Justiça de Piraí 
do Sul).40

Com base na experiência paranaense, concluímos esse tópico estabelecendo 
como requisito derradeiro para a admissão da utilização em TACs de formas de 
distribuição de recursos similares ao cy-près a prestação de contas da aplicação das 
verbas ao legitimado coletivo de natureza pública que tomou o compromisso, podendo 
ser realizada no próprio procedimento no qual houve a celebração do ajuste.41

3.2. A DOUTRINA DO CY-PRÈS APLICADA À EXECUÇÃO DE CONDENAÇÕES JUDICIAIS 
COLETIVAS NO BRASIL

40   Julgados anteriores à publicação do Ato Conjunto 01/2019-PGJ/CGMP 
(“consolida e sistematiza, no âmbito da atuação extrajudicial cível do Ministério Público 
do Estado do Paraná, o rito da Notícia de Fato, do Inquérito Civil, do Procedimento 
Preparatório, do Procedimento Administrativo, da Recomendação e do Compromisso 
de Ajustamento de Conduta”).

41   Mutatis mutandis, essas balizas podem ser aplicadas na destinação 
de verbas em acordos de não persecução cível (art. 17, §1º, da Lei de Improbidade 
Administrativa, inserido pelo Pacote Anticrime).

3.2.1. ABORDAGEM PRELIMINAR DA QUESTÃO

Como já visto, no âmbito das class actions a técnica do cy-près não tem sua 
aplicação restrita aos acordos, sendo também uma forma válida de distribuição de 
indenizações decorrentes de condenações judiciais.

Se no Brasil é possível o emprego de formas de distribuição alternativa de recursos 
similares ao cy-près no âmbito dos compromissos de ajustamento de conduta, isso 
também é viável nas condenações judiciais aplicadas em ações coletivas.

Em se tratando de tutela jurisdicional de interesses transindividuais, a primazia 
da tutela específica assume destaque: deve-se – sempre – buscar a recomposição 
específica do interesse lesado (por exemplo, em um dano ambiental, o objetivo 
primordial do processo coletivo será a reconstituição do meio ambiente). Haverá 
conversão da obrigação de fazer/não fazer (v.g. a tutela inibitória) em pecúnia quando 
houver impossibilidade absoluta da consecução da tutela específica.

Para além desses casos, em ações coletivas também é plenamente possível  nos 
pedidos da petição inicial a cumulação da obrigação de fazer com a obrigação de 
pagar quantia. Nesse sentido, o art. 3o da LACP tem a seguinte redação: “a ação civil 
poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação 
de fazer ou não fazer”. Conforme a doutrina, o artigo não deve ser interpretado de 
forma alternativa (“ou se pleiteia condenação em dinheiro; ou se formula pedido 
de obrigação de fazer ou não fazer”), mas sim ampliativa, a permitir a cumulação 
de pedidos, conferindo-se maior efetividade à ação civil pública.42 Esse também é 
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a recurso 
interposto pelo Município de Curitiba em face de acórdão lavrado no bojo de ação 
civil pública que o condenou ao pagamento de indenização pecuniária e  que também 
ordenou a realização de obrigação de fazer.43

Recentemente, no âmbito do Direito Ambiental esse entendimento foi sumulado 
pelo STJ no verbete n. 629: “quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu 
à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar”. Evidentemente, 
a cumulação de pedidos, pelas razões já expostas, pode ocorrer em outros ramos do 
direito material coletivo – como saúde, educação, consumidor, patrimônio público, 
patrimônio histórico e cultural, direito à não discriminação e tantos outros.

Nesses processos, a indenização cumulada com a obrigação de fazer, em regra, 
dirá respeito a danos morais coletivos (são também admitidas algumas variações 
dessa figura, como o dano social ou o dano espiritual). Na doutrina: “de forma 
objetiva e sintética pode-se então conceituar dano moral coletivo como sentimento 
de comoção, de intranquilidade ou insegurança pela lesão a bens de titularidade 
coletiva, como o meio ambiente, a paz pública, a confiança coletiva, o patrimônio 

42   MOREIRA, Bockman Egon; BAGATIN, Andréia Cristina; ARENHART, 
Sérgio Cruz; FERRARO, Marcella Pereira. Comentários à Lei da Ação Civil Pública: 
revisitada, artigo por artigo, à luz do novo CPC e temas atuais. São Paulo: RT, 2016, p. 
246.

43  STJ, 1. T., Resp 625.249/PR, rel. Min. Luiz Fux, j. 15.08.2006.
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(ideal) histórico, artístico, cultural, paisagístico etc.”44

Atualmente a figura do dano moral coletivo é  admitida sem divergências pelo 
Superior Tribunal de Justiça.45. No âmbito do Direito Ambiental há entendimento 
doutrinário no sentido de que, em caso de degradação ambiental, o dano moral 
coletivo é presumido (in re ipsa), pois bens ambientais são irrepetíveis.46

Pela aplicação do dispositivo do art. 13 da LACP, em se tratando de tutela de 
interesses difusos e coletivos em sentido estrito, os valores decorrentes dessas 
condenações são destinados aos fundos legalmente previstos, que, após a deliberação 
do seu conselho gestor, encaminham os valores a projetos e iniciativas vocacionados 
à promoção de interesses transindividuais.

Em relação aos direitos individuais e homogêneos, o Código de Defesa do 
Consumidor trabalha com o binômio “condenação genérica/execuções individuais”. 
Prevê o art. 95 do CDC: “em caso de procedência do pedido, a condenação será 
genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados”. Ou seja, nesse 
sistema, uma vez obtida a condenação coletiva, devem os indivíduos lesados ajuizarem 
as respectivas execuções individuais, sendo necessária a liquidação.47

Caso não ocorra habilitação suficiente de sujeitos lesados, as verbas não 
reclamadas são remetidas aos fundos legalmente previstos (art. 100, p.u.). 

Com relação às multas coercitivas (astreintes) exigíveis no âmbito de processos 
coletivos, os valores pecuniários delas decorrentes também têm como destino os 
fundos, por força do art. 1o, § 2o, inc. I, da  Lei n. 9.008/95.

Aqui repisamos as críticas já feitas (quando da abordagem dos TACs) em relação 
à falta de correlação entre as finalidades em que são aplicadas essas indenizações e 
o dano que as ensejou. 

A opção brasileira pela destinação dessas verbas a fundos serve apenas para 
(…) “obstar que o Réu coletivo se locuplete por meio do ilícito e desencorajar sua 
repetição”.48 Como o fluid recovery à brasileira é inábil a recompor especificamente os 
prejuízos causados, entende-se que essa forma de execução, além de ser inadequada, 

44  CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 11. ed. 
São Paulo: Atlas, 2014, p. 131.

45  Nesse sentido, STJ, 3. T., REsp 1.737.412/SE, Rel. Min. Nacy Andrighi, j. 
05.02.2019.

46   LEITE, José Rubens Morato; MARCHESAN, Ana Maria; CODONHO, Maria 
Leonor Paes Calva. O Estatuto do Dano Moral Ambiental: principiologia, juridicidade 
e aceitação na jurisprudência pátria. In: Ação Civil Pública após 30 anos. São Paulo: 
RT, 2015, p. 507.

47   Por evidente, em uma ação coletiva de consumo também pode haver a 
condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais coletivos. 
Neste tocante, valem as mesmas considerações feitas em relação ao art. 13 da LACP.

48   ARENHART, Sérgio; OSNA, Gustavo. Curso de Processo Civil coletivo. 
São Paulo: RT, 2019, p. 326.

é (…) “uma solução francamente inconstitucional”.49 Seria muito mais adequado que 
essas verbas fossem aplicadas em benefício, ainda que indireto, do local e das pessoas 
atingidas pelo dano coletivo.

3.2.2. ABORDAGEM CONTEMPORÂNEA DA QUESTÃO (NOVAS PROPOSTAS)

Em uma análise mais rasa, a destinação de valores decorrentes de condenações 
judiciais no microssistema brasileiro de processos coletivos estaria vinculada 
estritamente ao disposto no art. 13 da Lei da Ação Civil Pública e nos arts. 95 a 100 do 
Código de Defesa do Consumidor.

No entanto, é urgente que a compreensão da questão seja atualizada. Por 
exemplo, no caso do dano moral coletivo que tem como fato gerador a degradação 
permanente do meio ambiente em determinada Comarca, o ideal é que essa 
indenização seja revertida em projetos/finalidades que promovam a conservação 
ambiental na localidade.

No caso em que o dano moral coletivo tem como hipótese de incidência a 
ocorrência de “desvio produtivo”, como na situação em que uma agência bancária, 
mesmo devidamente advertida, não promoveu as obras de acessibilidade necessárias 
para a utilização dos serviços por pessoas com deficiência, essa indenização poderia 
ser direcionada a instituições filantrópicas vocacionadas a promoção de causas desse 
grupo.

Já nos direitos individuais e homogêneos, seria muito mais adequado que 
os valores remanescentes, que não foram postulados em juízo por seus titulares, 
fossem, por ordem do próprio juiz da execução, imediatamente transferidos a um 
projeto, instituição ou estudo que – indiretamente – beneficie os membros do grupo, 
analogicamente ao modelo norte-americano do cy-près. A entidade destinatária dos 
valores pode ter natureza pública ou privada, devendo ser vocacionada ao combate 
de problemas similares àqueles que afetaram os membros da classe, prestando 
contas acerca da aplicação das verbas recebidas nos próprios autos da execução.

Esses exemplos materializam a aplicação técnica do cy-près (na modalidade 
distribuição organizacional), significando aprimoramento da forma de destinação 
provenientes de condenações judiciais por danos morais coletivos.

A Nota Técnica n. 01/201550 do Centro de Apoio Criminal, do Júri e Execuções 
Penais do MPPR parte dessas premissas. O documento sugere que as indenizações 
decorrentes de danos morais coletivos em ações relativas à melhora do sistema 
penitenciário, para além do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) ou Estadual 
(FUPEN), podem também ser revertidas ao Conselho da Comunidade – órgão da 
execução penal que, entre outras finalidades, promove auxílio aos presos, egressos 
e seus familiares, além de auxiliar o Poder Judiciário e o Ministério Público na 
execução e acompanhamento de reprimendas penais. Nota-se, portanto, que essa 

49   ARENHART, Sérgio; OSNA, Gustavo. Curso de Processo Civil coletivo. 
São Paulo: RT, 2019, p. 327.

50  A íntegra desse material pode ser consultada no seguinte sítio: http://
www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/NotaTecnica1_2015.pdf



336 337MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume II MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume II

última proposta é uma forma alternativa de destinação de recursos decorrentes de 
condenação em ação civil pública, sendo nítido que ela tem o condão de beneficiar 
indiretamente o grupo que sofreu o dano que corresponde à causa de pedir da ação 
(detentos alojados em condições insalubres e, muitas vezes, desumanas). Ademais, 
nesse caso, o dinheiro ainda é aplicado na própria localidade do dano, fortalecendo 
ainda mais a função reparatória da responsabilidade civil.

Essas técnicas executivas de distribuição valores, que guardam correspondência 
com o cy-prèss das class actions (na modalidade “distribuição organizacional”), 
em casos mais complexos, também podem ser efetivadas mediante a criação das 
chamadas “entidades de infraestrutura específica” – tema que passamos a tratar em 
tópico apartado.

3.2.3. APLICAÇÃO DO CY-PRÈS MEDIANTE “ENTIDADES DE INFRAESTRUTURA 
ESPECÍFICA” (CLAIMS RESOLUTION FACILITIES)

As chamadas “entidades de infraestrutura específica” (claims resolution 
facilities) foram desenvolvidas no âmbito do direito norte-americano com a finalidade 
de resolver disputas que envolvem a distribuição de valores provenientes de uma 
mesma fonte em situações de grande complexidade. Como exemplifica Francis E. 
McGovern, no contexto de um desastre natural, por exemplo, essas entidades podem 
processar demandas que tenham como fundamento apólices de seguros; normas 
administrativas; ajuda proveniente de socorro internacional; obrigações contratuais 
etc. As claims resolution facilities são desenhadas com o objetivo de promover solução 
eficiente a um grande número de causas, determinando o total de valores a serem 
indenizados e a individualização da quantia a ser recebida por beneficiário.51

As claims resolution facilities são alternativas ao modelo de disputa judicial para 
o recebimento de indenizações em casos extremamente complexos e que envolvem 
inúmeros sujeitos lesados. Tais entidades podem ser constituídas mediante lei; 
normas administrativas; acordos coletivos; class actions etc.52

No âmbito das claims resolution facilities o processo decisório aproxima-se mais 
do modelo inquisitorial do que do adversarial, o que confere maior celeridade ao 
procedimento. A distribuição de recursos pode ser feita de várias formas, com notória 
maleabilidade – é possível desde a entrega da mesma quantidade de dinheiro a todos 
os lesados; até a liquidação pormenorizada dos prejuízos individuais, tudo depende 
das variáveis do caso. As medidas compensatórias também não estão restritas ao 
pagamento de valores pecuniários, abrangendo também formas de reparação 
indireta.53

 Antonio do Passo Cabral e Hermes Zaneti Jr,, ao tratarem da utilização das 

51   MCGOVERN, Francis E. The whats and why of claims resolution facilities. 
Stanford  Law Review. n. 57. Stanford: Stanford Law School, 2005, p. 1361/1363.

52   MCGOVERN, Francis E. The whats and why of claims resolution facilities. 
Stanford  Law Review. n. 57. Stanford: Stanford Law School, 2005, p. 1366/1367.

53   MCGOVERN, Francis E. The whats and why of claims resolution facilities. 
Stanford  Law Review. n. 57. Stanford: Stanford Law School, 2005, p. 1368/1373.

“entidades de infraestrutura específica para resolução de conflitos coletivos” no 
Brasil, indicam que elas podem ter como objetivo, para além de indenizar as vítimas, 
promover “reparações pecuniárias difusas, implementação de projetos de melhorias 
de políticas públicas, sugestão de projetos de lei para a regulamentação dos setores 
envolvidos, entre outras medidas para obtenção de tutela específica das obrigações 
ou seu resultado prático equivalente”.54 Nessa acepção, inclusive, há grande afinidade 
entre esse tema e o chamado processo estrutural e ideia de “microinstitucionalidade” 
elaborada por Ricardo Luis Lorenzetti.55

As claims resolution facilities podem ser utilizadas para a distribuição de 
recursos na modalidade cy-près. Basta pensar em casos muito complexos em que 
é absolutamente inviável a identificação dos sujeitos prejudicados pelo dano de 
projeção coletiva. A instituição da “entidade de infraestrutura específica” facilita a 
alocação dos recursos nas localidades envolvidas no conflito, conferindo transparência 
e celeridade na execução mediante medidas compensatórias destinadas à promoção 
de benefícios indiretos aos lesados. 

3.2.4. FUNDAMENTOS E DIRETRIZES PARA A APLICAÇÃO, DE LEGE LATA, DO CY-PRÈS 
EM CONDENAÇÕES COLETIVAS NO BRASIL 

Poder-se-ia questionar que a aplicação de formas de distribuições de valores 
análogas ao cy-près na forma “distribuição organizacional”, nas ações do microssistema 
brasileiro, esbarraria na falta de previsão legal específica.

Não obstante, diante da absoluta incapacidade dos fundos de promover a 
reparação dos direitos lesados pelo dano coletivo, filia-se à corrente doutrinária que 
denuncia a inconstitucionalidade da obrigatória destinação de valores pecuniários 
decorrentes de ações coletivas aos fundos. 

De lege ferenda a melhor solução é uma alteração legislativa que confira maior 
maleabilidade na destinação desses valores, tendo como contrapartida a exigência 
de prestação de contas da aplicação do dinheiro.

No entanto, de lege lata soluções mais criativas são possíveis. Modernamente 
já se admite, inclusive no âmbito de Cortes Superiores, a utilização em processos 
coletivos de técnicas executivas inovadoras. Por exemplo, no âmbito dos direitos 
individuais e homogêneos o STJ (REsp 1.304.953/RS) já reputou válida sentença que, 
além de condenar a instituição financeira ré ao ressarcimento dos valores cobrados: 
(i) ordenou que a instituição  disponibilizasse em suas agências e também por meio 
de correspondência a ser encaminhada aos seus clientes, as informações para que 
estes tomem ciência dos valores a que têm direito, sob pena de multa diária, (ii) 
determinou que a ré publicasse a parte dispositiva da decisão em dois jornais de 
grande circulação em cada Estado da Federação; (iii) nomeou perito judicial para o 

54   PASSO CABRAL, Antonio do; ZANETI JR., Hermes. Entidades de 
infraestrutura específica para a resolução de conflitos coletivos: as claims resolution 
facilities e sua aplicação no Brasil. Revista de processo. São Paulo: RT, 2019, p. 453.

55   LORENZETTI, Ricardo Luis. Justicia Colectiva. Buenos Aiares: Rubinzal-
Culzoni, 2010, p. 186-187.
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acompanhamento da fase de liquidação de sentença. Essa solução, não ortodoxa, 
teve o escopo de conferir maior efetividade à execução, valorizando o princípio da 
“reparação integral” que norteia o sistema de responsabilidade civil.56 

Essa técnica não corresponde ao cy-près defendido neste trabalho, no entanto, 
a menção ao precedente tem o condão de chamar a atenção para a possibilidade de 
utilização no Brasil de diversas técnicas de liquidação e execução em ações coletivas, 
especialmente quando se observa que hoje o emprego de técnicas processuais 
executivas atípicas, inclusive em processos coletivos, tem como fundamento a 
cláusula do art. 139, IV, do CPC/15: “o juiz dirigirá o processo conforme as disposições 
deste Código, incumbindo-lhe: (…) determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, 
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da 
ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.”

Conforme ensina a moderna doutrina, esse dispositivo, diante da ausência de 
técnica executiva idônea, permite que o juiz supra a insuficiência da tutela normativa, 
promovendo uma tutela jurisdicional efetiva.57  

O art. 139, IV, do CPC/15, ao incidir no âmbito do microssistema de tutela coletiva, 
trazendo um rol aberto de medidas executivas, franqueia que, em condenação judiciais 
coletivas, valores pecuniários decorrentes de multas, indenizações por danos morais 
coletivos, indenizações provenientes de danos materiais não reclamados por seus 
titulares em ações para a tutela de direitos individuais e homogêneos ou quando não 
é economicamente viável a identificação dos titulares, possam receber destinação 
alternativa, sendo aplicados em finalidades, instituições ou projetos que beneficiem 
indiretamente o local e pessoas prejudicadas pelo evento que constitui a causa de 
pedir da demanda.

Como exemplo prático dessa forma de destinação de recursos em ações judiciais, 
Izabel  Cristina de Almeida Teles, no âmbito trabalhista, cita a decisão exarada pelo 
Tribunal Regional do Trabalho da 10a. Região nos autos da ação civil pública n. 00741-
2011-015-10-00-658. Determinada empresa foi condenada por refutar a contratação 
de trabalhadores com deficiência ou reabilitados. O acórdão, ao invés de destinar os 
valores da condenação aos fundos legalmente previstos, os encaminhou a entidades 
que promovem a reabilitação de pessoas com deficiência ou afastadas por acidentes 
ou doenças.

Já o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em caso que envolve a indevida 
negativa de cobertura para internação por plano de saúde em situação de emergência, 
reconheceu a existência de danos sociais indenizáveis, determinando o pagamento 
dos valores ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

56   STJ, 3.T, REsp 1.304.953/RS, relatora Ministra Nacy Andrighi, j, 
24.08.2014.

57   MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. 
Novo Curso de Processo Civil. v.1. Teoria Geral do Processo Civil. São Paulo: RT, 2016, 
p. 135.

58   TELES, Izabel Cristina de Almeida. Destinação dos recursos oriundos 
dos TACs e dos acordos e condenações judiciais. Boletim Científico ESMPU. n. 44. 
Brasília: ESMPU, 2015, p. 88-90.

Paulo.59

Também é possível que o valor decorrente da multa coercitiva fixada em ações 
civis públicas, ao invés de ser revertido aos fundos legalmente previstos, receba 
destinações mais eficazes do ponto de vista da recomposição dos bens jurídicos 
lesados, especialmente em processos estruturais. Cita a doutrina a chamada “ACP 
do Carvão” (ACP 93.80.00533-4/SC), em trâmite na 4ª. Vara Federal de Criciúma. 
O processo envolve a recuperação de dano ambiental em região degradada pela 
mineração. A multa incidente foi revertida para a criação de site com informações 
sobre o plano de recomposição ambiental, projetos de pesquisa e para a criação de 
um aplicativo para acompanhamento da regeneração do meio ambiente local. Ou 
seja, “em uma linha pragmática, essa ‘autodestinação’ (sendo feita, obviamente, de 
forma transparente) parece ser uma solução interessante para que o próprio processo 
coletivo-estrutural funcione”.60

Para que essas propostas possam funcionar de forma adequada, a decisão judicial 
que aplicar técnicas similares ao cy-près em condenações deve observar os deveres 
de fundamentação do art. 489, §1.º, do CPC/15, justificando a escolha da instituição/
projeto beneficiado, explicitando como o grupo lesado será beneficiado. Quanto à 
prestação de contas da aplicação dos valores, essa pode ser feita nos próprios autos 
da execução.

Por fim, cumpre lembrar que é plenamente possível que essa forma de 
destinação de recursos decorra de negócio processual celebrado entre as partes (art. 
190 do CPC/15).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No âmbito da tutela coletiva de direitos brasileira, a remessa de valores decor-
rentes de multas e indenizações aos fundos legalmente previstos, por razões multi-
fatoriais, não promove benefício aos específicos sujeitos e localidades afetadas pelo 
dano. No âmbito do direito comparado, a experiência dos sistemas jurídicos da com-
mon law indica a existência de formas mais eficientes de alocação de valores decor-
rentes de condenações ou acordos feitos em litígios coletivos, notoriamente o cy-près 
em sua modalidade “distribuição organizacional” (que permite a utilização dessas 
verbas em proveito – ainda que indireto – dos sujeitos de direito e bens jurídicos 
lesados). Entende-se que no Brasil, de lege lata, há substrato normativo para que a 
destinação alternativa de recursos seja feita tanto na tutela coletiva judicial, como na 
extrajudicial, conquanto observadas algumas cautelas, como o dever de fundamenta-
ção e a prestação de contas.

59   Julgado citado em: MOREIRA, Bockman Egon; BAGATIN, Andréia 
Cristina; ARENHART, Sérgio Cruz; FERRARO, Marcella Pereira. Comentários à Lei da 
Ação Civil Pública: revisitada, artigo por artigo, à luz do novo CPC e temas atuais. São 
Paulo: RT, 2016, p. 91.
60   MOREIRA, Bockman Egon; BAGATIN, Andréia Cristina; ARENHART, 
Sérgio Cruz; FERRARO, Marcella Pereira. Comentários à Lei da Ação Civil Pública: revisitada, 
artigo por artigo, à luz do novo CPC e temas atuais. São Paulo: RT, 2016, p. 500/501.
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AS RELAÇÕES DE CONSUMO PELA INTERNET: RESPONSABILIDADE CIVIL 
DO FORNECEDOR E DO PROVEDOR1

Roberto Wagner Marquesi2

Vanessa Manganaro de Araujo Almeron3

RESUMO: O presente trabalho objetiva trazer uma reflexão sobre a incidência da 
responsabilidade civil às relações de consumo entabuladas no ambiente virtual, no 
intuito de demonstrar a vulnerabilidade do consumidor, o interesse social violado e o 
dever de indenizar do ofensor. Para isso, buscou-se trazer posicionamentos doutriná-
rios nacionais e estrangeiros quanto às figuras e o conceito de fornecedor e provedor, 
bem como colacionar posicionamentos jurisprudenciais sobre o tema, no intuito de 
aferir de que modo a responsabilidade deve incidir sobre cada uma das partes  levan-
do-se em conta o risco que o desenvolvimento tecnológico traz consigo e o direito 
da vítima à reparação do ilícito sem, contudo, promover uma vulgarização do dano 
ressarcível.

PALAVRAS CHAVE: Consumidor. Internet. Responsabilidade Civil. Fornecedor. 
Provedor.

1   Trabalho apresentado oralmente no IV Congresso Internacional de Ci-
ência Jurídica e I Congresso Internacional de Direito, Sociedade e Tecnologias da Fa-
culdades Londrina. Linha de pesquisa 2. GT1 – Direito, Tecnologia e Desenvolvimento.

2   Doutor e Mestre em Direito Civil pela USP, Largo de São Francisco e 
Mestre em Direito Negocial pela Universidade Estadual de Londrina (1997). Atual-
mente, é professor adjunto da Universidade Estadual de Londrina, onde leciona na 
graduação pós-graduação e Mestrado em Direito Negocial. É professor da Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná, atuando na graduação e pós-graduação. Professor 
da Escola Superior da Advocacia do Paraná e da Escola do Ministério Público do Pa-
raná. É coordenador do Curso de Especialização em Direito Civil pela Universidade 
Estadual de Londrina. 

3   Especialista em Ministério Público – Estado Democrático de Direito pela 
Fundação Escola do Ministério Público do Estado do Paraná. Especialista em Direito 
Civil e Processual Civil pela Universidade Estadual de Londrina. Participante do Pro-
jeto de Pesquisa nº 11792 “Responsabilização Civil e Dano: instrumentos e critérios 
adequados à parametrização do quantum ressarcitório, reflexos socioeconômicos e o 
escopo de efetivação dos direitos e interesses tutelados” da Universidade Estadual de 
Londrina sob coordenação da Profª Ana Claudia Correa Zuin Mattos do Amaral. Alu-
na Especial das Disciplinas: Teoria Crítica da Responsabilidade Civil (2020), Relações 
Obrigacionais Contemporâneas (2020) e Meios Alternativos de Solução de Conflitos 
(2021) do Mestrado em Direito Negocial da UEL 

INTRODUÇÃO

O surgimento da sociedade de informação e os avanços tecnológicos, atrelados 
ao uso “imoderado” da Internet refletiram diretamente nas relações negociais e con-
sumeristas, dada a velocidade de informações e a facilidade com que os produtos e 
serviços estão à disposição da coletividade.

Nessa toada, a responsabilidade civil desempenha papel fundamental para re-
gular a proteção do consumidor frente à sociedade massificada, globalizada e infor-
matizada, reconhecendo-se que a vulnerabilidade do consumidor continua a ser um 
desafio constante na sociedade contemporânea, devendo adaptar-se a essa nova re-
alidade, uma vez consideradas a potencialidade das condutas danosas advindas da 
internet e sua produção social de riscos. 

A necessidade de reflexão sobre o contexto da responsabilidade civil e a figura 
dos danos ressarcíveis nas relações de consumo no ambiente virtual, apresentados 
no presente trabalho, tem como escopo demonstrar o surgimento de novas condutas 
lesivas e novos danos passíveis de indenização, haja vista a forma como os bens e 
serviços estão colocados à disposição do consumidor, atingindo potencialmente os 
interesses transindividuais.

Os ilícitos perpetrados na rede mundial de computadores, o problema da qua-
lificação jurídica do ilícito, a lesão a direitos da personalidade, o reconhecimento do 
direito à indenização ou mesmo, em dados casos, a tutela de prevenção ou de remo-
ção dos ilícitos ainda carecem de análise mais aprofundada.

Assim, não obstante as dificuldades encontradas para regulamentação do tema, 
procuramos demonstrar que o Código de Defesa do Consumidor, dialogando com o 
Código Civil (arts. 186, 187 e 927) e demais legislações pertinentes, incide na relação 
estabelecida entre o fornecedor, o provedor de internet e o usuário do sistema. 

Desta feita, partindo do estudo bibliográfico de autores nacionais e estrangeiros, 
e de entendimentos já esposados pela jurisprudência, busca-se promover uma refle-
xão sobre a abrangência da responsabilidade civil nas relações de consumo realizadas 
no ambiente virtual, demonstrando a dificuldade em se determinar, em muitos casos, 
se há relação de consumo final ou não, bem como se o intermediário (provedor) deve 
ser responsável solidariamente com o resto dos integrantes da cadeia de fornecedo-
res.

A INTERNET E O DIREITO DO CONSUMIDOR

Com mais de 50 anos de existência e totalmente remodelada, a internet provou 
que é o símbolo da palavra evolução. Sua origem remonta efetivamente a 1969, mas 
seu conceito começou a ser delineado em plena Guerra Fria, logo após a Segunda 
Guerra Mundial, efetivando-se nos Estados Unidos e na União Soviética. Como sa-
bido, o uso do termo “internet” ocorreu somente em 1974, onde o primeiro TCP – 
Transmission Control Protocol (Protocolo de Controle de Transmissão) foi publicado 
pela Universidade de Stanford, sob assinatura de Vinton Cerf4, Yogem Dalal e Carl 

4   Os fundadores do protocolo TCP foram Net Vilton Cerf e Bob Kahn em 
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Sunshine.
Sua forma primitiva evoluiu nos anos 80, destacando-se como grande marco o 

início das redes baseadas em TCP/IP5, onde houve a comunicação entre computado-
res em rede de modo que todas as redes com o mesmo endereço de IP poderiam se 
conectar e estabelecer comunicação eletrônica.

Entretanto, sua popularização deu-se somente em 1988 com a abertura das re-
des para fins comerciais surgindo, então, a denominada conexão via dial-up, mais co-
nhecida como internet discada, alavancada posteriormente pelo fenômeno “www”, 
abreviação de World Wide Web, o que possibilitou o acesso de várias pessoas juntas 
em um mesmo sistema ou documento. Assim, no início dos anos 90 criou-se o co-
nhecido parâmetro “https”6, o qual garantiu o envio de dados criptografados sendo, 
portanto, o início da era digital nos moldes como a conhecemos hoje.

Sem mais delongas, a tecnologia evoluiu. As relações interpessoais mudaram 
substancialmente e as relações jurídicas tomaram outra conotação, que antes era im-
pensada. Deste modo, surge para o direito a difícil tarefa de acompanhar os avanços 
tecnológicos e amparar os interesses hoje merecedores de tutela.

O surgimento da sociedade de informação e o crescente número de pessoas 
que utilizam o ciberespaço inovou e facilitou o modo como as pessoas estabelecem o 
consumo de bens e serviços, forçando os fornecedores a investirem cada vez mais em 
tecnologias, segurança e atrativos para captar os consumidores que estão ávidos em 
adquirir ou utilizar o produto ou serviço facilmente colocados à sua disposição.

Entretanto, não obstante o fenômeno catalisador que a internet trouxe para o 
direito do consumidor, facilitando o acesso a bens e serviços, com ela vieram também 
inúmeras dificuldades no sentido de dar a proteção adequada àquele mais vulnerável 
na relação que, diante das incertezas e dada a complexidade nas relações de consumo 
virtuais, tem o sentimento de insegurança jurídica despertado dentro de si.

Deste modo, a responsabilidade civil nas relações consumeristas firmadas no 
ciberespaço merecem especial atenção do operador do direito, de modo que os po-
tenciais ilícitos cometidos sejam mitigados.

Rodrigo Eidelvein do Canto lembra que a transposição das relações de consumo 
para o mundo virtual alterou o comportamento do consumidor, em especial na forma 
como ele compra, busca meios de entretenimento, se comunica e paga pelos bens e 
serviços adquiridos, destacando:

No início da década de 1990, quando o Código de Defesa do 

1973 (ELSYS, 2017).

5   O TCP/IP trata-se de um conjunto de protocolos de comunicação entre 
computadores em rede. A sigla TCP significa: Protocolo de Controle de Transmissão 
e a IP é definido como Protocolo de Internet ou Procotolo de Interconexão (ELSYS, 
2017).

6   HTTPS é a abreviação de Hyper Text Protocol Secure ou protocolo de 
transferência de hipertexto seguro (ELSYS, 2017).

Consumidor brasileiro acabara de entrar em vigor, experimen-
tava-se uma relação temporal e espacialmente mais restrita 
ao se adquirir um bem ou serviço, tendo em vista que a rede 
mundial de computadores ainda não fazia parte do cotidiano 
dos consumidores. “O que” e “em que quantidade” comprar 
eram as limitações de escolha até o final do século XX, quan-
do as lojas físicas, assim como a aquisição de produtos por 
catálogo, televisão ou telefone, eram a regra. A realização de 
negócios jurídicos no comércio varejista ou em bancos, e.g., 
significava deslocar-se até estabelecimentos comerciais físi-
cos, em horários específicos e sem o auxílio de qualquer tec-
nologia.

Com a chegada do computador, a difusão da telefonia móvel 
e a implementação da internet banda larga, transformações 
profundas ocorreram no comércio e influenciaram o compor-
tamento do consumidor. As novas tecnologias levaram para 
os lares das pessoas atividades que antes eram restritas a 
horários e pontos comerciais, tornando-as ubíquas e desma-
terializadas. Agora é possível procurar, encomendar, pagar, 
receber e utilizar vários itens, tais como livros, música, e ou-
tros produtos digitais, em dispositivos portáveis que podem 
ser usados em qualquer lugar – no jardim, no supermercado, 
no metrô. (CANTO, 2020).

 Deste modo, percebe-se que cumpre à responsabilidade civil adaptar-se a nova 
realidade, considerando a necessidade de tutela dos consumidores frente a potencia-
lidade das condutas danosas advindas da internet e sua produção social de riscos. 
Guilherme Magalhães Martins adverte que quanto mais proximidade houver entre 
homens e máquinas, mais oportunidades de surgirem novos riscos e novos danos 
(MARTINS, 2020, p. 49).

 Essa evolução consumerista, portanto, demonstra a necessidade de reflexão 
sobre o contexto da responsabilidade civil e a figura dos danos ressarcíveis nas rela-
ções de consumo na internet pois, a propósito do tema, considerando a forma como 
os bens e serviços estão colocados à disposição do consumidor, atingindo sobrema-
neira interesses transindividuais, infere-se o surgimento de novas condutas lesivas e 
novos danos passíveis de indenização.

 Anderson Schreiber, ao tratar da ampliação da ressarcibilidade do lesado, des-
taca que a flexibilização dos pressupostos da responsabilidade civil (culpa e nexo cau-
sal) pelo Poder Judiciário indica a necessidade de análise sobre a valorização da fun-
ção compensatória e a crescente necessidade de assistir a vítima em uma realidade 
social marcada pela insuficiência de políticas públicas na administração e reparação 
de danos (SCHREIBER, 2011, p. 81). O dano passa então a ser o objeto e a razão da 
reparação civil, tornando-se por vezes complexa a sua constatação em se tratando de 
ambiente virtual.

 Nesse sentido, convém lembrar que o festejado autor, ao tratar da expansão 
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qualitativa do dano ressarcível explica que, na medida em que surgem novos interes-
ses, sobretudo de natureza existencial e coletiva, estes passam a ser considerados 
pelos tribunais como merecedores de tutela, consubstanciando-se a sua violação em 
novos danos ressarcíveis (SCHREIBER, 2011, p. 83).

 A responsabilidade civil, passa a ser analisada sob o ponto de vista da vítima, 
deslocando-se a obrigação do ofensor de responder por suas faltas para o direito da 
vítima de ter reparadas suas perdas, aliando-se tal fato ao imperativo da solidarieda-
de social (art. 3º, III, da CF/1988) (MARTINS, 2020, p. 50-51).

 Com razão, portanto, Fernando Noronha ao afirmar que: 

Em tempos ainda recentes, os danos suscetíveis de reparação 
eram quase que somente os patrimoniais e individuais. A ne-
cessidade sentida pela sociedade de não deixar dano nenhum 
sem reparação é que mudou as coisas. Em primeiro lugar 
gerou um avassalador movimento em prol da reparação dos 
danos extrapatrimoniais (ou morais em sentido amplo), que, 
por contraposição aos danos que acarretam prejuízo econô-
mico, atingem valores somente de ordem corporal (danos pu-
ramente corporais) ou espiritual e moral (danos anímicos, ou 
morais em sentido estrito). […] em segundo lugar conduziu 
ao reconhecimento da necessidade de tutelar também os da-
nos transindividuais (também chamados de supra-individuais 
ou metaindividuais), que são os que resultam da violação dos 
chamados interesses difusos e coletivos, definidos pelo Códi-
go de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), art. 81, pará-
grafo único, I e II. Trata-se de danos que dizem respeito a bens 
de interesse da generalidade das pessoas que integram uma 
comunidade, destacando-se, dentre eles os prejuízos causa-
dos ao meio ambiente, ao consumidor e a bens ou direitos da 
coletividade (NORONHA, 2003, p. 542).

 Nesse contexto da sociedade de informação contemporânea, infere-se enor-
me potencial de danos. As tecnologias da sociedade da informação aquecem a mu-
dança constante no que se refere às estruturas empresariais e as práticas de produ-
ção, comercialização e consumo, vinculando efetivamente fornecedor e consumidor 
(PIMENTA, 2020, p. 410).

 Partindo dos ensinamentos de Washington de Barros Monteiro, ao dispor que 
“o contrato significa o acordo de vontades que tem por fim criar, modificar ou extin-
guir um direito”, Enki Della Santa Pimenta analisa a responsabilidade civil dos ne-
gócios praticados no ambiente virtual sob a ótica principiológica da boa-fé objetiva 
presente no artigo 4º, inciso III do Código de Defesa do Consumidor, enfatizando que 
a principal função a ser observada é o respeito aos interesses das partes legitimadas 
com lealdade, sem abuso ou obstrução, sem causar lesão ou desvantagem excessiva, 
cumprindo de forma objetiva a realização dos interesses das partes (PIMENTA, 2020, 
p. 412-413).

 O foco da responsabilidade civil volta-se para o dano, tendo por finalidade 
identificar o responsável que a ele se vincule e, assim, reparar os prejuízos sofridos 
pela vítima (SCHREIBER, 2009, p. 56). Nesse ponto, convém trazer as lições de Bruno 
Miragem, ao retratar a visão de Gabriel Stiglitz, observando que na Internet “há um 
permanente estado de perigo potencial de ocasionar danos, em determinadas situ-
ações em que a capacidade de controle sobre a informação é limitada” (MIRAGEM, 
2020, p 02).

 Certo é, que cabe ao jurista acompanhar a revolução tecnológica, num mo-
mento de transição em que a regulação jurídica deve fazer frente a novas relações 
sociais, seja para confirmar ou rever suas premissas dogmáticas, seja para adaptar as 
normas já existentes ou, ainda, para propor um novo modelo normativo (MARTINS, 
2020, p. 43).

 A evolução tecnológica, em especial o avanço digital, trouxe um novo univer-
so de relações jurídicas a ser analisado. O homem encontra-se na dependência dos 
meios eletrônicos, estando exposto aos perigos quanto a divulgação de suas informa-
ções (autorizadas ou não). A complexidade do universo digital e o manejo do grande 
volume de informações que circulam em um breve espaço temporal permitem falhas 
na prestação dos serviços.

 Bruno Miragem adverte quanto aos contratos eletrônicos de consumo que, 
dada sua natureza na forma de contratação (eletrônica) ou o modo de cumprimento 
de alguma das prestações, há ilícitos que afetam a segurança do consumidor, ponde-
rando sobre a necessidade da correta identificação dos pressupostos da responsabili-
dade civil e as possibilidades da sua correta demonstração para que se possa prevenir 
e reparar o dano. Diz o autor:

Já com relação à responsabilidade civil por atos ilícitos na In-
ternet, da mesma forma, o problema da qualificação jurídica 
do ilícito não constitui a principal questão a ser enfatizada. 
Ainda que em alguns casos, sobretudo considerando o âm-
bito supranacional da Internet, e na relação entre diversos 
sujeitos, a exata definição da ilicitude e de seu caráter anti-
jurídico possam variar de acordo com os ordenamentos ju-
rídicos nacionais. Assim, por exemplo, a lesão a direitos da 
personalidade ou condutas lesivas ao patrimônio são comu-
mente reconhecidas como espécies de atos ilícitos, sobretudo 
no âmbito da ilicitude civil. A questão principal, nestes casos, 
parece ser a da correta identificação dos pressupostos da res-
ponsabilidade civil e as possibilidades da sua correta demons-
tração para efeito de se alcançar um resultado eficaz, como 
o reconhecimento do direito à indenização ou mesmo, em 
dados casos, a tutela de prevenção ou de remoção do ilícito 
(neste último caso, já havendo o ilícito, para evitar que ocorra 
o dano). (MIRAGEM, 2020, p. 03).

 Assim, necessário se faz haver um regramento e técnicas de análise de com-
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portamentos jurídicos no espaço virtual, devendo o direito alcançar as relações jurí-
dicas estabelecidas contratualmente ou não. Martins explica que em substituição à 
mera subsunção, a doutrina da responsabilidade civil orienta-se no sentido do uso 
da técnica de ponderação entre os interesses da vítima e do agente cuja conduta se 
configura lesiva, técnica essa já consagrada em sede constitucional, o que se justifica, 
sobretudo, nas hipóteses de responsabilidade objetiva, a fim de que não haja uma 
vulgarização do dano ressarcível (MARTINS, 2020, p. 53).

 Carlos Alberto Bittar entende que, não obstante a relação jurídica estabelecida 
tenha se dado no mundo virtual, a responsabilidade civil deve incidir nos mesmos 
moldes que a responsabilidade no mundo real, esclarecendo que do ponto de vista 
da responsabilidade civil, a legislação estabelecida é muito clara: “Aquele que por ato 
ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo” (art. 927, CC)” (BITTAR, 2015, 
p. 260).

 Não custa lembrar que a responsabilidade por danos advindos da internet pode 
ser proveniente de ato escrito, e-mail, gesto, fala, publicação em blog, divulgação de 
página, postagem de dados, enfim, considerando as múltiplas formas de ação virtual, 
e vão desde a ruptura de um contrato até constrangimentos e calúnias, utilizando-
-se de redes sociais, numa pluralidade de condutas. Entretanto, é necessário ter em 
mente que muitas vezes se torna árdua a tarefa de identificar “aquele” que causou o 
dano a outrem, de modo que  responsabilidade incida sobre o fornecedor direto e/ou 
também em face do provedor.

 Com o advento da Lei nº 12.965/14 (Marco Civil da Internet) e da Lei nº 
13.709/2018  (LGPD - Lei Geral de Proteção Dados), bem como com a criação de tipos 
penais específicos, o direito criou mecanismos aptos a coibir práticas indevidas, cujos 
interesses são merecedores de tutela e responsabilização, cumprindo destacar:

De toda forma, vale afirmar que toda ofensa que, por ação ou 
omissão, violar a intimidade, a privacidade, a honra objetiva, 
a honra subjetiva, a higidez psicológica, a estima social e o 
bom nome, o sigilo das comunicações pessoais, bem como 
a integridade moral, e trouxer danos morais deve receber o 
devido tratamento dentro da ordem civil vigente, e, para isso, 
os preceitos atualmente existentes no Código Civil brasileiro 
são absolutamente pertinentes, a exemplo dos dispositivos 
dos arts. 186, 187, 932, 935, 944 e 953, entre outros. (BITTAR, 
2015, p. 261).

 Nesse quadro em que o mundo cibernético funciona como catalisador de mu-
danças estruturais, acentua-se o fundamento da responsabilidade civil nas relações 
de consumo pela internet. Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já teve a opor-
tunidade de examinar a matéria, afastando a existência de relação de consumo entre 
o provedor de acesso e a empresa concessionária de telefonia, ao aplicar o finalismo 
e descaracterizar a alegada vulnerabilidade da recorrente, excluindo a incidência do 
CDC, embora tenha reconhecido a responsabilidade da Ré apenas com fundamento 
no artigo 37, 6º, da CF (REsp 660026/RJ, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJe. 03.05.2005).

 Diante da nova situação que se apresenta também é necessário questionar 
em que termos o provedor de internet deve ser responsabilizado. Gustavo Tepedino 
adverte que, não obstante a matéria tenha sido disciplinada pela Lei nº 12.965/2014 
o tema ainda desperta controvérsias (TERRA, GUEDES, TEPEDINO, 2020, p. 76). 

 O citado autor lembra que antes da legislação supra, os julgados fundamen-
tavam-se no parágrafo único do artigo 927 do Código Civil, sob a alegação de que a 
exploração econômica através do ambiente virtual tratava-se de atividade de risco. 
Contudo, ressaltavam a dificuldade técnica relativa ao monitoramento antecipado de 
conteúdos postados para responsabilização de provedor de hospedagem ou de con-
teúdo.

 O STJ posicionou-se quanto à responsabilidade civil dos provedores de internet 
nos seguintes termos: 1) não respondem objetivamente pela inserção no site, por 
terceiros, de informações ilegais; 2) não podem ser obrigados a exercer um controle 
prévio dos conteúdos das informações postadas no site por seus usuários; 3) devem, 
assim que tiverem conhecimento inequívoco da existência de dados ilegais no site, 
removê-los imediatamente, sob pena de responderem pelos danos respectivos; 4) 
devem manter um sistema minimamente eficaz de identificação de seus usuários, 
cuja efetividade será avaliada caso a caso.(REsp 1308830/RS, DJe 08.05.2012).

 O momento ensejador da responsabilidade civil era a notificação judicial. As-
sim, uma vez notificados os provedores, mesmo sem a obrigatoriedade de efetuar a 
monitoração prévia de conteúdo, passavam a partir deste ato a ter o dever de remo-
ver conteúdos impróprios e ilícitos imediatamente, sob pena de responder por danos 
respectivos (TERRA, GUEDES, TEPEDINO, 2020, p. 78).

 Com a edição da Lei n 12.965/2014 houve a concretização da denominada Te-
oria do “notice and takedown”7 conforme se depreende da leitura do artigo 19, in 
verbis:

Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão 
e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet so-
mente poderá ser responsabilizado civilmente por danos de-
correntes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem 
judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito 
e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assi-
nalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infrin-
gente, ressalvadas as disposições legais em contrário.

 Para Tepedino, não obstante a tentativa do legislador em regular a matéria, 
resta evidenciado que o caráter burocratizador vulnera ainda mais a vítima, uma vez 
que:

Burocratiza o caminho a percorrer para tutelar o seu direito 

7   O provedor passa a não responder pelos atos ilícitos perpetrados por 
usuários antes de haver uma notificaçã o. (TERRA, GUEDES, TEPEDINO, 2020)
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e fazer cessar o dano injusto8, dificultando sua proteção em 
comparação à prática já consolidada anteriormente na juris-
prudência. Ademais, subordina o dever de agir da empresa 
à obtenção de providência jurisdicional, nem sempre célere 
como a hipótese requer. A velocidade sem precedentes com 
a qual as informações circulam na internet, aumentando ex-
ponencialmente a exposição da vítima e consequentemente, 
o dano sofrido, parece não se coadunar com a opção legisla-
tiva de condicionar o dever do provedor de acesso de retirar 
o conteúdo lesivo à sua notificação judicial. […] Na tentativa, 
por parte do legislador, de não cercear o direito à informa-
ção, ignorou-se o dano sofrido pela vítima a partir da simples 
divulgação do conteúdo lesivo, impondo-lhe formalidades 
morosas e custosas [...] (TERRA, GUEDES, TEPEDINO, 2020, 
p. 79-80).

 Na tentativa de criar desembaraços à vítima, o legislador dispôs no artigo 19, 
parágrafo terceiro da Lei n 12.965/2014: “§ 3º As causas que versem sobre ressarci-
mento por danos decorrentes de conteúdos disponibilizados na internet relacionados 
à honra, à reputação ou a direitos de personalidade, bem como sobre a indisponibili-
zação desses conteúdos por provedores de aplicações de internet, poderão ser apre-
sentadas perante os juizados especiais.” Todavia, trata-se de meio paliativo que não 
oferece, de fato, uma solução adequada à vítima (TERRA, GUEDES, TEPEDINO, 2020, 
p. 80).

 Guilherme Magalhães Martins faz a seguinte consideração:

A tecnologia certamente multiplica a variedade e a quantida-
de de fatos ensejadores da responsabilidade civil, contudo, a 
característica mais saliente da Internet, como meio ensejador 
do dever de indenizar, reside não apenas na manifestação do 
próprio defeito, mas, sobretudo, no frequente uso intencional 

8   A expressão “dano injusto” está positivada no artigo 2043 do Código 
Civil Italiano de 1942: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona altri un danno 
ingiusto, obbliga clui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. É utilizada para 
ampliar o âmbito de sua aplicação para além da ilicitude da conduta, passando-se 
a apreciar a juridicidade do ato e de suas consequências. Na Itália, a noção de dano 
injusto corresponde à lesão a um interesse juridicamente protegido. A este dano se 
impõe uma reparação, não por ser derivado da conduta ilícita e/ou abusiva, mas por 
haver tocado um aspecto merecedor de tutela segundo o sistema da legalidade cons-
titucional. MENEZES, Joyceane Bezerra de; CARDOSO, Roberta Teles. A figura do dano 
injusto na doutrina e a sua aplicação pelos tribunais superiores do Brasil. In Michel 
Canuto de Sena (Org). Responsabilidade Civil. Aspectos Contemporâneos. 1 ed. Cam-
po Grande: Editora Contemplar, 2020, p. 187/188.

de seus recursos de comunicação para causar prejuízo a ou-
trem, afetando assim, a segurança dos consumidores (MAR-
TINS, 2020, p. 55).

 Ricardo Luiz Lorenzeti, por sua vez, ensina que antes de mais nada, nas rela-
ções de consumo pela internet é necessário diferenciar os fornecedores profissionais 
e não profissionais. Para ele, o fornecedor profissional é um prestador de serviços de 
informação, que realiza atividade de forma habitual, o qualificando como especialista 
de determinada categoria. O serviço pode ser prestado a título oneroso, prevendo-se 
em contrato a intervenção de diversos sujeitos, como a do titular da página, do forne-
cedor de informação e de todo aquele interessado em veicular seu produto. Também 
pode haver a prestação a título gratuito9. (LORENZETI, 2004, p. 455)

 De toda sorte, o autor entende que a responsabilidade civil, independente-
mente da modalidade que se dá (a título oneroso ou gratuito) dá-se tanto na esfera 
contratual quanto extracontratual, sendo esta última tarefa complexa a ser analisada. 
A exemplo, o autor ressalta que:

[…] a matéria informativa integra a liberdade de expressão e 
poderá ser considerada ilícita quando afetar outros bens pas-
síveis de tutela. Nestes casos, é evidente a responsabilidade 
do prestador de serviços profissionais de informação pelos 
danos causados pelas mensagens atentatórias à honra das 
pessoas, discriminatórias, violadoras de bens coletivos, ou, de 
maneira geral, que afetarem bens e direitos fixados pela ju-
risprudência como limitadores da liberdade de expressão [...] 
(LORENZETI, 2004, p. 456).

 No que diz respeito ao provedor de internet, pelo fato deste desempenhar 
um papel de intermediação entre sujeitos (transmissão ou retransmissão de informa-
ções) possui uma posição de indiferença com relação ao conteúdo transmitido sendo, 
em tese, eximido de responsabilidade.

 Embora tal assertiva não seja absoluta, é a mais difundida no entendimento 
jurisprudencial sob os seguintes argumentos: 1) são intermediários – apenas trans-
mitem e retransmitem dados, não podendo ser responsabilizados pelo conteúdo que 
não produziram; 2) aplicação de analogia – foi-lhes aplicado um regime de intermedi-
ário especial, a exemplo equiparados aos prestadores de serviços de telefonia, onde 
não são responsabilizados pelo conteúdo das chamadas; 3) análise consequencial – a 

9   Existem inúmeros fornecedores profissionais que prestam serviços 
gratuitamente, especialmente com intuitos altruístas ou delitivos. No primeiro caso 
encontram-se aqueles que promovem ideias de todos os tipos, participam de organi-
zações não governamentais, de comunidades virtuais etc. Na segunda hipótese estão 
só que desejam combater empresas, promover ideias racistas ou o genocídio etc. 
Lorenzeti op. cit. p 455.
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imposição de responsabilidade levaria a um colapso econômico, uma vez que aumen-
taria os custos de acesso ao sistema, transferindo esse ônus aos usuários; 4) argu-
mento constitucional – o propósito de controle de conteúdo seria inconstitucional, 
por ofensa ao princípio da informação; 5) existência de sistemas alternativos – a res-
ponsabilidade pode ser aferida através de outras técnicas como “filtros” de controle e 
acesso aos provedores; 6) analogias inaplicáveis – o servidor que desempenha o seu 
papel de forma restrita não é um editor, nem é equiparável ao diretor de um jornal 
(LORENZETI, 2004, p. 459).

 Assim, para que haja a responsabilização do provedor de internet, este deve 
abandonar a posição de mero transmissor consistente em assumir, basicamente, o 
controle direto e indireto da informação transmitida. O provedor deve, portanto, de-
sempenhar um papel de selecionar ou modificar o conteúdo da transmissão para que 
possa ser responsabilizado.

 A regra da isenção, como já se afirmou, possui exceções baseadas na autoria e 
na ação. Tratam-se de hipóteses em que o provedor: 1) dá origem à transmissão; e 2) 
seleciona ou modifica as informações que serão objeto de transmissão.

 Em relação às obrigações e a responsabilidade civil por culpa do provedor, Lo-
renzeti faz os seguintes apontamentos: 

1) dever de controle genérico de autoria e controle de conteú-
do da mensagem: quando há possibilidade de controle ocorre 
a responsabilidade. Quando não há possibilidade de controle 
não se verifica esta, dada a inviabilidade de ser declarada a 
existência de uma obrigação geral de supervisão sobre o con-
teúdo. Para isso, o provedor deve demonstrar a real impossi-
bilidade de controle de conteúdo nocivo e a identificação do 
autor do material danoso. ‘[…] Verificada a possibilidade de 
identificação do autor, ou da análise do conteúdo da men-
sagem, surge a oportunidade do intermediário de valorar a 
ilegalidade do conteúdo da informação ou da sua novidade 
com relação a terceiros. Neste caso, o intermediário deixa sua 
posição de indiferença quanto ao conteúdo da informação, 
uma vez que pode verificá-la, constituindo uma exceção à re-
gra de isenção [...]’;

2) obrigação de controle específico: responsabilidade pela di-
fusão de atos ilícitos. Nos casos onde se é possível identificar 
a fonte da agressão e cientificar o provedor para adotar as 
medidas necessárias para fazer cessar a conduta lesiva, ante 
a inércia em adotar as medidas cabíveis, é passível o prove-
dor de responsabilização e impõe-se o dever de indenizar. Há, 
aqui, uma obrigação específica onde o provedor tem o dever 
de interromper, suspender ou modificar os efeitos danosos da 
mensagem informativa específica e lesiva. A inércia e omis-
são do provedor, gera sua responsabilização;

3) dever de informar: nos casos onde o provedor não tem o 
poder de controlar a autoria do conteúdo das mensagens, 
deve informar os usuários sobre este risco, sob pena de res-
ponsabilidade;

4) dever de segurança: o provedor deve adotar as cautelas 
necessárias à segurança dos dados. Ocorrendo, por exemplo, 
erros na transmissão que façam com que determinado dado 
perca seu caráter de confidencialidade, resta evidenciada a 
responsabilidade, e;

5) dever de segredo: o provedor não pode monitorar ou di-
vulgar as comunicações privadas (LORENZETI, 2004, p. 463).

 A responsabilidade do provedor em caso de dolo dá-se o âmbito da coautoria 
e aplicável aos casos onde deveria saber sobre o caráter ilícito da conduta mas não 
adotou nenhuma medida para coibi-la.

 No que tange à responsabilidade objetiva, Lorenzeti diz: 

Tem-se sustentado que na responsabilidade dos intermediá-
rios há que ser aplicado um fator de atribuição objetiva de 
responsabilidade, de modo a não se valorar a culpa, mas sim 
a mera participação causal do intermediário. Uma vez com-
provado este fato, o demandado se exime do dever de indeni-
zar demonstrando a existência de uma causa alheia, como o 
ato da vítima, o caso fortuito ou o ato de terceiro (LORENZETI, 
2004, p. 468).

 O autor explica que esta tese ainda não foi consagrada em legislação ou em 
projeto de lei, sendo sustentada apenas em nível de debate doutrinário. A ocorrência 
mais invocada na jurisprudência é da teoria do risco ou do vício do bem.

 De toda sorte, Lorenzeti afirma que ante as dificuldades encontradas para re-
gulamentação do tema, é certo que o CDC incide na relação estabelecida entre o pro-
vedor de internet e o usuário do sistema. Pondera, entretanto, que há dificuldade em 
se determinar, em muitos casos, se há relação de consumo final ou não, bem como se 
existem elementos positivos que viabilizem a aplicação do CDC. Todavia, afirma que o 
intermediário presta serviços e, como tal, é responsável solidariamente com o resto 
dos integrantes da cadeia de fornecedores (LORENZETI, 2004, p. 471).

 Por certo o desenvolvimento tecnológico traz consigo novos riscos à segurança 
dos consumidores. Entretanto, à luz da harmonização dos interesses de ambos os 
participantes da relação de consumo (art. 4º, III, do CDC), deve ser evitado um alarga-
mento excessivo da noção de dano ressarcível, bem como uma expansão exagerada 
das fronteiras da responsabilidade civil em decorrência de danos advindos do uso da 
Internet.
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 CONCLUSÃO

 As reflexões apontadas no presente trabalho demonstram que a responsabili-
dade civil em decorrência de danos perpetrados no ambiente virtual deve ser pauta-
da, principalmente, pelo sentimento social de sujeição do causador do dano à repara-
ção da lesão sofrida pela vítima, dando-se a esta uma concepção social, dissociando-a 
da antiga visão individual.

 O reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor do mercado de consumo 
virtual é medida que se impõe, para que seja possível alcançar o objetivo da respon-
sabilidade civil, que é obrigar o agente causador do dano a repará-lo e, assim, manter 
o equilíbrio jurídico econômico preexistente surgindo, portanto, como uma reação 
social à colisão de interesses intensificados pelas relações negociais promovidas no 
ciberespaço.

 A complexidade das relações jurídicas estabelecidas nesse ambiente moderno 
é inegável uma vez que os limites físicos ultrapassam, inclusive, jurisdições nacionais, 
daí a necessidade de delimitar os conceitos de fornecedor e consumidor propriamen-
te ditos, bem como analisar a incidência responsabilidade sobre os provedores de 
internet, os quais são os intermediários nesse tipo de relação de consumo.

 A existência de um regramento e técnicas de análise dos comportamentos jurí-
dicos no espaço virtual, devem ser pautadas pelo uso da técnica de ponderação entre 
os interesses da vítima e do agente cuja conduta se configura lesiva, excedendo os li-
mites de sua finalidade econômica ou social ou violando a boa-fé e os bons costumes, 
a fim de que não haja uma vulgarização do dano ressarcível.

 O breve estudo demonstrou, ainda, que há necessidade de ampliar o debate 
quanto à atribuição objetiva da responsabilidade aos provedores, atentando-se ao 
fato de que o fundamento mais invocado pela jurisprudência é da teoria do risco ou 
do vício do bem.

 De toda sorte, não obstante a dificuldade do tema a ser enfrentado, conclui-se 
que a observância aos princípios gerais da boa-fé, do equilíbrio contratual, da vulne-
rabilidade, da proteção integral ao consumidor, da segurança jurídica e confiabilidade 
dos negócios entabulados pela rede mundial de computadores, devem servir de base 
para que os tribunais possam estabelecer critérios mais justos ao estabelecer as bali-
zas indenizatórias.
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