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APRESENTAÇÃO

 “Sem a presença do outro, a comunicação degenera 
em um intercâmbio de informação: as relações são 

substituídas pelas conexões, e assim só se conecta com o 
igual; a comunicação digital é somente visual, perdemos 

todos os sentidos; vivemos uma fase em que a comunicação 
está debilitada como nunca: a comunicação global e dos 

likes só tolera os mais iguais; o igual não dói!”

 Byung-Chul Han 
(filósofo sul-coreano)

Esta 4ª Edição do “MP, Justiça e Sociedade” conta com 20 (vinte) artigos 
elaborados por integrantes do Ministério Público do Paraná e da comunidade 
acadêmica paranaense. A valiosa iniciativa dos que se dispuseram a escrever resultou 
em importantes textos para diferentes áreas de atuação, sempre no intuito de 
fomentar e estimular novos  conhecimentos, como uma característica inseparável da 
missão de uma Escola Superior, sendo certo que as publicações proporcionam um 
espaço para compartilhamento de ideias sobre temas teóricos e práticos, sintonizados 
com o momento, com a atualidade.

É a partir desta constatação que se tornam viáveis novas balizas de transformação 
jurídica, social e tecnológica da sociedade, consolidando diferentes formas de 
conhecimento, para assim interferir positivamente em estruturas cristalizadas, 
tidas como modelos estratificados de respostas para todos os problemas, embora 
construídas sobre uma base hegemônica, que não corresponde ao  conjunto de 
necessidades de uma sociedade que se comprometeu constitucionalmente a respeitar 
e, principalmente, incluir a diversidade.

Estes alicerces constitucionais cumprem a função importante de manter 
o alinhamento daquilo que se propõe a modificar a realidade social, por meio da 
inovação, mas vincando estas novas abordagens aos compromissos assumidos 
pela nação no campo dos direitos fundamentais e sociais, residindo aí, também, a 
relevância do fomento ao conhecimento, por meio das Escolas Institucionais, bem 
como de criar as condições de serem compartilhados com toda a comunidade.

Quando são socializadas as reflexões, o resultado é um intercâmbio interessante 
de experiências e informações, de forma a propiciar circunstâncias que conferem 
maior legitimidade às análises e interpretações, elementos que enriquecem o debate 
por meio da crítica, mostrando diferentes possibilidades de compreensão e evolução 
do pensamento humano. Isso nada mais é do que fazer ciência.

A pressão por um alto nível de especialização dos profissionais, além do 
estímulo constante para melhorias no desempenho de competências e habilidades 
diversificadas, somados às mudanças provocadas pela transformação digital, geram 
uma série de tensões que precisam ser trabalhadas. Isso porque o cansaço, físico 
e mental, bem como o digital, podem afetar a qualidade de nossas interações no 
mundo, portanto, há mesmo uma urgência em meditar a respeito, para compreender 
todas as dinâmicas que podem interferir na evolução humana e civilizacional.



A proposta reflexiva do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han vem no sentido de 
nos alertar sobre os riscos de vivemos na sociedade do cansaço, o que significa e 
simboliza uma era de excesso de informações e pouco tempo para reflexões mais 
profundas. É o reflexo da sociedade líquida (Zygmunt Bauman), das relações digitais, 
virtuais que são, de certa forma, mais superficiais.

O cansaço vem desta forte cobrança para se corresponder às expectativas de 
uma organização social pautada numa visão que o filósofo chama de “positividade”: 
tudo pode ser feito, cabendo apenas ao mérito de cada um saber desempenhar este 
“seu melhor”, gerando a crença de que o impossível não existe, mas que a falha está 
em cada um de nós, que falha.

O que não cabe no âmbito da sociedade do desempenho é a “negatividade”, 
o que Han entende como a crítica ao modelo estabelecido, ou melhor, a indagação 
relativa a estas  bases de desempenho e produção, apontando como a falta discussão 
a respeito, de forma a contemplar outras possibilidades, nos fecha para o outro, ou 
seja, para a experiência da alteridade.

Esta é uma das oportunidades em que se viabiliza, por meio de mais uma 
publicação, a abertura de um espaço de percepção do outro como um ser singular, 
com sua respectiva subjetividade, e, por meio disso, promover os questionamentos 
quanto às práticas jurídicas e sociais que melhor atendam nosso atual momento, 
composto desta complexidade que aqui se buscou retratar, a qual já foi bem retratada 
por Edgar Morin, inclusive. Um espaço no qual, sem descuidar com a qualidade das 
produções selecionadas, e do necessário aprimoramento que acompanha toda 
produção de conhecimento, proporciona nichos para o estabelecimento do diálogo 
do Ministério Público tanto internamente, como também em relação à comunidade, 
para tentar romper lógicas de opacidade do outro.

Os textos foram selecionados a partir de um Edital de Chamamento de Artigos, 
elaborado pelo MPPR, neste processo contínuo de fomento, aperfeiçoamento e 
aprofundamento de nossas visões para contribuir doutrinariamente com ideias que 
necessitam ser evidenciadas no Ministério Público brasileiro.

O agradecimento de toda a equipe da Escola Superior pelo empenho e 
comprometimento  dos autores e autoras que aqui compartilharam saberes oriundos 
de reflexões e conhecimentos adquiridos em pesquisas e estudos acadêmicos e 
ou profissionais. Esse e-book, para além de reforçar as trocas, fortalece a cultura 
institucional do aprimoramento intelectual, auxiliando a construir políticas de 
prestação de um excelente serviço destinado à construção do bem comum.

Boa leitura!

Samia Bonavides
Coordenadora-Geral da Escola Superior do MPPR

Curitiba, primavera de 2022.



SUMÁRIO

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO POR EVOLUÇÃO PATRIMONIAL INCOMPATÍVEL DO 
AGENTE PÚBLICO DEPOIS DA LEI N.º 14.230/2021: UMA INTERPRETAÇÃO E 
APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL E CONVENCIONALMENTE COMPATÍVEL  ..........  9
Alan Bolzan Witczak

ACESSO À JUSTIÇA, MULHERES NEGRAS E A VIRTUALIZAÇÃO DO PODER 
JUDICIÁRIO  ......................................................................................................  32
Amanda Ribeiro dos Santos

MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO E PERSPECTIVA JUDICIAL DO STF: EXISTEM 
LIMITAÇÕES AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE?  ......................................  44
Caroline Chiamulera
Sandra Mara Maciel-Lima
José Edmilson de Souza-Lima

DA POSSIBILIDADE DO PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE FATURAS 
INADIMPLIDAS DE CONSUMO DE SERVIÇOS PÚBLICOS  ...................................  61
Ciro Expedito Scheraiber
Cila de Fátima Mendes dos Santos

A MOBILIZAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA PSICOSSOCIAL NA SUPERAÇÃO DA 
VITIMIZAÇÃO FEMININA CATALISADA PELA CODEPENDÊNCIA QUÍMICA  .......  90
Diogo de Assis Russo
Letícia Soraya Prestes Gonçalves de Paula
Noeli Kuhl Svoboda Bretanha
Katiuscya Ayecha Heise Ferreira Binde

A IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO MULTIDISCIPLINAR NO COMBATE AO ABUSO 
SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ..................................................... 110
Eduardo Alfredo de Melo Simões Monteiro 

RECONHECIMENTO PESSOAL: A ATUAL EXEGESE DO STJ QUANTO AO  ART. 
226, CPP  E HIPÓTESES DE DISTINÇÃO  .........................................................  124
Fábio André Guaragni
Letícia Amatuzzi Rebello
Danielle Caron Ramos Orellana



A AVALIAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA NOS EMPREENDIMENTOS 
HIDRELÉTRICOS DO ESTADO DO PARANÁ  .....................................................  148
Giovani Ferri
Silvia Mattei
Isadora da Silva Medeiros

A RESERVA DO FINANCEIRAMENTE POSSÍVEL E A JURISPRUDÊNCIA 
BRASILEIRA EM MATÉRIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS  .............................. 171
João Conrado Blum Júnior

LINCHAMENTO POPULAR COMO MODALIDADE DE JUSTIÇA PARAESTATAL  . 191
João Gaspar Rodrigues

A INCONSTITUCIONALIDADE DA REVOGAÇÃO DO ARTIGO 11, INCISO I, DA LEI 
FEDERAL N. 8.429/1992  ................................................................................  213
Aline Miranda Lima
José de Oliveira Júnior
Lucas Henrique Silva da Costa

O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO NAS AÇÕES DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA: A PERMANÊNCIA DA SOLIDARIEDADE APÓS O ADVENTO DA 
LEI Nº 14.230/2021  ........................................................................................  233
Leonardo Dumke Busatto
Giovani Curioletti Pereira

PARENTALIDADE: UM DIREITO DOS PAIS OU UM MÚNUS SUBORDINADO AOS 
DIREITOS DOS FILHOS?  .................................................................................  256
Luciano Matheus Rahal

A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE POR ORGANIZAÇÕES 
SOCIAIS E A NECESSIDADE DE APERFEIÇOAMENTO DO MODELO  ................  276
Mateus Bertoncini
Caroline Chiamulera

BREVES REFLEXÕES SOBRE GUARDA COMPARTILHADA X GUARDA 
ALTERNADA  ..................................................................................................  294
Rodrigo Baptista Braziliano



O PROGRAMA SUSCOM+ DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ: 
UMA ABERTURA DEMOCRÁTICA NA CONSTRUÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À 
SAÚDE  ........................................................................................................... 308
Thadeu Augimeri de Goes Lima
Camilo Zufelato
Valter Foletto Santin

A (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA NOVA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA 
CRIMES CONTRA A HONRA COMETIDOS NAS REDES SOCIAIS  ......................  328
Thaís de Oliveira Santiago Henrique

ENTREGA VOLUNTÁRIA PARA ADOÇÃO  ........................................................  342
Anne Elise Stresser Wosch
Caroline Bertolino Mezzaroba
Wilson Dornelas Rodrigues Filho

A JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE E AS DECISÕES ESTRUTURAIS COMO 
FERRAMENTA DE AUXÍLIO  ............................................................................  362
Wlademir Junior Lucietti Filho

ASPECTOS DA GOVERNANÇA APLICADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO SOB A 
ÓTICA DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES  ..............................................................  379
Zaira Carvalho Cornélio Braga



9

MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume IV

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO POR EVOLUÇÃO PATRIMONIAL INCOMPATÍVEL DO 
AGENTE PÚBLICO DEPOIS DA LEI N.º 14.230/2021: UMA INTERPRETAÇÃO E 

APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL E CONVENCIONALMENTE COMPATÍVEL

Alan Bolzan Witczak1

RESUMO: O objetivo do texto consiste em explicitar a necessidade de adequada 
interpretação e aplicação do art. 9º, inciso VII, da Lei de Improbidade Administrativa 
após as alterações promovidas pela Lei n.º 14.230/2021. Propõe-se: (a) uma 
hermenêutica constitucional e convencionalmente compatível da disposição legal, 
de modo a se evitar o esvaziamento de importante instituto voltado ao combate à 
corrupção e ilicitudes praticadas na administração pública; (b) a análise da estruturação 
da inferência probatória decorrente das matizações da norma substantiva.

PALAVRAS-CHAVE: Improbidade administrativa; enriquecimento ilícito; ônus 
probatório; presunções.

1. INTRODUÇÃO

O enfrentamento da corrupção e da improbidade administrativa2 é, seguramente, 
imprescindível para a segurança e estabilidade da sociedade, dado o potencial erosivo 
em relação às instituições, aos valores democrático e aos direitos humanos. 

Apesar dos importantes avanços alcançados com a promulgação da Constituição 
Federal de 1988, que ancorou o Estado brasileiro em compromissos sociais e 
democráticos (arts. 1º e 3º) e dispôs de instituição compromissada a zelar pela defesa 
da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis (art. 127), permanece a percepção de que há um caminho muito 
longo a ser percorrido até o cumprimento das promessas constitucionais de uma 
sociedade livre, justa e solidária3. Dados recentes da organização não governamental 
Transparência Internacional indicam piora do quadro nacional no ranking mundial da 
corrupção: entre os 180 países analisados em pesquisa sobre o Índice de Percepção 
da Corrupção, o Brasil ocupa a 96ª colocação, com 38 pontos no índice, cuja escala 
que vai de 0 (considerado muito corrupto) a 100 (muito íntegro)4.

1 Mestrando em Razonamiento Probatorio pela Universidade de Girona. Pós-graduado 
em Direito Constitucional pela Academia Brasileira de Direito Constitucional e em Direito 
Processual Civil pelo Instituto de Direito Romeu Felipe Bacellar. Promotor de Justiça do 
Ministério Público do Estado do Paraná. 
2 Entre improbidade administrativa e corrupção há uma relação intrínseca, de gênero 
e espécie, sendo esta absorvida por aquela (GARCIA; ALVES, 2017, p. 53).
3 Consoante Levitsky e Ziblatt, “[s]e regras constitucionais bastassem, figuras como 
Perón, Marcos e Getúlio Vargas – todos os quais assumiram o cargo sob constituições ao estilo 
norte-americano, que continham, no papel, um arranjo ordenado de freios e contrapesos – 
teriam sido presidentes de um ou dois mandatos, em vez de autocratas notórios” (2018, p. 
100).
4 Disponível em: <https://transparenciainternacional.org.br/ipc/>. Acesso em 10 jul. 
2022.

https://transparenciainternacional.org.br/ipc/
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O contexto delineado e as recentes alterações promovidas na Lei de Improbidade 
Administrativa são os elementos impulsionadores do presente trabalho, que se 
focará na análise da estrutura normativa do caso particular da ação de improbidade 
administrativa que tem como fundamento o enriquecimento ilícito do agente público 
decorrente de evolução patrimonial incompatível.

Consoante se exporá, as alterações promovidas pela nova legislação demandarão 
interpretação compatível com os compromissos constitucionais e internacionais 
assumidos pelo Brasil, sob pena de esvaziamento da proteção à probidade 
administrativa. 

Além disso, após a análise da estrutura da norma substantiva prevista no art. 9º, 
inciso VII, da Lei n.º 8.429/92, se proporá a composição da inferência probatória que 
dela decorre, tendo como marco teórico a proposta de argumentação de Toulmin. 

Se defenderá que a vedação da “dinamização” ou da “inversão” da carga da prova 
pela Lei n.º 14.230/2021 (art. 17, inciso II, § 19), não produzirá impactos nas ações de 
improbidade por enriquecimento ilícito por evolução patrimonial desproporcional, 
pois, a rigor, mesmo antes da alteração legislativa, não havia espaço para a alteração 
da carga probatória. O que se demonstrará é que, em verdade, nessa modalidade 
de inferência probatória ocorre apenas a aplicação da norma substantiva, cujo ônus 
da prova - tanto ao acusador (de demonstrar a evolução patrimonial incompatível) 
como ao réu (de apresentar hipóteses alternativas ou explicativas para o incremento 
patrimonial) - é inferido da norma em questão (art. 9º, inciso VII, da Lei n.º 8.429/92, 
que prevê uma presunção iuris tantum detectável ainda com mais obviedade após as 
alterações da Lei n.º 14.230/2021). 

A perspectiva aqui delineada inova e diverge, em certa medida, de posições 
doutrinárias que sustentam a inversão do ônus probatório em caso de enriquecimento 
ilícito por incremento patrimonial incompatível5 ou que referida inferência implicaria 
responsabilidade objetiva do agente público6.

Feita essa breve introdução da problemática e delimitados os assuntos que serão 
abordados, passemos ao detalhamento dos argumentos.

2. A ESTRUTURA DA NORMA SUBSTANTIVA – ART. 9º, INCISO VII, DA LEI N.º 8.429/92

2.1. ANTES E DEPOIS DA LEI N.º 14.230/2021

O Direito, como toda ciência, se exprime por meio de uma linguagem própria 
(REALE, 2002, p. 7). A linguagem jurídica é permeada por um duplo grau de 
indeterminação: por um lado, do ordenamento jurídico enquanto tal, por outro lado, 
em relação a cada norma, que sofre de equivocidade e ambiguidade em seus termos 
e interpretações (GUASTINI, 2014, p. 55). 

A operação de subsunção jurídica de um enunciado fático também não é 
tarefa fácil. Há uma relação direta entre as dificuldades de qualificação jurídica e 
de interpretação das normas aplicáveis, consoante ensina Lagier (2005, pp. 41-42, 

5 Nesse sentido, veja-se em MARTINS, 2010, p. 139; PRADO, 2019, pp. 66-69; e 
SOBREIRO, 2022, pp. 182-199.
6 Como propõe ANDRADE, 2013, p. 13.
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tradução nossa7):

Qualificar um fato é subsumir o fato individual dentro de 
uma categoria prevista em uma norma jurídica. O fato 
interpretado/qualificado não existiria (não seria possível 
tal interpretação: a qualificação) se não existisse a norma 
jurídica legal (que é a que cria a classe genérica de fatos na 
qual o fato individual é subsumido), de maneira que não é 
possível sustentar que os problemas de qualificação são 
questões especificamente de fato. Determinar se o fato X, 
uma vez comprovado, pode se subsumir no antecedente da 
norma N é uma operação que requer comprovar se tal fato 
apresenta as propriedades indicadas naquela norma, de 
modo que os problemas de determinação do significado da 
norma se traduzirão em problemas de qualificação do fato e, 
em definitivo, os problemas de qualificação e interpretação 
parecerão entrelaçados.

As dificuldades de interpretação das normas jurídicas e de qualificação não deve 
nos levar, todavia, a um ceticismo radical, que nega a possibilidade de real apreensão 
dos fatos e que paralisa o intérprete (LAGIER, 2005, p. 33), diante da impossibilidade 
de objetiva análise dos enunciados (tudo é relativo?), nem tampouco a uma concepção 
objetivista ingênua, no sentido de que os fatos são dados brutos, evidentes e não 
problemáticos, sem interferência da subjetividade em sua interpretação (LAGIER, 
2005, p. 25). É possível o caminho do meio, que admite a subjetividade, mas que 
considera a possibilidade de sentido comum, construído intersubjetivamente (LAGIER, 
2005, p. 49).

Considerando tais matizações e adotando a percepção de um objetivismo 
crítico a respeito da interpretação das normas jurídicas, analisemos o caso particular 
da improbidade administrativa por enriquecimento ilícito derivado de evolução 
patrimonial incompatível.

A Lei n.º 8.429/1992, que encontra fundamento de validade no art. 37, § 4º, da 
Constituição Federal de 1988, prevê as seguintes modalidades de atos de improbidade 
administrativa: atos que importem enriquecimento ilícito, atos que causem dano ao 
Erário e atos que atentem contra os princípios da Administração Pública (em seus 
arts. 9º a 11). Em relação aos atos que importem enriquecimento ilícito, dispõe no 

7 “Calificar un hecho es subsumir al hecho individual dentro de una categoría prevista 
en una norma jurídica. El hecho interpretado/calificado no existiría (no sería posible tal 
interpretación: la calificación) si no existiera la norma jurídica (que es la que crea la clase 
genérica de hechos en la que se subsume el hecho individual), de manera que no es posible 
sostener que los problemas de calificación son cuestiones específicamente de hecho. 
Determinar si el hecho X, una vez probado, puede subsumir se en el antecedente de la 
norma N es una operación que requiere comprobar si tal hecho presenta las propiedades 
que se indican en dicha norma, por lo que los problemas para determinar el significado de la 
norma se traducirán en problemas para calificar el hecho y, en definitiva, los problemas de 
calificación y de interpretación aparecerán entrelazados.” (original).
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inciso VII a evolução patrimonial incompatível do agente público8.
É a redação original do caput do art. 9º e inciso VII:

Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa 
importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de 
vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de 
cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades 
mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente:

VII - adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, 
cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza 
cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou 
à renda do agente público;

Com as alterações promovidas pela Lei n.º 14.230/2021, os dispositivos passaram 
a ter a seguinte redação:

Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa 
importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a 
prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial 
indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de 
função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas 
no art. 1º desta Lei, e notadamente: (grifo nosso).

VII - adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, 
de cargo, de emprego ou de função pública, e em razão deles, 
bens de qualquer natureza, decorrentes dos atos descritos no 
caput deste artigo, cujo valor seja desproporcional à evolução 
do patrimônio ou à renda do agente público, assegurada 
a demonstração pelo agente da licitude da origem dessa 
evolução; (grifos nosso).

Para além da restrição do enriquecimento ilícito à modalidade dolosa9 (disposição 
do caput), o inciso VII passou por tremendas alterações.

Agora, o inciso indica que a aquisição de bens de qualquer natureza cujo valor 
seja desproporcional à evolução do patrimônio ou da renda do agente público deve 
ser em razão do exercício de mandato, de cargo, de emprego ou de função pública e 
decorrentes dos atos descritos no caput (“auferir, mediante a prática de ato doloso, 
qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de 
mandato, de função, de emprego ou de atividade”).

8 Para um aprofundamento a respeito da evolução legislativa no tocante ao 
enriquecimento ilícito decorrente de evolução patrimonial desproporcional, veja em 
MARTINS JUNIOR, 1998.
9 Também foi incluído, no bojo da mesma reforma, o parágrafo 2º no art. 1º da lei, 
dispondo que “considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito 
tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente”. 
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Interpretação literal e prima facie do dispositivo, pelo significado comum das 
palavras e sua utilização na técnica legislativa (GUASTINI, 2014, p. 108), acarreta 
inevitável circularidade conceitual e dificuldades na compreensão do texto legal10. 
É o que se infere ao analisarmos a estrutura da redação, pois: i) a desproporcional 
evolução patrimonial deve decorrer do exercício de cargo, emprego ou função público, 
e ii) em razão deles, a indicar que tais atos derivam do exercício funcional. 

Além desse aspecto menor, superável, caso se interprete o dispositivo no sentido 
de que é necessária a comprovação de atos ímprobos específicos e perfeitamente 
individualizados que implicaram evolução patrimonial incompatível ocorrerá 
inequívoco esvaziamento do dispositivo, consoante vaticinam corretamente Oliveira 
e Grotti (2022, p. 137). Tal entendimento incorrerá em redução ao absurdo, já que 
se admitido estará institucionalizada a impunidade ao agente público corrupto que 
consegue manter ocultas e clandestinos suas ilicitudes. Ainda que se questione 
os motivos de tão ampla mudança da Lei de Improbidade Administrativa, não soa 
razoável que tenha sido essa a intenção do Parlamento ao reformá-la.

Para completar o imbróglio, o legislador incluiu que o acréscimo patrimonial 
incompatível deve ser decorrente dos atos descritos no caput do artigo, cujo dispositivo 
é parcialmente repetido no inciso e não aponta quais atos importariam, em concreto, 
o enriquecimento ilícito, prevendo verdadeira cláusula aberta.

É interessante notar que o inciso VII é o único que faz remissão à cabeça do 
artigo. Nada obstante, a possibilidade de imputação alternativa pelo caput ou pelos 
demais incisos foi mantida, isso pela articulação da expressão “e notadamente”. É 
dizer: é possível o enquadramento das condutas pela prática de conduta vedada na 
cabeça do artigo, em adição ou isoladamente com as previstas nos incisos.

A mesma conclusão é reforçada pela utilização de argumento a contrário, eis 
que quando o legislador pretendeu restringir a imputação, assim o fez, como é o caso 
da atual redação do art. 1111, o que não é caso dos arts. 9º e 10: “ubi lex voluit dixit, 
ubi tacuit noluit”. Ou seja, o legislador disse exatamente o que queria dizer; o que não  
disse, claramente não queria dizê-lo, já que, se quisesse dizer, o teria feito12.

10 “Decimos que una definición d del objeto o o de la propiedad p es una definición circular 
si entre los elementos de d existe una referencia ineliminable a o o a p, respectivamente. Por 
ejemplo, la definición de ser vivo como “ser que nace de un ser vivo” sería una definición 
circular. En principio, las definiciones circulares son problemáticas pues generan cierto tipo 
de círculos viciosos, esto es, situaciones en las que, para alcanzar una meta, necesitaríamos 
partir de ella misma. Así, el principal defecto de las definiciones circulares es que resultan 
impracticables como medios para identificar el objeto o propiedad definido” (LUQUE, 2011, 
p. 94),
11 Redação original do art. 11: “Constitui ato de improbidade administrativa que atenta 
contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres 
de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: (…)”. 
Redação alterada: “Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra 
os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de 
honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes 
condutas: (…)”.
12 É a lição de Guastini:“Pues bien, en favor de la iterpretación no-extensiva se alega 
tipicamente el argumento a contrario (en una de sus vertentes ): “Ubi lex voluit dixit, ubi 
tacuit noluit”. En otras palabras, el legislador ha dicho exactamente lo que quería decir; lo que 
no ha dicho, evidetenmente no quería decirlo, ya que, si lo hubiese querido decir, lo habría 
dicho. Este argumento induce a excluir que se pueda atribuir a una determinada disposición 
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A má técnica legislativa demandará que o intérprete filtre adequadamente o 
texto a fim de extrair norma compatível com o ordenamento. É o que se proporá a 
seguir.

2.2. POR UMA INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL E CONVENCIONALMENTE 
COMPATÍVEL DO ART. 9º, INCISO VII, DA LEI N.º 8.429/92

Consoante referido anteriormente, a depender da interpretação que se faça das 
alterações, corre-se sério risco de retrocesso institucional no combate à corrupção, 
diante da erosão normativa e esvaziamento do art. 9º, inciso VII, da Lei de Improbidade 
Administrativa, caso se exija a identificação do ato ou omissão individualmente 
praticado no exercício da função pública e que acarretou o acréscimo patrimonial 
ilícito.

Implicará, como dito, inequívoca institucionalização da impunidade e 
incompatibilidade com compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, 
notadamente as Convenções Interamericana e das Nações Unidas contra a corrupção, 
dentre outros mecanismos internacionais13.

No âmbito regional, a Convenção Interamericana contra a corrupção, introduzida 
no ordenamento brasileiro pelo Decreto n.º 4.410/2002, trata do enriquecimento 
ilícito de funcionários públicos (acepção em sentido amplo) em seu artigo IX14.

Perante o sistema universal, o enriquecimento ilícito de funcionários público 
(também entendido em sentido amplo) é previsto no art. 20 da Convenção das Nações 
Unidas contra a corrupção (Convenção de Mérida), incorporada no ordenamento 
pátrio pelo Decreto n.º 5.687/200615.

normativa un significado más amplio, más extenso, del literal. En otras palabras, el argumento 
a contrario equivale al rechazo de la interpretación extensiva y/o analogica: quien argumenta 
a contrario se atiene al significado «natural» del texto y rechaza extenderlo” (2014. p. 265).
13 A exemplo da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e seus 17 Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável destaca-se a importância crucial do combate à corrupção 
para o desenvolvimento sustentável e respeito aos direitos humanos (disponível em: <https://
brasil.un.org/pt-br/sdgs>, consulta em 06 de jul de 2022). Além disso, o relatório “Corrupción 
y Derechos Humanos”, elaborado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que 
insta os Estados a elaborar mecanismos que garantam o livre exercício dos direitos previstos 
na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de São 
José da Costa Rica e internalizada no Brasil pelo Decreto nº 678/1992, dotando de medidas 
pertinentes ao efetivo de combate à corrupção (disponível em: <https://www.oas.org/es/
cidh/informes/pdfs/CorrupcionDDHHES.pdf>, consulta em 06 de jul de 2022).
14 Artigo IX
 Enriquecimento ilícito
 Sem prejuízo de sua Constituição e dos princípios fundamentais de seu ordenamento 
jurídico, os Estados Partes que ainda não o tenham feito adotarão as medidas necessária; 
para tipificar como delito em sua legislação o aumento do patrimônio de um funcionário 
público que exceda de modo significativo sua renda legítima durante o exercício de suas 
funções e que não possa justificar razoavelmente.
 Entre os Estados Partes que tenham tipificado o delito de enriquecimento ilícito, este 
será considerado um ato de corrupção para os propósitos desta Convenção.
 O Estado Parte que não tenha tipificado o enriquecimento ilícito prestará a assistência 
e cooperação previstas nesta Convenção relativamente a este delito, na medida em que o 
permitirem as suas leis.
15 Artigo 20. 

https://brasil.un.org/pt-br/sdgs
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/CorrupcionDDHHES.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/CorrupcionDDHHES.pdf
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Tanto a Convenção Interamericana como a das Nações Unidas instam os Estados 
Partes a adotar medidas legislativas que visem qualificar como ilícito o aumento do 
patrimônio de um agente público que exceda de modo significativo sua renda legítima 
durante o exercício de suas funções e que não possa ser justificado. Nesse sentido era 
a redação original do art. 9º, inciso VII, da Lei de Improbidade Administrativa.

Douglas Fischer e Frederico Valdez Pereira (2019, p. 59), partindo da análise de 
precedentes das Cortes supranacionais de Direitos Humanos, lecionam que, há muito 
tempo, as Cortes Europeias e Interamericana de Direitos Humanos vêm reconhecendo 
as denominadas obrigações processuais positivas. Em suma, tais obrigações consistem 
no dever dos Estados de adotar providências céleres e adequadas para a apuração 
integral de fatos ilícitos ocorridos (obrigação de meio), respeitando os direitos 
fundamentais dos investigados, de forma a permitir o exercício da ampla defesa e do 
contraditório a partir de provas e indícios que sejam considerados como válidos à luz 
do ordenamento jurídico (obrigação de resultado).

Interpretações que levem ao menoscabo do Estado Democrático de Direito e 
que tornem inócuo tão importante mecanismo de combate à corrupção padecem de 
incompatibilidade constitucional e convencional. É o que se sustenta em relação à 
disposição “em razão deles”, que indicaria a vinculação funcional a determinado ato 
de improbidade que implicou enriquecimento ilícito.

Sob o viés do controle de constitucionalidade, tal interpretação importa clara 
violação ao disposto no caput do art. 37 da Constituição Federal de 1988 (dentre 
outros dispositivos, como os arts. 14, § 9º, 85, inciso V), que veicula eticidade na 
administração pública ao consagrar que a administração pública deve obedecer o 
princípio da moralidade.

Também acarreta proteção deficiente16 à probidade administrativa17 e implica 

 Enriquecimento ilícito. 
 Com sujeição a sua constituição e aos princípios fundamentais de seu ordenamento 
jurídico, cada Estado Parte considerará a possibilidade de adotar as medidas legislativas 
e de outras índoles que sejam necessárias para qualificar como delito, quando cometido 
intencionalmente, o enriquecimento ilícito, ou seja, o incremento significativo do patrimônio 
de um funcionário público relativos aos seus ingressos legítimos que não podem ser 
razoavelmente justificados por ele.
16 De acordo com Ramos: “O princípio da proporcionalidade possui ainda uma dimensão 
positiva, que consiste na proibição da proteção insuficiente a um determinado direito. Assim, 
ao mesmo tempo em que o Estado não se pode exceder no campo dos direitos humanos 
(dimensão negativa, proibição do excesso ou Übermassverbot), também não se pode 
omitir ou agir de modo insuficiente (proibição da insuficiência ou Untermassverbot). Por 
exemplo, o Estado, ao descriminalizar graves ofensas a direitos fundamentais (por exemplo, 
tortura), agiria contra a Constituição, pois a tutela penal seria considerada essencial para a 
adequada proteção desses bens jurídicos graças ao seu efeito dissuasório geral e específico. 
Consequentemente, a proporcionalidade consiste não só em um instrumento de controle 
das restrições a direitos, mas também de controle da promoção a direitos. Essa atuação de 
proibição da proteção insuficiente decorre do reconhecimento dos deveres de proteção, fruto 
da dimensão objetiva dos direitos humanos. A proporcionalidade, então, tem função dúplice: 
serve para que se analise eventual “restrição em demasia”, mas também serve para que se 
verifique se houve “proteção deficiente” dos direitos. No Estado Democrático de Direito, no 
qual o Estado deve intervir na vida social para assegurar uma sociedade justa e solidária (art. 
3º da CF/88), a proibição de insuficiência fixa um mínimo de proteção adequada, necessária 
e proporcional em sentido estrito a um direito, que sofre a omissão do Estado ou mesmo 
colisão com outros direitos” (2014, pp. 121-122) (itálico no original).
17 Para Ramos, “a tutela da probidade administrativa não é mais um imperativo 
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violação, com maior intensidade, às minorias e aos grupos marginalizados18.
Não se deve ignorar que aqueles investidos de funções públicas se submetem 

a regime jurídico diferenciado (TOURINHO; ASSIS, 2021), em decorrência de sua 
livre e espontânea vontade de integrar a administração pública, sendo deles exigido 
diferenciado grau de comprometimento ético.

Além disso, mencionada interpretação da disposição “em razão deles” não passa 
pelo filtro de convencionalidade, pois induzirá o esvaziamento do instituto e destoará, 
claramente, das obrigações assumidas pelo Brasil no plano internacional no combate 
ao enriquecimento ilícito de agentes públicos19. 

Dito isso, uma leitura adequada do dispositivo considera que a desproporção 
entre a remuneração do agente público e seu patrimônio, sem a comprovação da 
origem lícita da evolução patrimonial pelo investigado ou réu, é demonstrativo claro 
do enriquecimento obtido na mercantilização do seu exercício funcional, razão pela 
qual não se deve exigir a indicação de práticas ímprobas específicas para tal postulação.

2.3. PRIMEIRA REVISÃO

O objetivo deste primeiro capítulo foi de proceder a análise da estrutura da 
norma substantiva prevista no art. 9º, inciso VII, da Lei n.º 8.429/92, após as alterações 
promovidas pela Lei n.º 14.230/2021.

Primeiro, pontuou-se as incongruências e equivocidades que podem advir de 
uma interpretação literal e prima facie do dispositivo alterado, além do esvaziamento 
do instituto caso se passe a exigir a comprovação de atos ímprobos específicos e 
perfeitamente individualizados que causaram evolução patrimonial incompatível 
(caso admitido, institucionalizará a impunidade do agente público corrupto que 

meramente nacional, mas sim internacional, baseado na análise de diplomas normativos 
internacionais, explicitando o fundamento atual dessa internacionalização do combate a 
práticas de corrupção, que é a implementação de direitos humanos” (2002, p. 7). Uma análise 
dos diversos aspectos que envolvem a inconvencionalidade da Lei n.º 14.230/2021 pode 
ser verificada na Nota Técnica Conjunta n.º 01/2022, dos Centros de Apoio Operacional das 
Promotorias de Justiça de Proteção ao Patrimônio Público e à Ordem Tributária e aos Direitos 
Humanos do Ministério Público do Paraná. Disponível em: <https://patrimoniopublico.
mppr.mp.br/arquivos/File/Alteracoes_da_LIA/Nota_Tecnica_Conjunta_CAOPs_01-221.pdf>. 
Acesso em: 09 jun 2022.
18 Consoante Campos e Bascuñán, “los miembros de los grupos marginales son más 
vulnerables a la corrupción, pues carecen de posibilidades de cumplir o evadir las condiciones 
extrajurídicas que se les imponen para ejercer sus derechos, o de influir en la asignación de 
recursos públicos. Sin embargo, la discriminación de la corrupción estructural es aún más 
intensa, pues es selectiva, en tanto muchas de sus formas operan a través de marcadores 
sociales como origen étnico, condición socioeconómica, género, orientación sexual, etc. En 
otras palabras, la corrupción, especialmente la estructural, tiende a preferir a los más débiles, 
lo que al mismo tiempo refuerza su condición de marginalidad” (2014, p. 71).
19 A respeito do efeito paralisante da norma inconvencional, leciona Heemann: “(…) 
em relação aos seus efeitos, uma vez constatada a inconvencionalidade de determinada 
norma, esta não pode ser expurgada do ordenamento jurídico interno, salvo nos casos em 
que a norma é tida como inconvencional e inconstitucional, em um exercício simultâneo do 
controle de constitucionalidade concentrado e do controle de convencionalidade. Assim, nos 
casos de inconvencionalidade de determinada norma, além do efeito de afastamento, no qual 
a norma permanece “viva”, porém sem ser aplicada, irradia-se também o chamado efeito 
paralisante, no qual se “paralisa” a eficácia da norma declarada inconvencional, embora ela 
continue existindo no ordenamento jurídico” (2018, pp. 151-152).

https://patrimoniopublico.mppr.mp.br/arquivos/File/Alteracoes_da_LIA/Nota_Tecnica_Conjunta_CAOPs_01-221.pdf
https://patrimoniopublico.mppr.mp.br/arquivos/File/Alteracoes_da_LIA/Nota_Tecnica_Conjunta_CAOPs_01-221.pdf
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consegue manter ocultas e clandestinos suas ilicitudes). 
Em seguida, indicou-se a inconstitucionalidade material, por flagrante 

desrespeito ao princípio da moralidade administrativa (especialmente, o art. 37, 
caput), e inconvencionalidade de interpretação literal do dispositivo, diante da 
proteção deficiente à probidade administrativa e dos compromissos assumidos pelo 
Estado brasileiro no plano internacional (Convenções Interamericana e das Nações 
Unidas contra a corrupção). 

Finalmente, concluiu-se que uma leitura adequada do dispositivo considera 
que a desproporção entre a remuneração do agente público e seu patrimônio, sem 
a comprovação da origem lícita da evolução patrimonial pelo investigado ou réu, é 
demonstrativo claro do enriquecimento obtido pela “mercantilização” do seu exercício 
funcional, razão pela qual não se deve exigir a indicação de atos de ofício ou práticas 
ímprobas específicas para tal postulação.

3. A ESTRUTURA DA INFERÊNCIA PROBATÓRIA

Preliminarmente cabe a observação, do ponto de vista de marco teórico, da 
adoção da perspectiva racionalista da análise da prova, que pode ser compreendida à 
luz de duas teses, segundo sintetiza Accatino (2019, pp. 2 e 3)20: a) a busca da verdade 
como fim preferente da prova jurídica, e b) a justificação probatória como caso especial 
da justificação epistémica geral, ou seja, construída mediante raciocínio inferencial 
(baseado em generalizações empíricas) e cujas conclusões são, necessariamente, 
probabilísticas21.

Dito isso, a atividade probatória no Direito pode ser disposta em três momentos 
(logicamente distintos e sucessivos, mesmo que no processo de tomada de decisão 
possam se apresentar entrelaçados), consoante leciona Beltrán (2021a, p. 61): a) 
da formação do conjunto de elementos probatórios; b) da valoração dos elementos 
produzidos; e, c) da tomada de decisão, em estrita observância ao estandarte 
probatório exigido.

A segunda fase ou momento da atividade probatória consiste em extrair 
uma conclusão a partir do conjunto de elementos de prova amealhados. Pode ser 
vista também como a realização da inferência que permite passar das premissas à 
conclusão. O presente artigo se limitará à análise dessa etapa da atividade probatória.

O raciocínio probatório é composto por uma série de inferências que, à vista 
dos elementos de provas, permitirá chegar a uma determinada conclusão. Conforme 
Lagier (2005, p. 54), no início da cadeia de argumentos e inferências parciais se 
encontram as informações obtidas diretamente das provas produzidas, no meio 
uma série de premissas e conclusões parciais e, encerrando, no extremo final uma 
hipótese. Exemplificando: uma testemunha T1, servidora pública de determinado 

20 As teses são deduzidas por Accatino a partir da apresentação da tradição racionalista 
na cultura jurídica anglo americana (especialmente por Twining) e do giro racionalista latino 
(Taruffo, Ibáñez, Ferrer Beltrán, Dei Vecchi, entre outros).
21 Segundo o professor Beltrán, o raciocínio probatório é probabilístico, não em 
sentido matemático, mas indutivo, “de modo que todo enunciado fáctico es necesariamente 
verdadero o falso, pero nuestras limitaciones epistémicas nos sitúan simpre ante decisioses 
que deben adoptarse en contextos de incertidumbre” (2021b, p. 19).
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Município, declara que Tício, também servidor desta Municipalidade, apresentou 
documento público consistente em diploma de conclusão do curso de pós-graduação 
em Biologia Química na Universidade Federal de São Paulo, requerendo acréscimo de 
40% em seus vencimentos, com base em lei municipal que concede o benefício a pós-
graduados no mencionado curso. Essa mesma testemunha relata que o benefício foi 
concedido e, após seis meses (período em que Tício recebeu os valores em acréscimo, 
conforme se vê de seus comprovantes de vencimentos – documento D1), em 
verificação posterior da documentação de Tício, apurou-se que o documento era falso. 
Foi aportado ofício da Universidade Federal de São Paulo rechaçando a autenticidade 
do diploma apresentado por Tício – documento D2. Dessas informações podemos 
extrair uma hipótese: Tício recebeu indevidamente valores da Municipalidade. Entre 
as informações aportadas pelos meios de prova e a hipótese apresentada há uma 
série de premissas e conclusões parciais: se creditarmos fiabilidade ao relato da 
testemunha T1, inferimos que Tício apresentou o diploma; se inferirmos autenticidade 
ao documento D1 (comprovante de vencimentos), concluímos que Tício recebeu o 
acréscimo de  40% em seus vencimentos; se inferirmos autenticidade ao documento 
D2 apresentado pela Universidade, chegamos à conclusão parcial que o documento 
apresentado por Tício é falso. Esse conjunto de indícios e provas pode nos levar à 
seguinte conclusão final ou hipótese: Tício recebeu indevidamente valores da 
Municipalidade.

3.1. A PROPOSTA DE TOULMIN A RESPEITO DO ESQUEMA DE ARGUMENTOS

Stephen E. Toulmin (2001) propõe modelo de representação dos argumentos no 
qual  distingue os diferentes componentes que os constituem22 e que é muito útil para 
demonstrar visualmente as peculiaridades da inferência probatória (LAGIER, 2005, p. 
55)23. 

De acordo com Toulmin, o paradigma aristotélico de silogismo é insuficiente 
para o raciocínio probatório judicial: 

22 “Um argumento é como um organismo: tem uma estrutura bruta, anatômica, e outra 
mais fina e, por assim dizer, fisiológica. Quando explicitamente exposto em todos os seus 
detalhes, um só argumento pode precisar de muitas páginas impressas ou talvez um quarto 
de hora para ser narrado; e, naquele tempo ou espaço, podem-se distinguir fases principais 
que marcam o progresso do argumento a partir da afirmação inicial de um problema não-
resolvido, até a apresentação final de uma conclusão. Cada uma dessas fases principais 
ocupará alguns minutos ou parágrafos, e representa as principais unidades anatômicas do 
argumento – seus “órgãos”, por assim dizer. E pode-se reconhecer uma estrutura mais fina, 
dentro de cada parágrafo, quando se desce ao nível das sentenças individuais; com essa 
estrutura mais fina é que os lógicos têm-se principalmente ocupado. Neste nível fisiológico 
introduziu-se a ideia de que forma lógica e, afinal de contas, é ali que a validade de nossos 
argumentos tem de ser estabelecida ou refutada” (TOULMIN, 2001, p. 135). 
23 Alexy leciona que apesar da teoria da argumentação de Toulmin não ser um substituto 
para a lógica formal, “(…) fornece interessantes conhecimentos da estrutura das premissas 
usadas no processo de justificação, e torna visível a natureza de vários níveis do processo. 
A compreensão de que algum tipo de premissas ou regras tem de ser pressuposto a fim de 
poder haver argumentação, é de grande importância. (…) Além disso, o modo de Toulmin 
distinguir as diferentes formas e níveis de argumentos, especialmente a distinção entre a 
justificação de uma afirmação normativa singular e a de uma regra, vale a pena” (2001, p. 
84). 
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“Temos o hábito, desde Aristóteles, ao analisar a microestrutura 
dos argumentos, de apresentá-la de modo muito simples; 
apresentam-se juntas três proposições, ‘premissa menor, 
premissa maior; portanto, conclusão’. Nosso problema agora 
é saber se esta forma padrão é suficientemente elaborada 
ou imparcial. É claro que a simplicidade é um mérito, mas, 
neste caso, a simplicidade não nos terá custado caro demais? 
Podemos adequadamente classificar todos os elementos 
de nossos argumentos sobre três títulos, ‘premissa maior’, 
‘premissa menor’ e ‘conclusão’, ou será que nos enganamos, 
e não bastam três categorias? E será que que as premissas 
maior e menor são suficientemente semelhantes para que 
possam ser agrupadas, com proveito, sob a mesma rubrica 
de ‘premissa’?” (2001, pp. 137-138). 

Conclui o autor, após expor a simplicidade do silogismo e a dificuldade de se 
categorizar as premissas maior e menor: 

“Se tivermos de expor nossos argumentos com completa 
imparcialidade lógica e compreender adequadamente a 
natureza do ‘processo lógico’, teremos, com certeza, de 
empregar um padrão de argumentos tão sofisticado, no 
mínimo, quanto é necessário em Direito” (2001, p. 139).

Em modelo sofisticado de layout dos argumentos, Toulmin compreende que 
toda argumentação composta pelos elementos: pretensão, razões, garantia e respaldo 
(2001, p. 139 e ss.): i) a pretensão é o elemento inicial de toda argumentação, 
correspondente àquilo que se sustenta e em relação a qual se deve fundamentar 
(podendo ser entendida também como a hipótese); ii) a pretensão é apoiada em 
razões, correspondentes a enunciados sobre os fatos e que lhe servem de fundamento; 
iii) a garantia é o elo que explicita o motivo pelo qual as razões esgrimadas servem 
de apoio à pretensão; corresponde aos “padrões práticos”, “cânones de argumento” 
ou regras de inferência, de acordo com Alexy (2001, p. 79); consiste sempre em uma 
regra, norma ou enunciado geral (LAGIER, 2005, p. 56); e iv) por fim, essa garantia 
pode ser apoiada em um respaldo, entendido como o elemento que demonstra a 
correção ou vigência da garantia. 

Essa estrutura de argumentação tem a seguinte forma (figura 124):

Respaldo
|

Garantia
|

 Razões                 Pretensão

24 Figuras 1 e 2 expressamente inspiradas em LAGIER, 2005. 
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Esse modelo estruturado de argumentação pode ser trasladado com facilidade 
ao raciocínio probatório, consoante Lagier (2005, p. 57).

Aplicado à hipótese de enriquecimento ilícito do agente público decorrente de 
evolução patrimonial incompatível, podemos exemplificá-lo da seguinte forma: uma 
sentença da 1a Vara da Fazenda Pública de Curitiba condenou um soldado da policial 
militar por enriquecimento ilícito decorrente de evolução patrimonial incompatível. 
Justificou a decisão em sete razões (enunciados): (1) a remuneração mensal do servidor 
era de cerca de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por mês, consoante documento D1; (2) o 
servidor adquiriu, no período em que exerceu as funções públicas, cinco propriedades 
imobiliárias (documentos comprobatórios D2, consistente em “contratos de gaveta”), 
pela soma total de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais); (3) o servidor adquiriu, 
no período em que exerceu as funções públicas, um veículo de luxo (documentos 
comprobatórios da propriedade do veículo - D3), pela importância de R$ 400.000,00 
(quatrocentos mil reais); (4) imagens extraídas das redes sociais do policial - D4, 
indicaram a realização de gastos com viagens internacionais, restaurantes de alta 
gastronomia e carros de luxo, durante o período em que exerciam as funções públicas; 
(5) a movimentação de cerca de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em contas 
bancárias de sua titularidade, sem qualquer justificativa, enquanto exercia as funções 
públicas, conforme documento D5, cujo afastamento do sigilo se deu por decisão 
judicial; (6) os bens e valores referentes aos documentos D2, D3 e D5 não foram 
indicados pelo servidor público em sua declaração de imposto de renda e proventos 
de qualquer natureza apresentada à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil; 
(7) o servidor público não apresentou justificativa para a evolução patrimonial.

A força de tais razões deriva das seguintes garantias – máximas de experiência (i 
e ii), enunciado geral (iii) e de uma presunção iuris tantum (iv)25: 

i) em nossa sociedade via de regra e trivialmente, dinheiro “não cai do céu”; 
isto é, a exceção é que alguém possa enriquecer em virtude de uma herança, de 
doação ou por recebimento de prêmios, já que ordinariamente os recursos advém da 
remuneração de seu trabalho;

ii) não é usual que não se promova o devido registro imobiliário, notadamente 
de bens de alto valor, dado os riscos do “contrato de gaveta”;

iii) não é adequado que se deixe de declarar ao Fisco imóveis e veículos 
(notadamente diante da obrigação legal prevista no art. 13, da Lei n.º 8.429/92, que 
condiciona o exercício do cargo à apresentação da declaração de bens e indica que a 
apresentação de declaração falsa acarretará a pena de demissão ao agente público);

iv) a ausência de disponibilidade econômica do servidor público para amealhar 
bens cujo valor seja incompatível com a evolução do patrimônio ou renda, aliada 
a não demonstração pelo agente da origem lícita dessa evolução, permitem inferir 
que os recursos provém da mercantilização do seu exercício funcional e, portanto, de 
origem ilícita.

Por fim, dá respaldo a esse conjunto de garantias a norma prevista no art. 9º, 
inciso VII, da Lei n.º 8.429/92.

Essa estrutura da inferência probatória adota a seguinte forma (figura 2):

25 No esquema de Toulmin, todos os argumentos indicados (i a iv) correspondem à 
garantia.
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(razões) (pretensão)

(1) remuneração de R$ 4.000,00 por 
mês;

(2) aquisição de imóveis, no exercício 
funcional, mediante “contratos de gaveta”, 

no importe total de R$ 4.000.000,00;
(3) aquisição de veículo de luxo;

(4) ostentação de alto padrão de vida;
(5) movimentação de cerca de R$ 

1.000.000,00 em contas bancárias de sua 
titularidade;

(6) não informação dos imóveis e 
veículo de alto padrão na declaração do 

imposto de renda;
(7) ausência de justificativa para o 

enriquecimento.

O agente público praticou ato de 
improbidade de enriquecimento ilícito 
em razão da evolução patrimonial 

incompatível.

Assim dispõe o art. 9º, inciso VII, da Lei n.º 8.429/92
(respaldo)

|
(i) Dinheiro “não cai do céu” (ordinariamente os recursos advém da remuneração 

do trabalho);
(ii) Não é usual contratos de gaveta de bens de alto valor, dado o risco desse tipo 

de negócio;
(iii) Não é adequado que se deixe de declarar ao Fisco imóveis e veículos de alto 

padrão, dada a previsão legal que condiciona o exercício do cargo à apresentação da 
declaração de bens e que indica que a apresentação de declaração falsa acarretará a 

pena de demissão ao agente público;
(iv) A ausência de disponibilidade econômica compatível com a evolução do 

patrimônio ou renda, aliada a não demonstração da origem lícita dessa evolução, 
permitem inferir que os recursos provém da mercantilização do seu exercício funcional 

e, portanto, de origem ilícita;
(garantias)

|
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Comprova-se, dessa forma, o acerto de Toulmin ao apontar a insuficiência do 
modelo Aristotélico de silogismo.

Além disso, tal diagramação do raciocínio probatório é dotada de três virtudes: 
primeiramente, facilita a visualização das peculiaridades das inferências probatórias; 
em segundo lugar, permite que se averígue a correção e objetividade dos conteúdos 
argumentativos; e, por fim, possibilita que se apreenda de que forma é feita a 
distribuição do ônus probatório26 de cada parte.

No tocante ao ônus da prova, há vozes na academia que sustentam a possibilidade 
de  inversão do ônus probatório em caso de enriquecimento ilícito por incremento 
patrimonial incompatível. Porém, conforme antecipado na introdução do presente 
artigo, se compreende que não há propriamente uma distribuição “dinâmica” do 
ônus da prova pelo juiz nesse caso, mas simplesmente a aplicação de uma presunção 
iuris tantum prevista na norma e que distribui a carga da prova (como qualquer outra 
norma substantiva). É que se verá a seguir.

3.2. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM OU INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA?

Consoante Beltrán (2022, p. 404), há três tipos de regras de decisão probatória 
que têm a função de distribuir o risco de erro judicial entre as partes, são as regras 
que estabelecem o ônus da prova, as presunções e os estandartes de prova. Dadas 
as limitações naturais do presente texto e para os objetivos aqui delineados, não se 
analisará o último conjunto de regras, analisando-se parcial e sumariamente as duas 
primeiras27.

O instituto jurídico ônus da prova é dotado de características de universalidade28 

e apesar de antigo29 30, continua atual. Voltou à tona com as alterações da Lei n.º 
8.429/92, mediante a inclusão do § 19, inciso II, no art. 17, que veda a denominada 
“distribuição dinâmica do ônus da prova” em ações de improbidade administrativa.

Para além dos debates a respeito da conceituação do ônus da prova, é pacífico 

26 Adota-se a concepção de ônus da prova “como a liberdade de realização de certos 
atos ou condutas previstas em uma norma jurídica, para a satisfação de um interesse próprio, 
não havendo sujeição ou um outro sujeito que tenha o direito de exigir a sua observação, 
visto que o seu não-cumprimento pode acarretar apenas consequências desfavoráveis para 
a pessoa beneficiada”, como leciona Cambi (2006, p. 315) (itálico no original).
27 Para um aprofundamento, Beltrán, 2021b.
28 O ônus da prova, conforme leciona Damaska (2015, p. 90), parece ser o candidato 
adequado ao status de instituição probatória universal: durante longos séculos vem sendo 
invocado habitualmente no discurso jurídico de todos os países ocidentais, embora com 
conotações e matizações próprias.
29 Consoante leciona Nieva-Fenoll (2020, p. 2), é possível identificar regras probatórias 
nas arcaicas normas do código de Hamurábi (a exemplo da regra 11: “§11 Si el propietario 
de la cosa perdida nopresenta testigos que presten testimonio sobre dicho objeto, es un 
farsante, y puesto quedenunció falsamente, será castigado con la muerte”), no Corpus Iuris 
Civilis e em leis medievais que, incrivelmente e com as adaptações conceituais naturais, 
testam os limites do tempo.
30 Segundo Nieva-Fenoll (2020, p. 2), na Idade Média surge o instituto onus probadi, 
baseado no secundum allegata et probata, configurado por Azzone (1567) e Accursius (1604), 
recolhidos dos restos do processo romano e retirados de seu contexto original. 
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na doutrina considerar a existência de dupla dimensão31: uma objetiva, também 
chamada material ou direta, e outra subjetiva, denominada também de formal ou 
indireta (BELTRÁN, 2022, pp. 404-405).

A faceta objetiva do ônus da prova responde a seguinte pergunta: quem perde 
se não houver prova suficiente? Trata-se de uma regra de julgamento e que tem a 
função de resolver os casos e evitar o non liquet (CAMBI, 2006, pp. 327-328).

De outro lado, a faceta subjetiva cuida de responder a pergunta: qual parte 
“deve”32 aportar prova ao processo? Cuida-se de um critério de distribuição da prova, 
adotado pelo Código de Processo Civil (art. 373)33, que leva em consideração a posição 
das partes no processo e a natureza dos fatos previstos na norma jurídica e que fundam 
suas pretensões e exceções, atribuindo ao autor a prova dos fatos constitutivos, e ao 
réu, a dos impeditivos, extintivos e modificativos (CAMBI, 2006, pp. 322).

Contrapondo-se a uma distribuição “estática” do ônus da prova, adotada como 
regra, a distribuição “dinâmica” do ônus da prova decorre de normas de inversão 
legal e judicial, consoante Didier Junior, Braga e Oliveira (2011, p. 83). O atual Código 
de Processo Civil, trata especificamente da possibilidade do juiz distribuir o ônus da 
prova em seu art. 373, § 1º.

De seu turno, também em relação às presunções não há unanimidade conceitual.

"Há uma relação intensa e imprecisa entre as presunções e 
o raciocínio probatório. Em algumas ocasiões se afirma que 
as presunções são mecanismos para facilitar a prova; outras 
vezes que elas isentam de prova; e ainda em outras, que elas 
mesmas são uma forma de prova ou mesmo que constituem 
prova (...) Desgraçadamente, o termo presunção se usa no 
campo do direito - e na linguagem comum - para se referir 
a coisas muito distintas: algumas delas são regras; outras, 
inferências; algumas são legais; outras, judiciais; algumas 
admitem prova em contrário, outras não; algumas têm uma 
base factual, outras não" (2022, p. 413, tradução nossa)34. 

31 O que não é unanimidade é a pertinência das acepções subjetivas e objetivas. Para 
Nieva-Fenoll, no atual sistema de livre valoração da prova e com a aportação do princípio 
da aquisição ou comunhão de provas, carece sentido falar em ônus da prova subjetivo e 
objetivo (2020, pp. 10-11). Em sentido similar, Beltrán coincide na ideia de prescindir do ônus 
subjetivo, pois em sua visão é conceitualmente impossível a carga para as duas partes, já que 
equivaleria a dizer que, em caso de insuficiência probatória, perdem as duas partes, o que 
claramente não tem sentido algum (NIEVA-FENOLL, BELTRÁN e GIANNINI, 2019, p. 77).
32 Não há propriamente um dever de produção probatória, mas um ônus imperfeito, na 
medida em que “(…) seu insuficiente exercício pode ser suprido, quer pela parte contrária, 
trazendo provas que lhe são desfavoráveis (princípio da aquisição processual ou da comunhão 
das provas), quer pela atividade processual do juiz, mediante atuação ex officio (...)”, cujos 
poderes instrutórios “(…) devem ser compreendidos como complementares ou integrativos 
ao exercício do direito à prova pelas partes” (CAMBI, 2006, pp. 326) (itálico no original).
33 Acrescentaria o Código de Processo Penal (art. 156), com as adaptações necessárias 
às particularidades de um processo criminal.
34 “Hay una relación intensa e imprecisa entre las presunciones y el razonamiento 
probatorio. En ocasiones se afirma que las presunciones son mecanismos para facilitar la 
prueba; en otras, que eximen de prueba; y aun en otras, que son ellas mismas una forma de 
probar o hasta que constituyen prueba. (…) Desgraciadamente, el término presunción se usa 
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Nos termos de Moura (2009, p. 47), “sob o aspecto jurídico, a presunção vem, 
em geral, definida nos dicionários como consequência ou ilação que a lei ou o juiz 
deduz de um fato conhecido, para firmar um fato desconhecido”.

Segundo Beltrán (2022, p. 413), é possível classificar as presunções em três 
grupos: (i) iuris et de iure; (ii) iuris tantum, subdivididas em estrito sensu (para aquelas 
com fato base) e verdades interinas (as quais não comportariam fato base); e, (iii) 
judiciais ou homini. Para os fins do presente trabalho, se analisará sumariamente 
as presunções em estrito sensu, consideradas por Beltrán as únicas que realmente 
correspondem à categoria de presunções (2022, p. 415).

Partindo da proposta de Ullmann-Margalit (2019, apud BELTRÁN, 2022, p. 413), 
Beltrán identifica como notas características de uma presunção: 1) se trata de uma 
regra, 2) que estabelece uma relação entre um fato base e um fato presumido, 3) que 
obriga os seus destinatários a aceitar o fato presumido como se fosse verdadeiro caso 
provado o fato base, a não ser que 4) se prove que o fato presumido não ocorreu. 

A presunção iuris tantum (que admite prova em contrário), é assim formulada 
(figura 3): 

Sendo: H1 o fato base, P a presunção e H2 o fato presumido. Por exemplo, 
a presunção de comoriência, prevista no art. 8º, do Código Civil: “Se dois ou mais 
indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos 
comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos”. Em 
tal hipótese é necessária a comprovação do fato base (H1), ou seja, que as pessoas 
estavam juntas no mesmo evento, presumindo-se daí que morreram ao mesmo tempo 
(H2). O ônus probatório nesse contexto será da parte que desafia H2.

A presunção iuris tantum corresponde, sobretudo, a uma opção política do 
legislador em relação aos bens jurídicos em jogo, uma vez que, ao estabelecê-la, 
facilita a prova de uma determinada hipótese alterando o thema probandum de mais 
difícil prova por outro mais fácil de provar (BELTRÁN, 2022, pp. 417-418).

Essa mesma formulação pode ser identificada com bastante claridade na regra 
prevista no art. 9º, inciso VII, da Lei n.º 8.429/92, especialmente após as alterações 
da Lei n.º 14.230/2021, em cotejo com a figura 2 (esquema de argumentos): é 
necessária a comprovação do fato base (H1), correspondente à aquisição (para si ou 
para outrem), no exercício da função pública, de bens de qualquer natureza cujo valor 
seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público. Uma 
vez comprovado H1, daí se presumirá a ilicitude (H2), salvo prova em contrário pelo 
demandado (“assegurada a demonstração pelo agente da licitude da origem dessa 
evolução”, parte final incluída no dispositivo pela Lei n.º 14.230/2021). 

Não há, como dito precedentemente, inversão do ônus probatório. A lei, por 
meio de uma presunção iuris tantum, delimita o thema probandum, e determina que 

en el campo del derecho —y en el lenguaje ordinario— para referirse a cosas muy distintas: 
algunas de ellas son reglas; otras, inferencias; algunas son legales; otras, judiciales; algunas 
admiten prueba en contrario, otras no; algunas tienen hecho base, otras no” (original). 

se H1 – P → então H2, salvo prova em contrário
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uma vez comprovados os dados do fato base (H1), com todos os seus elementos, cujo 
ônus é do Ministério Público, caberá à parte demandada, que desafia a presunção 
(H2), demonstrar a ilicitude da origem dessa evolução35. 

É dizer, segue sendo ônus da prova da acusação comprovar o incremento 
patrimonial ocorrido durante o exercício funcional e, além disso, que esse crescimento 
patrimonial é desproporcional. Efetivamente, diante da dinâmica probatória e das 
provas aportadas pelo Ministério Público, o demandado será instado a apresentar 
alguma explicação de descargo para a imputação. Caso não apresente hipótese 
explicativa ou alternativa (ou, ainda, se limite a apresentar hipóteses absurdas36), 
quando se esperava que aportasse, claramente tal conduta acarretará a incidência da 
presunção iuris tantum de ilicitude do patrimônio incompatível.

A alteração do thema probandum, nessa hipótese, decorre do fato de que 
pessoas investidas de funções públicas se submetem a regime jurídico diferenciado, 
que demanda singular grau de eticidade dos agentes públicos, em respeito aos 
interesses indisponíveis da coletividade.

Traçando um paralelo com a análise de Taruffo no que toca à função epistémica 
do processo (2010, p. 155), é possível afirmar que a presunção iuris tantum de ilicitude 
do enriquecimento incompatível possibilita, por meio das inferências probatórias 
realizadas no processo, que se obtenham conhecimentos verdadeiros sobre os fatos 
relevantes para a solução da controvérsia37.

Por fim, cabe o registro de que a interpretação defendida é a adotada no 
âmbito do Superior Tribunal de Justiça (ao menos até então), Corte com atribuição 
constitucional para uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil (art. 
105, inciso III), conforme se extrai da decisão proferida no Mandado de Segurança n.º 
21708 / DF38 (trechos que interessam):

(…) ÔNUS DA PROVA DA LICITUDE DO PATRIMÔNIO A 

35 Nesse sentido, entre outros: ANDRADE; MASSON; ANDRADE, 2017, p. 731; BELTRÁN, 
2022, p. 180; GARCIA; ALVES (2008, p. 238); OSÓRIO (1997, pp. 124-125). López (2015, p. 
437) trata da temática sob o viés criminal, adotando posição similar a aqui defendida, porém 
em relação aos países que tipificaram o enriquecimento ilícito como conduta criminal.
36 Nesse ponto entramos na discussão do estandarte probatório ou umbral probatório 
para se acreditar como verdadeira uma hipótese trazida pelo demandante, tema que é 
palpitante e desafiador, mas que escapa aos limites e objetivos do presente texto, como dito 
anteriormente. 
37 Empregando as palavras de Michele Taruffo, “o conhecimento é relativo, então, 
aos argumentos que justificam o convencimento da verdade de um enunciado. Apesar 
de ser relativo, o conhecimento da verdade é também objetivo, porque a justificação do 
convencimento verídico no se baseia nas preferências ou nas idiossincrasias de sujeitos 
particulares, mas na aptidão dessa convicção de ser expressada em proposições  que 
representam o mundo tal como é” (Taruffo, 2010: 99-100, tradução nossa).
 “El conocimiento es relativo, entonces, a los argumentos que justifican el 
convencimiento de la verdad de un enunciado. A pesar de ser relativo, el conocimiento de la 
verdad es también objetivo, porque la justificación del convencimiento verídico no se basa 
en las preferencias o en las idiosincracias de sujetos particulares, sino en la aptitud de ese 
convencimiento para ser expresado en proposiciones que representen el mundo tal como 
es”. (original).
38 MS n.º 21708 / DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para o Acórdão 
Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 08/05/2019, publicado no DJe em 
11/09/2019.
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DESCOBERTO 8. A compreensão sedimentada no STJ, relativa 
ao ônus da prova da licitude do incremento patrimonial, é de 
que, demonstrada pelo Estado-acusador riqueza incompatível 
com a renda do servidor, a incumbência de provar a fonte 
legítima do aumento do patrimônio é do acusado, e não da 
Administração.

9. "A jurisprudência deste Superior Tribunal é no sentido de que 
em matéria de enriquecimento ilícito, cabe à Administração 
comprovar o incremento patrimonial significativo e 
incompatível com as fontes de renda do servidor. Por outro 
lado, é do servidor acusado o ônus de demonstrar a licitude 
da evolução patrimonial constatada pela administração, sob 
pena de configuração de improbidade administrativa por 
enriquecimento ilícito" (MS 20.765/DF, Rel. Ministro Benedito 
Gonçalves, Primeira Seção, DJe 14.2.2017). Com a mesma 
compreensão: MS 18.460/DF, Rel. Ministro Rel. Ministro 
Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro 
Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 2.4.2014; MS 21.084/
DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 
DJe 1º.12.2016; MS 19.782/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell 
Marques, Primeira Seção, DJe 6.4.2016; AgRg no AREsp 
548.901/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda 
Turma, DJe 23.2.2016; MS 13.142/DF, Rel. Ministro Humberto 
Martins, Primeira Seção, DJe 4.8.2015; MS 12.660/DF, Rel. 
Ministra Marilza Maynard (Desembargadora convocada 
do TJ/SE), Terceira Seção, DJe 22.8.2014; e AgRg no AREsp 
187.235/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira 
Turma, DJe 16.10.2012.

(...)

15. Com efeito, demonstrado pela autoridade impetrada o 
incremento patrimonial genericamente doloso do impetrante 
acima de sua renda como servidor público e não havendo 
comprovação pelo acusado da origem lícita de tais recursos, 
está correto o enquadramento no ato infracional como 
improbidade administrativa (art. 132, IV, da Lei 8.112/1990), 
conforme tipificado no 9º, VII ("adquirir, para si ou para outrem, 
no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, 
bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à 
evolução do patrimônio ou à renda do agente público"), da 
Lei 8.429/1992. (BRASIL, 2019, não paginado)
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3.3. SEGUNDA REVISÃO

O objetivo do segundo capítulo foi de proceder a análise da estrutura da inferência 
probatória no caso de ação de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito 
do agente público decorrente de evolução patrimonial incompatível, usando-se como 
parâmetro a proposta de Toulmin. 

Analisaram-se as relações existentes entre inferência probatória, ônus da prova 
e premissas, concluindo-se que da norma substantiva prevista no art. 9º, inciso VII, da 
Lei n.º 8.429/92 é possível extrair presunção iuris tantum de ilicitude do incremento 
patrimonial incompatível ocorrido durante o período do exercício funcional pelo 
agente público. 

Em seguida, foi ressaltado que não há propriamente “inversão do ônus da prova”, 
uma vez que permanece ao demandante o ônus de provar o incremento patrimonial 
ocorrido durante o período do exercício funcional pelo agente público, bem como sua 
desproporcionalidade. 

Registrou-se que a lei, por meio de uma presunção iuris tantum, delimita o 
thema probandum, e determina que uma vez comprovados os dados do fato base 
(H1), com todos os seus elementos, cujo ônus é do Ministério Público, caberá à parte 
demandada, que desafia o fato presumido (H2), demonstrar a ilicitude da origem 
dessa evolução: se H1 – P → então H2, salvo prova em contrário.

Pontuou-se, por fim, que do texto legal não se extrai “inversão” do ônus da prova 
e, por consequência, a vedação “distribuição dinâmica do ônus da prova” em ações 
de improbidade administrativa, atualmente previsto no art. 17, inciso II, § 19, da Lei 
n.º 8.429/92, não produzirá impactos nas ações de improbidade por enriquecimento 
ilícito por evolução patrimonial desproporcional. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nessas breves linhas buscou-se analisar a estrutura da norma substantiva 
prevista no art. 9º, inciso VII, da Lei n.º 8.429/92, após as alterações promovidas pela 
Lei n.º 14.230/2021, bem como as inferências probatórias que dela derivam.

Apontou-se que a leitura compatível do dispositivo à luz da Constituição Federal 
de 1988 e das Convenções Interamericana e das Nações Unidas sobre o combate à 
corrupção implica que se garanta efetividade à tipologia da improbidade administrativa 
de enriquecimento ilícito por evolução patrimonial incompatível, bem como que tais 
compromissos éticos não podem ser subvertidos pelo intérprete.

Em arremate, conclui-se que a citada previsão legal contém presunção iuris 
tantum de ilicitude do incremento patrimonial incompatível ocorrido durante o 
período do exercício funcional pelo agente público, de modo que a alteração do thema 
probadum, tal como previsto na norma, não implica “inversão” do ônus da prova.
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ACESSO À JUSTIÇA, MULHERES NEGRAS E A VIRTUALIZAÇÃO DO PODER 
JUDICIÁRIO

Amanda Ribeiro dos Santos1

RESUMO: O presente estudo pretende abordar brevemente por meio de revisão 
bibliográfica o acesso à justiça das mulheres negras, diante do aprofundamento das 
desigualdades sociais e o avanço acelerado da virtualização do Poder Judiciário em 
tempos de crise econômica e pandemia. O problema de pesquisa é delimitado a partir 
do questionamento sobre a garantia do direito fundamental de acesso à justiça às 
mulheres negras, sob a perspectiva do seu lugar naturalizado, racializado e marcado 
pela vulnerabilidade social e econômica, ao lado da progressiva virtualização do Poder 
Judiciário. Assim, o objetivo geral é analisar como o direito fundamental de acesso à 
justiça é assegurado às mulheres negras, no atual contexto social e econômico. Para 
alcançar o objetivo geral, pretende-se: (a) Refletir sobre a progressiva virtualização 
do Poder Judiciário; (b) Identificar, na revisão bibliográfica realizada, os principais 
aspectos que impactam o lugar social das mulheres negras; (c) Discutir a exclusão 
digital das mulheres negras e o direito fundamental de acesso à Justiça; (d) Avaliar a 
importância da representatividade das mulheres negras no sistema de Justiça para a 
garantia de acesso.   

PALAVRAS-CHAVE: acesso à justiça, ondas renovatórias, igualdade racial, 
mulheres negras.

1. INTRODUÇÃO

As ondas renovatórias de acesso à Justiça, como postulados para o fortalecimento 
do Estado Democrático de Direito, sob o panorama do Projeto Florença e do Acesso 
à Justiça: Uma Nova Pesquisa Global (Global Access to Justice Project), demonstram 
a importância de aperfeiçoamento dos sistemas de Justiça em escala global, com a 
inclusão dos excluídos, a exemplo das mulheres negras.

As três ondas de Cappelleti resultaram no reconhecimento da assistência judiciária 
gratuita, da tutela coletiva de interesses transindividuais, do instrumentalismo e 
dos métodos alternativos de solução dos conflitos como diretrizes democráticas e 
civilizatórias para os sistemas de Justiça.

Na contemporaneidade, além de revisitar as três ondas, o Acesso à Justiça: Uma 
Nova Pesquisa Global (Global Access to Justice Project) soma ao debate a quarta onda, 
que discute a ética nas profissões jurídicas e acesso dos advogados à justiça, a quinta 
onda, que aborda a proteção internacional dos direitos humanos, a sexta onda, que 
reflete acerca do uso da tecnologia no aprimoramento do acesso à justiça, a sétima 

1 Bacharela em Direito e Especialista em Direito Constitucional pela Universidade 
Católica de Brasília. Aluna Especial da Disciplina Acesso à Justiça e Democracia do Programa 
de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Pelotas, Estado do Rio Grande do 
Sul. Promotora de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná. Integrante do Grupo 
de Trabalho de Promoção da Igualdade Étnico-Racial, vinculado ao NUPIER/CAOPDH, e do 
Comitê de Promoção da Igualdade de Gênero, do Ministério Público do Estado do Paraná.
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onda, que trata da desigualdade de gênero e raça nos sistemas de justiça, e a oitava 
onda, que evidencia a abordagem sociológica.

No presente estudo, a sexta onda renovatória, e de modo reflexo, a sétima onda 
renovatória, são abordadas, como referenciais de discussão, para compreender como 
o direito fundamental de acesso à Justiça é garantido ou não à parcela significativa da 
população – as mulheres negras, historicamente excluídas e confinadas a determinados 
espaços sociais.

O problema de pesquisa é delimitado a partir do questionamento sobre a garantia 
do direito fundamental de acesso à justiça às mulheres negras, sob a perspectiva do 
seu lugar naturalizado, racializado e marcado pela vulnerabilidade social e econômica, 
ao lado da progressiva virtualização do Poder Judiciário. Assim, o objetivo geral é 
analisar como o direito fundamental de acesso à justiça é assegurado às mulheres 
negras, no atual contexto social e econômico. Para alcançar o objetivo geral, pretende-
se: (a) Refletir sobre a progressiva virtualização do Poder Judiciário; (b) Identificar, 
na revisão bibliográfica realizada, os principais aspectos que impactam o lugar social 
das mulheres negras; (c) Discutir a exclusão digital das mulheres negras e o direito 
fundamental de acesso à Justiça; (d) Avaliar a importância da representatividade das 
mulheres negras no sistema de Justiça para a garantia de acesso. 

O método de pesquisa utilizado é o hipotético-dedutivo, com base em revisão 
bibliográfica, com o escopo de agrupar elementos teóricos para análise do tema e os 
institutos relacionados.

A importância do tema está relacionada à garantia do direito fundamental de 
acesso à justiça das mulheres negras, diante do aprofundamento das desigualdades 
sociais e o avanço acelerado da virtualização do Poder Judiciário em tempos de crise 
econômica e pandemia.

2. A VIRTUALIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO E O DIREITO FUNDAMENTAL À INTERNET

A previsão legal do processo eletrônico em nível nacional, por meio da Lei 
n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006, considerando muitas iniciativas locais de 
modernização do trâmite processual, significou inúmeras melhorias notórias, tais 
como: (a) o aperfeiçoamento da gestão de atos processuais (consolidação de dados 
estatísticos, controle de prazos, automatização); (b) a facilidade na localização de 
autos e documentos (classificação e busca em bancos de dados digitais impactou e 
diminuiu os extravios comuns de informações em meio a milhares de documentos 
diariamente protocolados); (c) a celeridade e economia processual de citações/
intimações eletrônicas; (d) a ampliação do protocolo, que possibilitou a manifestação 
dos sujeitos processuais a qualquer tempo e lugar; e (e) o incentivo a julgamentos 
unificados de demandas repetitivas.

A virtualização dos sistemas de Justiça pode ser considerada como reflexo da 
Quarta Revolução Industrial, que expressa a brusca mudança em escala mundial da 
automação e modo de troca de informações, da otimização das fases de produção, 
dos novos modelos de interação e negociação empresarial, por meio da rede mundial 
de computadores (Internet) (SCHWAB, 2016).

Por oportuno, convém destacar o pensamento de Lévy Pierre (1999), que 
de forma pioneira apresenta a diferença de conceitos essenciais (ciberespaço e 
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cibercultura) para a análise do complexo fenômeno que estamos vivenciando: 

O ciberespaço [...] é o novo meio de comunicação que surge da 
interconexão mundial dos computadores. O termo especifica 
não apenas a infraestrutura material da comunicação 
digital, mas também o universo oceânico de informações que 
ela abriga, assim como os seres humanos que navegam e 
alimentam esse universo. 

“cibercultura” [...] especifica aqui o conjunto de técnicas 
(materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos 
de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente 
com o crescimento do ciberespaço.

Os impactos dessa nova era, marcada por palavras de efeito, como inovação, 
eficiência, rapidez e custos reduzidos, são evidentes no sistema judiciário brasileiro, 
em iniciativas como o Programa Justiça 4.02, o Projeto Victor3 e o Juízo 100% Digital. 

Ademais, a progressiva virtualização do Poder Judiciário foi potencializada com 
a pandemia COVID-19, marcada pelo avanço significativo da quantidade de atos 
praticados com o uso de diversas tecnologias, como atendimentos ao público por 
Whatsapp, balcões virtuais e audiências por videoconferência, haja vista a imposição 
de medidas sanitárias de isolamento e distanciamento social.

Por outro lado, a pandemia COVID-19 também agravou a crise econômica 
e social que já afetava a sociedade brasileira, principalmente os grupos sociais 
racializados que historicamente foram afetados pela política excludente que conduz o 
desenvolvimento brasileiro desde os tempos da colonização e exploração europeias.

Muito embora a Lei n. 12.965, de 23 de abril de 2014, tenha disciplinado os 
princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil, com a previsão 
expressa em seu artigo 2º, II, que o uso da internet no Brasil tem como fundamento 
os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania 
em meios digitais, a realidade socioeconômica da fome e da insegurança alimentar de 
parcela da população se impõe.

Assim, o acesso à Justiça em um contexto crescente de virtualização exige que 

2 Segundo informação constante do sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, 
“o Programa Justiça 4.0 torna o sistema judiciário brasileiro mais próximo da sociedade ao 
disponibilizar novas tecnologias e inteligência artificial. Impulsiona a transformação digital 
do Judiciário para garantir serviços mais rápidos, eficazes e acessíveis. Ao promover soluções 
digitais colaborativas que automatizam as atividades dos tribunais, otimiza o trabalho dos 
magistrados, servidores e advogados. Garante, assim, mais produtividade, celeridade, 
governança e transparência dos processos. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/
tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/>. Acesso em: 29 jul. 2022.
3 Segundo notícia vinculada no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, “O 
Projeto Victor, fruto de uma parceria entre o Supremo Tribunal Federal (STF) e a Universidade 
de Brasília (UnB), é um importante marco no Judiciário brasileiro e referência no cenário 
internacional, por seu pioneirismo na aplicação de inteligência artificial para resolver ou 
mitigar os desafios pertinentes a uma maior eficiência e celeridade processuais”. Disponível 
em <https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=471331&ori=1>. 
Acesso em: 29 jul. 2022.
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as pessoas excluídas tenham a disponibilidade dos bens mais básicos para a dignidade 
humana (alimentação, moradia, saneamento básico, emprego, transporte, lazer e 
cultura), assim como o ingresso equitativo no ambiente virtual. 

De fato, em tempos atuais, pode-se compreender que há um direito fundamental 
à internet, visto que se tornou essencial ao exercício da cidadania e inerente à 
dignidade humana (AZEVEDO; SANTOS; MOREIRA, 2022). Em sentido semelhante, o 
autor Lévy Pierre (1999) enfatiza: 

[…] o fato de a sociedade ser premida a utilizar-se da 
tecnologia de maneira tão profunda impõe aos tribunais o 
dever de cooperação para a promoção do acesso à justiça 
eletrônica, sendo dever de tais órgãos habilitarem-se para 
atuar nesse mesmo ambiente sob uma perspectiva garantista 
na promoção da facilitação da atuação profissional dos 
vulneráveis cibernéticos, porquanto estar conectado sem 
qualquer barreira torna-se uma questão de verdadeiro 
exercício de cidadania virtual representativo de um inequívoco 
direito fundamental.

Os autores Ingo Wolfgang Sarlet e Andressa de Bittencourt Siqueira (2021) 
também defendem: 

No concernente à regulação da matéria na esfera internacional, 
já são cinco os documentos elaborados no âmbito do sistema 
ONU sobre o direito de acesso à internet, nos quais é apontada 
a relevância da conectividade à internet para a promoção de 
direitos humanos e fundamentais já reconhecidos, como é o 
caso das liberdades de expressão e de informação, bem como 
do direito de acesso à informação.

Entre tais documentos, destaca-se a versão final da General 
Conference 38 C/53, realizada pela Unesco, em 2015, no bojo 
da qual se apoiou, em termos gerais, a universalização da 
internet. Da mesma forma, devem ser referidos os relatórios 
das relatorias especiais para a Liberdade de Expressão da 
Assembleia Geral da ONU, de 2011, em nível global, e da 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, de 
2013, em nível regional, nos quais se defendeu a necessidade 
de manter-se a internet aberta, sem obstáculos tecnológicos, 
a fim de proteger e promover a liberdade de expressão e o 
livre acesso à informação dos usuários da rede.

Mais recentemente, agora lançando o olhar sobre o que se 
passa em outras ordens jurídicas nacionais, chamou a atenção 
em todo mundo importante decisão da Suprema Corte 
da Índia, que, em janeiro de 2020, no julgamento do caso 
Anuradha Bhasin v. Índia, conferiu proteção constitucional 
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ao uso da internet no país, a fim de viabilizar a efetividade 
de direitos fundamentais online, especialmente a liberdade 
de expressão. No caso da Índia — o que foi também objeto 
de referência na decisão — os problemas relacionados às 
dificuldades com o acesso à internet tem sido frequentes e 
agudos, tendo em vista os frequentes “apagões” na internet, 
por sua vez decorrentes do vasto número de usuários da rede 
no país, que atinge 624 milhões de pessoas, equivalendo a 
45% da população, estimada em 1,39 bilhões, tudo de acordo 
com pesquisa publicada em janeiro deste ano pela HootSuite, 
em parceria com o We Are Social.

É inegável que “a era atual é a da informação. Com a globalização provocada pela 
unificação dos continentes, em decorrência da difusão dos meios de comunicação, 
como, por exemplo, a internet, tudo que acontece no mundo impacta o Brasil” 
(ANDREASSA; MIURA; LUIZ, 2021, p. 59). Portanto, o amplo, adequado e efetivo 
acesso à Internet é mais um direito fundamental (artigo 5º, §2º, da Constituição da 
República) que deve ser assegurado e incluído em políticas públicas de enfrentamento 
e diminuição das desigualdades sociais e econômicas das pessoas nascidas e residentes 
em solo brasileiro.

 
3. MULHERES NEGRAS E AS AMARRAS FORTALECIDAS DO SEU LUGAR NATURALIZADO 

EM TEMPOS DE CRISE ECONÔMICA E PANDEMIA

O racismo latino-americano é complexo e sofisticado, caracterizado por 
dinâmicas de silenciamento e invisibilidade do debate sobre as suas bases jurídicas, 
sociais e econômicas. Há muitos discursos que defendem a percepção que os grupos 
raciais formadores da população brasileira convivem em harmonia, resultado da 
suposta constante e voluntária troca multirracial e étnico cultural. 

No caso do Brasil, a Constituição da República estabelece a igualdade formal, em 
conformidade com a luta incansável do movimento negro (NERIS, 2018) e do contexto 
internacional de busca de proteção da igualdade racial. Contudo, ao longo da história 
brasileira, as mulheres negras estão majoritariamente em espaços marginalizados, 
haja vista os processos de sequestro, deslocamento territorial forçado, desumanização 
e escravidão, que foram baseados em representações excludentes do modo de vida 
em sociedade.

Isso necessariamente reflete a posição social de cada um de nós, mulheres 
negras, como nos adverte Lélia Gonzalez, ao evidenciar a construção social a respeito 
de lugar naturalizado para a ocupação de espaços por dominadores e dominados 
(Racismo e sexismo na cultura Brasileira, 2022, p. 75-93).

Segundo a autora, durante as fases de desenvolvimento econômico e social 
do Brasil observa-se uma separação violenta, explícita e muito bem marcada dos 
lugares sociais ocupados por dominadores e dominados, o que contribui para uma 
naturalização do lugar (marginalizado) do homem negro e da mulher negra em nossa 
sociedade.

É uma reprodução do pensamento colonial sobre a forma de estruturação da 
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sociedade: todos tem o seu lugar determinado, sem espaço para questionamentos e 
modificações. Em regra, não estamos, mulheres negras, verdadeiramente sentadas à 
mesa. Lélia expressa esse pensamento em seu peculiar jogo de palavras (2022, p. 75): 

Cumé que a gente fica?

[…] Chamaram até para sentar na mesa onde eles estavam 
sentados, fazendo discurso bonito, dizendo que a gente era 
oprimido, discriminado, explorado. Eram todos gente fina, 
educada, viajada, por esse mundo de Deus. Sabiam das coisas. 
E a gente foi se sentar lá na mesa. Só que tava tão cheia que 
não deu pra gente sentar junto com eles […].

Lélia Gonzalez (2022) descreve de maneira muito apropriada o lugar construído 
para a mulher negra na sociedade brasileira. É um lugar de muita dificuldade de saída, 
caracterizado pela quase nula mobilidade social. É preciso enfatizar que a mulher 
negra foi sequestrada, escravizada e retirada de sua base de apoio, o que representou 
a perda do seu referencial e reconhecimento como ser humano. Houve um violento 
processo de afastamento do seu território e da sua cultura, costumes e tradições, 
para ser inserida em uma lógica de exploração e desumanização.

Após o fim da escravidão, o trabalho doméstico permaneceu, em condições 
precárias semelhantes. Da mesma forma, a sexualidade da mulher negra também se 
torna ainda mais explorada. Assim, Lélia Gonzalez (2022), em seu texto, destaca três 
categorias de análise do lugar social das mulheres negras: a doméstica, a mãe preta e 
a mulata. A doméstica e a mãe preta estão relacionadas à mucama e ama de leite do 
período escravocrata. Sobre a mulata, há uma representação de uma mercadoria para 
exportação, a ser consumida sexualmente pelos dominadores coloniais. São esses os 
espaços que foram construídos e destinados às mulheres negras, que não sofreram 
modificações significativas até a contemporaneidade.

Ao lado disso, hoje a fome e a insegurança alimentar das famílias em situação 
de vulnerabilidade social e econômica, ainda mais aquelas chefiadas por mulheres 
negras, tem alcançado índices ainda mais críticos em tempos de crise econômica 
e pandemia, como se observa dos últimos dados divulgados pelo IBGE. No último 
trimestre de 2021, por exemplo, conforme a análise das economistas Juliana de Paula 
Filleti e Daniela Salomão Gorayeb (2022), verifica-se o seguinte cenário: 

[…] o rendimento médio das mulheres negras chefes de 
família foi de apenas 69,9% da média do Brasil ou 40,4% 
dos rendimentos médios dos homens brancos responsáveis 
pelo domicílio. Além disso, destaca-se que as mulheres 
negras foram o único grupo social para o qual quase não 
se altera o rendimento com o fato de ser ou não chefe de 
família. Isso indica uma situação de vulnerabilidade desse 
grupo, principalmente quando considerado que parte 
dessas mulheres, com rendimentos tão baixos, são mães, 
com crianças pequenas e sem cônjuge. Lembrando que, no 
contexto da pandemia, sem creches, escolas e sem formas 



38

MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume IV

alternativas de auxílio econômico, a vulnerabilidade dessas 
mulheres tornou-se ainda mais acentuada.

Nesse contexto, há profunda contradição entre a situação das pessoas excluídas 
– como no caso do presente estudo em que se discute a situação das mulheres negras 
–, e o cenário de progressiva e exponencial virtualização de acesso à Justiça.

4. AS OUTRAS EXCLUÍDAS E A VULNERABILIDADE DO SEU ACESSO À JUSTIÇA EM 
TEMPOS VIRTUAIS

O necessário movimento para assegurar o acesso à justiça das mulheres negras 
exige, como destacado no tópico anterior, a partir da análise de Lélia Gonzalez (2022), 
a compreensão do seu lugar social que fora construído ao longo da história brasileira. 
Esse lugar social de vulnerabilidades e violências decorre das bases da alteridade sob 
a lógica colonial da percepção do eu, o sujeito universal (homem branco, rico, europeu 
e heterossexual), e do outro, todos aqueles sujeitos a processos de exclusão (como as 
mulheres negras), segundo assevera Grada Kilomba (2019, p. 34-37):

[…] o sujeito afirma algo sobre a/o “Outra/o” que se recusa a 
reconhecer em si próprio – que caracteriza o mecanismo de 
defesa do ego. No racismo, a negação é usada para manter e 
legitimar estruturas violentas de exclusão racial […] o sujeito 
negro torna-se então aquilo a que o sujeito branco não quer 
ser relacionado então aquilo a que o sujeito branco não ser 
relacionado. Enquanto o sujeito negro se transforma em 
inimigo intrusivo, o branco torna-se a vítima compassiva, 
ou seja, o opressor torna-se oprimido, o tirano. Esse fato é 
baseado em processos nos quais partes cindidas da psique 
são projetadas para fora, criando “Outro”, sempre como 
antagonista do “eu” (self) […]

Em termos psicanalíticos, isso permite que os sentimentos 
positivos em relação a si mesma/o permaneçam intactos 
– branquitude como a parte “boa” do ego – enquanto as 
manifestações da parte “má” são projetadas para o exterior 
e vistas como objetos externos e “ruins”.  

Igualmente, Lívia Sant’Anna Vaz, em seu artigo o Direito e a síndrome do sangue 
azul (2020), aponta:

O “sujeito universal” é símbolo de “privilégios acumulados”, 
que o colocam na posição de superioridade, conferindo-lhe 
poder de determinar, até mesmo, a medida da universalidade 
dos direitos. A(O) Outra(o), por sua vez, permanece como 
objeto. Não lhe é atribuída a prerrogativa de definir suas 
realidades, de estabelecer suas identidades, de narrar suas 
próprias histórias (hooks, 1989, p. 42).
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Logo, a virtualização dos sistemas de Justiça como fenômeno social dos tempos 
contemporâneos é estruturada sob a ótima do privilégio de raça, sexo e classe. O 
acesso de todos aqueles que já se encontravam inseridos e beneficiados pelas atuais 
regras do jogo tem sido amplificado e potencializado com as novas ferramentas 
tecnológicas, como podemos destacar dos estudos promovidos por Dierle Nunes e 
Fernanda Amaral Duarte (2020):

[…] a possibilidade de o profissional do Direito se utilizar 
do método estatístico em sua atuação cotidiana de modo a 
favorecer a desjudicialização de determinadas demandas ou 
mesmo o emprego de novas formas, em especial aquelas que 
empregam ferramentas tecnológicas, como a ODR (online 
dispute resolution) para seu dimensionamento […] faz-se 
necessário pontuar que não se pretende apresentar o uso 
da Jurimetria e da tecnologia como soluções mágicas para 
nossos problemas. O emprego da primeira se apresenta 
como mais uma premissa necessária em decorrência de 
uma abordagem macroestrutural do sistema processual 
(processualismo constitucional democrático) que não 
desaguará necessariamente numa proposta pragmática 
(como a realista) nem convencionalista (como a positivista). 
Já o emprego da segunda, notadamente mediante a ODR, 
pode ofertar novos horizontes. O que se pretende é ter mais 
subsídios para que seja possível promover soluções mais 
consentâneas com os desafios que os cidadãos passam 
diuturnamente para dimensionar seus conflitos no Brasil e 
que permitam ao sistema processual conseguir enfrentar suas 
litigiosidades com maiores chances de oferecer resultados 
efetivos.

Por outro lado, há tímidas iniciativas em todo o país, que tenham o objetivo 
de conciliar os avanços tecnológicos e o acesso à justiça dos excluídos digitais. Por 
exemplo, recentemente o Conselho Nacional de Justiça expediu a Recomendação n. 
130, de 22 de junho de 2022, com o objetivo de indicar aos tribunais a instalação 
de Pontos de Inclusão Digital (PID) e melhorar o acesso à Justiça e resguardar dos 
excluídos digitais.

5. A REPRESENTATIVIDADE PARA ABERTURA DOS SISTEMAS DE JUSTIÇA AOS OLHARES 
E VOZES DAS OUTRAS EXCLUÍDAS

A representatividade das pessoas excluídas em espaços de poder é um dos 
fatores determinantes para a continuidade ou não dos processos excludentes, que 
também afetam o acesso à Justiça. Contudo, é preciso questionar, assim como Lélia 
Gonzalez (2022): e quando as mulheres negras estão sentadas ou próximas à mesa, 
são ouvidas? As mulheres negras são respeitadas? As mulheres negras são vistas 
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como legítimas ocupantes daqueles espaços? 
No mesmo sentido, o professor Sílvio de Almeida elucida que (2019, p. 110):

A força da eleição ou o reconhecimento intelectual de um 
homem negro e, especialmente, de uma mulher negra, 
não podem ser subestimados quando se trata de uma 
realidade dominada pelo racismo e pelo sexismo. Ademais, 
a representatividade é sempre uma conquista, o resultado 
de anos de lutas políticas e de intensa elaboração intelectual 
dos movimentos sociais que conseguiram influenciar as 
instituições. 

Entretanto, as palavras Charles Hamilton e Kwane Ture devem 
ecoar em nossas mentes e nos servir de alerta: “visibilidade 
negra não é poder negro”. O que os dois pensadores 
afirmam é que o racismo não se resume a um problema de 
representatividade, mas é uma questão de poder real. O fato 
de uma pessoa negra estar na liderança, não significa que 
esteja no poder, e muito menos que a população negra esteja 
no poder. 

Segundo pesquisa recente do Conselho Nacional de Justiça (2021), “o percentual 
de magistrados(as) e servidores(as) negros(as) que ingressaram no cargo antes de 
2013 e 2015, era de 12%; e entre 2016 e 2018 subiu para 20%”, o que seria reflexo 
das ações afirmativas propostas em âmbito nacional (Resolução 203, de 23 de junho 
de 2015).

Assim, a representatividade é positiva quando há verdadeira abertura dos 
sistemas de Justiça aos olhares e vozes das outras excluídas, a fim de possibilitar a 
identificação das variáveis que implicam em números críticos de pessoas excluídas e 
vulneráveis em espaços que deveriam assegurar o exercício da cidadania, do acesso a 
bens coletivos e outros reconhecimentos de direitos fundamentais. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Atualmente, o acesso à Justiça é direito fundamental assegurado apenas à parte 
da população brasileira. É um lugar ainda dominado por aqueles que são privilegiados 
dentro da divisão de bens, por marcadores (raça, sexo e classe) do sujeito universal e 
privilegiado.

As ondas renovatórias do Projeto Florença e atualmente resgatadas e ampliadas 
pela Pesquisa Global de Acesso à Justiça são essenciais para compreender a importância 
de refundação dos sistemas de Justiça, a fim de possibilitar a verdadeira inclusão das 
pessoas historicamente excluídas, cujo fosso anticivilizatório pode ser aprofundado 
nesse acelerado cenário de virtualização do Poder Judiciário. 

Se a garantia do direito fundamental à vida física digna, em sua perspectiva mais 
básica e essencial (alimentação, moradia, saneamento básico, emprego, transporte, 
lazer e cultura) ainda não é concretizada, o direito à vida digital se torna muito distante. 

Nesse contexto, a inclusão das mulheres negras nos sistemas de Justiça, tanto 
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no momento de considerar o lugar racial, social e econômico para a construção de 
políticas públicas inclusivas, como na previsão de instrumentos como ações afirmativas 
em concursos públicos de ingresso de servidores(as), defensores(as), promotores(as) 
e magistrados(as), para alavancar a representatividade, pode resultar em avanços em 
prol da igualdade e justiça racial, no âmbito do Poder Judiciário. 
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MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO E PERSPECTIVA JUDICIAL DO STF: 
EXISTEM LIMITAÇÕES AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE?

Caroline Chiamulera1

Sandra Mara Maciel-Lima2

José Edmilson de Souza-Lima3

RESUMO: O objetivo deste capítulo é identificar se existem limitações ao 
fornecimento de medicamentos considerados de alto custo quanto à análise judicial 
de ações que visam tal fornecimento. Propõe-se, mediante doutrina e jurisprudência 
do STF, tratar acerca do princípio da universalidade e integralidade, focalizando o 
problema em restrições à integralidade, realizadas pela interpretação constitucional. 
Utiliza-se a pesquisa bibliográfica e análise jurisprudencial.  Analisa-se a jurisprudência 
a partir de verbetes concomitantes “assistência farmacêutica” e “reserva do possível”, 
selecionando julgamentos relativos à temática. Ao final, indica-se que a jurisprudência 
mais relevante não foi somente observada diretamente nos julgados encontrados, 
mas indiretamente, em acórdãos paradigmas como a STA nº 175, o RE 657.718 e 
o RE 566.471. Conclui-se ser possível a limitação do direito à saúde, mantendo-se 
um núcleo essencial desse direito, quanto ao fornecimento de medicamentos pelo 
Estado, buscando-se a ponderação de direitos fundamentais à saúde, com adoção de 
critérios custo-efetividade, segurança e equidade, visando aplicação do princípio da 
seletividade e distributividade na prestação de serviços de saúde por  meio do SUS.

PALAVRAS-CHAVE: direito fundamental à saúde; universalidade; integralidade; 
restrição de direitos fundamentais; assistência farmacêutica.

1. INTRODUÇÃO

Este artigo abordará alguns aspectos da assistência farmacêutica proporcionada 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS), mediante o fornecimento de medicamentos 
considerados de alto custo e a possibilidade de restrição do direito fundamental à 
saúde, a partir da análise judicial de ações que visam tal fornecimento.

A pesquisa se dará por meio da pesquisa bibliográfica e análise jurisprudencial.
A temática é importante à vista da atualidade do tema, já que o direito à saúde 

vem sendo objeto de evidente e constante judicialização, propiciando a discussão 
sobre os limites dos direitos, inclusive em sede de interpretação constitucional pelo 
Supremo Tribunal Federal (STF), o qual vem realizando verdadeira hermenêutica para 
delinear os contornos das possíveis restrições ao direito à saúde, especificamente, 
quanto ao tema dos medicamentos de alto custo. Espera-se, com as considerações aqui 
aventadas, demonstrar que as limitações interpretativas que vêm sendo realizadas 

1 Mestra em Direito pelo PPGD-UNICURITIBA; Promotora de Justiça do Ministério 
Público do Paraná.
2 Doutora; Professora e Pesquisadora do PPGD -UNICURITIBA.
3 Doutor; Professor e Pesquisador do PPGD – UNICURITIBA.
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pelo STF, relativamente ao direito à assistência farmacêutica, quanto ao componente 
especializado (de alto custo), pretendem preservar o  núcleo do direito fundamental, 
a fim de permitir que o direito à saúde seja, efetivamente mais  seletivo e distributivo, 
como se pretende em termos de seguridade social, visando à equidade na utilização 
do SUS pelos usuários do sistema e propiciando integralidade de modo  equacionado e 
racional, a fim de evitar iniquidades de acesso e assistência entre usuários do sistema.

2. MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO E JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE

Como são definidos os medicamentos de alto custo e o que compreendem? 
Veremos a seguir.

A Política Nacional de Assistência Farmacêutica4 trata de um conjunto de ações 
voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como 
coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando  o acesso e o seu 
uso racional5.

A Política Nacional de Assistência Farmacêutica, foi, ainda, regulamentada por 
portarias do Ministério da Saúde, dentre as quais, cabe destacar a Portaria GM/MS 
nº 1.554/2013 (BRASIL, 2013), que trata do componente especializado da assistência 
farmacêutica. 

Devido às limitações de pesquisa do presente artigo, tratar-se-á apenas deste 
componente especializado, haja vista que se trata do maior objeto de judicialização 
quando não previsto nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Ele é conhecido 
pela jurisprudência e doutrina como o medicamento de alto custo.

O SUS é organizado em níveis de complexidade, de onde se extrai, 
constitucionalmente, a ideia de regionalização e hierarquização. O sistema tem portas 
de entrada, dentre as quais, a atenção primária ou atenção básica é uma das principais6, 
de modo que, na medida em que há uma necessidade de saúde de maior complexidade, 
maior retaguarda tecnológica e de insumos para o tratamento do usuário será exigida. 
Assim, os níveis de complexidade do sistema, visando o atendimento integral do 
usuário em todos os níveis hierarquizados, são compreendidos como atenção básica, 
atenção de média complexidade e atenção de alta complexidade.

O atendimento se dá, primariamente, na atenção básica, por meio das unidades 
básicas de saúde (UBS) e estratégias de saúde da família (ESF), em que se visa o 
atendimento integral do sujeito frente às suas demandas de saúde. Normalmente, 
esse nível da assistência é gerido pela municipalidade, devido ao princípio da 
descentralização e municipalização da saúde7.

4 Regulada pela Resolução nº 338/CNS/MS, de 6 de maio de 2004.
5 Resolução nº 338/CNS/MS, de 6 de maio de 2004, art. 1º, inciso III.
6 Há outras, como as portas de entrada da Rede de Urgências e Emergências, p. 
ex., nos termos do que preveem os artigos 8º e 9º do Decreto nº 7.508/2011: Art. 8º O 
acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas 
de Entrada do SUS e se completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a 
complexidade do serviço. Art. 9º São Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas 
Redes de Atenção à Saúde os serviços: I - de atenção primária; II - de atenção de urgência e 
emergência; III - de atenção psicossocial; e IV - especiais de acesso aberto.
7 “O art. 30, VII, da Constituição Federal atribui aos Municípios a competência de 
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Posteriormente, em vista da insuficiência dos serviços e ações ofertados, 
especialmente, no que concerne à assistência terapêutica (atuação não preventiva, 
mas curativa/de recuperação), envolvendo a demanda de saúde do usuário, este 
poderá ser encaminhado a ambulatórios de especialidades para realização de exames, 
cirurgias, consultas de média complexidade e, na insuficiência deste nível, poderá 
o usuário ser encaminhado a grandes centros em que estão alocados os hospitais, 
insumos, exames, consultas, cirurgias e tecnologias de maior complexidade do 
sistema.

No caso de encaminhamento para os ambulatórios de especialidade, tem-se 
uma atuação, em regra, regionalizada, em que um município sedia os ambulatórios, 
podendo ser gerido pela própria gestão municipal, ou em gestão compartilhada 
com um determinado número de municípios, muitas vezes atuantes em consórcio 
intermunicipal, ou mesmo em gestão compartilhada com o estado, o que se chama de 
atenção secundária ou de média complexidade. No terceiro caso, tem-se uma gestão 
terciária ou de alta complexidade, podendo, igualmente, haver sedes hospitalares 
públicas próprias ou privadas (com ou sem fins lucrativos) contratadas pelo estado 
para prestação de tais serviços. A gestão, em regra, se dá em nível  estadual, 
quanto ao acesso de usuários de municípios diversos daquele em que sediados os 
estabelecimentos.

A assistência farmacêutica segue esta lógica também, havendo os componentes 
básicos da assistência farmacêutica (voltados à atenção primária/básica) e os 
componentes especializados da assistência farmacêutica (voltados à atenção 
secundária e terciária, ou seja, atenção de média e alta complexidade).

Esse componente especializado da assistência farmacêutica, em regra, é regulado 
por lista nacional de medicamentos, denominada Relação Nacional de Medicamentos 
(BRASIL, 2020), no Anexo III8.

O problema principal, que afeta a judicialização na saúde, está relacionado 
especificamente ao componente especializado, como já antecipado em linhas 
pretéritas, mas em circunstâncias em que tal componente não está previsto na lista 
padronizada do SUS, ou seja, quando esse fármaco se encontra fora dos protocolos 
já adotados pelo sistema. Nestes casos, como é que se garante a integralidade 

‘prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento 
à saúde da população’, de onde se extrai que houve municipalização na execução dos serviços 
de saúde, atribuindo-se um sacrifício financeiro aos Municípios. A opção constitucional de 
impor aos Municípios a condição de executor das políticas de saúde se justifica pelo fato de 
o gestor municipal estar mais próximo do cidadão, enquanto os Estados-membros e a União 
não possuem uma extensa rede de atendimento direto aos usuários’ (BRASIL, 1988).
O fato de o município ser o principal responsável pela execução dos serviços de saúde não 
significa dizer que a União e os Estados-membros possam ser indiferentes ao problema da 
saúde da população, pois, por imperativo constitucional, o financiamento do sistema de 
saúde é da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (art. 198, §1º), criando-
se a responsabilidade tripartite. Contudo, não há regras explícitas de coparticipação de 
financiamento com fluxo financeiro do custeio para auxiliar os Municípios. Por isso eles 
despendem, em média, mais de 20% do seu orçamento nos cuidados com a saúde.” (DRESCH, 
2014, p. 35-36).
8 O Anexo I está destinado à relação do componente básico e o Anexo II, ao componente 
estratégico. Devido ao recorte metodológico deste trabalho, relativo aos medicamentos de 
alto custo, os quais estão elencados dentre os componentes especializados, deixa-se de 
aportar as distinções entre as classificações de tais componentes.
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da assistência farmacêutica sem ofensa ao direito à saúde, sem desequilibrar 
financeiramente o sistema de saúde com medicamentos não previstos em protocolos?

O Decreto nº 7.508/2011 (BRASIL, 2011), que regulamentou a Lei Orgânica 
da Saúde (BRASIL, 1990), determina, em seu art. 28, que somente teria direito à 
assistência farmacêutica, em respeito à acesso universal e igualitário, o usuário 
que, cumulativamente, esteja sendo assistido por ações e serviços do SUS, cujo 
medicamento, com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), seja 
prescrito por profissional de saúde em exercício regular no sistema, bem como que a 
prescrição esteja em conformidade com a RENAME e os protocolos clínicos e diretrizes 
terapêuticas. Entretanto, o dispositivo estabeleceu também que seria possível ampliar 
o acesso do usuário à assistência farmacêutica, desde que questões de saúde pública 
justificassem, sendo facultado ao Ministério da Saúde o estabelecimento de regras 
diferenciadas para acesso a fármacos de caráter especializado.

Pois bem, as regras diferenciadas para acesso a fármacos de caráter especializado 
vieram reguladas pela Portaria GM/MS nº 1.554/2013 (BRASIL, 2013), a qual indica 
três grupos de medicamentos (1, 2, 3). O grupo 1 é, ainda, subdividido em 1-A e 1-B. 
Os grupos são definidos de acordo com critérios como complexidade do tratamento 
da doença, garantia da integralidade do tratamento no âmbito da linha de cuidado e 
manutenção do equilíbrio financeiro entre as esferas de gestão do SUS9.

No grupo 1, há, ademais, definição conforme critérios específicos de maior 
complexidade do tratamento da doença e refratariedade ou intolerância a primeira e/
ou a segunda linha de tratamento, bem como pela indicação de que tais medicamentos 
representam elevado impacto financeiro para o Componente Especializado da 
Assistência Farmacêutica. Enquanto a definição dos medicamentos incluídos no 
grupo 2 se dá pela menor complexidade do tratamento da doença em relação ao 
grupo 1 e refratariedade ou intolerância a primeira linha de tratamento. O grupo 3, 
por sua vez, é pautado dentre os componentes da atenção básica que também são 
considerados especiais conforme a linha de cuidado de uma determinada doença, 
sendo considerados como medicamentos de primeira linha de tratamento, ou seja, o 
primeiro tipo medicamento a ser dispensado ao paciente, o qual, em sendo refratário 
ao tratamento, exigirá uma segunda linha de tratamento (grupo 2) e, conforme o 
caso, havendo ainda refratariedade, poderá exigir uma terceira linha de tratamento 
(grupo 1).

Os medicamentos dos grupos 1 e 2 são dispensados mediante APAC (Autorização 
de Procedimento Ambulatorial de Alta Complexidade/Custo10, 11). A dispensação 
consiste no ato de fornecimento do fármaco ao paciente que dele necessite. A 

9 Portaria GM/MS nº 1.554/2013, art. 4º, art. 5º e art. 6º (BRASIL, 2013)
10 “A Autorização de Procedimento Ambulatorial (APAC) é um instrumento que tem 
por objetivo o registro dos atendimentos ambulatoriais realizados no SUS. É um recurso 
fundamental para autorização, cobrança, pagamento e fornecimento de informações 
gerenciais para os procedimentos ambulatoriais no âmbito do SUS e faz parte do Sistema de 
Informações Ambulatoriais, SIA / SUS.” (BRASIL, 2004).
11 “A APAC é o instrumento para a coleta de informações gerenciais e cobrança dos 
procedimentos de alta complexidade, assim como o cadastramento do paciente no banco de 
dados nacional. A realização dos procedimentos que integram a alta complexidade implica 
na cobrança por APAC, que dispõe de documentos próprios (...)”(BRASIL, 2004)
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dispensação, ato final de fornecimento, somente ocorrerá mediante a apresentação, 
além de outros documentos, do Laudo para Solicitação, Avaliação e Autorização 
de Medicamentos do Componente Especializado (LME ) (BRASIL, 2013). O LME “é 
um documento oficial utilizado como instrumento para realização das etapas de 
execução do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica” e para cada 
LME corresponderá uma APAC (BRASIL, 2013).

Como já se repetiu antes, o problema não reside nos medicamentos listados, mas 
nos medicamentos não padronizados. Nesses casos, a dispensação do medicamento 
será realizada mediante o seguimento de regramentos outros, que foram definidos 
na STA-175, objeto de julgamento pelo STF, em 2010, que pautaram, inclusive, a 
alteração da Lei Orgânica da Saúde pela Lei nº 12.401/2011 (BRASIL, 2011), a qual 
introduziu, dentre outros dispositivos citados, o art. 19- T, segundo o qual restaram 
vedados, em todas as esferas de gestão, tanto o pagamento, quanto o ressarcimento, 
reembolso ou dispensação de medicamentos, produtos ou procedimentos clínicos 
ou cirúrgicos experimentais ou de uso não autorizado ou sem registro na Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Segundo esse julgamento, cujo relator foi o Ministro Gilmar Mendes, houve 
unanimidade em negar provimento ao agravo regimental na suspensão de tutela 
antecipada, promovido pela União, afastando os argumentos de que: a) o alto custo do 
medicamento não poderia, por si só, implicar isenção dos entes federativos do custeio 
e dispensação dos medicamentos; b) de que eventual improcedência do julgamento 
poderia gerar efeito multiplicador das demandas de saúde; c) de interferência 
indevida do Judiciário na criação de políticas públicas de saúde do Executivo; d) de 
responsabilidade apenas do ente federativo responsável pela dispensação.

O STF decidiu que haveria direito subjetivo público à saúde dos usuários do SUS, 
mas que tal direito estaria condicionado ao não comprometimento do funcionamento 
do sistema. Entendeu também que não seria possível a concessão de medicamentos 
que não tivessem registro na ANVISA por questões de segurança do paciente e de 
benefício efetivo do uso do produto. Acresceu, ademais, que seria necessária a 
análise da motivação da negativa de fornecimento do fármaco, pautada em duas 
considerações. 

A primeira, de que o SUS poderia fornecer tratamento alternativo, mas não 
adequado a determinado paciente, caso em que deveria ser privilegiado o tratamento 
ofertado pelo SUS em detrimento de opção diversa da escolhida pelo paciente, sempre 
que não comprovada a ineficácia ou impropriedade do tratamento. A segunda, no 
sentido de que se o SUS não tivesse o tratamento para determinada patologia, situação 
em que inexistente o tratamento, não seria possível a obtenção de tratamentos 
experimentais,  já que não poderiam ser custeados pelo SUS, à vista do experimento 
e ausência de registro de segurança e benefício efetivo de sua utilização em favor 
do paciente, bem como quanto a novos tratamentos seria necessário maior cuidado, 
posto que os avanços tecnológicos nem sempre conseguem ser acompanhados pela 
burocracia administrativa e não seria razoável excluir pacientes no âmbito público de 
receberem os mesmos tratamentos já incorporados no âmbito privado, somente por 
atrasos burocráticos de incorporação ao sistema de novas tecnologias.

Assim, assentou-se que não seria possível a dispensação de fármacos não 
registrados na ANVISA, nem tampouco de tratamentos experimentais. Seria priorizado, 
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devido à medicina baseada em evidências, o tratamento fornecido pelo SUS e somente 
afastado em caso de refrataridade do paciente à linha de tratamento. No caso de 
ausência de tratamento, o parâmetro seria o fornecimento de medicamentos que 
tivessem respaldo na literatura médica – medicina baseada em evidências – e que já 
estivessem sendo concedidos mediante protocolos do setor privado.

Desta forma, percebe-se que a judicialização da saúde se dava especialmente 
em relação a tratamentos não previstos nos protocolos e tratamentos experimentais 
não registrados na ANVISA e que levaram a um volume de ações judiciais bastante 
significativo, tanto que foi necessária a realização de Audiência Pública em Saúde, 
promovida pelo próprio STF, entre os  dias 27 a 29 de abril e 04 a 07 de maio, de 2009, 
a fim de esclarecer pontos significativos e complexos do tema sanitário.

3. ESTUDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF RELATIVAMENTE AOS MEDICAMENTOS DE 
ALTO CUSTO

Conforme visto acima, a decisão na STA-175, em 2010, proferida pelo STF, foi 
paradigmática quanto à dispensação/fornecimento dos medicamentos de alto custo, 
não só porque definiu critérios para tratamentos não previstos nos SUS, como para 
tratamentos inovadores e experimentais, indicando a sempre premente necessidade 
de que tais tratamentos sejam registrados na ANVISA, visando à garantia de segurança 
e benefício eficiente ao usuário do sistema e de que sejam pautados por evidências 
científicas consolidadas por meio da medicina baseada em evidências. Essa decisão 
também indicou ser possível o julgamento futuro, mediante repercussão geral, do RE 
566.471, da temática relativa à responsabilidade solidária dos entes federativos no 
financiamento e dispensação de tratamentos e fármacos de alto custo aos usuários, 
mediante decisões judiciais.

3.1. PANORAMA JURISPRUDENCIAL AO LONGO DO TEMPO

Nada obstante tal antecipação de análise jurisprudencial do STF no tópico 
anterior, relevante para identificar de que forma seria possível a concessão de 
medicamentos especiais não constantes de protocolos e diretrizes terapêuticas, foi 
feita a análise de jurisprudência do STF pelos verbetes concomitantes “assistência 
farmacêutica” e “reserva do possível” até a data de 29/01/2021, sendo encontrados 
22 acórdãos, dois quais 3 seriam repercussões gerais, mais 61 decisões monocráticas. 
A análise, neste estudo, se pautou apenas pelos 22 acórdãos, restando afastados as 
61 decisões monocráticas. Destes 22 julgados, 9 foram proferidos pelo Tribunal Pleno, 
2 pela Primeira Turma e 11 pela Segunda Turma. O acórdão mais antigo se refere a um 
agravo regimental em STA 223, julgado em 14/04/2008 e publicado em 09/04/2014. 
O mais recente é um agravo em Recurso Extraordinário (ARE) 1250307, julgado em 
24/08/2020 e publicado em 31/08/2020.

Dos 22 julgados, percebe-se que alguns deles (11 no total) não tratam da temática 
referida à judicialização de medicamentos de alto custo ou relacionados à assistência 
farmacêutica, embora se relacionem indiretamente com a reserva do possível e/ou 
matéria relacionada à saúde, motivo pelo qual, foram excluídos da análise.

São os seguintes julgados: RE 581.352, julgamento em 29/10/2013 (trata da 
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ampliação e melhoria no atendimento de gestantes em maternidades estaduais); 
STA 223, julgamento em 14/04/2008 (trata de cirurgia que objetiva implantar um 
marcapasso diafragmático, equipamento destinado a permitir que o paciente voltasse 
a respirar sem a dependência de respirador mecânico); ARE 745.745, julgamento 
em 02/12/2014 (trata sobre manutenção de rede de assistência à saúde da criança 
e do adolescente); ARE 727.864, julgamento em 04/11/2014 (trata sobre custeio 
estatal de serviços hospitalares prestados por instituições privadas em benefícios de 
pacientes do SUS atendidos pelo SAMU em casos de urgência e emergência, quando 
da inexistência de leitos na rede pública); ACO 1.472, julgamento em 01/09/2017 
(trata da assistência e tratamento adequado aos pacientes portadores de transtornos 
mentais, implemento dos comandos constitucionais e legais relativos ao modelo 
de assistência em saúde mental); ADI 6.129, julgamento em 11/09/2019 (trata 
sobre a desvinculação de gastos com saúde e educação, relativamente às despesas 
com pessoal e limitações de gasto, além do respeito às regras de distribuição de 
competência concorrente para legislar sobre regras de direito financeiro); STA 818, 
julgamento em 30/06/2017 (trata sobre remanejamento de verbas orçamentárias 
para aquisição de fraldas); ARE 682.647, julgamento em 17/09/2013 (trata sobre 
autorização de realização de cirurgia de hérnia discal); RE 581.488, julgamento em 
03/12/2015 (trata acerca de internação pelo SUS em tipo de acomodação escolhida 
pelo paciente, com pagamento de diferença dos valores, assistência diferenciada 
mediante pagamento); RE 605.533, julgamento em 15/08/2018 (trata de Repercussão 
Geral – Tema 262 – quanto à legitimidade do Ministério Público para ajuizamento de 
ação civil pública que vise o fornecimento de remédios a portadores de certa doença); 
ADI 4.066, julgamento em 24/08/2017 (trata da extração, industrialização, utilização, 
comercialização e transporte do asbesto/amianto e dos produtos que o contenham).

Dos 11 julgados restantes, percebe-se o desenvolvimento do posicionamento 
do STF, considerando o conjunto de julgados analisados cronologicamente entre o 
período de 2013 até 2020. Para justificar tal afirmativa, fez-se um exame das decisões 
conforme linha do tempo, representativas de determinados posicionamentos 
jurisprudenciais.

Inicia-se com o julgamento mais antigo, dentre os que tratavam sobre 
assistência farmacêutica (RE 762.242, julgamento em 19/11/2013), sob a relatoria 
do Ministro Dias Toffoli, julgado pela Primeira Turma, em que houve definição de 
não violação ao princípio da separação dos poderes, bem como no sentido de que, 
em situações excepcionais, poderia o Judiciário determinar à Administração Pública 
a adoção de medidas concretas, assecuratórias de direitos constitucionalmente 
reconhecidos como essenciais, como o direito à saúde. Fez-se referência no julgado 
à responsabilidade solidária dos entes federativos quanto aos medicamentos ditos 
excepcionais – nomenclatura igualmente utilizada para os medicamentos de alto 
custo, no sentido de que a constituição não faria qualquer diferenciação acerca da 
assistência farmacêutica, não sendo relevante que alguns medicamentos fossem 
considerados excepcionais à lista de medicamentos padronizada pelo SUS.

Houve, ademais, referência a dois processos geradores de repercussão geral, o 
RE nº 566.471/RN (Tema 6), cujo do tema é relativo ao dever do Estado de fornecer 
medicamento de alto custo e o RE nº 657.718/MG (Tema 500), cujo tema trata do 
dever do Estado de fornecer medicamento não registrado na ANVISA.
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Em 2014, no ARE 812.424, julgado pela Segunda Turma, sob a relatoria do 
Ministro Celso de Mello, foi afastada a tese de aplicação da reserva do possível que 
pudesse comprometer o núcleo básico que qualifica o mínimo existencial, restando 
impossível sua invocação para legitimar inadimplemento dos deveres estatais quanto 
a prestações impostas constitucionalmente na área de saúde. Bem como manteve-se 
o entendimento já consolidado no sentido da solidariedade entre os entes federativos 
quanto ao fornecimento de tais remédios. Igualmente, afastou-se qualquer alegação 
de afronta ao princípio da separação dos poderes, em razão da atuação do Judiciário 
na política pública de fármacos já elaborada pelo Executivo.

A situação se manteve em iguais termos em relação ao ARE 803.281, também 
julgado em 2014, sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki, na Segunda Turma.

Em 2015, no ARE 814.878, também da Segunda Turma, sob a relatoria do 
Ministro Zavascki, foi determinado o fornecimento de tratamento, afastando-se a tese 
de ofensa à separação dos poderes e mantendo o entendimento da responsabilidade 
solidária entre os entes da federação, fazendo-se menção à afetação do julgamento à 
Repercussão Geral sob Tema 793, no RE 855.178, em 6/3/2015, em que se reafirmou 
a jurisprudência do STF, no sentido de que o tratamento médico adequado aos 
necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária 
dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto 
ou separadamente. Houve, ainda, afastamento da argumentação acerca da reserva do 
possível, considerando que não poderia comprometer o núcleo básico que qualifica o 
mínimo existencial.

Fez-se menção igualmente à questão das “escolhas trágicas”, relativamente à 
questão dos custos dos direitos e respectiva dotação orçamentária e financeira do 
Estado, concluindo-se pelo controle jurisdicional de legitimidade de omissões do Poder 
Público, quanto a determinados parâmetros constitucionais, relativos à proibição do 
retrocesso social, proteção ao mínimo existencial e vedação da proteção insuficiente.

Esse entendimento se manteve idêntico no julgamento do ARE 859.350, em 
14/04/2015, da Segunda Turma, também sob relatoria do Ministro Zavascki e no 
julgamento do ARE 1.102.821, em 07/05/2018, pela Segunda Turma, sob a relatoria 
do Ministro Celso de  Mello.

Porém, no julgamento do ARE 1.1422.58, em 19/11/2018, pela Primeira Turma, 
sob a relatoria da Ministra Rosa Weber, houve entendimento de que o medicamento 
pleiteado seria diferenciado dos ofertados pela rede de assistência do SUS, portanto, 
fora de lista ou protocolo clínico e diretriz terapêutica e que não teria sido comprovado 
o exaurimento da utilização e eventual refratariedade terapêutica, em relação à 
paciente, dos fármacos já existentes e disponíveis. Foi reproduzida decisão do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) a respeito do caso, indicando que estaria irrepreensível e em 
consonância com o próprio entendimento do STF, quanto a remédios não previstos 
em protocolos e listas de medicamentos. A propósito,

17.[..]a União afirma que existem outras alternativas 
no SUS para a enfermidade da autora: ciprofloxacino, 
azitromicina,amoxicilina, amoxicilina + ácido clavulânico, 
benzilpenicilina benzatina, benzilpenicilina procaína 
+ potássica, claritromicina, clindamicina, cefalexina, 
eritromicina, gentamicina, nitrofurantoína, sulfadiazina, 
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metronidazol e sulfametoxazol + trimetoprima, e os 
antiinflamatórios como ibuprofeno, prednisona, prednisolona 
e hidrocortisona, por meio do Componente Básico da 
Assistência Farmacêutica, que é a primeira linha de cuidado 
medicamentoso do sistema. Aduz que a afirmação do perito 
de que “a aquisição deste medicamento pelos hospitais 
credenciados ao SUS, dá-se por escolha pelo corpo técnico de 
cada unidade” lhe causa perplexidade, pois essa hipótese se 
restringe à terapia oncológica, que não é o caso dos autos. 
18. Segundo a Nota técnica nº 00503/2017/CONJURMS/CGU/
AGU (anexo 61), o medicamento meropeném não Pertence 
à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME 
e não faz Parte de nenhum Programa de medicamentos de 
Assistência Farmacêutica no SUS estruturado Pelo Ministério 
da Saúde. 19. Os prontuários médicos da autora (anexos 
35 a 43) apresentam a informação de que a medicação 
meropenem foi ministrada enquanto ela esteve internada 
no Hospital Regional Tarcísio Maia. Vê-se que as alternativas 
apresentadas pelo SUS não foram utilizadas. 20. Verifica-se 
que há tratamento alternativo existente para a demanda 
médica do paciente e não se apresentaram elementos 
satisfatórios, capazes de indicar minimamente a ineficácia 
dos tratamentos existentes na rede pública, sendo o pedido, 
na forma como foi apresentado, um pleito de tratamento 
diferenciado, de oferta do melhor tratamento possível, o que, 
nos termos já anunciados, não pode ser atendido. 21. Diante, 
pois, da ausência de relato e comprovação de que o tratamento 
ofertado pelo SUS é ineficaz, deve o recurso ser provido.” 
(BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental no 
Recurso Extraordinário nº 1.142.258. Agravante: Francinete 
Fernandes Ferreira. Agravados: União, Estado do Rio Grande 
do Norte, Município de Mossoró. Relatora: Min. Rosa 
Weber, 2018. p. 10-11. Disponível em http://redir.stf.jus.br/
paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=748719165. 
Acesso em 14 Mar. 2021)

No julgamento do ARE 1.145.731, em 27/11/2018, pela Segunda Turma, sob a 
relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, a decisão foi semelhante ao caso acima, 
entendendo que a prescrição de protetor solar seria cosmética e não medicamentosa, 
portanto, não constante das listas do SUS e não previsto no protocolo e diretriz 
terapêutica do tratamento da doença que acometeria à paciente (lúpus).

[...]4. O Núcleo de Apoio Técnico dos Tribunais de Justiças - 
NAT-JUS analisou o pleito da autora e concluiu que: “Para 
minorar a sintomatologia do lúpus e, também, para prevenir 
o aparecimento de lesões que possam se tornar cancerígenas 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=748719165
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=748719165
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=748719165
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=748719165
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é que se recomenda o uso de protetor solar principalmente 
porque vivemos em uma região onde ocorre uma grande 
incidência de radiação dos raios ultravioleta. Como o 
exposto anteriormente o produto solicitado, PHOTODERM, é 
considerado como cosmético e não como MEDICAMENTO.’. 
15. De fato, o produto buscado nos presentes autos não é 
um medicamento, mas de cosmético, de modo que não faz 
parte das listas de dispensação do Sistema Único de Saúde. 
Com efeito, é absolutamente estranho à legislação que 
regula a saúde pública brasileira a concessão do que não seja 
terapêutico (medicamento, procedimento ou assemelhado). 
(...) 16. Esclareceu a União que para o tratamento do lúpus 
eritematoso sistêmico o SUS oferece medicamento por meio 
do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, 
regulamentado pela Portaria 1554, de 30 de julho de 
2013. Os medicamentos disponibilizados são: cloroquina, 
hidroxicloroquina, etilprednisolona, azatioprina, ciclosporina, 
ciclofosfamida, danazol, metotrexato e talidomida. Destaque-
se, ainda, que o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas 
dessa doença está regulamentado por meio da Portaria 
100, de 7 de fevereiro de 2013 (http://bvsms.saude.gov.br/
bvs/saudelegis/sas/2013/prt010 0_07_ 02_2013.html). 17. 
Desse modo, verifica-se que, no caso concreto, (I) não houve 
comprovação da insuficiência das alternativas fornecidas pelo 
SUS, bem como (II) da necessidade das alternativas buscada 
na inicial. Assim, existindo tratamento eficaz na rede pública, 
não esgotado, o fornecimento de produto específico, como o 
caso, demandaria justificativa concreta, aqui não existente.” 
(BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental no 
Recurso Extraordinário nº 1.145.731. Agravante: Maria Ivana 
Cicera Azevedo Faustino. Agravados: União, Município de 
Serra Caiada. Relator: Min. Ricardo Lewandowski, 2018. p. 
11-12. Disponível em http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/
paginador.jsp?docTP=TP&docID=748812280. 

O julgamento do RE 657.718, objeto do Tema 500 afetado à Repercussão Geral, 
se deu em 22/05/2019, mas apenas publicado após mais de um ano e meio, em 
09/11/2020, submetido ao Pleno, sob relatoria do Ministro Roberto Barroso. Foi 
emblemático, sobre a questão de fornecimento de medicamentos não registrados na 
ANVISA e restou assim definida a temática, com fixação de legitimidade passiva da 
União nas ações judiciais movidas:

a) não poderia o Estado ser compelido a fornecer medicamentos experimentais 
– situação já prevista legalmente, em 2011, na Lei Orgânica da Saúde, e em julgamento 
da STA nº 175, em 2010, pelo próprio STF; b) a ausência de registro na ANVISA 
impediria, em regra, o fornecimento do medicamento, mas, excepcionalmente, 
poderia ser fornecido, desde que houvesse mora irrazoável da ANVISA em apreciar o 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2013/prt010
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2013/prt010
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=748812280
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=748812280
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=748812280
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=748812280
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pedido de registro, além do preenchimento de requisitos cumulativos de existência 
de pedido de registro no Brasil (excetuados os medicamentos órfãos para doenças 
raras e ultrarraras), existência de registro em outras agências de regulação no exterior 
e inexistência de substituto terapêutico no Brasil (BRASIL, 2019).

Percebe-se que houve rediscussão sobre os medicamentos sem registro na 
ANVISA, tendo sido abertas hipóteses de exceção, para os casos em que a ANVISA 
estivesse em mora na apreciação de pedidos de registro e nos casos de existência de 
registros válidos em outras agências estrangeiras.

No julgamento da STP 101, em 03/10/2019, sob a relatoria do Ministro Dias 
Toffoli, o Pleno do STF entendeu que os fármacos cuja dispensação foi determinada à 
União, relativamente a incorporação de insulinas análogas de longa duração (Glargina 
e Determir), representariam impacto orçamentário de, aproximadamente, 26,6% 
do orçamento do CEAF (Componente Especializado da Assistência Farmacêutica), 
de modo a inviabilizar tal incorporação por critério custo-efetividade, avaliado pela 
CONITEC, tendo sido suspensa a tutela provisória e ação civil pública coletiva por tal 
motivo. (BRASIL, 2019)

Já no ARE 1.250.307, cujo julgamento se deu em 24/08/2020, sob a relatoria 
do Ministro Edson Fachin, na Segunda Turma, o STF entendeu que o caso não 
correspondia ao Tema 6 da Repercussão Geral sob paradigma no RE 566.471, ou seja, 
não tratava acerca da discussão sobre o alto custo do medicamento, nem tampouco se 
enquadraria na temática 500, quanto ao preenchimento dos requisitos para obtenção 
de medicamento sem registro na ANVISA, posto que implicaria reexame da matéria 
fática, inviável em sede de recurso extraordinário.

Percebe-se que, na busca realizada no site do STF, com os verbetes “assistência 
farmacêutica” e “reserva do possível”, dos 11 julgados selecionados e citados acima, 
não foram elencados processos fundamentais, embora se faça referência a eles 
durante os julgamentos. Quais sejam: a STA nº 175 (paradigma sobre a concessão 
de medicamentos não constantes de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas) e 
o RE 566.471 (Tema 6: Dever do Estado de fornecer medicamentos de alto custo a 
portador de doença grave que não possui condições financeiras de comprá-los).

Conforme mencionado anteriormente, a STA nº 175 foi paradigmática quanto 
ao fornecimento de medicamentos e já se falou sobre seus principais destaques. 
Entretanto, sobre o RE 566.471, sob Tema 6, relativamente ao dever de fornecimento 
de remédios de alto custo, necessário que façam algumas considerações, já que se 
trata de julgado submetido ao regime de Repercussão Geral, em 24/10/2007, sob a 
relatoria do Ministro Marco Aurélio.

Quanto ao RE 566.471, houve seu julgamento negando provimento, mas não 
houve, ainda, fixação da tese em repercussão geral, havendo apenas voto do Relator, 
Ministro Marco Aurélio, do Ministro Alexandre de Moraes e do Ministro Roberto 
Barroso, com pedido vista dos autos o Ministro Gilmar Mendes, em 26/08/2020.

Deste modo, o posicionamento do STF sobre medicamentos de alto custo 
continua sendo pautado pela STA nº 175, desde 2010.

Da análise jurisprudencial dos 11 julgados mencionados pode-se extrair duas 
conclusões. A primeira é de que 7 deles foram realizados pela Segunda Turma do STF 
e apenas 2 pela Primeira Turma, havendo mais dois julgados pelo Plenário, um sob 
repercussão geral sob o Tema 500 (requisitos para fornecimentos de medicamentos 
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não registrados na ANVISA) e outro relativo à suspensão da tutela provisória em ação 
civil pública coletiva (STP 101).

Ou seja, a Segunda Turma, nesse período entre 2013 a 2020 realizou a maior 
parte dos julgamentos analisados, mas o Plenário analisou situação de repercussão 
geral acerca de objeto bastante relevante, sobre os medicamentos não registrados na 
ANVISA, portanto, delineando os contornos sobre o exercício do direito à saúde dos 
usuários, especialmente, no que tange à integralidade, de forma a delimitar em que 
circunstâncias, como já se mencionou, seria possível a obtenção de remédios pela via 
da judicialização. Nota-se a relevância coletiva e social do julgado e da tese, que tem, 
inclusive, eficácia vinculante.

A segunda, é no sentido de que ao Plenário também restou o julgamento sobre a 
suspensão de eficácia de tutela provisória, em ação civil pública movida pelo Ministério 
Público Federal, na qual houve determinação de que a União elaborasse novo ou 
atualizasse protocolo clínico que contemplasse medicamento não incorporado pelo 
SUS, em situação em que a CONITEC não teria vislumbrado evidência científica da 
efetividade do medicamento e teria sido aferido o alto custo da incorporação.

Isto é, houve também análise colegiada dos efeitos coletivos de fornecimento 
de medicamentos para diabete mellitus tipo 1, não constantes de protocolo clínico 
e diretriz terapêutica, enfatizando o argumento da reserva do possível e a questão 
orçamentária, além dos critérios clínicos de segurança do paciente e custo-efetividade, 
delimitando-se, mais uma vez, a integralidade, mesmo quando se pretenderia rever 
judicial e coletivamente, um protocolo clínico então vigente e buscar sua atualização 
com previsão de remédios cuja tecnologia seria objeto de análise custo-efetividade 
pela CONITEC com parecer desfavorável.

Significa dizer que, ao logo do tempo, o STF vem dando contornos ao princípio da 
integralidade, definindo-o não como algo absoluto, mas delimitado segundo critérios 
não só de ordem técnica e científica (medicina baseada em evidências), mas também 
por critérios de segurança ao beneficiário, como necessidade de registro em agências 
de vigilância sanitária, e também critérios econômicos de custo-efetividade, que 
buscam realizar e concretizar, de modo mais racional, o direito à saúde dos usuários 
do sistema, já que as decisões, embora reflitam o processo de judicialização da saúde, 
acabam, de igual sorte, impactando sobre o conteúdo de tal direito para todos os 
demais usuários do SUS.

4. EXISTEM LIMITAÇÕES AO DIREITO SOCIAL E FUNDAMENTAL À SAÚDE?

Diante de toda a análise doutrinária e jurisprudencial realizada, pode-se extrair 
que, efetivamente, há limitações ao direito social e fundamental à saúde. Conforme 
se pode analisar, o processo de judicialização da saúde ocorreu devido à necessidade 
de definição do que seria a integralidade ofertada pelo Sistema Único de Saúde, de 
modo que, antes da STA nº 175, de 2010, as decisões eram pautadas apenas pelas 
necessidades de saúde dos pacientes, mas após tal paradigma, houve uma revisão 
do que, de fato, poderia ser imputado ao Estado como sua responsabilidade de 
saúde aos usuários do SUS. Aguarda-se, destarte, eventual revisão ou manutenção 
do posicionamento emblemático do STF, com a futura definição da tese sob Tema 6 
no RE 566.471.
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Atualmente, entretanto, os contornos de integralidade vêm sendo identificados 
pela jurisprudência, muito mais do que por documentos legais, abstratos, genéricos 
e dotados de coercibilidade, como as leis. Muitas vezes tratam-se de instrumentos 
infralegais e editados pelo próprio Ministério da Saúde (como as portarias, 
por exemplo), submetidos à apreciação judicial. A norma, enquanto resultado 
interpretativo, está sendo transmitida pela jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal, em algumas situações, com efeito vinculativo, indicando que nem tudo que 
deseje ou necessite o paciente será objeto de fornecimento pelo Estado, apesar do 
processo de judicialização, de modo a buscar-se a preservação da organização do SUS, 
mas também equacionar o direito do usuário.

Esse resultado hermenêutico e normativo propiciado pelo movimento de 
judicialização da saúde, se inclina por afirmar que não há direito absoluto à saúde e à 
dignidade da pessoa humana, sendo necessário ponderar princípios constitucionais, 
quando da eventual colisão entre direitos fundamentais nos casos concretos que se 
apresentam a julgamento. Tais conflitos entre direitos fundamentais se delineiam 
entre as prestações positivas em saúde, especialmente na assistência farmacêutica 
de alto custo, como se tem visto, e finitude de recursos, orçamento em  saúde, 
equidade de acesso em saúde para todos os usuários do SUS, evitando-se os 
favoritismos propiciados também pelo processo de judicialização. Ocorre que essa 
análise racionalizada sobre a forma e o conteúdo da integralidade do direito à saúde 
nem sempre implica equação exata, mas ponderativa dos direitos em jogo e seus 
respectivos custos.

De qualquer maneira, o estabelecimento de critérios e delimitações/restrições à 
integralidade é também uma imposição constitucional estabelecida no capítulo sobre 
seguridade social, gênero do qual deflui, pormenorizada e especialmente, a saúde 
pública. Isto porque o art. 194, inciso III, da Constituição Federal de 1988, estabelece 
como um dos objetivos – e também princípio de regência – a serem alcançados pela 
seguridade social, a seletividade e a distributividade na prestação dos benefícios e 
serviços.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do que foi proposto como problema deste estudo, pode-se concluir 
que o direito à saúde é um direito fundamental social, estabelecido constitucional 
e infraconstitucionalmente. Por se tratar de um direito social fundamental, implica 
oferta de prestações positivas do Estado, dentre as quais, ações e serviços públicos de 
saúde, por meio de uma instituição, também constitucional e infraconstitucionalmente 
criada e regulada, que é o SUS.

Enquanto levado a efeito mediante o SUS, o direito à saúde é dotado de 
universalidade, gratuidade, integralidade e equidade. Pela universalidade pretende 
alcançar a todos os cidadãos do Estado apenas pela condição de se tratar de pessoas 
identificáveis pelo gênero humano, sendo gratuito porque se sustenta no princípio da 
solidariedade, que sintetiza o sistema de seguro social (gênero), do qual a saúde é um 
de seus tripés (espécie).

Não seria possível a adoção de tratamentos experimentais ou ineficazes que 
não tenham regulamentação no sistema por meio de protocolos clínicos e diretrizes 
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terapêuticas ou mesmo tratamentos sem fundamento na medicina baseada em 
evidências, posto que o sistema de saúde demanda certa organização, que visa 
atender, inclusive, ao critério custo-efetividade.

Tratamentos ou medicamentos não cobertos ou não previstos em protocolos 
somente poderão ser obtidos pelos usuários se estiverem pautados na medicina 
baseada em evidências, mas se torna necessário delimitar e delinear os contornos da 
integralidade, haja vista que não se trata de fazer uma leitura de tal princípio como 
sendo um “tudo ao mesmo tempo para todos”, especialmente porque ligada a ela 
está também a universalidade, a gratuidade e a equidade de acesso aos serviços do 
SUS a todos os usuários.

Tais contornos têm sido estabelecidos por meio do processo de judicialização 
da saúde, especialmente de medicamentos considerados de alto custo, sendo 
emblemática a decisão proferida na STA nº 175, em 2010 e, em análise da jurisprudência 
do STF, pelos verbetes concomitantes “assistência farmacêutica” e “reserva do 
possível”, foram encontrados e selecionados 11 julgados que reforçaram o paradigma 
da STA nº 175, mas que informam também restrições realizadas pela Corte quando do 
julgamento do Tema 500, acerca dos medicamentos sem registro na ANVISA e futura 
edição de tese de repercussão geral no RE 566.471, sob Tema 6, relativamente ao 
dever de fornecimento de remédios de alto custo.

Pode-se perceber que vem sendo realizada, por meio hermenêutico, através das 
decisões do STF, muitas delas com efeito vinculante, enfática delimitação do princípio 
da integralidade e, portanto, limitações e restrições do direito à saúde, relativamente 
aos medicamentos de alto custo, também conhecidos como medicamentos do 
componente especial da assistência farmacêutica, especialmente quando eles não 
são previstos nas listas e protocolos e diretrizes terapêuticas do SUS. Tal delimitação 
tem se dado mediante a ponderação dos direitos fundamentais, considerando-se não 
apenas o custo-efetividade, mas a equidade, o acesso e a preservação do sistema de 
saúde enquanto sistema universal.
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DA POSSIBILIDADE DO PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE FATURAS 
INADIMPLIDAS DE CONSUMO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Ciro Expedito Scheraiber1

Cila de Fátima Mendes dos Santos2

RESUMO: O presente artigo apontou a possibilidade de protesto de faturas de 
serviços públicos por inadimplência do consumidor, tendo em vista não carregar tal 
documento a característica de título executivo extrajudicial. Para o efeito de “protesto 
de títulos” como medida prévia de fixar o inadimplemento da dívida, estímulo ao 
pagamento, garantia do crédito, admite-se a fatura da prestação do serviço pela 
legislação regente. Porém, conclui-se que por cuidar a lei de protesto de títulos 
de “outros documentos de dívida”, cabe o protesto de faturas de serviços públicos 
tarifados, nessa condição. Também se considera que para comportar o protesto, a 
fatura deve reunir os mesmos requisitos dos títulos executivos típicos, quais sejam 
certeza, liquidez e exigibilidade. É legítimo o protesto porque se constitui a fatura 
“outro documento de dívida”. Todavia, não tem força executiva por ausência de 
tipicidade. 

PALAVRAS CHAVES: Protesto de títulos de crédito – documento de dívida – 
fatura de serviços públicos tarifados - inadimplência – títulos executivos – princípio 
da tipicidade.

1. INTRODUÇÃO

A economia desenvolve-se basicamente com a circulação dos elementos 
produtos e serviços. Os serviços prestados podem ser privados ou públicos. Na seara 
da prestação dos serviços públicos, releva os remunerados, ou seja, que tenham uma 
contraprestação específica e individual, sob a tutela do direito do consumidor, em 
geral delegados pelo Estado. Nos serviços públicos a tarifa representa a remuneração 
da prestação.

O que motiva o exame deste artigo é a inadimplência dessa contraprestação e 
suas consequências. A fatura é o documento que congrega a mensuração do serviço 
prestado, especificando o valor correspondente.

Importa verificar que pode haver protesto de fatura da prestação do serviço 
público, à luz da Lei do Protesto, considerando que tal documento não é arrolado 

1 Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), 
Especialista em Direito do Consumidor (Verbo Jurídico), em Direito Processual Civil (FESP/
IBEJ), e em Ciências Penais (UFPR), Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado 
do Paraná, Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Defesa do 
Consumidor e da Ordem Econômica e integrante do I Grupo Cível de Procuradorias de Justiça 
do Ministério Público do Estado do Paraná.
2 Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) 
e Assessora no Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa do 
Consumidor e da Ordem Econômica do Ministério Público do Paraná, Pós-Graduanda em 
Direito Contemporâneo e Direito Público pela Escola de Magistratura Federal do Paraná.
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como título executivo por força de lei, a gerar um processo de execução.
O que se pretende explorar neste estudo é se, dentro da previsão legislativa, 

comporta interpretação positiva, vez que concebido o instituto do protesto para os 
títulos previstos em lei, que tenham, por isso, força executiva. Ocorre que a legislação 
vigente se aplica aos títulos executivos, mas também a “outros documentos de dívidas”. 
Não tendo definido o que seja “documentos de dívida”, explorou-se a extensão 
interpretativa dessa assertiva, para definir-se quais requisitos sejam necessários para 
que tais documentos possam ser levados a protesto.

É que as medidas extraprocessuais de incentivo ou de busca do adimplemento 
da contraprestação aos valores constantes nas faturas podem ser variadas, tais como 
suspensão do fornecimento do serviço, inserção do nome do consumidor inadimplente 
nos bancos de dados de restrição do consumo e, ainda, a própria notificação em 
cartório de protesto de títulos.

Mas deverá ter um limite dessas medidas que podem ser aplicadas de forma que 
não ofendam os direitos dos consumidores, ou que não representem abusividade.

Com enfoque em tais parâmetros, é que se desenvolve o escrito, sem deixar de 
explorar aspectos circunstanciais do fenômeno do protesto como instituto jurídico 
eficaz para o desenvolvimento do mercado e da função de promoção social. 

2. BREVE HISTÓRICO, REGULAÇÃO INTERNA E DEFINIÇÃO DO PROTESTO

O protesto é instituto antigo que remonta à primeira metade do século XIV. 
Aponta-se   1335 na Itália, 1462 na França e na Alemanha do Século XVI, conforme 
registros históricos3, 4.

O Brasil não dispunha de normatização específica do instituto do protesto, de 
modo que até meados de 1850 aplicava-se o que era estabelecido no Alvará de 19 
de outubro de 1789, que regulava o chamado “termo de denúncia dos protestos”5. 
Porém, as normativas relacionadas ao protesto do Código Comercial, Lei nº 556, de 
25 de junho de 1850, e do Decreto nº 737, de 25 de novembro de 18506, expedido 
com força de lei, proporcionaram tratamento mais completo que o dado pelo Alvará 

3 SANTOS, Cláudio. Do protesto de títulos de crédito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1992, pp.14-22.
4 SANTOS, Cláudio de Almeida. Do protesto de títulos de crédito. Palestra proferida em 
20.9.85, no VIII Congresso Notarial Brasileiro em Fortaleza-Brasil. Extraído de https://www.
stj.jus.br/publicacao institucional/index.php/informativo/article/view/243/209, com acesso 
em 27.10.22. Diz o autor: Antes desse Alvará, em Portugal e no Brasil, o assunto era objeto de 
usos e costumes do Comércio, sendo certo que, em Lisboa, se achava estabelecido um ofício 
privativo de Escrivão dos Protestos, privilégio que a Bahia também teve, com a criação de 
um Tabelionato de Protestos, através de lei sem numeração conhecida, de 15 de novembro 
de 1827, tudo conforme se lê nos “Princípios de Direito Mercantil e Leis da Marinha”, de 
José Silva Lisboa, o nosso Visconde de Cairu, Tomo 11, Rio, Tipografia Acadêmica. 1874, ps. 
369/373 e 442. Sem dúvida, esse é o primeiro cartório especial de protestos de títulos do 
Brasil. 
5 Idem.
6 Expedido por força do comando do artigo 27 do Código Comercial, Título Único, 
que tratava “Da Administração da Justiça nos Negócios e Causas Comerciais”. Extraído de 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/historicos/dim/DIM0737.htm, com acesso 
em 25.10.22.

https://www.stj.jus.br/publicacao
https://www.stj.jus.br/publicacao
https://www.stj.jus.br/publicacaoinstitucional/index.php/informativo/article/view/243/209
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/historicos/dim/DIM0737.htm
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da rainha7. 
As Conferências de Haia de 1910 a 1912 tornaram possível a aprovação na década 

de 30 do Regulamento Uniforme relativo à Letra de Câmbio e Nota Promissória8. 
Posteriormente, converter-se-ia na Lei Uniforme de Genebra (LUG), a qual teve a 
adesão do Brasil no ano de 1942, mas de fato incorporada ao ordenamento jurídico 
brasileiro com o Decreto nº 57.663, de 24 de janeiro de 1966. 

No início do século XX, os dispositivos do Título XVI, “Das Letras, Notas 
Promissórias e Créditos Mercantis” do Código Comercial, foram revogados pelo 
Decreto nº 2.044, de 31 de dezembro de 1908, que definiu a letra de câmbio e a nota 
promissória e regulou as operações cambiais, tratando as situações de protesto das 
letras também.  

Cumpre referir que o protesto não possui regulamentação exclusiva, mas o 
instituto figura entre outros institutos jurídicos, por exemplo, a Lei de Falências, a Lei 
das Duplicatas, a Lei do Cheque e também estava no Código de Processo Civil de 1973, 
a partir do artigo 882. 

No entanto, foi com o advento da Lei nº 9.492, de 10 de setembro de 1997 que 
ficou estabelecida uma regulamentação específica relacionada ao protesto no Brasil. 
O artigo 1º trouxe a definição do instituto, como sendo “o ato formal e solene pelo 
qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos 
e outros documentos de dívida’’. 

Conforme observado no dispositivo, o protesto, por sua característica solene e 
formal, além de notarial, visa preservar os direitos do detentor do título ou de outros 
documentos de dívida e se destina a comprovar a mora e a falta de cumprimento das 
obrigações oriundas da relação jurídica firmada no título9.

Desta forma, o instituto serve como instrumento legal coercitivo posto à 
disposição do credor perante o descumprimento da obrigação, a fim de que sejam 
resguardados os seus direitos referentes ao título ou outro documento de dívida 
apresentado, de modo que o seu objetivo, em suma, é a garantia do cumprimento da 
obrigação.

Por sua característica instrumental, o caráter probatório do título se realça, pois 
uma vez protestado presumido está o vencimento e o estado de inadimplência. Isso 

7 O Brasil colônia foi agraciado com tal Alvará, assinado pela rainha da metrópole que 
assim editou, ipsis litteris, à época, em trecho com força de Lei: “Que os Portadores de Letras 
de Cambio protestadas por falta de aceite, ou de pagamento, devem notificar os Passadores, 
ou Endossadores dellas, dentro do prefixo termo de tres dias, sendo domiciliarios na mesma 
Praça; fóra della, nas mais do Reino, pelo primeiro Correio; e não o havendo, contando-se a 
distância além dos tres dias, a razão de seis léguas por dia; para as praças estrangeiras onde 
há Correio ordinário, ou Paquete, pelo primeiro que se seguir depois de tirado o protesto; 
e para os Portos Ultramarinos deste Reino, ou das Colônias, e Domínios Estrangeiros, 
pelos primeiros três Navios, que para elles se expedirem; e passados os prazos acima 
prescriptos, o perigo da cobrança fica por conta dos Portadores, extincta a acção que lhes 
competia para haverem o seu embolço dos Passadores, e Endossadores das mesmas Letras.” 
Extraído de http://www.governodosoutros.ics.ul.pt/?menu=consulta&id_partes=109&id_
normas=34457 &accao=ver, com acesso em 25.10.22.
8 ROSA JR. Luiz Emygdio F. Títulos de Crédito. 9ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2019, 
p.09.
9 PARIZATTO.  João Roberto. Nova lei de protesto de títulos de crédito. São Paulo: 
Editora de Direito, 1998, p. 09

http://www.governodosoutros.ics.ul.pt/?menu=consulta&id_partes=109&id_normas=34457
http://www.governodosoutros.ics.ul.pt/?menu=consulta&id_partes=109&id_normas=34457
http://www.governodosoutros.ics.ul.pt/?menu=consulta&id_partes=109&id_normas=34457&accao=ver
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de acordo com o doutrinador João Roberto Parizatto:

O protesto de títulos se fez como medida probatória de falta 
de cumprimento de determinada obrigação firmada em título 
de crédito ou outros documentos de dívida, pressupondo-se 
que esse tenha vencido e não tenha sido pago pelo devedor, 
tratando-se de ato extrajudicial realizado pelo Tabelionato 
de Protestos, sem qualquer dependência do órgão judiciário. 
Visa o protesto provar a impontualidade, embora essa 
decorra tão-somente pelo vencimento da obrigação, ficando 
o devedor em mora (Código Civil, art. 955)10.

Segundo Tatiane Sander, o termo descumprimento estaria vinculado a uma 
obrigação de fazer ou de não fazer e, em se tratando de inadimplemento, a referência 
é obrigação de pagar. Todavia, os dois correspondem a não satisfação da obrigação 
assumida, podendo, desta forma, o credor utilizar-se do protesto para resguardar os 
seus direitos, objetivando o recebimento da obrigação e para prevenir o ajuizamento 
de demanda judicial.11

Inicialmente a normatização tratava de protesto de títulos cambiariformes 
meramente. Com a regulamentação atual, qualquer documento expressivo de dívida 
comporta protesto. Assim, assentando essa condição, o Ministro Herman Benjamin, 
do STJ, em excerto de julgado de sua autoria expressou-se:

(...) O protesto, instituto bifronte que representa, de um 
lado, instrumento para constituir o devedor em mora e 
provar a inadimplência, e de outro, modalidade alternativa 
para cobrança de dívida, foi ampliado, desvinculando-se dos 
títulos estritamente cambiariformes para abranger todos e 
quaisquer “títulos ou documentos de dívida (...)12 

Aponta-se, daí, que o protesto é medida tomada pelo credor que demonstra 
que ocorre o inadimplemento da dívida na data aprazada, objetivando garantir a 
autenticidade, a publicidade, a segurança e a eficácia dos atos jurídicos.

Vale fazer referência, por agora, que além do protesto extrajudicial de títulos 
e de documentos de dívidas, na legislação processual é previsto o protesto de título 
judicial, relacionado às decisões transitadas em julgado, conforme o artigo 517 do 

10 PARIZATTO, João Roberto. Protesto de Títulos de Crédito. Lei n. 9.492, de 10.09.97, 
normas a serem observadas. 2ª ed. Minas Gerais: Edipa Editora e Distribuidora de Livros, p. 
12.
11 SANDER, Tatiane. Considerações sobre a Lei de Protestos de Títulos e outros 
documentos de dívida, 2005. Extraído de https://www.boletimjuridico.com.br/artigos/
direito-notarial-e-registral/656/consideracoes-lei-protesto-titulos-outros-documentos-
divida#_ftn3. Acesso em 09.05.2022
12 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº. 1.126.515/PR. Rel. Min. 
Herman Benjamin. Terceira Turma, j. 03 dez de 2013. Extraído de https://processo.stj.jus.br/
processo/revista/ documento /mediado/?omponente=ATC&sequencial=32558991&num_
registro=200900420648&data=20131216&tipo=51&formato=PDF.  Acesso em 24.10.2022.

https://processo.stj.jus.br/processo/revista/
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=32558991&num_registro=200900420648&data=20131216&tipo=51&formato=PDF
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=32558991&num_registro=200900420648&data=20131216&tipo=51&formato=PDF


65

MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume IV

Código de Processo Civil de 2015. Mas no Estado do Paraná já era possível efetuar o 
protesto de sentença transitada em julgado desde o ano de 2013, de acordo com o 
provimento nº 249/2013 que trata do Código de Normas da Corregedoria-Geral de 
Justiça do Paraná.

Explicitando as características do protesto e de sua extensão, indispensável a 
lição de Nelson Nery Junior:

O protesto tem natureza jurídica de interpelação e como 
principal função constituir o devedor em mora quanto à dívida 
líquida e exigível que emana do título judicial. A notícia pública 
do protesto impõe ao devedor, principalmente, ao comerciante 
e ao empresário, restrições que podem contribuir para que 
ele de apresse em efetuar imediatamente o pagamento da 
dívida. É reforço ao poder de excussão do credor. Segundo 
o L 9492/97 1º, é “ato formal e solene pelo qual se prova a 
inadimplência e o descumprimento da obrigação originada 
em títulos e outros documentos de dívida”, de forma que o 
credor resguarde seus direitos sobre o crédito expresso e 
formalizado no título. Sendo a sentença condenatória líquida, 
título judicial (CPC 515 I), pode-se argumentar que mesmo 
antes da entrada em vigor do CPC essa providência já seria 
possível. A inadimplência/descumprimento da obrigação são 
considerados na fase de cumprimento da sentença, caso o 
devedor não satisfaça a dívida no prazo de pagamento do 
CPC 523. Antes disso, não se pode cogitar da possibilidade 
prevista no CPC 517.”13

 
 Situado o protesto em suas primeiras linhas, especialmente na sua gênese, como 

instituto jurídico voltado à garantia do crédito, passa-se à análise das características, 
definição e princípios dos títulos de créditos executivos, judiciais e extrajudiciais, e a 
outros documentos de dívida.

3. DOS TÍTULOS DE CRÉDITOS, SUAS CARACTERÍSTICAS, DEFINIÇÃO E PRINCÍPIOS NA 
LEI Nº 9.492/1997

Conforme se extrai do Código de Processo Civil, pela redação do inciso XII, do 
artigo 784, além dos enumerados coexistem “todos os demais títulos aos quais, por 
disposição expressa, a lei atribuir força executiva”. Ou seja, são títulos executivos ou 
com força executiva todos os decorrentes de lei. A lei ao arrolar os títulos não os 
distingue por sua natureza. Logo, dá-lhes sentido amplo, ou seja, qualquer que seja o 
“título” pode ser levado a protesto. 

Preliminarmente, importa abordar sobre algumas das espécies de títulos 
executivos, sua origem, bem como algumas de suas características, e que lhes 

13 JUNIOR. Nelson Nery. NERY. Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil 
Comentado. Thomson Reuters Brasil. 2020.
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atribuem importância econômica e também social.
Os títulos de crédito surgiram na Idade Média como fruto das necessidades 

mercantis da época. A transferência da posse do título respectivo visa facilitar a 
circulação da riqueza, tornando real o exercício do direito ao crédito. 

Como bem descreve Fran Martins14:

Com o aparecimento dos títulos de crédito e a possibilidade 
de circulação fácil dos direitos neles incorporados, o mundo 
na verdade ganhou um dos mais decisivos instrumentos para 
o desenvolvimento e o progresso.

Pela essencialidade do crédito na economia moderna, o título tornou-se um 
dos institutos mais importantes do direito comercial, e o instrumento mais adequado 
para a circulação do crédito. Afirma Luiz Emygio F. da Rosa Jr que:

A economia moderna caracteriza-se pela extraordinária 
velocidade das operações mercantis, tornando necessária 
uma circulação de riquezas mais rápida que a permitida pela 
moeda manual, e isso só é possível através do crédito porque 
viabiliza a imediata mobilização da riqueza produzida15.

Como as práticas comerciais modernas estimulam o acesso a produtos e serviços 
de consumo, já tivemos a oportunidade de, em outra oportunidade, destacar esse 
fato: 

A contratação de produtos bancários é inerente à atual 
sociedade de consumo, pela dependência do crédito 
condicionante do acesso imediato aos produtos e serviços. 
O crédito, além de essencial para a construção de uma vida 
digna, é o motor propulsor da atividade econômica, pois 
permite que o consumidor ativo estimule os diversos setores 
da economia16.

No entanto, nos dias atuais, a circulação do crédito exclusivamente por meio 
cartular não atende mais o propósito dos negócios bancários. No dizer de Jean Carlos 
Fernandes: “Os avanços da informática e a crescente desmaterialização das atividades 
bancárias, principalmente, trouxeram a circulação do crédito de forma escritural, não 
mais corporificado em uma cártula”17. 

Percebe-se que a utilização do crédito é indispensável para as relações comerciais 

14 MARTINS. Fran. Títulos de Crédito, Rio de Janeiro: Editora Forense, 2009, p. 4.
15 ROSA JR, Luiz Emygdio F. Títulos de Crédito. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 3. 
16 SCHERAIBER. Ciro Expedito. PEREIRA, Aila Tamina Martins. COVID 19 e Ministério 
Público. Editora  D´Plácido. 2020. p. 162
17 FERNANDES. Jean Carlos. Teoria Contemporânea dos Títulos de Crédito. Minas Gerais: 
Arraes Editores, 2012, p. 8.



67

MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume IV

e, em razão disso, os títulos de crédito chegaram para facilitar e dar segurança aos 
direitos inerentes às cártulas.

Os títulos de crédito serviram e continuam servindo à mobilização da riqueza e 
à circulação dos bens, facilitando o desenvolvimento da economia e a exploração dos 
inventos técnicos.18

Dado o avanço tecnológico, o meio magnético tem desmaterializado os títulos 
de crédito da forma cartular para a magnética. Bem capturaram essa transformação 
os estudiosos Marcelo Bertoldi e Marcia Carla Pereira Ribeiro, in verbis:

(…) há necessidade de se repensar os princípios informativos 
dos títulos de crédito, em especial o princípio da cartularidade, 
na medida em que convivemos com títulos criados em 
meio eletrônico, como é o caso frequente e cada vez mais 
disseminado da duplicata virtual, criada em meio magnético 
pelo empresário-credor, que a transmite, também em meio 
magnético, via internet, ao banco para que este proceda a 
cobrança19.

O Código Civil Brasileiro disciplinou os títulos de crédito nos arts. 887 a 926 e não 
se fez infenso à realidade tecnológica, tanto que expressamente regulou que o “título 
poderá ser emitido a partir dos caracteres criados em computador ou meio técnico 
equivalente e que constem da escrituração do emitente, observados os requisitos 
mínimos previstos neste artigo20.

A evolução e a complexidade das relações jurídicas levou o Código Civil a admitir  
títulos atípicos e inominados, numa visão moderna, desde que atendidos os requisitos 
essenciais referentes ao instituto, na linha do que preleciona Luiz Emygdio Rosa Junior:

(…) adotou o princípio da liberdade de criação e emissão de 
títulos atípicos ou inominados, resultantes da criatividade 
da praxe empresarial, com “base no princípio da livre 
iniciativa, pedra angular da ordem econômica (Constituição 
de 1988, arts. 1º e 170º)”, visando a atender às necessidades 
econômicas e jurídicas do futuro, tendo em vista a origem 
consuetudinária da atividade mercantil.21

Nesse sentido explicita o doutrinador Arnaldo Rizzardo que a utilização do título 
de crédito na forma tradicionalmente considerada já não mais constitui uma prática 
reinante, dado que as cobranças virtuais são mais operantes e exitosas:

Nos tempos atuais, com a evolução dos sistemas bancários 

18 ASCARELLI. Tullio. Teoria geral dos títulos de crédito. Campinas: Red Livros, 1999, p. 
46-47
19 BERTOLDI, Marcelo M. e RIBEIRO, Marcia Carla Pereira. Curso Avançado de Direito 
Comercial. 6ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 
20 É o que reza o § 3º do artigo 889 do Código Civil de 2002. 
21 ROSA JR. Luiz Emygdio F. Títulos de Crédito. 9ª ed, Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 27
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e os meios de cobranças virtuais, está diminuindo em 
muito a circulação de títulos de crédito. Constata-se que o 
aparecimento de cartões magnéticos para débitos em conta 
de créditos para pagamento posterior através de fatura trouxe 
a redução da circulação de títulos de papel, dentre os quais o 
cheque, a nota promissória e sobretudo a letra de câmbio22.

O abandono dos papéis tradicionais, a chamada “desmaterialização”, com a 
substituição dos documentos eletrônicos, foi bem exposto por Jean Carlos Fernandes. 
Tal fator, todavia, não desnatura a condição de título executivo por meio eletrônico, 
guardadas as mesmas características de “equivalência funcional” do instituto 
tradicionalmente pré era moderna.

Nesse sentido afirma o autor: 

Os documentos tradicionais com suporte de papel têm sido 
substituídos ou replicados pelos denominados documentos 
eletrônicos, em um processo que se tem denominado de 
desmaterialização. Pelo princípio da equivalência funcional 
ou não discriminação, um documento desmaterializado deve 
ter o mesmo significado e alcance jurídico de um documento 
eletrônico. A desmaterialização e a imaterialização dos 
títulos de crédito são frutos dos usos e práticas comerciais 
que progressivamente têm alimentado a estrutura e o 
funcionamento jurídico dos negócios realizados por meio 
de mensagem de dados e mecanismos de identificação 
eletrônica23.

Essa transmudação se deve ao fato das práticas comerciais, o chamado 
e-commerce, terem aumentado vertiginosamente pelo meio eletrônico, pois segundo 
Cláudia Lima Marques, a evolução tecnológica é motivo de desconstrução dos modelos 
tradicionais24. 

Necessário nesta oportunidade uma definição de título de crédito. Fran Martins 
o define da seguinte forma, ipsis litteris:

Dentre as inúmeras definições que foram dadas aos títulos 
de crédito, coube a Cesar Vivante formular aquela que, sem 

22 RIZZARDO. Arnaldo. Títulos de Crédito. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 5.
23 FERNANDES. Jean Carlos. Títulos de Crédito paradigma atual e reconstrução de um 
regime. Editora D’Plácido, 2018, p. 38.
24 MARQUES, Claudia Lima. Confiança no comércio eletrônico e a proteção do 
consumidor: um estudo dos negócios jurídicos de consumo no comércio eletrônico.  Editora 
Revista dos Tribunais, 2004, pp. 60-61. Diz a autora: “Efetivamente, nada mais pós-moderno 
do que relações virtuais, desmaterializadas, que envolvam uma pluralidade de agentes, 
típicas da sociedade da informação, fluidas, rápidas, visuais, interativas, simultâneas, 
despersonalizadas, entretanto, globalizadas e culturalmente niveladas, atemporais, 
internacionais, desterritorializadas, típicas de uma economia pós-fordista do serviço, do 
fazer, do imaterial, do desregulado, do terceirizado, do individual”. 
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dúvida, é a mais completa, pois encerra, em poucas palavras, 
algumas das principais características desses instrumentos. 
De fato, assim é o conceito de Vivante: “Título de Crédito é 
o documento necessário para o exercício do direito, literal e 
autônomo, nele mencionado”25.

Portanto, as definições de títulos de crédito encerram, na verdade, princípios 
que os regem e lhes dão particularidades. 

Dentre os princípios que regulam o instituto do protesto, para o presente 
estudo, destacou-se apenas aqueles que se reputam mais importantes, quais sejam, 
o da cartularidade, autonomia, abstração, independência e literalidade, valendo-se 
das definições de Waldirio Bulgarelli26.

A cartularidade implica na materialidade do título, o que torna o documento 
necessário. Portanto, a exigibilidade do crédito requer seja apresentada a cártula 
original do respectivo título.

Assim como a causa subjacente ao negócio jurídico pode ou não ser declarada 
no título, pelo princípio da abstração, é inerente também a sua autonomia, como 
característica de desvinculação aos seus antigos detentores e não oponíveis 
ao cessionário de boa fé as exceções decorrentes da relação extracartular que 
eventualmente sejam opostas ao credor originário. E basta-se a si mesmo, sem 
necessidade de outro documento para completá-lo, pois lhe caracteriza, também, a 
independência.

Por fim, expõe-se o princípio da literalidade, pelo qual qualquer direito ou 
obrigação deve estar incluído no respectivo título tendo em vista que o credor não 
poderá pedir mais do que está estabelecido, e do princípio da legalidade ou tipicidade 
que determina que para um documento ser denominado título de crédito a lei é que 
deve lhe dar essa característica, na esteira do artigo 784, inciso XII do CPC. 

As espécies de títulos de crédito tradicionalmente mais usuais no meio comercial 
são o cheque, letra de câmbio, nota promissória e duplicata27. 

Em relação às modalidades de obrigações encartadas, o título executivo judicial 
dá exigibilidade às obrigações de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar 
coisa decorrente de sentença.

Os extrajudiciais estão arrolados no artigo 784, incisos I a XI do Código de 
Processo Civil. Destaca-se também a Certidão de Dívida Ativa da União, dos Estados, 
do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas 

25 MARTINS. Fran. Títulos de Crédito. 14ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 5
26 BULGARELLI. Waldirio. Títulos de Crédito. 18ª ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 65.
27 Trata-se o cheque de uma ordem de pagamento à vista dada a um banco ou instituição 
assemelhada, com provisão de fundos, em favor de si mesmo ou de terceiro; Letra de Câmbio 
é uma ordem dada, por escrito, a uma pessoa para que pague a um beneficiário indicado, ou 
à ordem deste, uma determinada importância em dinheiro; Nota Promissória é a promessa 
de pagamento de certa soma em dinheiro, feita, por escrito, por uma pessoa em favor de 
outra ou à sua ordem; Duplicata é um título criado pelo Brasil com características próprias 
que chegou a ser considerada “título sui generis” e por representar o crédito por intermédio 
do fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços, aplica-se as normas do direito 
cambiário.
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incluída como título pela lei nº 9.492/1997.
Urge destacar, por guardar a modernidade da tutela dos direitos coletivos, 

o Compromisso de Ajustamento de Conduta como título executivo extrajudicial 
coletivo, previsto na Lei da Ação Civil Pública, com a redação dada pelo Código de 
Defesa do Consumidor, que acrescentou, em seu artigo 113, o § 6º ao artigo 5º da Lei, 
dentre outros. Em reforço, e atualizando a normativa, o Provimento nº 269, de 10 de 
novembro de 2017 do Tribunal de Justiça do Paraná alterou o art. 744 do Código de 
Normas do Foro Extrajudicial para incluir o Termo de Ajustamento de Conduta como 
título sujeito a protesto. Veja-se a redação do § 1º ao dispositivo: 

“Art. 744. Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova 
a inadimplência e o descumprimento da obrigação originada 
em títulos e outros documentos de dívida.

§1º. Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões 
de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas, 
os títulos executivos emitidos pelo Tribunal de Contas do 
Estado, assim como os Termos de Ajustamento de Conduta”.

No entanto, a lei estabeleceu a possibilidade dos títulos de crédito serem 
passíveis de protesto, e também estendeu aos “outros documentos de dívida”, os 
quais serão abordados no tópico a seguir. 

4. DA DEFINIÇÃO DE “OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA”

Por força da Lei nº 9.492, de 10 de setembro de 1997, podem ser encaminhados 
a protesto obrigações originadas em títulos e outros documentos de dívida. 

Todavia, não é qualquer documento de dívida que pode ser encaminhado para 
protesto, somente aquele que retratar uma obrigação líquida, certa e exigível28, 
condição, aliás, prevista no artigo 783 do CPC. 

Aos “outros documentos de dívida”, a lei permitiu o protesto, o que levou o 
Superior Tribunal de Justiça a definir o que os caracterizam. Para a Corte Superior 
podem ser protestados os documentos escritos que possuam as características 
também de certeza, liquidez e exigibilidade. Veja-se:

TEMA REPETITIVO 902: A legislação de regência estabelece 
que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que 
caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, 
certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, 
por representar restrição a direito do credor, exige prévio 
oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o 

28 JUNIOR, Humberto Theodoro. Certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação constante 
do título executivo. Extraído de https://vlex.com.br/vid/certeza-liquidez-exigibilidade-
da-678970757. Acesso em 27.10.2022.

https://vlex.com.br/vid/certeza-liquidez-exigibilidade-da-678970757
https://vlex.com.br/vid/certeza-liquidez-exigibilidade-da-678970757
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prudente arbítrio do magistrado29. (destaquei)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CAMBIÁRIO, PROTESTO E 
RESPONSABILIDADE CIVIL. TÍTULO DE CRÉDITO. ENDOSSO. 
EFEITO, NO INTERESSE DO ENDOSSATÁRIO, DE CESSÃO DE 
CRÉDITO. CHEQUE. PRAZO PARA PROTESTO. EXECUÇÃO 
CAMBIAL. INEXISTÊNCIA DE PERDA DA PRETENSÃO 
CONDENATÓRIA REFERENTE AO NEGÓCIO JURÍDICO 
SUBJACENTE AO CHEQUE. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR, 
SEM QUE TENHA HAVIDO DANO INJUSTO. INEXISTÊNCIA. 
PRECEDENTES DA TERCEIRA TURMA E OVERRULING DESSE 
COLEGIADO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA PARTE. 
CONDUTA ILÍCITA. (...) 2. À luz do entendimento consolidado 
no âmbito do STJ, o protesto é irregular, pois, de fato, o art. 1º 
da Lei n. 9.492/1997, estabelece que protesto é o ato formal e 
solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento 
de obrigação originada em títulos e outros documentos de 
dívida, isto é, débito consistente em obrigação pecuniária, 
líquida, certa e que é ou tornou-se exigível30. (...) 

RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE 
PROTESTO. CHEQUE PRESCRITO. PROTESTO INDEVIDO. NÃO 
ABRANGÊNCIA PELA EXPRESSÃO “OUTROS DOCUMENTOS DE 
DÍVIDA” DO ART. 1º DA LEI N. 9.294/97. 1. O protesto tem 
por finalidade precípua comprovar o inadimplemento de 
obrigação originada em título ou outro documento de dívida. 
2. Não se pode exigir o pronto cumprimento – e, portanto, 
não se pode falar em prova de inadimplemento – de uma 
dívida que não se revista das características de certeza, 
liquidez e exigibilidade. 3. O cheque prescrito não se reveste 
das características de certeza e exigibilidade. 4. A expressão 
“outros documentos de dívida” a que alude o art. 1º da 
Lei n. 9.492/1997 apenas abrange aqueles documentos 
representativos de dívidas líquidas, certas e exigíveis. 5. 
Recurso especial conhecido e desprovido31. (destaquei)

29 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Tema Repetitivo 902. Extraído de https://
processo.stj.jus.br/ repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_
pesquisa=T&cod_tema_inicial=902&cod_ tema_final=902. Acesso em 25.10.2022
30 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.536.035/PR, Rel. Min. 
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 26 out  2021. Extraído de https://processo.stj.jus.br/
processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=141566580&num_
registro=201501317265&data=20211217&tipo=5&formato=PDF. Acesso em 24.10.2022       
31 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1256566/MS, Rel. Min. 
João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 18 mar. 2014, publicado no DJe 01 
abr. 2014. Extraído de<https://processo.stj.jus.br/ SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_
registro=201100384160&dt_publicacao =01/04/2014>. Acesso em 28 abr 2022.

https://processo.stj.jus.br/
https://processo.stj.jus.br/
https://processo.stj.jus.br/repetitivos
https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp
https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=902&cod_tema_final=902
https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=902&cod_tema_final=902
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=141566580&num_registro=201501317265&data=20211217&tipo=5&formato=PDF
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=141566580&num_registro=201501317265&data=20211217&tipo=5&formato=PDF
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=141566580&num_registro=201501317265&data=20211217&tipo=5&formato=PDF
https://processo.stj.jus.br/
https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201100384160&dt_publicacao
https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201100384160&dt_publicacao
https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201100384160&dt_publicacao=01/04/2014
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Nesse contexto, é relevante valer-se da lição de Beatriz Cardoso de que uma 
obrigação certa é aquela que é determinada e que não há controvérsia sobre a sua 
existência, ou seja, não há dúvida sobre o an debeatur. Já a obrigação líquida é a 
que identifica quantia devida, não havendo controvérsia em relação ao quantum 
debeatur, e a obrigação exigível se configura no momento em que não há dúvida da 
impontualidade, naturalmente por estar a obrigação vencida32.

Estes requisitos foram também muito bem definidos em julgado sob a relatoria 
da Desembargadora Electra Benevides do Tribunal de Justiça do Estado de Minas 
Gerais: 

Obrigação certa é aquela que, diante do título, existe - 
da qual não se duvida a partir do título a respeito da sua 
existência. A obrigação é líquida quando determinada quanto 
ao seu objeto. Não retira a liquidez da obrigação o fato de 
estar sujeita à correção monetária ou ao acréscimo de juros. 
Exigível é a obrigação atual, que pode ser imediatamente 
imposta. A regra está em que a obrigação é exigível quando 
em mora o devedor33 (grifo no original).

E, sintetizando o aludido, o Código de Normas do Foro Extrajudicial do Estado do 
Paraná também dá preciso significado à expressão “outros documentos de dívidas”. 
Confira-se:

Art. 744. §4º. Compreendem-se na expressão “outros 
documentos de dívida” quaisquer documentos, judiciais ou 
extrajudiciais, títulos executivos ou não, que expressem 
obrigação pecuniária, sendo de inteira responsabilidade 
do apresentante a informação do endereço do devedor e a 
indicação do valor a protestar, devendo o tabelião de protesto 
examinar apenas os caracteres formais do documento. 
(destaquei)

Extrai-se, nessa linha, que o protesto pode ser realizado sobre quaisquer 
documentos que possuam eficácia de título executivo, bastando que a obrigação 
assumida seja certa, líquida e exigível, como reiterado. Antes de adentrar à temática 
específica das faturas, é necessário tecer algumas considerações a respeito das 
características do serviço público objeto do presente escrito.

32 CARDOZO, Beatriz. Teoria Geral da Execução no Novo CPC, 2017. Extraído de Teoria 
Geral da Execução no Novo CPC (jusbrasil.com.br), acesso em 11/05/2022.
33 MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Apelação Cível n. 
1.0024.07.594071-8/001. Relª.  Des. Electra Benevides. Julgado em 27 out 2009. Extraído de 
TJMG - Pesquisa por Jurisprudência. Acesso em 24.10.2022

https://beacarrdoso.jusbrasil.com.br/artigos/459425469/teoria-geral-da-execucao-no-novo-cpc#:~:text=%C2%B7%20Obriga%C3%A7%C3%A3o%20l%C3%ADquida%3A%20%C3%A9%20uma%20obriga%C3%A7%C3%A3o,sobre%20n%C3%A3o%20ter%20sido%20cumprida
https://beacarrdoso.jusbrasil.com.br/artigos/459425469/teoria-geral-da-execucao-no-novo-cpc#:~:text=%C2%B7%20Obriga%C3%A7%C3%A3o%20l%C3%ADquida%3A%20%C3%A9%20uma%20obriga%C3%A7%C3%A3o,sobre%20n%C3%A3o%20ter%20sido%20cumprida
https://www5.tjmg.jus.br/jurisprudencia/pesquisaNumeroCNJEspelhoAcordao.do;jsessionid=A0F80DDA82EAAAD9FE42FCD5B88B69BE.juri_node2?numeroRegistro=1&totalLinhas=1&linhasPorPagina=10&numeroUnico=1.0024.07.594071-8%2F001&pesquisaNumeroCNJ=Pesquisar
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5. DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E SUA CLÁSSICA DIVISÃO

Sob a égide do direito administrativo, o serviço público é, no entendimento 
exarado por Celso Antônio Bandeira de Mello:

(…) toda a atividade de oferecimento de utilidade ou 
comodidade material destinada à satisfação da coletividade 
em geral, mas fruível singularmente pelos administrados, que 
o Estado assume como pertinente a seus deveres e presta por 
si mesmo ou por quem lhe faça as vezes, sob um regime de 
direito público - portanto, consagrador de prerrogativas de 
supremacia e de restrições especiais - instituído em favor dos 
interesses definidos como públicos no sistema normativo34.

Desta forma, compreende-se que o serviço público, além de satisfazer a 
coletividade em geral e benefíciar os usuários, pode ser delegado a quem lhe faça 
às vezes, o que nada mais é do que um reflexo do processo de reforma do Estado 
que despontou no Brasil a partir de meados da década de 1990, por intermédio de 
programas de desestatização e delegação35.

Dentre as variadas classificações que permeiam a matéria dos serviços públicos, 
merece destaque para o presente trabalho aquela que diz respeito aos serviços uti 
universi e uti singuli.

Em resumo, o serviço público uti universi é aquele prestado de modo difuso, 
não sendo passível de mensuração, enquanto o serviço público uti singuli é aquele 
mensurável prestado e fruído individualmente.

O custo do serviço uti universi é extraído dos impostos pagos pelos contribuintes, 
recorrente a uma relação jurídica tributária, enquanto no serviço público uti singuli a 
remuneração se dá de maneira direta por quem se utiliza do respectivo serviço36.

Assim, quando os serviços públicos forem delegados pelo Estado a particulares 
em regime de monopólio, trazem a remuneração por meio da tarifa37 (uti singuli) 
representada documentalmente pela fatura repassada ao usuário e resultante da 
soma de dois elementos, quais sejam, o custo da atividade e a margem de efetivo 
ganho, o lucro.38

É de se destacar que a referida explanação, além de importante no presente 
tópico, também é significativa para a compreensão da relação entre a temática 
abordada no presente trabalho e o próprio Código de Defesa do Consumidor, a ser 
analisado em tópico específico, pois, como se sabe, não são todos os serviços públicos 

34 MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de direito administrativo. 35ª edição, São 
Paulo: Juspodivm/Malheiros, 2021, p. 657.
35 MIRAGEM, Bruno. Curso de direito do consumidor. 7ª ed. rev. atual. ampl. São Paulo: 
Thomson Reuters Brasil, 2018. p. 205.
36 MIRAGEM, Bruno. Idem.
37 MIRAGEM, Bruno. Idem
38 BATISTA, Joana Paula. Remuneração dos serviços públicos. São Paulo: Malheiros, 
2005. p. 76.
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que integram uma relação jurídica de consumo.

6. DO PROTESTO DA FATURA DE SERVIÇO PÚBLICO COMO “DOCUMENTO DE DÍVIDA” E 
SEU PAGAMENTO

Após exposição da clássica divisão dos serviços públicos, necessária a análise 
específica acerca da forma de contraprestação do consumidor.

A fatura de consumo dos serviços públicos, pode ser definida, com base na 
jurisprudência, como o “documento” representativo de um direito, que nos termos 
da Lei nº 5.474/78 é significativo de uma operação de serviços39.

A Resolução nº 1000 editada pela Agência Nacional de Energia Elétrica define a 
“fatura” da seguinte forma, em seu artigo 2º, inciso XXII:

“XXII - Fatura: documento emitido pela distribuidora com a 
quantia monetária total a ser paga pelo consumidor e demais 
usuários pela prestação do serviço público de distribuição de 
energia elétrica e por outros serviços e atividades, função que 
pode ser cumprida pelo documento fiscal denominado “Nota 
Fiscal/Conta de Energia Elétrica”;

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, por exemplo, 
expõe que a fatura é o “documento de cobrança que apresenta o valor total que 
deve ser pago pela prestação do serviço público de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário, referente ao período especificado, discriminando as parcelas 
correspondentes”40. Ou, “Conta ou Fatura: documento comercial que apresenta 
o valor monetário total que deve ser pago pelo usuário referente ao (s) serviço (s) 
prestado (s),” na definição dada pela AGEPAR (Agência Reguladora do Paraná)41. 

Logo, com base nesses parâmetros conceituais, seguramente a fatura de consumo 
de um serviço público constitui um documento de cobrança de dívida emitido pela 
concessionária prestadora, que contém a descrição e precificação da quantificação do 
consumo com relação ao serviço prestado ao usuário em determinado período.

Considerando a fatura como documento representativo da contraprestação ao 
serviço efetivamente prestado, para efeito de protesto por inadimplência, resta saber 
se lhe pode qualificar de “documento de dívida” na forma do que trata o art. 1º, da 
Lei nº 9.492/97.

Os “outros documentos de dívida”, a que alude a lei, alcança os documentos 

39 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Apelação Cível  200570030017853/
PR, 3ª Turma, Rel.ª Maria Lúcia Luz Leiria, j. 07 ago. 2007, publicado no DJE 22 ago. 2007. 
Disponível em: https://consulta.trf4.jus.br/trf4/processos/visualizar_documento_gedpro.
php?local=trf4&documento=1804051&hash=c0c0aa07f2219308f418f93f1c49d08e. Acesso 
em 16 mai. 2022.
40 CAESB. Glossário da Carta. Extraído de <https://www.caesb.df.gov.br/glossario-da-
carta.html>. Acesso em 16 mai. 2022
41 Regulamento de Serviços Básicos de Saneamento do Paraná, homologado pela 
Resolução nº 003, de 14 de fevereiro de 2020. Extraído de https://site.sanepar.com.br/sites/
site.sanepar.com.br/files/clientes2012/resolucao003-2020-agepar-regulamentodeservicosb
asicosdesaneamentodoparana.pdf. Acesso em 28.10.22

https://consulta.trf4.jus.br/trf4/processos/visualizar_documento_gedpro.php?local=trf4&documento=1804051&hash=c0c0aa07f2219308f418f93f1c49d08e
https://consulta.trf4.jus.br/trf4/processos/visualizar_documento_gedpro.php?local=trf4&documento=1804051&hash=c0c0aa07f2219308f418f93f1c49d08e
https://www.caesb.df.gov.br/glossario-da-carta.html
https://www.caesb.df.gov.br/glossario-da-carta.html
https://site.sanepar.com.br/sites/site.sanepar.com.br/files/clientes2012/resolucao003-2020-agepar-regulamentodeservicosbasicosdesaneamentodoparana.pdf
https://site.sanepar.com.br/sites/site.sanepar.com.br/files/clientes2012/resolucao003-2020-agepar-regulamentodeservicosbasicosdesaneamentodoparana.pdf
https://site.sanepar.com.br/sites/site.sanepar.com.br/files/clientes2012/resolucao003-2020-agepar-regulamentodeservicosbasicosdesaneamentodoparana.pdf
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representativos de dívidas, certas, líquidas e exigíveis42, conforme já enfatizado 
anteriormente.

A fatura, pelas suas características, expressa uma obrigação certa, vez que é 
evidente a relação obrigacional entre o consumidor e a concessionária que presta 
o serviço público; líquida, pois materializa o objeto da obrigação por intermédio da 
estipulação do montante pecuniário devido pelo consumidor que se utiliza do serviço 
público; e exigível, quando evidenciado o inadimplemento por parte do consumidor, 
que é o não pagamento do montante devido na data de vencimento estipulada.

Em sede de enfrentamento jurisprudencial, pelo Tribunal de Justiça do Estado do 
Paraná é cabível o protesto de fatura referente ao serviço público de energia elétrica 
não adimplida no prazo. Veja-se:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS. PROTESTO DEVIDO. POSSIBILIDADE. FATURA 
RELATIVA AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 
PAGAMENTO DA FATURA REALIZADO COM ATRASO. 
LEGALIDADE DO PROTESTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO 
CONSTITUTIVO DA PARTE AUTORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA 
PROVA QUE NÃO PODE GERAR A INCUMBÊNCIA DE PROVA DE 
FATO NEGATIVO. HIPÓTESE EM QUE CABE À PARTE AUTORA 
DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DO FATO CONSTITUTIVO DE SEU 
DIREITO. ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. 
MERAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. SENTENÇA DE 
IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 
46 DA LEI 9.099/1995. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO43.
(destaque nosso).  

RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. COPEL. 
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROTESTO DE TÍTULO. 
FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA QUE JULGOU 
PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA. INSURGÊNCIA 
RECURSAL DA PARTE RÉ. PAGAMENTO EFETUADO COM 
ATRASO. TÍTULO ENVIADO AO CARTÓRIO DE PROTESTO. 
PROVIDÊNCIA DE INFORMAR O PAGAMENTO QUE COMPETE 
AO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO A SER IMPUTADO 

42 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1256566/MS, 
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 18 mar. 2014, 
publicado no DJe 01 abr. 2014. Extraído de <https://processo.stj.jus.br/SCON/
GetInteiroTeorDoAcordao?numregistro=201100384160&dt_publicacao= 01/04/ 2014 >.  
Acesso em 28 abr 2022.
43 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Recurso Inominado nº 0018678-
85.2019.8.16.0031. Guarapuava. Rel. Juiz de Direito Substituto Pedro Roderjan Rezende. Julgado 
em 08 fev. 2021. Extraído de <https://portal.tjpr.jus.br/jurisprudencia/j/2100000014102871/
Ac%C3%B3rd%C3%A3o-0018678-85.2019.8.16.0031#integra_2100000014102871>. Acesso 
em 16 mai 2022.

https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?numregistro=201100384160&dt_publicacao
https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?numregistro=201100384160&dt_publicacao
https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201100384160&dt_publicacao=01/04/2014
https://portal.tjpr.jus.br/jurisprudencia/j/2100000014102871/Ac%C3%B3rd%C3%A3o-0018678-85.2019.8.16.0031#integra_2100000014102871
https://portal.tjpr.jus.br/jurisprudencia/j/2100000014102871/Ac%C3%B3rd%C3%A3o-0018678-85.2019.8.16.0031#integra_2100000014102871
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À CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO44 
(destaque nosso)

O protesto da fatura representa um exercício regular de direito, não havendo 
que se falar em ato ilícito da entidade fornecedora45, na concepção da 1ª Turma 
Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Em que pese no Tribunal de 
Justiça do Estado do Paraná não se ter referência à fatura de água, especificamente, 
já enfrentaram a questão admitindo o protesto os Tribunais de Justiça do Distrito 
Federal46 , Ceará47 e São Paulo48.

Compele à conclusão de que a fatura referente a prestação dos serviços públicos 
se enquadram na definição de “outros documentos de dívida” estabelecida na Lei do 
Protesto, de modo que as respectivas faturas podem ser protestadas.

7. DOS SERVIÇOS PÚBLICOS SOB A TUTELA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Segundo abalizada doutrina consumerista, dentre as diferentes espécies de 
serviços públicos, a relação de consumo só se completa quando a prestação de 
serviços públicos é mensurável e que se lhe incide uma contraprestação. 

Veja-se, reafirmando isso, em Bruno Miragem:

Dentre as diferentes espécies de serviços públicos, o CDC 
aplicar-se-á àqueles em que haja a presença do consumidor 
como agente de uma relação de aquisição remunerada do 
respectivo serviço, individualmente e de modo mensurável 
(serviços uti singuli). Não se cogita assim, a aplicação do CDC 
à prestação de serviços públicos custeados pelo esforço geral, 

44 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Recurso Inominado nº 0007053-
59.2020.8.16.0018. Decisão Monocrática. Maringá. Rel. Juiz de Direito Tiago Gagliano Pinto 
Alberto. 4ª Turma Recursal. Julgado em 27 mai. 2021. Extraído de <https://portal.tjpr.jus.
br/jurisprudencia/j/2100000016738402/Decis%C3%A3o%20monocr%C3%A1tica-0007053-
59.2020.8.16.0018#integra_2100000016738402>. Acesso em 16 mai. 2022.
45 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Recurso Inominado nº 0018678-
85.2019.8.16.0031. Guarapuava. Rel. Juiz de Direito Substituto Pedro Roderjan 
Rezende. 1ª Turma Recursal. Julgado em 08 fev. 2021. Extraído de <https://portal.
tjpr.jus.br/jurisprudencia/j/2100000014102871/Ac%C3%B3rd%C3%A3o-0018678-
85.2019.8.16.0031#integra_2100000014102871>. Acesso em 16 mai. 2022.
46 BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Agravo de Instrumento nº 
1312636. Rel. Arquibaldo Carneiro Portela. 6ª Turma Cível. Julgado em 27 jan. 2021. Extraído 
de <https://pesquisajuris.tjdft.jus.br/IndexadorAcordaos-web/sistj>. Acesso em 08 jun. 
2022. 
47 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Recurso de Apelação nº 0056679-
97.2008.8.06.0001. Fortaleza. Rel. Durval Aires Filho. 4 Câmara de Direito Privado. Julgado 
em 31 ago. 2021. Disponível em: <https://esaj.tjce.jus.br/cjsg/resultadoCompleta.
do;jsessionid=FF1384B08230EC5228604ADB6FC423D4.cjsg2> Acesso em 08 jun. 2022.
48 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso de Apelação nº 
1002915-18.2019.8.26.0526. Salto. Rel. Souza Lopes. 17ª Câmara de Direito Privado. 
Julgado em 13 ago. 2021. Extraído de <https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/resultadoCompleta.
do;jsessionid=8B5D1C86F81E0DDF6A1847D37BC139C6.cjsg3> Acesso em 08 jun. 2022.

https://portal.tjpr.jus.br/jurisprudencia/j/2100000016738402/Decis%C3%A3o%20monocr%C3%A1tica-0007053-59.2020.8.16.0018#integra_2100000016738402
https://portal.tjpr.jus.br/jurisprudencia/j/2100000016738402/Decis%C3%A3o%20monocr%C3%A1tica-0007053-59.2020.8.16.0018#integra_2100000016738402
https://portal.tjpr.jus.br/jurisprudencia/j/2100000016738402/Decis%C3%A3o%20monocr%C3%A1tica-0007053-59.2020.8.16.0018#integra_2100000016738402
https://portal.tjpr.jus.br/jurisprudencia/j/2100000014102871/Ac%C3%B3rd%C3%A3o-0018678-85.2019.8.16.0031#integra_2100000014102871
https://portal.tjpr.jus.br/jurisprudencia/j/2100000014102871/Ac%C3%B3rd%C3%A3o-0018678-85.2019.8.16.0031#integra_2100000014102871
https://portal.tjpr.jus.br/jurisprudencia/j/2100000014102871/Ac%C3%B3rd%C3%A3o-0018678-85.2019.8.16.0031#integra_2100000014102871
https://pesquisajuris.tjdft.jus.br/IndexadorAcordaos-web/sistj
https://esaj.tjce.jus.br/cjsg/resultadoCompleta.do;jsessionid=FF1384B08230EC5228604ADB6FC423D4.cjsg2
https://esaj.tjce.jus.br/cjsg/resultadoCompleta.do;jsessionid=FF1384B08230EC5228604ADB6FC423D4.cjsg2
https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/resultadoCompleta.do;jsessionid=8B5D1C86F81E0DDF6A1847D37BC139C6.cjsg3
https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/resultadoCompleta.do;jsessionid=8B5D1C86F81E0DDF6A1847D37BC139C6.cjsg3
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através da tributação, como é o caso dos que são oferecidos e 
percebidos coletivamente, sem possibilidade de mensuração 
ou determinação de graus de utilização do mesmo (serviços 
uti universi)49.

E em Fabrício Bolzan de Almeida: 

(...) o Diploma Consumerista incide sobre os serviços uti 
singuli remunerado por tarifas, desde que não haja conflito 
com o regime de direito público. (...)Conforme é cediço, o 
serviço público é remunerado por tributos ou preços públicos, 
sendo que somente na última modalidade de remuneração 
citada - tarifa, em razão de seu caráter negocial, admite-se a 
incidência do CDC50.

A ministra Eliana Calmon, relatora do acórdão do STJ de outubro de 2005, 
sintetiza a divisão entre os serviços públicos prestados em uti universi e uti singuli51 e 
o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, quanto à aplicabilidade 
do Código de Defesa do Consumidor, de que “a relação entre concessionária de 
serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais é 
consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor”52.

Por tais fundamentos, compreende-se que nos contratos de serviços públicos 
prestados ao usuário final, vez que remunerados por tarifa, entre os sujeitos 
presentes na relação, de um lado o consumidor e, de outro, o fornecedor, conduz à 
obrigatoriedade da aplicação do Código de Defesa do Consumidor (art. 2º e 3º, do 
CDC). Este entendimento também se colhe de julgados recentes do Tribunal de Justiça 
do Estado do Paraná, conforme se observa dos Recursos de Apelação nº 0005411-
22.2014.8.16.012853 e 0005434-73.2019.8.16.017954.

49 MIRAGEM, Bruno. Curso de direito do consumidor. Op. cit. p. 206.
50 BOLZAN, Fabrício de Almeida; LENZA, Pedro (coord.). Direito do consumidor 
esquematizado. 7ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 197.
51 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 705.203/SP. 2ª Turma, 
Relª. Minª. Eliana Calmon, julgado em 11 out 2005. Extraído de https://processo.stj.jus.br/
processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=2042981&num_
registro=200401664295&data=20051107&tipo=51&formato=PDF. Acesso em 24 out 2022
52 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Direito do Consumidor III. Jurisprudência em 
Teses, ed. 74, Brasília, 2017. Extraído de <https://scon.stj.jus.br/docs_internet/jurisprudencia/
jurisprudenciaemteses/Jurisprudencia%20em%20Teses%2074%20-%20Direito%20do%20
Consumidor%20III.pdf>. Acesso em 08 jun. 2022.
53 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Recurso de Apelação nº 0005411-
22.2014.8.16.0128. Paranacity. Rel. Desª. Angela Khury, 10 Câmara Cível, julgado em 30 
mai. 2022. Disponível em: <https://portal.tjpr.jus.br/jurisprudencia/j/4100000019903641/
Ac%C3%B3rd%C3%A3o-0005411-22.2014.8.16.0128#>. Acesso em 08 jun. 2022.
54 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Recurso de 
Apelação nº 0005434-73.2019.8.16.0004. Curitiba. Rel. Des. Clayton 
de Albuquerque Maranhão, 8ª Câmara Cível, julgado em 16 mai. 2022. 
Extraído de <https://portal.tjpr.jus.br/jurisprudencia/j/4100000020614861/
Ac%C3%B3rd%C3%A3o-0005434-73.2019.8.16.0004#>. Acesso em 08 jun. 2022.

https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=2042981&num_registro=200401664295&data=20051107&tipo=51&formato=PDF
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=2042981&num_registro=200401664295&data=20051107&tipo=51&formato=PDF
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=2042981&num_registro=200401664295&data=20051107&tipo=51&formato=PDF
https://scon.stj.jus.br/docs_internet/jurisprudencia/jurisprudenciaemteses/Jurisprudencia%20em%20Teses%2074%20-%20Direito%20do%20Consumidor%20III.pdf
https://scon.stj.jus.br/docs_internet/jurisprudencia/jurisprudenciaemteses/Jurisprudencia%20em%20Teses%2074%20-%20Direito%20do%20Consumidor%20III.pdf
https://scon.stj.jus.br/docs_internet/jurisprudencia/jurisprudenciaemteses/Jurisprudencia%20em%20Teses%2074%20-%20Direito%20do%20Consumidor%20III.pdf
https://portal.tjpr.jus.br/jurisprudencia/j/4100000019903641/Ac%C3%B3rd%C3%A3o-0005411-22.2014.8.16.0128
https://portal.tjpr.jus.br/jurisprudencia/j/4100000019903641/Ac%C3%B3rd%C3%A3o-0005411-22.2014.8.16.0128
https://portal.tjpr.jus.br/jurisprudencia/j/4100000020614861/Ac%C3%B3rd%C3%A3o-0005434-73.2019.8.16.0004
https://portal.tjpr.jus.br/jurisprudencia/j/4100000020614861/Ac%C3%B3rd%C3%A3o-0005434-73.2019.8.16.0004
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Ademais, importa ponderar que, não obstante haja teses contrárias de que o 
conceito de usuário do serviço público seja distinto do conceito de consumidor, de 
forma a afastar as normas de defesa do consumidor, o posicionamento consolidado 
firma-se no sentido de reafirmar que àquele que usufrui do serviço público tarifado 
socorre-lhe a tutela jurídica das relações de consumo.

Neste sentido ainda nos ensinamentos de Bruno Miragem:

E, em que pese se pretenda sustentar a distinção entre 
consumidor e usuário, esta jamais poderá se dar com a 
finalidade de afastar a incidência do CDC de uma determinada 
relação de consumo. Consideramos no direito brasileiro, que 
todo o consumidor de serviços públicos será considerado 
usuário, mas nem todo o usuário, pode ser considerado 
consumidor. Isto porque, tratando-se de serviços públicos 
uti singuli, como o fornecimento de energia elétrica, água 
e saneamento, ou telefonia, sendo aquele que usufrui do 
mesmo seu destinatário final, parece claro a incidência das 
normas de proteção do CDC55.

Remete a própria Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017 que rege a defesa dos 
usuários do serviço público, em seu artigo 1º, § 2º, inciso II, ao Código de Defesa do 
Consumidor quando estiver caracterizada uma relação de consumo.

Portanto, e definitivamente, dentre outros dispositivos, o artigo 22 do Código de 
Defesa do Consumidor especificamente trata dos direitos e obrigações contratuais da 
seguinte forma:

Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 
permissionárias ou sob qualquer outra forma de 
empreendimento, são obrigados a fornecer serviços 
adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, 
contínuos.

 
Pela inteligência do respectivo dispositivo, devem as concessionárias de serviços 

públicos fornecer serviços adequados e seguros aos consumidores.
O serviço público, muitas vezes essencial à saúde e à segurança do consumidor, 

deve ser prestado nas condições referidas no dispositivo da lei de tutela do consumo, 
ou mesmo na forma do que também dispõe a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 
que regulamenta o artigo 175 da Constituição Federal, acerca do regime de concessão 
e permissão de serviços públicos, em condições de regularidade, continuidade, 
eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade 
nas tarifas  (artigo  6º, inciso I do CDC).

Uma vez que venha a se tornar inadimplente, o consumidor poderá sofrer 
medidas de estímulo ao pagamento da contraprestação que precedem o protesto.

Havendo a inadimplência e mesmo sendo prestado serviço inadequado, por 

55 MIRAGEM, Bruno. Op. cit. p. 206.
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quaisquer das situações previstas na legislação, não legitima o consumidor a manu 
militari deixar de adimplir a contraprestação devida. Terá, por óbvio, condições de 
buscar preventiva ou repressivamente, extrajudicialmente ou mesmo judicialmente, 
o asseguramento de seu direito. 

8. DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS DE ESTÍMULO AO PAGAMENTO

Basicamente três situações ocorrem no momento precedente ao protesto 
referentes à necessidade de aviso prévio que é importante referir: o aviso prévio ao 
próprio protesto; a interrupção do serviço por inadimplência como pré-requisito ao 
protesto; o lançamento do nome do inadimplente nos bancos de dados de órgãos e 
entidades de restrição ao crédito.

8.1. AVISO PRÉVIO PARA EFETIVAR O PROTESTO DA FATURA

Em relação ao aviso prévio para a realização do protesto é medida que se imputa 
como prudente e que vem ao encontro dos interesses dos consumidores, na sua 
condição de vulneráveis. Todavia, não é prática corriqueira que se verifica por parte 
das concessionárias de serviço público. 

Às situações que justificam o protesto, para maior segurança do consumidor, 
o aviso prévio de inadimplência é necessário e cumpre postulados de tutela do 
consumidor para posterior remessa ao Cartório de Protesto. Tal providência já se 
firmou no Procon do município de Costa Rica, no Estado do Mato Grosso do Sul56.

Essa medida, de lege ferenda, deve ser adotada porque atende ao direito básico 
do consumidor de informação previa, artigo 6º, inciso III do CDC, nas prestações de 
serviços.

8.2. AVISO NECESSÁRIO À SUSPENSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO

Uma das medidas mais usuais dos prestadores é a suspensão do serviço em 
razão de diversas causas permitidas, mas, principalmente, por inadimplência. Verifica-
se pela Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 que o “aviso prévio” é condição para a 
interrupção do serviço. Veja-se a redação dos parágrafos §§ 3º e 4º, do artigo 6º:

“§3º não se caracteriza como descontinuidade do serviço a 
sua interrupção em situação de emergência ou após aviso 
prévio, quando: 

I-motivada por razões de ordem técnica ou de segurança nas 
instalações;  

56 Neste sentido, cita-se a título exemplificativo o caso do PROCON do Município de 
Costa Rica, no Estado do Mato Grosso do Sul, que declarou que o consumidor deve ser avisado 
de possível protesto por inadimplência na conta de energia elétrica. Extraído de  <https://
www.costarica.ms.gov.br/portal/noticias/0/3/4185/procon-de-costa-rica-consumidor-deve-
ser-avisado-de-possivel-protesto-por-inadimplencia-na-conta-de-energia> com acesso em 
09 jun 2022.

https://www.costarica.ms.gov.br/portal/noticias/0/3/4185/procon-de-costa-rica-consumidor-deve-ser-avisado-de-possivel-protesto-por-inadimplencia-na-conta-de-energia
https://www.costarica.ms.gov.br/portal/noticias/0/3/4185/procon-de-costa-rica-consumidor-deve-ser-avisado-de-possivel-protesto-por-inadimplencia-na-conta-de-energia
https://www.costarica.ms.gov.br/portal/noticias/0/3/4185/procon-de-costa-rica-consumidor-deve-ser-avisado-de-possivel-protesto-por-inadimplencia-na-conta-de-energia
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II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse 
da coletividade. 

§4º. A interrupção do serviço na hipótese prevista no inciso II 
do §3º não poderá iniciar-se na sexta-feira, no sábado ou no 
domingo, nem em feriado ou no dia anterior a feriado”.

A Lei nº 13.460/2017, com a alteração imposta pela Lei nº 14.015/2020, dispõe 
que o consumidor deve ser comunicado previamente de que o serviço será desligado 
em virtude de inadimplemento, bem como do dia a partir do qual dar-se-á a suspensão 
e, necessariamente, durante horário comercial (art. 5º, XVI).

Dessa maneira, o fornecedor para suspender a prestação do serviço público 
deve obrigatoriamente emitir o aviso prévio ao consumidor.

Especificamente no que se refere a energia elétrica a Resolução 1000 da ANEEL, 
no artigo 356, estabelece expressamente que a suspensão do fornecimento pelo não 
pagamento da fatura deve ser precedida de notificação. Vencida a fatura, a interrupção 
do serviço somente poderá ser feita no prazo máximo de 90 dias após o vencimento, 
de acordo com o artigo 357 da mesma resolução:

É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo 
de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e 
não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar 
comprovado que o impedimento da sua execução decorreu 
de determinação judicial ou outro motivo justificável.  

Ademais, a suspensão do serviço de energia elétrica somente pode ocorrer por 
dívida contemporânea, inadmitindo-se a interrupção de débitos pretéritos. Vejamos: 

AÇÃO COMINATÓRIA JULGADA PROCEDENTE – PROIBIÇÃO 
DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – 
inadimplência das contas relativas aos meses de fevereiro e 
março de 2020 – corte no fornecimento de energia elétrica 
ocorrido em abril de 2020 – aplicação da Resolução Normativa 
da ANEEL nº 878/2020 – corte no fornecimento de energia 
suspenso por 90 dias em razão da pandemia de Covid-19 – 
apelada que se enquadra no instrumento normativo por 
exercer atividade comercial considerada essencial – resolução 
que não estipulou se o débito seria anterior ou posterior à 
sua edição – revogação da resolução que não torna possível 
o corte no fornecimento em razão do inadimplemento das 
contas de fevereiro e março de 2020 – débitos daquele período 
que não geram o pretendido corte – o inadimplemento que 
motiva o corte é o contemporâneo, porque este é o que pode 
colocar em risco todo o sistema de fornecimento de energia 
elétrica – dívida pretérita que motivou a interrupção do 
fornecimento do serviço que poderá ser exigida da apelada 
por todos os meios admitidos no ordenamento jurídico para 
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tanto, vedado apenas o corte de energia – determinação 
para que a apelante se abstenha de efetuar o corte no 
fornecimento de energia elétrica em razão da inadimplência 
das contas ora discutidas que deve ser mantida – sentença 
mantida nos termos do art. 252 do Regimento Interno – 
recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10041045820208260344 SP 
1004104-58.2020.8.26.0344, Relator: Castro Figliolia, Data 
de Julgamento: 15/06/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, 
Data de Publicação: 15/06/2022) (destaque nosso).

Logo, a suspensão é medida adotada pelo fato da inadimplência, quer pela 
legislação aplicável, quer seja pela jurisprudência.

8.3. BANCOS DE DADOS DE ÓRGÃOS E ENTIDADES DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO

Referindo-se ainda às medidas de indução ao pagamento, de forma extrajudicial,  
argumenta-se que o fornecedor, antes de efetivar a inscrição do consumidor nos órgãos 
de restrição ao crédito, deve enviar notificação, em obediência ao que determina o 
artigo 43, §2º do Código de Defesa do Consumidor, que trata dos bancos de dados de 
consumo:  

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, 
terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, 
registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre 
ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. 

§2º. A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e 
de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, 
quando não solicitada por ele. 

 
Em alinhamento aos direitos do consumidor de comunicação ou informação 

prévia, inserido nos direitos básicos e nas práticas abusivas, referente aos bancos 
de dados, importante distinguir que há duas correntes de entendimento, quando 
a informação é oriunda do cartório de protesto de títulos. Aquela, mais restritiva, 
tomando como necessária a notificação prévia, mesmo que provenha a informação 
da dívida de protesto efetivado em cartório. 

Veja-se a propósito o entendimento jurisprudencial: 

CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO DO 
REGISTRO DEVIDO À FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO 
CONSUMIDOR. MESMO QUANDO A INSCRIÇÃO DECORRA DE 
INFORMAÇÃO OBTIDA ATRAVÉS DE OFÍCIO DE PROTESTO A 
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA É NECESSÁRIA. EXEGESE DA SÚMULA 
359 DO STJ. A notificação do aponte que é enviada pelo 
Tabelião do Ofício de Protesto não supre a exigência legal 
do Artigo 43, § 2º, do CDC que se destina especificamente a 
abertura de cadastros restritivos de crédito.APELO PROVIDO, 
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POR MAIORIA. (TJ-RS - AC: 70038368981 RS, Relator: Guinther 
Spode, Data de Julgamento: 21/09/2010, Décima Nona 
Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2010)

Também se extrai a obrigatoriedade de notificação na linha do que estipulou o 
Des. Guinther Spode do TJRS no julgado acima mencionado: 

No tocante ao apontamento em órgão de restrição ao crédito 
decorrente de protesto de título, após refletir sobre o tema, 
concluí pelo acerto do posicionamento que determinava 
fossem canceladas as anotações efetuadas quando ausente 
a prévia comunicação a que alude o art. 43, §2º, do CDC, 
mesmo quando se trata de apontamento em cadastros 
restritivos de crédito decorrente de protesto, não importando 
que a informação tenha sido obtida pelo arquivista (SERASA, 
no caso) diretamente do Cartório de Protesto. Isto porque 
a regra contida no art. 43 §2º, do CDC, objetiva ensejar ao 
consumidor a possibilidade de, ainda que existente o débito, 
efetuar o seu pagamento antes de qualquer procedimento 
que venha a lhe causar efetiva restrição ao crédito, como são 
os cadastros do SERASA e do SPC, estes mantidos pelas CDLs. 
Com efeito, não se pode convalidar o agir ilícito do órgão 
que efetuou o registro, o qual, ao não notificar o devedor 
previamente à inscrição, sonegou-lhe o direito de defesa. 

Conforme se vê pelo julgado, se o apontamento no SERASA ou SPC for originário 
do protesto realizado, mesmo assim deve haver a notificação ao consumidor, portanto. 

A segunda corrente de entendimento, no entanto, considera que havendo 
precedente protesto, dispensa-se a notificação prévia, por se tratar os assentos 
cartorários de informação de domínio público. Essa parece ser a prevalecente nos 
meios judiciais.  Vejam-se os julgados:

RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO DA AUTORA EM ÓRGÃO 
DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. 
PEDIDO DE CANCELAMENTO DA ANOTAÇÃO RESTRITIVA E 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. 
1-Apelação interposta pela autora contra a sentença que 
julgou improcedentes pedidos de exclusão de seu nome 
de órgão de proteção ao crédito e indenização por danos 
morais, formulados diante da ausência de comunicação 
prévia de protesto, em violação ao disposto no art. 43, § 2º, 
do CDC e Súmula nº 359 do STJ. 2-Essa prévia comunicação é 
dispensada no que concerne às dívidas relativas a protestos, 
pois constituem informações provenientes de fonte pública. 
Precedente do STJ. 3-Inexistência de danos morais a serem 
indenizados. 4-Apelação não provida. (STJ. Reclamação 
nº6.173/SP, Segunda Seção, Relator: Ministro Raul Araújo, 
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Julgado em 29/02/2012) (destaque nosso)

EMBARGOS INFRINGENTES. SERASA. CANCELAMENTO 
DE REGISTRO COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE 
PRÉVIA COMUNICAÇÃO. REGISTRO ORIUNDO DE TÍTULO 
PROTESTADO. INFORMAÇÃO PÚBLICA. Protesto de títulos. 
A existência da dívida é informação de domínio público, 
em face dos assentos cartorários, sendo despicienda a 
prévia comunicação ao devedor. DERAM PROVIMENTO 
AOS EMBARGOS INFRINGENTES, POR MAIORIA. (Embargos 
Infringentes Nº 70040670093, Nono Grupo de Câmaras 
Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudio Augusto 
Rosa Lopes Nunes, Julgado em 20/05/2011) (destaque nosso)

RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO DA AUTORA EM ÓRGÃO 
DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. 
PEDIDO DE CANCELAMENTO DA ANOTAÇÃO RESTRITIVA E 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. 
1-Apelação interposta pela autora contra a sentença que 
julgou improcedentes pedidos de exclusão de seu nome 
de órgão de proteção ao crédito e indenização por danos 
morais, formulados diante da ausência de comunicação 
prévia de protesto, em violação ao disposto no art. 43, § 2º, 
do CDC e Súmula nº 359 do STJ. 2-Essa prévia comunicação 
é dispensada no que concerne às dívidas relativas a 
protestos, pois constituem informações provenientes de 
fonte pública. Precedente do STJ. 3-Inexistência de danos 
morais a serem indenizados. 4-Apelação não provida. 
(TJ-SP - APL: 00509132120108260071 SP 0050913-
21.2010.8.26.0071, Relator: Alexandre Lazzarini, Data de 
Julgamento: 04/11/2014, 9ª Câmara de Direito Privado, Data 
de Publicação: 05/11/2014) (destaque nosso)

A origem da informação da inadimplência é determinante para esta corrente, 
portanto, considerado como “fonte pública” aquela aproveitada do Ofício de Protesto.

9. DA ABUSIVIDADE POR ONEROSIDADE EXCESSIVA

Por diversos argumentos se sustenta que o protesto das faturas de serviços 
públicos será indevido e, porque indevido, abusivo à luz da legislação de proteção ao 
consumo, pois a iniciativa junto ao cartório respectivo impõe onerosidade excessiva57 

57 Embora não tenha apresentado um conceito objetivo, o legislador no §1º do art. 51 
considera vantagem excessiva/exagerada aquela que: I) ofende os princípios fundamentais 
do sistema jurídico a que pertence; II) restringe direitos ou obrigações fundamentais 
inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual; 
e III) se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e 



84

MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume IV

ao consumidor, levando-se em conta o que dispõe o artigo 39, inciso V:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, 
dentre outras práticas abusivas: (…) V – exigir do consumidor 
vantagem manifestamente excessiva.

Argumentos existem alinhados a esse entendimento, que motivaram alguns 
projetos de leis apresentados nos Estados do Mato Grosso do Sul, em específico 
sobre o protesto da fatura de energia elétrica, vez que o protesto alimentaria uma 
sobrecarga ao consumidor que tornaria excessivos os custos, que já agravaria as suas 
dificuldades financeiras, sem contar que também poderia haver uma dupla punição 
ao consumidor quando as empresas cumulassem protestos com o corte de energia58.

Já, no mesmo Estado, o PL nº 07/22 busca vedar o protesto das faturas de 
energia porque a Resolução nº 1000 da ANEEL não prevê tal circunstância, e somente 
contempla a fixação da multa de 2%. E acrescenta que o lançamento do nome do 
consumidor por inadimplência nos bancos de dados de restrições ao crédito surte o 
mesmo efeito do protesto59. Inclui o projeto a vedação também do protesto para as 
faturas de água.

No Estado do Amazonas, por exemplo, no Projeto de Lei nº 54/2022, no que 
diz respeito aos seus fundamentos, considera que haveria ilegitimidade do protesto 
por inadimplência da fatura, pelo fato de onerar o consumidor a cobrança de taxas 
cartoriais, para além do valor principal da própria fatura não paga. E, ademais, porque 
a Resolução nº 1000 da ANEEL não prevê a circunstância. Para o deputado, se o órgão 
de regulação não a contempla é porque o protesto não é possível, pois o serviço 
é concedido, portanto delegado pelo Estado, e por ser contrato de origem pública, 
deverá considerar-se a máxima de que “o que não está permitido, não pode fazer”60.

Por fim, e não menos importante, destaca-se que no Estado de Mato Grosso 
do Sul foi ajuizada ação popular com a finalidade de suspender o protesto em 
cartório de consumidores com contas de energia elétrica em atraso, o que já teria 
sido recomendado pelo PROCON Estadual, tendo a ação sido distribuída perante a 1ª 

conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso. O 
Código de Defesa do Consumidor, por duas vezes, proíbe que os fornecedores obtenham 
vantagens excessivas sobre os consumidores: art. 39, VI, dentro do rol de práticas abusivas, 
e 51, IV, que exemplifica as cláusulas leoninas. Isso se deve em razão da positivação do 
equilíbrio contratual e econômico das relações consumeristas como um dos princípios da 
Política Nacional das Relações de Consumo (art. 4º, III), bem como por constituir um dos 
direitos básicos dos consumidores, ao garantir a modificação das cláusulas contratuais que 
estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes 
que as tornem excessivamente onerosas (art. 6º, V).
58 HENRIQUE, João. Projeto de Lei nº 2 de 2022. Assembleia Legislativa do Estado do 
Mato Grosso do Sul, 2022. Extraído de <http://sgpl.consulta.al.ms.gov.br/sgpl-publico/#/
linha-tempo?idProposicao=159001>. Acesso em 08 jun. 2022. 
59 BARBOSINHA, Deputado. Projeto de Lei nº 7/2022. Assembleia Legislativa do Estado 
do Mato Grosso do Sul, 2022. Extraído de <http://sgpl.consulta.al.ms.gov.br/sgpl-publico/#/
linha-tempo?idProposicao=159053>. Acesso em 08 jun. 2022.
60 BESSA, Carlinhos. Projeto de Lei nº 54 de 2022. Assembleia Legislativa do Estado do 
Amazonas, 2022. Extraído de <https://sapl.al.am.leg.br/materia/155253>. Acesso em 08 jun. 
2022.

http://sgpl.consulta.al.ms.gov.br/sgpl-publico/#/linha-tempo?idProposicao=159001
http://sgpl.consulta.al.ms.gov.br/sgpl-publico/#/linha-tempo?idProposicao=159001
http://sgpl.consulta.al.ms.gov.br/sgpl-publico/#/linha-tempo?idProposicao=159053
http://sgpl.consulta.al.ms.gov.br/sgpl-publico/#/linha-tempo?idProposicao=159053
https://sapl.al.am.leg.br/materia/155253
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Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos61, mas o mérito sequer 
chegou a ser analisado, pois o processo foi extinto pelo Juízo competente que julgou 
não caber ação popular em defesa dos direitos dos consumidores62.

No entanto, apesar das iniciativas localizadas, ou de entendimentos de alguns 
órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, o que se observa é que tanto 
pela legislação ordinária quanto pela jurisprudência pátria, o simples fato do protesto 
não possuir previsão em resoluções específicas de serviços regulados, como é o caso 
da Resolução nº 1.000, da ANEEL, não é suficiente para afastar a providência.

10. DA AUSÊNCIA DE FORÇA EXECUTIVA DAS FATURAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Uma relevante e derradeira questão que se necessita explorar no presente 
trabalho, diz respeito à impossibilidade de força executiva às faturas vocacionadas ao 
protesto extrajudicial.

Primeiramente, destaca-se que somente lei pode criar títulos executivos 
extrajudiciais, os quais estão previstos no art. 784 do CPC e também em leis 
extravagantes. Ressalta-se que o próprio dispositivo legal dispõe que: “todos os 
demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva”.

Nesse sentido, inexistindo previsão legal que atribua força executiva às faturas 
dos serviços públicos objeto de protesto, não são passíveis de motivar o processo 
executivo.

Os doutrinadores Freddie Didier Jr, Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno 
Braga e Rafael Alexandria de Oliveira63 afirmam que os títulos de crédito atípicos 
não guardam força executiva e que, portanto, não podem instruir um processo de 
execução, como é o caso do boleto bancário. Ao contrário, os títulos de crédito típicos 
têm força executiva, porque trazem os elementos aptos ao processo executivo.

Desta forma, é possível afirmar-se que as faturas referentes aos serviços públicos 
inadimplidos pelo consumidor podem ser objeto de protesto, todavia o documento 
não legitima processo executivo porque não estão previstos em lei como títulos 
executivos.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“De acordo com o Código de Processo Civil, “toda execução tem 
por base título executivo judicial ou extrajudicial”, dispondo 
ainda o mesmo diploma legal, em seus artigos 784 e 785, 
quais os títulos executivos judiciais e extrajudiciais. Ou seja, 

61 BITENCOURT, Edivaldo. Ação na Justiça pede a suspensão do protesto em cartório nas 
contas de água e luz em MS. O jacaré, 2022. Extraído de <https://ojacare.com.br/2022/02/15/
acao-na-justica-pede-a-suspensao-do-protesto-em-cartorio-nas-contas-de-agua-e-luz-em-
ms/#.YqIVJP3MIsg>. Acesso em 09 jun. 2022.
62 BITENCOURT, Edivaldo. Juiz extingue ação popular contra o protesto em cartório 
de contas em atraso pela Energisa. O jacaré, 2022. Extraído de <https://ojacare.com.
br/2022/02/25/juiz-extingue-acao-popular-contra-o-protesto-em-cartorio-de-contas-em-
atraso-pela-energisa/#.YqIWf_3MKM8>. Acesso em 09 jun. 2022.
63 DIDIER JR. Fredie. CUNHA, Leonardo Carneiro da. BRAGA, Paula Sarno Braga. OLIVEIRA, 
Rafael Alexandria. Curso de Direito Processual Civil: execução. 10ª edição. Ed. JusPodivm, 
2020, p. 298.

https://ojacare.com.br/2022/02/15/acao-na-justica-pede-a-suspensao-do-protesto-em-cartorio-nas-contas-de-agua-e-luz-em-ms/#.YqIVJP3MIsg
https://ojacare.com.br/2022/02/15/acao-na-justica-pede-a-suspensao-do-protesto-em-cartorio-nas-contas-de-agua-e-luz-em-ms/#.YqIVJP3MIsg
https://ojacare.com.br/2022/02/15/acao-na-justica-pede-a-suspensao-do-protesto-em-cartorio-nas-contas-de-agua-e-luz-em-ms/#.YqIVJP3MIsg
https://ojacare.com.br/2022/02/25/juiz-extingue-acao-popular-contra-o-protesto-em-cartorio-de-contas-em-atraso-pela-energisa/#.YqIWf_3MKM8
https://ojacare.com.br/2022/02/25/juiz-extingue-acao-popular-contra-o-protesto-em-cartorio-de-contas-em-atraso-pela-energisa/#.YqIWf_3MKM8
https://ojacare.com.br/2022/02/25/juiz-extingue-acao-popular-contra-o-protesto-em-cartorio-de-contas-em-atraso-pela-energisa/#.YqIWf_3MKM8
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toda execução deve estar amparada em um título executivo. 
A Súmula 279 do STJ inclusive é clara ao dispor que: “É cabível 
execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública”. 
São títulos executivos extrajudiciais apenas os documentos 
como tais definidos em lei e não o são as faturas, mesmo 
que protestadas e acompanhadas de prova da entrega das 
mercadorias que lhe deram origem ou da prestação dos 
serviços”64.  (destaquei)

Ressalte-se que, embora as faturas inadimplidas dos serviços apresentem os 
requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, a possibilitar o protesto, isso não atribui 
a elas a força executiva. A ausência de força executiva, inclusive de nota fiscal, foi 
confirmado pelo Desembargador Rebello Pinho do Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo em grau de Recurso de Embargos de Declaração Cível:

“Nota fiscal e fatura não são títulos executivos extrajudiciais, 
por apresentarem os requisitos de liquidez, certeza e 
exigibilidade, nem possuem força executiva atribuída por lei 
(CPC, arts. 783 e 784)”65.

Apesar de não serem títulos executivos extrajudiciais, remanesce o entendimento 
de que as faturas de serviços públicos, tais como as de energia elétrica e de água, 
podem constituir prova escrita apta a instruir ação monitória visando a formação, aí 
sim, pela via judicial, de título executivo66.

É passível também de cobrança judicial embasada nas faturas de prestação de 
serviços, seguindo o que dispõe a lei nº 5.478/68 que dispõe sobre as duplicatas, com 
a devida prova da prestação efetiva do serviço, como bem definiu o Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região: 

“AÇÃO DE COBRANÇA EMBASADA EM FATURAS DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO SEM ACEITE. RECURSO PROVIDO. Se o devedor 
controverte a prestação dos serviços cobrados, incumbe ao 
autor da ação o ônus de comprová-los. De acordo com o art. 
20, §3º da Lei nº 5.474/68, as faturas, duplicatas e triplicatas 

64 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso de Apelação nº 1012007-
46.2017.8.26.0152. Rel. Des. Percival Nogueira. Julgado em 2 de mai de 2020. Extraído de https://
esaj.tjsp.jus.br/cposg/show.do?processo.codigo=RI005DUU60000#?cdDocumento=23. 
Acesso em 24 out 2022.
65 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso de Embargos de Declaração 
Cível nº 1006186-78-2017.8.26.0114/50000. Rel. Des. Rebello Pinho. Julgado em 30 de mar de 
2022. Extraído de https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/show.do?processo.codigo=RI005Q02B0000. 
Acesso em 24 out 2022
66 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso de Apelação 1007413-
35.2015-8.26.0127. Rel. Des. Roberto Mac Cracken. Julgado em 24 abril 2016. Extraído de 
https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/search.do? conversationId=&paginaConsulta=0&cbPesquisa= 
NUMPROC&numeroDigitoAnoUnificado=1007413-35.2015&foroNumeroUnificado=0
127&dePesquisaNuUnificado=1007413-35.2015.8.26.0127&dePesquisaNuUnificado 
=UNIFICADO&dePesquisa=&tipoNuProcesso=UNIFICADO. Acesso em 24 out 2022.

https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/show.do?processo.codigo=RI005DUU60000#?cdDocumento=23
https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/show.do?processo.codigo=RI005DUU60000#?cdDocumento=23
https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/show.do?processo.codigo=RI005Q02B0000
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de prestação de serviços só produzem efeitos probatórios 
se acompanhadas de “qualquer documento que comprove 
a efetiva prestação de serviços”. Reforma da sentença para 
julgar improcedente a ação de cobrança”67. 

Assim, em fechamento, entende-se que, prestado o serviço público sujeito à 
contraprestação tarifária, há alternativas, para além do protesto judicial, ao fornecedor 
em buscar a renumeração correspondente, pela ausência de “força executiva” à fatura.

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os serviços públicos de prestações remuneradas, para as quais são emitidas 
faturas de pagamentos, a consequente inadimplência gera medidas de ordem 
extrajudicial que busca o cumprimento da contraprestação. O não pagamento 
da fatura pode ensejar o desligamento ou suspensão da prestação dos serviços, o 
lançamento do nome do consumidor no banco de dados dos órgãos e entidades de 
restrições ao crédito. E, principalmente, ser levado ao cartório de protesto de títulos. 

Em análise sob os parâmetros de defesa das relações de consumo, cuja 
vulnerabilidade constitui princípio basilar, a cumulação de medidas de estímulo ao 
adimplemento pode constituir prática comercial abusiva por imposição de ônus 
excessivo ao consumidor.

Embora a fatura de cobrança de serviços não constitua título executivo 
extrajudicial, porque não dotado de força executiva, o protesto é admitido pela 
legislação e confirmado pela jurisprudência quando contiver os elementos certeza, 
liquidez e exigibilidade. Isto em razão de figurar na condição de “outros documentos 
de dívida” na lei de protesto.

Debate-se de lege ferenda que, para o protesto em si, se estipule o aviso prévio, 
tal qual é exigido para a suspensão do serviço e para o lançamento do nome do 
consumidor inadimplente no banco de dados de consumo.
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RESUMO: Este artigo analisa e correlaciona referências interdisciplinares sobre 
diferenciação emocional, resiliência e codependência química e de que modo as 
adversidades no desenvolvimento psicossocial interagem com o tema da vitimização, 
incluindo as vulnerabilidades relacionadas com a adolescência, violência de gênero 
e idosos. Foi possível identificar que os familiares em situação de codependência 
precisam ser alcançados e motivados por política pública mobilizadora de atenção 
psicossocial na superação das disfuncionalidades e/ou adversidades catalisadas pelo 
uso nocivo de drogas, promovendo sua emancipação e dignidade humana. Concluiu-se 
que, independente do acesso do codependente, se pela rede de proteção ou programa 
judicial, cabe ao Ministério Público fomentar a mobilização da rede de atenção com 
a integração de novos equipamentos e recursos holísticos, mediante a implantação 
da transversal Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), 
visando atualizar a política pública com os elementos de resiliência psicossocial 
na superação da fragmentação do cuidado e da invisibilidade da política pública 
relacionada com a codependência.
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1. INTRODUÇÃO

O redescobrimento do papel da vítima nas ciências criminais é fenômeno pós-
moderno, de um mundo humanizado pós horrores da Segunda Guerra Mundial 
(Molina, 1990, p.175). Recentemente, a Resolução nº 243 de 18 de outubro de 2021 
do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) determinou que a atuação 
institucional do Ministério Público nacional deve priorizar vítimas de infrações penais 
e atos infracionais que tenham enfrentado consequências psíquicas graves pela 
vitimização causada pelo delito, e que a situação tenha se agravado em razão da do 
gênero, entre outros. Prevendo, ainda, que o Ministério Público deve diligenciar para 
assegurar às vítimas “a prestação de apoio e atendimento especializado, por meio 
de equipe multidisciplinar da própria instituição ou pelo devido encaminhamento às 
redes de apoio externas”, nos termos do art.6º, caput.

A Resolução nº 243/2021 anuncia mudanças no desempenho institucional 
com destaque para a proteção e promoção dos direitos das vítimas em igualdade ou 
equilíbrio de direitos em relação ao réu; destacando a necessidade de incluir práticas 
e ações alinhadas a esse modo de atuar, na medida em que a concretização dessa 
nova visão pressupõe mudança de paradigma e, consequentemente, nas demandas 
de atuação e rotinas de trabalho.

Com a aprovação do Estatuto das Vítimas pretende-se dar voz a quem não é 
ouvido democraticamente no processo, como uma espécie de quinto elemento 
processual (Promotor/Vítima-Juiz-Réu/Defesa), possibilitando que, caso a vítima 
informe nos autos que não está satisfeita com a sentença, sua opinião seja levada 
em conta quando da análise da viabilidade e interesse processual em se apresentar 
determinado recurso, assim como ocorre com o réu.

Tal diretriz, em sua essência, reconhece a vítima como merecedora de proteção 
integral e como digna de um olhar humanizado, fortalecendo os ideais estampados no 
Projeto de Lei 65/2016 que tramita no Senado Federal e no Projeto de Lei 3890/2020 
que prossegue na Câmara dos Deputados Federais como Estatuto da Vítima. Em 
ambos os projetos, o Ministério Público assume papel protagonista na atenção às 
vítimas de criminalidade, especialmente em casos de infrações e atos infracionais 
violentos e naqueles em que há repetida e reiterada colocação da vítima no ciclo de 
violência, intimidação e sujeição.

Nesse contexto o Ministério Público passa a ser o principal ator social na proteção 
especial às vítimas, sendo essa atuação taxativamente descrita no §4º, do artigo 5ª, 
da proposta do Estatuto da Vítima ao prever que, quando se tratar de vítima de crimes 
em que a Ação Penal é Pública, as práticas restaurativas serão desenvolvidas pelo 
Ministério Público que poderá estabelecer convênios para o seu desenvolvimento 
com entidades e profissionais habilitados.

Vê-se que a preocupação na atenção às vítimas passa a ser preponderante, como 
uma forma de se sair da lógica penal “Estado contra agressor” pautando a atuação do 
Estado para além das consequências da ação estritamente criminosa. Nessa mesma 
lógica é que se pretende abordar a vítima na perspectiva do usuário de álcool e outras 
drogas como aquela que sofre juntamente com o agressor, pois de um lado há o 
agente agressor que, influenciado pelo consumo nocivo de drogas, se torna o ator 
vulnerante do seu familiar e, de outro lado, há o familiar que se torna codependente 



92

MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume IV

desse agressor e que também deve ser visto pelas lentes da vitimologia atual.
O presente artigo pretende abordar os conceitos relacionados com a vitimização 

e de que forma a perspectiva do desenvolvimento psicossocial interage com o tema 
da codependência feminina, incluindo condição de vulnerabilidade relacionada com a 
violência de gênero, buscando avançar na atualização da política pública que envolve 
a superação das disfuncionalidades e adversidades catalisadas pela codependência 
química, dando-se ênfase às práticas restaurativas, em especial as Práticas Integrativas 
e Complementares em Saúde (PICS).

2. O QUE É VITIMIZAÇÃO?

A sociedade atual, caracterizada pelo consumo e pelos modos de vida 
padronizados em corpos e estilos de ser, imprimem fatores de sofrimento quando o 
sujeito não alcança, de forma rápida, sua satisfação almejada. Essa situação também 
pode ser um fator que desencadeará um processo de conflito familiar e até alienação 
catalisada pelo consumo de drogas, não sendo incomum a utilização de anfetaminas 
para a conquista de corpos “perfeitos”. 

O termo que ora se cunha, ‘vitimidade’5, desvela o processo caracterizado 
por uma falsa expectativa de ausência de sofrimento no viver, sendo apresentado 
para discernir da vitimização, processo que resulta de relações conflituosas. Nesta 
perspectiva, Bauman destaca que “todo caso de sofrimento é potencialmente, até que 
se prove o contrário, um caso de vitimização – e qualquer pessoa que sofra é (ao menos 
potencialmente) uma vítima”, ou seja, qualquer sofrimento humano relacionado 
com a vivência cotidiana poderia ser considerado um processo de vitimidade, em 
que o próprio sujeito se coloca na posição de vítima em relação à vida e deixa de 
responsabilizar-se por suas ações e escolhas, atribuindo os fatos desgostosos do seu 
cotidiano ao comportamento dos outros (2009, p. 67). 

Assim, a Vitimização implica nas consequências ou na extrapolação da violência, 
seja aberta ou velada, nos vínculos que tecem o laço social, de modo que reverberam 
em condutas que ferem o senso civilizatório consagrado moralmente e instituído 
politicamente na cultura.

Neste sentido, a violência se caracteriza pela “ruptura de qualquer forma de 
integridade da vítima: integridade física, integridade psíquica, integridade sexual, 
integridade moral” (SAFFIOTI, p. 17). 

A violência caracteriza-se ainda, como (CHAUÍ 1984, p. 35):

Em primeiro lugar, como conversão de uma diferença e de 
uma assimetria numa relação hierárquica de desigualdade, 
com fins de dominação, exploração e de opressão. Isto é, a 
conversão dos diferentes em desiguais e a desigualdade em 
relação entre superior e inferior. Em segundo lugar, como a 
ação que trata um ser humano não como um sujeito, mas 
como coisa. Esta se caracteriza pela inércia, pela passividade 

5 O termo Vitimidade foi elaborado pelos autores para designar a postura do indivíduo 
em relação a vivência cotidiana, a fim de distinguir essa condição psíquica do processo de 
vitimização que ocorre como resultado de uma ação criminosa 
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e pelo silêncio, de modo que, quando a atividade e a fala de 
outrem são impedidas ou anuladas, há violência. 

A Justiça precisa assumir uma perspectiva simbólica conceitual, exceder a lógica 
e questionar a realidade histórica, para que de fato conecte a realidade atual com 
seu ideal, demarcando o território da ética e expandindo-se para experiência utópica, 
como afirma Ruiz (2009. p. 32-33): 

A justiça das vítimas excede os procedimentos e só se realiza 
no compromisso histórico por restaurar a injustiça cometida. 
A justiça das vítimas (me) responsabiliza com o sofrimento 
dos injustiçados. Esta é uma justiça que só se realiza como 
compromisso ético e que não pode ser reduzida a mero ato 
procedimental. Desde a perspectiva das vítimas, a ética se 
constitui na relação primeira do ser humano. Daí que a justiça 
das vítimas se torna a condição de possibilidade da própria 
ética na sociedade. 

O termo “justiça das vítimas” não deve ser entendido no 
sentido objetivo da justiça feita pelas vítimas, mas no genitivo 
da justiça devida às vítimas. No sentido objetivo, a justiça 
feita pelas vítimas substituiria os procedimentos objetivos da 
justiça e se deslizaria para uma justiça subjetiva que facilmente 
cairia na vingança. No sentido genitivo, a justiça das vítimas 
é o critério hermenêutico, a partir do qual deve significar-se 
o sentido da justiça e para o qual devem confluir, de forma 
subsidiária, tanto a justiça objetiva do procedimentalismo 
como a prática da virtude”. 

Na ética libertária de Dussel “não há alteridade autêntica sem a violência justa 
que abre a totalidade fechada e injusta à alteridade negada”. Fato é que a justiça à 
vítima transcende aos formalismos processuais. Os procedimentos regimentais, ainda 
que se mostrem eficientes para dar cumprimento à lei e manter a ordem social, têm se 
mostrado insuficientes para reparar a injustiça sofrida. A dor e o sofrimento da vítima 
e/ou injustiçado inscreve outra perspectiva ética no âmbito da Justiça, requerendo 
uma nova perspectiva hermenêutica que inclua a justiça da vítima (1977b, p. 136). 

Tal perspectiva ética da justiça reporta-se, epistemologicamente, a alteridade 
da vítima, pois o Outro não é alguém dispensável, mas a condição de possibilidade da 
existência da subjetividade e descoberta de possibilidades, mostrando-se necessário 
incluir o critério ético de significação na restauração do dano cometido pela injustiça 
sofrida. 

Assim, verifica-se que a abordagem do conceito de vitimização deve ser analisada 
com cuidado, tal porque pode possuir significados distintos do ponto de vista ético 
e de ciências diversas como a Filosofia, a Psicologia e a Criminologia, incluindo a 
objetalização das relações, quando o agressor pode ser o sistema.
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3. O PROCESSO DE VITIMIZAÇÃO SOB O OLHAR DA CRIMINOLOGIA

O Estudo da Vítima (Vitimologia), mais precisamente a forma que a Criminologia 
a aborda, é um processo complexo dotado de historicidade que não pode ser tido 
como um fenômeno isolado, pois a vítima, em certas situações, pode coexistir em 
uma relação de “complementaridade com o agressor” (SÁ 1996, p. 17). Em outras 
situações, o sujeito é impositivamente colocado na condição de vítima e não há, em 
um primeiro momento, uma escolha ou condição psíquica opcional para sair do papel 
dado (ou ao menos a vítima entenda que não). 

Podemos identificar a relação de complementaridade em enredos com uma 
relação pré-existente entre vítima e agressor como nos casos de violência doméstica 
e familiar contra idosos; em outras situações a sujeição de um indivíduo ao papel de 
vítima é casuística e, aparentemente, inexiste relação anterior.

Nas palavras de Alvino Augusto de Sá a vitimização é (1996, p. 15): 

(...) um processo, pelo qual alguém (que poderá ser uma 
pessoa, um grupo, um segmento de sociedade, país) torna-se, 
ou é eleito a tornar-se, um objeto-alvo da violência por parte 
de outrem (que também poderá ser uma pessoa, grupo, etc.). 
Como processo, implica uma rede de ações e/ou omissões, 
interligadas entre si, dotadas de um caráter de historicidade 
e dinamizadas por interesses, ideologias e motivações 
conscientes ou inconscientes.

Sendo a vitimização um processo entre pessoas e sistemas, ela ocorre em 
contextos onde menos se espera. Porém, como alerta Sá, a sua manifestação 
mais comum de onde ela provavelmente tenha surgido, é na família, ou seja, um 
microssistema de poder em que se verificam suas manifestações bem delineadas.

Além da já conhecida violência física e sexual, na relação entre marido e mulher 
não é incomum identificar violência de identidade, em que um dos cônjuges anula 
a sua personalidade (hábitos, gostos, preferências, jeito de ser) para “aderir aos 
interesses, preferências, hábitos e modos de ser do outro” (SÁ, 1996, p. 19). As formas 
de violência doméstica e familiar contra a mulher foram explicitadas com a vigência 
da Lei Maria da Penha que passou a tipificá-las em seu texto legal. 

A violência perpetrada no seio familiar, para além da relação homem e mulher, 
também merece atenção. No âmbito familiar pode ocorrer um tipo de violência muito 
peculiar, a qual chamamos aqui de violência disruptiva de identidade, em que um 
integrante da família é nomeado “ovelha negra” e passa a adjudicar todas as mazelas 
daquele núcleo familiar - tudo que existe de ruim, desajustado e delinquente se 
materializa no sujeito eleito que passa a se comportar como tal e assume o papel que 
lhe foi dado. 

Esse processo de vitimização familiar que se alinha em muito com o que ocorre 
com os estereótipos sociais (HAMILTON in ROSE; 1980, p. 832-845), na verdade são 
“protótipos dos modelos observados em contextos sociais mais amplos” (SÁ, 1996, 
pg. 20). Reproduzem crenças e percepções acerca de um grupo de indivíduos, tal 
como ocorrem com pessoas em conflito com a lei e usuários nocivos de drogas, como 
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alerta Bourdieu, é necessário ter olhos atentos a todas as formas de poder simbólico, 
em especial “esse poder invisível o qual só pode ser exercido com a cumplicidade 
daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem” 
(1989, p. 8-9).

Nesta perspectiva, interessante é compreender a simbiose que ocorre entre 
agressor e vítima antes mesmo do próprio processo de vitimização primária, como 
uma forma de capturar o fenômeno como um todo e não mais apenas com as lentes 
da Justiça Criminal, após a ocorrência do fato criminoso.

Quando analisamos o enredo existente entre família e o usuário de drogas não 
é incomum nos depararmos com histórias de agressão, furtos, violência psicológica e 
patrimonial, culminando na dupla intervenção da Justiça Criminal, a uma como forma 
de barrar a atuação “desviada” do familiar e, a duas como forma de proteger a família 
das injustas investidas do usuário, conotando nele um olhar taxativo de uma forma 
social. Para Bourdieu “formas sociais, quer dizer, arbitrárias (relativas a um grupo 
particular) e socialmente determinadas”, que assumem o significado de estigma social 
(1989, p. 8).

Quando se aborda o tema da dependência química é comum que se foque o 
olhar sobre os sujeitos que fazem uso e abuso de substâncias, relegando aos familiares 
um sentimento de misericórdia sem se atentar ao fato de que nessas relações operam 
fenômenos psicossociais mais complexos como o da codependência, em que o familiar 
desempenha papel central na dicotomia: dependência química e vitimização.

As complexas relações existentes entre drogas e violência anuncia problemas 
conceituais e metodológicos relacionados ao estabelecimento de nexos causais, 
riscos e associações, exigindo que a temática seja abordada com instrumentos, 
conhecimentos e ações que ultrapassem a mera representação ou o moralismo 
simplista (MINAYO e DESLANDES, 1998, p. 35-42): 

(...) A fidedignidade das informações dos usuários depende 
da preocupação que têm com a utilização que se fará de 
seus relatos. As informações oficiais estão influenciadas por 
variáveis organizacionais. As informações dos estudiosos 
levam a diferentes resultados de acordo com as referências 
conceituais, bases de dados e com os agregados populacionais. 
As informações das vítimas são diferentes daquelas recolhidas 
com os agressores. Hoje, o caminho que parece mais correto 
é analisar o que realmente acontece quando há um evento 
violento e são usadas drogas. Isso incluiria o esclarecimento 
dos motivos e intenções, conhecer as sequências e interações 
que redundaram em violência, bem como dados dos 
acontecimentos que precederam e sucederam o fato em 
questão.

O que se propõe é que a presente análise enseje um olhar holístico sobre 
vítima e o usuário nocivo de drogas, para que se possa compreender os fenômenos 
psicossociais que ocorrem para além do “conformismo lógico” ou “conformismo 
moral”. O conformismo lógico ou moral é um comportamento estigmatizante, que 
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é repetido porque foi “ensinado” pela comunidade dessa forma e “naturalmente” é 
manifestado pelos integrantes da sociedade (DURKHEIM, 2004, P. 37-38):

Do mesmo modo, ao nascer, os fiéis encontram já formadas 
as crenças e práticas da sua vida religiosa; se existiam antes 
deles é porque existem fora deles. O sistema de sinais que 
me sirvo para exprimir o pensamento, o sistema monetário 
que emprego para pagar minhas dívidas, os instrumentos 
de crédito que utilizo nas minhas relações comerciais, as 
práticas seguidas na minha profissão, etc., funcionam 
independentemente do uso que deles faço. Tomando, um 
após outro, todos os membros da sociedade se compõem, 
pode repetir-se tudo o que foi dito a propósito de cada um 
deles. São, pois, maneiras de agir, de pensar e de sentir 
que apresentam a notável propriedade de existir fora das 
consciências individuais. 

Para além das interpretações normativas que o caso a caso possa ensejar, 
é preciso enxergar a relação entre vítimas e usuários nocivos de drogas de forma 
ampliativa, utilizando outras áreas do conhecimento para auxiliar no encontro de 
soluções assertivas aos casos, soluções estas que o dogma penal não foi capaz de 
criar ou alcançar. 

Em que pese vivamos em coletividade, tais manifestações dependem “numa 
larga medida, da constituição orgânico-psíquica do indivíduo, das circunstâncias 
particulares em que está colocado” não fazendo sentido analisar situações como a da 
dependência química e a Vitimologia sob a ótica puramente criminal, sem associar a 
esta análise o contexto familiar e social em que se inserem os sujeitos e, quem sabe, 
encontrar elemento de transcendência no enredo que os envolvem (DURKHEIM, 
2004. p. 38-43).

Diante disso, é que se passa a analisar a questão da codependência como fator de 
importância na abordagem do usuário de drogas. A lógica tradicional de neutralização 
social da conduta desviante pela técnica biomédica ou pela técnica processual criminal 
já é amplamente difundida, evidenciando a necessidade em se transpor as barreiras 
da lógica cartesiana por meio de outros recursos holísticos, abordando o fenômeno da 
dependência química de forma transdisciplinar focada em compreender as condutas 
humanas. A psicologia e as práticas integrativas e complementares em saúde são 
grandes aliadas na transformação da realidade social do indivíduo que experimenta o 
sofrimento da dependência química e da codependência.

Um dos fatores que leva o ser humano a enredar-se na dependência química 
são as vulnerabilidades individuais e sociais. Dentro das vulnerabilidades sociais a 
afirmação de Bourdieu de que a aproximação que ocorre entre as pessoas nos grandes 
centros urbanos evidencia o distanciamento das relações humanas em decorrência da 
operacionalização pelos grandes conjuntos urbanos, as obrigando a coabitarem “seja 
na ignorância ou na incompreensão mútua, seja no conflito, latente ou declarado, 
com todos os sofrimentos que disso resultem, não basta dar razão de cada um dos 
pontos de vista tomados separadamente”, mostra que as pessoas em verdade estão 
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sozinhas, em relacionamentos pautados pela individualidade exacerbada (1993, p. 
11). 

O autor, afirma, ainda que as situações trágicas que nascem “do confronto sem 
concessão nem compromisso possível de pontos de vistas incompatíveis, porque 
igualmente fundados em razão social” às vezes são fundamentais para mudança 
de comportamento do indivíduo, ou seja, fazer com que a pessoa compreenda o 
problema em que está inserida é crucial para a mudança.

Reforça-se que não se está a defender a abolição do tratamento penal ou 
biomédico, pois existem casos que são necessárias tais implicações, mas defende-
se a ampliação dos métodos a serem utilizados em uma perspectiva transdisciplinar 
e holística, voltado à compreensão do ser humano em sua condição humana e não 
de sua natureza humana (concepção Agostiniana da qual podemos nos afastar pois 
relegaria ao ser humano à concepção de coisa). A condição humana, então, assume 
o sentido do pensamento Arendtiano, concebendo ao ser humano tudo que lhe toca 
pelas suas ações, ou seja, ele está, ele não é de determinado “jeito” (ARENDT, 1975, 
p.19).    

4. A VITIMIZAÇÃO NO SISTEMA FAMILIAR CATALISADA PELA CODEPENDÊNCIA QUÍMICA

A família é o grupo onde se estabelecem os vínculos primários com a parentela, 
os laços sociais com os semelhantes e relações com a sociedade. Os vínculos criam e 
estruturam relações de afeto, segurança e autoconfiança, assim como o limite entre o 
eu e o não eu, fator essencial no desenvolvimento da personalidade e da convivência. 

Enquanto locus das relações primárias, a família é suscetível a intercorrências 
genéticas, transgeracionais e comunicacionais, podendo impactar ou naturalizar 
práticas de consumo de drogas (SHENKER E MINAYO, 2004, p.649-659), encontrando 
seus membros refúgio nas drogas para impor fronteira aparentemente segura que, 
antes, implicam em alienação, ou seja, falsa sensação de autonomia (OSÓRIO et al, 
2009, p. 350).

A codependência pode ser entendida como a tensão ocasionada em relação 
aos familiares que assumem mais de um papel no seio familiar, em decorrência da 
tentativa de adaptação em relação ao usuário nocivo de drogas, evidenciando o 
adoecimento do sistema familiar (OSÓRIO et al, 2009, p. 350).

A vinculação tensa e alienada pode impactar aspectos importantes da vida 
familiar, incluindo os padrões disfuncionais de resolução de conflitos, enredando 
tentativas de adaptação que elegem o usuário nocivo de drogas como “o problema” 
da família. Tal disfunção mobiliza angústia que motiva o sujeito a encontrar alívio nas 
drogas, gerando ciclo de superproteção e infantilização, situação em que a família atua 
impedindo que o usuário se aproprie da realidade do tratamento, que impõe regras 
e limites para a recuperação, muitas vezes assumindo a responsabilidade por ele. 
Tal peculiar dinâmica resulta em isolamento, hipervigilância, crenças incapacitantes, 
tornando-o dependente inclusive dos familiares, situação enseja dupla vitimização. 

Hermeto, Sampaio e Carneiro ao estudarem a importância do suporte familiar 
no abandono do uso de drogas, constataram que as experiências de superproteção a 
infantilização tornam-se fatores de risco à mudança, prejudicando a continuidade e 
a eficácia do tratamento, constituindo esquema de retroalimentação que mantém o 
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usuário como “o problema” nesta dinâmica familiar disfuncional (2010, p. 639-652). 
Contudo, a própria família representa apoio essencial para a transformação e 

retomada de vínculos relevantes no tratamento e recuperação do usuário de drogas. 
Quanto mais familiares participarem do tratamento, maior será a funcionalidade 
das relações, auxiliando e colaborando na sua reestruturação, de forma a superar 
as tensões alienantes, permitindo outra relação com as drogas (SHENKER E MINAYO, 
2004, p.649-659).

Para Erikson toda crise é a expressão de conflito que ocorre ao longo da vida e que 
deve ser resolvido, seja de forma positiva, seja negativa. As soluções positivas resultam 
em equilíbrio mental e desenvolvimento de virtudes, incentivando habilidades de 
relacionamento social. Às soluções negativas incidem a sensação de desajustamento, 
ansiedade e percepções de fracasso (1998, p. 52).

Nas famílias impactadas pela codependência, a crise expressa o processo de 
desorganização, perceptível nas tarefas próprias de cada fase do ciclo vital familiar, 
especialmente na adolescência, quando os filhos ensaiam autonomia, vivenciando a 
diferenciação do self. Uma pessoa diferenciada emocionalmente é capaz de controlar 
seus impulsos perante a ansiedade, gerando um espaço reflexivo que a protege 
da impulsividade. Ao ser capaz de agir de maneira reflexiva, torna-se resiliente às 
vicissitudes internas e aos fatores de risco (CARTER e MCGOLDRICK, 2001, p. 7-29). 

Segundo Grotberg resiliência é um processo que vai além da superação de 
situações adversas, pois implica em sair fortalecido por elas, fortalecendo a saúde 
mental e promovendo a qualidade de vida. Sob a perspectiva psicossocial, processos 
resilientes envolvem o indivíduo e seu ambiente social na superação de situações de 
risco e/ou adversidade de modo a propiciar adaptação social com qualidade de vida 
(2005, p. 15).

Infante identificou três componentes que estão presentes no conceito de 
resiliência: (i) a noção de adversidade, trauma, risco ou ameaça ao desenvolvimento 
humano; (ii) a adaptação positiva ou superação da adversidade; e (iii) o processo que 
considera a dinâmica entre mecanismos emocionais, cognitivos e socioculturais que 
influem no desenvolvimento humano (2005, p. 23). 

Para Erikson a capacidade de ser resiliente acompanha as etapas do ciclo do 
desenvolvimento psicossocial humano, que resumidamente, se apresentam como: 
Desenvolvimento de confiança (do nascimento ao 1º ano de vida); Desenvolvimento 
de autonomia (2 a 3 anos de idade); Iniciativa (4 a 6 anos); Sentido da diligência (7 
a 12 anos); Desenvolvimento da identidade (13 a 18 anos); Protagonismo (19 a 40 
anos); Generatividade (40 a 60 anos); Balanço das realizações (60 anos em diante). 
O autor ensina, ainda, que a resiliência ao ser contextualizada com as etapas de 
desenvolvimento psicossocial permite aos adultos desenvolver expectativas concretas, 
comparável à maturação alcançada pelas crianças que naturalmente avançam nas 
etapas do desenvolvimento (1998, p. 52). 

Assim, o conceito de resiliência mostra-se central na área de desenvolvimento 
psicossocial, pois valoriza a importância de promover o potencial ao invés de destacar 
o evento adverso. Grotberg identificou três categorias relacionadas com os fatores 
de resiliência, a saber: (i) ‘eu tenho’ (apoio disponível no ambiente); (ii) ‘eu sou’ e ‘eu 
estou’ (força intrapsíquica); (iii) ‘eu posso’ (aquisição de habilidades interpessoais e 
à resolução de conflitos). Os fatores de resiliência se alteram conforme as diferentes 
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etapas do desenvolvimento, pressupondo sua presença e interação dinâmica quando 
da ocorrência de experiências adversas (2005, p. 15).

Ao estudar o fenômeno da resiliência durante a adolescência, constata-se a 
existência de um entorno afetivo e material é determinante para a proteção da criança 
que enfrenta adversidades de consequências graves e duradouras, destacando que tal 
entorno, para promover resiliência, precisa resultar em experiências protetoras mais 
intensas e constantes capazes de minimizar os efeitos provocados pelas adversidades. 

A superação de adversidades na situação de vitimização familiar está relacionada 
com a noção de processo, impactado por uma dinâmica que envolve a diferenciação 
emocional ante os fatores de risco, cuja resiliência permite ao indivíduo uma singular 
reconstrução. A experiência é de fato resiliente quando a pessoa vitimizada, e, 
consequentemente, a família e a comunidade são transformadas pela adversidade, 
resultando em espaço reflexivo mobilizador de empatia, altruísmo e compaixão pelos 
outros.

5. CODEPENDÊNCIA, DEPENDÊNCIA EMOCIONAL OU DEPENDÊNCIA AFETIVA 

Em geral relega-se ao familiar envolvido e atingido pela codependência química 
a concepção consequencialista e não seu real papel no enredo forjado, em uma 
espécie de dano colateral. Contudo, desde a década de 1980, por conta de estudos 
com esposas de alcoolistas, começaram a surgir conceitos de codependência, como 
uma expressão para se referir a questões psicológicas, emocionais e comportamentais 
que afligiam as esposas e os filhos de usuários nocivos de álcool (CULLEN & CARR, 
1999 in MAIA, 2021, p. 27).

O termo codependência originou-se a partir dos estudos sobre a dependência 
química, tendo sido atribuído aos familiares de usuários de drogas que também 
apresentavam sinais de dependência, não das drogas, mas uma dependência 
emocional que se manifestava como preocupação constante e fixa na pessoa do 
usuário. 

O codependente ao cuidar excessivamente do outro, enreda-se num processo 
de auto anulação, impondo-se uma necessidade de controle, na tentativa estéril 
de salvar o dependente. À dependência patológica de cuidar pode, ainda, estar 
associados os seguintes sintomas: baixa autoestima, pena, fobia, angústia, ansiedade, 
culpa, depressão e compulsão.

Trata-se de fenômeno sistêmico, enredando prevalentemente núcleos familiares 
afetados pelo uso nocivo de drogas. Na maioria dos casos, pais e/ou cônjuges 
assumem e responsabilizam-se pelos comportamentos do dependente, preocupando-
se excessivamente com o seu bem-estar. Paulatinamente, o codependente vai 
abandonando suas reais necessidades e objetivos de vida, imiscuindo-se num processo 
de autoabandono e autodestruição, apresentando quadros depressivos ou ansiosos 
acentuados. 

A pessoa codependente apresenta, ainda, os seguintes estágios psíquicos 
quando se depara com um familiar envolvido com drogas: i) negação do problema; ii) 
desespero, atrelado ao fracasso com o familiar; iii) controle da conduta do dependente; 
e iv) exaustão emocional, momento em que há a conscientização da doença.

Entre as consequências desencadeadas pela progressão da codependência 
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nas relações familiares, ainda podem ser identificados sintomas de depressão com 
pensamentos suicidas, desordens alimentares, abuso de substâncias químicas 
medicamentosas, violência familiar, relações sexuais extraconjugais ou promíscuas, 
emoções ou explosões intensas, hipervigilância, ansiedade, confiança ou negação 
excessiva e doenças clínicas crônicas.

Ainda que seja natural as mobilizações de cuidado e as políticas públicas sejam 
direcionadas ao usuário nocivo de drogas e/ou a pessoa que, de fato, está ativamente 
envolvida em um processo de recuperação, via de regra se esquece que a relação 
do ser humano com a droga é muito mais complexa que o simples uso das drogas 
e eventuais comorbidades associadas. As relações familiares onde as drogas estão 
perniciosamente enredadas precisam e devem ganhar um hiperfoco para compreender 
a complexidade relacionada ao fenômeno da codependência química. 

O Levantamento Nacional de Famílias dos Dependentes Químicos (LENAD 
-Família) realizado pela Universidade de São Paulo (UNIFESP) aponta que, em 2013, 
28 milhões de pessoas viviam no Brasil com um dependente químico, evidenciando a 
gravidade deste complexo tema.6

Embora, até hoje, não haja um consenso sobre a etiologia da codependência, 
alguns autores a definem como uma doença, um padrão de comportamento ou um 
comportamento apreendido. 

Para Whitfield a codependência não é apenas um vício, mas uma doença adquirida. 
Ele esclarece que desde o momento em que nascemos, vemos o comportamento 
codependente modelado e ensinado por uma série aparentemente interminável de 
pessoas que fazem parte da nossa vida como pais, professores, irmãos e amigos, 
sendo que o exemplo apreendido é internalizado e normalizado, sendo reforçado, 
também, pela “mídia, governo, religião organizada e as profissões de ajuda” (1991, p. 
35 e 105).

Para o mesmo autor a codependência é uma doença que afeta a individualidade 
da pessoa, fazendo com que a pessoa não se importe mais com ela mesma, ocasionando 
desgastes físicos, mentais, emocionais que atingem a vida cotidiana. Porém, para 
outros autores a codependência é um padrão de traços de personalidade (CEMARK, 
1991, p. 266-272). 

Em que pese a disrupção conceitual, não se pode negar que os familiares e amigos 
próximos de pessoas que sofrem transtorno por uso de substâncias encontram-se em 
uma posição de vulnerabilidade, precisando de atenção especial.

A codependência não é quem realmente somos, não é nossa identidade 
permanente, é apenas um rótulo provisório, uma identificação temporária, um termo 
que pode ser usado para ajudar a descrever a verdade do que realmente acontece, 
o que realmente é vivenciado e o que ainda pode ser experimentado nos enredos. 
Assim, a visão de responsabilização da vítima codependente deve ser afastada, 
trazendo-se realismo sobre os fatos para superá-los. 

O processo para aceitar que o problema existente em geral é longo, levando 
em torno de 5 (cinco) anos para que um familiar reconheça que seu ente querido 
é usuário nocivo de drogas (Lenad, 2013) e esse período de evolução é parte do 

6 Verificou-se que não houveram pesquisas mais recentes sobre esse tema para 
embasar o presente estudo. 
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processo terapêutico. A negação que precede o momento de aceitação, na verdade, 
representa uma ausência de capacidade para lidar com o problema, evidenciando 
fuga da realidade e, em que pese se reconheça o problema, entender que se é parte 
dele é outro momento do processo, tão desafiador quanto o primeiro.

Miranda destaca que em muitos casos os familiares nunca se reconhecem 
como codependentes, acabando por inviabilizar a recuperação do dependente, pois 
ele retorna para uma família adoecida (2015, p.11). Para Melody Beattie a pessoa 
codependente é aquela que deixa “o comportamento de outra afetá-la, e é obcecada 
em controlar o comportamento dessa outra pessoa” (2017, p. 42). 

No mesmo sentido, pode-se dizer que o fenômeno da codependência é a ausência 
de habilidade individual em nutrir um relacionamento saudável com os outros e em 
contrapartida preservar sua própria saúde mental. Assim como outros pesquisadores 
contemporâneos, também adota posição mais abrangente sobre codependência, não 
atrelando à existência de uma relação direta com um usuário nocivo de drogas. 

6. CODEPENDÊNCIA E A MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA

A codependência feminina pode ser entendida, então, como uma manifestação 
psíquica que é identificada nas companheiras dos usuários abusivos de drogas que 
tendem a responsabilizar-se pelo comportamento nocivo do parceiro, assumindo o 
papel de cuidadoras e protetoras, esquecendo-se do seu papel real de companheira/
esposa.

O fenômeno da codependência foi identificado inicialmente em esposas e 
companheiras de homens alcoolistas que frequentavam o Alcoólicos Anônimos 
(AA), fazendo surgir então, um grupo de mútua ajuda de mulheres codependente. 
O fenômeno da codependência pode ser identificado, também, em outros tipos de 
relações fraternais, como entre mães e filhos usuários de drogas. A sua ocorrência 
pode ter como consequência prática a violência contra a mulher (seja pelo usuário de 
substâncias, seja pela exposição a violações de direito), assim como a mulher vítima 
de violência anterior, por outro/os companheiro/a/os, pode estar mais sujeita a se 
envolver em relacionamentos codependentes. 

Bretanha et al (2022, p. 280) destacam que a violência, “enquanto fenômeno 
sociocultural, deslinda a complexidade que envolve o vínculo, o laço social e os 
interesses materiais e morais”, sendo necessária uma articulação entre diversos 
mecanismos estatais como saúde, direitos e serviço social para que a pessoa 
enredada seja tratada com a humanidade necessária para conseguir transcender a 
situação em que se encontra. Outrossim, quando o controle psicológico exercido pelo 
parceiro fica sob ameaça, ele pode apelar para a violência, acarretando continuidade 
e agravamento no padrão de abuso.

Para os mesmos autores, em que pese a Lei Maria da Penha tenha marcado 
um grande avanço na proteção da mulher vítima de violência, com a estruturação 
de um sistema próprio de recebimento de denúncias, acolhimento de vítimas, 
mecanismos processuais finalísticos de proteção que garantem a saída do agressor 
do lar, extensão de medidas protetivas aos filhos e decretação de prisão preventiva 
em casos de risco iminente à integridade física da mulher, com o passar do tempo sua 
aplicabilidade necessitou ser aperfeiçoada; exemplo disto, foi a alteração interpretativa 
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operada no artigo 16 da Lei Maria da Penha, em que por meio da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº4.424 do DF o Supremo Tribunal Federal reconheceu que em 
casos de Lesão Corporal, independente da extensão da lesão, a ação penal é pública 
incondicionada, ou seja, não há necessidade de representação da vítima para que o 
agressor seja processado criminalmente pela sua conduta.

Verifica-se que, embora ainda haja muito o que se melhorar nas rotinas e 
mecanismos de proteção às mulheres “tais esforços demonstram a mudança nas 
estruturas e protocolos de atuação do Poder Judiciário e Ministério Público, a exemplo 
da inclusão dos princípios da Justiça Restaurativa e dos Círculos da Paz” (BRETANHA, 
2022, p. 280).

Em que pesem os avanços operacionalizados na esfera pública, abuso ou violência 
entre casais ou parceiros é um fenômeno presente na intimidade da sociedade, ou 
seja, na família. O espectro psicológico da violência nesse cenário é pouco detectável 
e difícil de provar, apresentando poder lesivo diferente ao da violência física, esta 
última mais explícita. 

Em pesquisas realizadas entre os anos de 2005 a 2012 constatou-se que os 
enredos de violência familiar não são escancarados, havendo sutileza e manipulação 
pelos seus integrantes, fazendo com que a violência seja naturalizada e passe a fazer 
parte da rotina do casal. Nesta situação a vítima passa a perder sua identidade e 
autoestima, estigmatizando-se frente aos conflitos que ocorrem, pois creem que são 
merecedoras da violência e sentem-se culpadas pelo fracasso da relação conjugal 
(MAIA, 2021, p. 86)

Como consequência da violência, as vítimas apresentam doenças como estresse 
crônico desencadeando outras doenças físicas e psicológicas como ansiedade, 
problemas com o sono e/ou alimentação, cansaço crônico, cefaleias, tristeza, apatia, 
depressão, consumo de psicofármacos e alto risco de abuso do álcool.

Já o perfil do parceiro(a) agressor(a) é marcado por uma pessoa que, em verdade, 
é dependente da vítima e insegura em relação aos seus sentimentos, isso, aliado a uma 
personalidade controladora e com pouca capacidade empática. Na maioria dos casos 
o agressor viveu em um lar abusador e controlador, observando-se que o consumo de 
álcool e outras drogas favorece este padrão de atitudes (MAIA, 2021, p. 86). 

Para além da violência doméstica, a codependência da mulher vítima de violência 
pode afetar a motivação e a efetividade do tratamento do usuário de substâncias 
psicoativas e até imputar situação de insegurança jurídica a esta mulher, que pode 
enfrentar acusações criminais por suposto envolvimento com o tráfico de drogas.

Um levantamento realizado em 2007 pelo Governo Federal demonstrou que a 
maioria das mulheres encarceradas no Brasil por envolvimento com o tráfico de drogas 
estavam nessa situação ou por serem “usada pelos homens do tráfico como forma de 
protegerem a si mesmos e a seus comparsas” ou foram presas por transportarem 
drogas para dentro do presídio após serem chantageadas pelos companheiros. 
(BRASIL, 2007, pg. 81).



103

MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume IV

7. CUIDADO AOS FAMILIARES DE USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS POR MEIO 
DAS PICS

Ora, qual seria a natureza da atenção prestada às famílias de modo a promover 
resposta socialmente pacificadora e legalmente justa quando o laço social é 
desfuncionalizado pelo uso de drogas? Neste caso, quem de fato é a vítima? Fato 
é que mais recentemente a população passou a pleitear acesso à política pública a 
partir da perspectiva emancipadora dos direitos, visando a superação das mazelas 
causadas por conflitos que degeneram os núcleos familiares em disfuncionalidade e 
violência. A discussão sobre codependência desperta o seguinte debate: Quem cuida 
do cuidador?

Uma base familiar sólida é fator de resiliência ao uso de drogas e a participação da 
família auxilia no processo de recuperação. Entretanto, pouco se fala da necessidade 
de cuidado aos familiares de usuários de drogas. Isso porque, uma base familiar sólida 
pressupõe uma família estruturada emocionalmente, mas esta não é a realidade e 
as responsabilidades assumidas pelos familiares acabam desencadeando desgastes 
físicos e sobrecarga emocional. 

Diante disso, uma primeira estratégia de suporte emocional é o próprio familiar 
desenvolver mecanismos de autoconhecimento para identificar em si suas vontades e 
descobrir estratégias de enfrentamento antes de exercer a função de cuidador. Essas 
medidas permitem que o usuário de drogas considere a família como aliada e contribui 
para o processo terapêutico. Dessa forma, mostra-se de suma importância identificar 
socialmente as necessidades de saúde dos familiares, para torná-las o ponto principal 
das intervenções e práticas.

Atentos a estas sutis e subjetivas demandas de cuidado e atenção, o Ministério da 
Saúde disponibilizou as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS). Trata-
se de recursos terapêuticos que buscam a prevenção de doenças e a recuperação da 
saúde, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico 
e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. 

A Portaria nº 971/2006 estabeleceu as seguintes práticas via Política Nacional de 
Práticas Integrativas e Complementares no SUS (PNPIC): Medicina Tradicional Chinesa/
Acupuntura, Medicina Antroposófica, Homeopatia, Plantas Medicinais e Fitoterapia, 
Termalismo Social/Crenoterapia, Arteterapia, Ayurveda, Biodança, Dança Circular, 
Meditação, Musicoterapia, Naturopatia, Osteopatia, Quiropraxia, Reflexoterapia, 
Reiki, Shantala, Terapia Comunitária Integrativa, Yoga, Apiterapia, Aromaterapia, 
Bioenergética, Constelação familiar, Cromoterapia, Geoterapia, Hipnoterapia, 
Imposição de mãos, Ozonioterapia e Terapia de Florais.

Embora não estejam dotadas de orçamento público próprio e enfrentem grande 
resistência por entidades profissionais por serem entendidas como não convencionais, 
ou seja, afastando-se da terapêutica médica, as PICS são transversais e se fundam em 
saberes de base tradicional. Se viabilizadas no SUS, podem estar presentes em todos 
os pontos da Rede de Atenção à Saúde, apresentando grande potencial de atuação, 
considerando a visão ampliada do processo saúde/doença e da promoção integral do 
cuidado humano, incluindo as boas práticas de autocuidado. As indicações abrangem 
holisticamente os aspectos físico, psíquico, emocional e social. 

Diante disso, considerando a definição dada pelos autores Whitfield, Cemark 
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e Melody Beattie à codependência, podemos classificá-la como um transtorno da 
personalidade tendo a doutrina especializada classificado como uma doença presente 
no CID-10 e, portanto, que merece atenção do Sistema de Saúde (ZAMPIERI, 2004, p. 
123-134).

Em que pese as dificuldades apontadas acima, sua existência não é completamente 
ausente, o I Encontro Nordestino de Práticas Integrativas e Complementares em 
Saúde, ocorrido em 30/05/2013 a 02/06/2013 em Juazeiro na Bahia dá conta que 
em algumas localidades do país as PICS são utilizadas como recurso auxiliar para 
gestantes e em outros casos com foco nos CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) 
para auxiliar o tratamento de doenças e transtornos mentais. Nesse contexto as 
PICS são um recurso auxiliar no tratamento do codependente como demonstrou um 
estudo realizado no Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Boa Vista, em Recife/PE 
chamado ‘“Controlando minha maluques” - Dançando a Vida no CAPS Boa Vista’. 
A experiência foi realizada entre 2010 a 2012 com o projeto Biodanza, com foco 
alternativo ao modelo hospitalocêntrico, obtendo como resultados a melhora da 
autoestima de pessoas depressivas e, em especial, demonstrou que “Usuários com 
um grau aumentado de dependência dos familiares resgatam sua autonomia nos 
pequenos gestos e atividades cotidianas”, ou seja, na abordagem da codependência 
(UNIVASF, p. 367-373).

Cumpre destacar que a literatura especializada vem indicando benefícios no 
desenvolvimento de práticas interdisciplinares em saúde mental, que permitam “um 
acolhimento global e integrativo do sujeito em sofrimento psíquico” ensejando um 
movimento de reformulação do modelo de cuidado empregado no Sistema Único 
de Saúde (MIRANDA e VIEIRA, 2021, p. 4). Freire et al observaram a importância 
em se trabalhar com a pessoa atendida na rede de saúde de forma integral, 
compreendendo a singularidade de cada indivíduo “utilizando de práticas integrativas 
e complementares como tratamentos condizentes com a disposição do usuário.” 
No depoimento das usuárias verifica-se que as PICS ganham contornos fáticos e se 
mostram transformadores da realidade individual (2016, p. 9-26): 

“Assim, é reciprocidade. Eles me ensinam como é que eu devo 
agir, assim, eles me dão direcionamento, e eu tenho, como 
todo, minha força de voltar a vida, assim, né, de, de retribuir, 
que é pro meu próprio bem. Por exemplo, na ginástica, eu faço 
de tudo pra mim tá ali, que eu tenho que fazer eu faço, eu sinto 
prazer.... Eu precisava de uma pessoa que cuidasse de mim. 
Mas eu to conseguindo, eu mesma ir fazer, tô conseguindo 
mesmo cuidar de mim” [sic] (Sujeito 2, fevereiro de 2015).

“Não, ele entende, ele entende muito bem, meu marido 
entende super bem, sabe por que? Porque ele me trata muito 
bem, mas assim o meu filho também me trata, agora acontece 
que meu filho, eu acho assim, que eu sem eu querer acho que 
eu passei um pouco de ansiedade pra ele” [sic] (Sujeito 3, 
fevereiro de 2015).

Pelos estudos realizados a partir da abordagem das PICS nos Estados de 
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Pernambuco e no Ceará acima citados é possível verificar mudanças significativas 
no comportamento dos usuários, inclusive aqueles afetados pela codependência, 
fazendo com que o indivíduo compreenda seu papel no sistema familiar e consiga ser 
protagonista de sua história definindo novos rumos.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A vinculação entre o usuário de drogas com sua família e, eventualmente, com 
a sociedade, via de regra é disfuncional, posto que intensa e fusionada, catalisadora 
de violência e conflitos. Eventualmente, o consumo pode não ser o único problema 
na família e as tentativas para resolver a situação da dependência podem atuar como 
reforçadoras de violência física, psicológica, entre outras. Nessa perspectiva é que 
ganha destaque o Projeto de Lei para a criação do Estatuto da Vítima, tendendo a 
trazê-la para um papel atuante junto aos sistemas de justiças e, quem sabe, dentro 
dos programas destinados a restauração dos sujeitos envolvidos nos conflitos

A abordagem com as mulheres identificadas como codependentes, busca a 
conscientização dos papéis que cada um ocupa no vitimizado enredo familiar para 
despertar motivação para a mudança, almejando alternativas mais funcionais de 
convivência e qualidade de vida.

Com a presente pesquisa, constatou-se que a criação de relacionamentos mais 
funcionais é proporcional com o impacto da dependência química do companheiro(a) 
dentro do sistema familiar, ou seja, quando as famílias se mostram adaptadas às 
disfuncionalidades acabam apresentando uma estrutura familiar mais rígida, tornando 
as relações superprotetoras e infantilizadas, contexto no qual qualquer proposta de 
superação é trabalhosa. 

Contudo, quando as relações familiares enfrentam períodos de crise como o 
impacto da violência ou o encarceramento, é possível que dessa situação consiga-
se readaptar os relacionamentos criando fatores de resiliência que passem a operar 
contribuindo para a manutenção da sobriedade, inclusive emocional. Por certo que 
este não é o cenário ideal, ainda mais quando a codependente não vislumbra sua 
condição psíquica. 

Noutro vértice, quando já existe o entendimento dessa condição e a própria mulher 
busca auxílio é possível formular intervenções que ofereçam suporte progressivo de 
mudança nos padrões de interação em prol da inclusão pautada na funcionalidade do 
comportamento. Neste campo o resultado da atenção, seja desencadeada via rede de 
proteção (CAPS/SUS) ou programa judicial (embalado pelo Estatuto da Vítima), passa 
a cumprir objetivo resiliente e reparador quando inclui na intervenção a perspectiva 
psicossocial para que consiga superar ou transformar a situação na qual se enredou e, 
assim, deslindar desejos, vislumbrar objetivos e desenvolver projeto de vida.

Nessa perspectiva é que se mostra necessária a compreensão do que é a 
codependência pelos operadores que futuramente irão lidar com o sistema de 
proteção às vítimas, em especial os integrantes do Ministério Público, para o correto 
atendimento dos codependentes nos programas judiciais e na rede de atenção, pois 
representarão importantes parceiros no processo de transformação dos vínculos e na 
qualidade de vida. 

Diante disso, é que verifica que as formas de ingresso das vítimas da 
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codependência ocorrerão ou pelo sistema de justiça ou pelo SUS, podendo nesta 
última serem fortalecidas as políticas públicas para implementação das PICS, para 
que as vítimas possam alcançar o almejado espaço reflexivo de escuta e motivação 
para o tratamento, passando colaborar consigo e com a superação da dependência 
do seu familiar. 

Independentemente da via de acesso para os familiares impactados pela 
codependência, se faz necessária a estruturação de política pública psicossocial 
que promova a emancipação e a dignidade humana, avançando para além das boas 
práticas da saúde e da assistência social ao engajar os codependentes em programas 
judiciais e/ou via rede de atenção. 

A expansão da rede de proteção a outros programas e serviços com a integração 
de novos atores e recursos holísticos, popularizando a transversal Política Nacional 
de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), certamente proporcionará 
elementos de resiliência psicossocial na superação da fragmentação do cuidado e da 
invisibilidade da política pública relacionada com a codependência.

Assim, face às novas atribuições previstas no âmbito do Estatuto da Vítima, que 
atribui ao Ministério Público diligenciar e assegurar às vítimas “a prestação de apoio e 
atendimento especializado, por meio de equipe multidisciplinar da própria instituição 
ou pelo devido encaminhamento às redes de apoio externa”, compete-lhe atuar de 
modo intersetorial, interinstitucional, interdisciplinar, transversal e colaborativo de 
modo a garantir a mobilização desta política pública psicossocial, seja na rede de 
proteção ou no planejamento institucional dos programas patrocinados pelo Sistema 
de Justiça.
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A IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO MULTIDISCIPLINAR NO COMBATE AO ABUSO 
SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Eduardo Alfredo de Melo Simões Monteiro1 

RESUMO: A violência sexual contra crianças e adolescentes é assunto complexo 
e de grande dificuldade de ser elucidado perante a sociedade, visto que a maioria 
dos casos ocorre justamente no lar da vítima. Compreender que há uma dinâmica de 
manutenção familiar da violência e como as relações afetivas oprimem a vítima e a 
silenciam é fundamental para que a atuação dos profissionais envolvidos busquem 
proporcionar maior possibilidade de revelação do crime, assim como a manutenção 
da realidade da violência. Nessa perspectiva, este artigo visa elucidar e refletir sobre 
a necessidade de integração entre os diversos setores da sociedade que auxiliam 
na manutenção dos direitos das vítimas e a esclarecer como uma visão dinâmica 
sobre o processo diminui a probabilidade de que a denúncia seja mais traumatizante 
que a própria violência vivida. Assim, por meio dos ensinamentos de Fürniss, do 
reconhecimento de que crianças e adolescentes são sujeitos de direito pela Lei n.º 
13.431 e de larga experiência com casos de violência contra crianças e adolescentes, 
pretende-se neste artigo ressaltar a importância de um trabalho coordenado e integral 
das Redes de Proteção e Sistemas de Justiça. Compreender o papel de cada agente 
social no processo e como as normas e procedimentos devem ser estabelecidos 
com eficiência e qualidade, torna-se questão preliminar para que a criança e o 
adolescente vítimas de violência sexual tenham seus direitos resguardados acima de 
qualquer atuação específica. Em complemento, sugere-se neste artigo que os fluxos e 
protocolos de atendimento às vítimas sejam construídos de forma multidisciplinar e 
por profissionais com expertise sobre o tema, com o objetivo de reconhecer e valorizar 
as diretrizes de atendimento estabelecidas pela Lei nº 13.431.  

PALAVRAS-CHAVE: Abuso Sexual. Multidisciplinar. Sistema de Garantia de 
Direitos. Fürniss. Criança e Adolescente.

1. INTRODUÇÃO

Trabalhar com violência sexual contra crianças e adolescentes não é tarefa fácil 
e tampouco amadora. Envolve, em um primeiro plano, uma disposição particular 
e individual de querermos enxergar aquilo que se quer ocultar, rompermos com a 
barreira do nosso próprio horror e de nossas idealizações construídas, histórica e 
socialmente, em torno das relações familiares. Envolve, principalmente, a certeza 
de que qualquer vítima tem o direito de ser ouvida e protegida de forma digna e, 
sobretudo, profissional, por todos os agentes que compõem o Sistema de Garantia de 

1 Promotor de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça do Fórum Descentralizado 
do Boqueirão – Comarca da Região Metropolitana de Curitiba. Atualmente designado na 
Corregedoria Geral do Ministério Público do Paraná. Especialista em Direito Público, com 
ênfase em Direito Administrativo em Direito Sanitário.
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Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA)2.
Na lida forense, tanto na esfera da justiça criminal, quanto na da justiça da 

infância e juventude, não são poucas as vezes em que nos deparamos com situações de 
violência sexual contra crianças ou adolescentes cujos instrumentos e cujas soluções 
jurídicas tradicionalmente disponibilizados pelo ordenamento jurídico, infelizmente, 
não alcançam as soluções que imaginamos adequadas ou justas. Felizmente, em 
algumas poucas ocasiões, defrontamo-nos com situações cuja família se mostra 
protetiva e a responsabilização criminal é realizada.

Diante de quadros tão díspares, uma série de questionamentos surgem. Por 
que, afinal, pais, padrastos e avós, por exemplo, por anos a fio, abusam justamente 
daqueles que deveriam educar e proteger? Por que as vítimas muitas vezes se calam 
ou se retratam e suas mães parecem não as proteger? Por que, apesar da gravidade 
dos fatos, processos relacionados à violência sexual contra crianças tramitam de forma 
tão lenta e parecem casar um mal maior à vítima? Por que atendimentos terapêuticos 
especializados não são prontamente disponibilizados para a vítima e seus familiares 
pela Rede de Proteção3? 

Em meio a tantos inquietantes questionamentos, parece natural refletir sobre 
a dificuldade de se trabalhar no enfrentamento da violência sexual contra crianças e 
adolescentes, a qual ocorre, predominantemente, no seio da própria família. Por isso, 
ao longo destas linhas, algumas reflexões serão levantadas, com um único objetivo: 
trazer um pouco de luz a um tema tão obscurecido e, quem sabe, fornecer informações 
e subsídios que auxiliem aqueles que sinceramente se decidam a atuar em casos de 
violência sexual contra crianças e adolescentes.

Nessa caminhada, algumas referências serão trazidas. Falaremos daquilo que 
conhecemos e das experiências que conquistamos. Escolhemos, portanto, o nosso 
caminho, sem desmerecer tantas outras valiosas abordagens.

Para iniciar esse convite à reflexão, é fundamental conhecer os ensinamentos 
do médico alemão Tilman Fürniss, que escreveu uma das obras mais impressionantes 
sobre o assunto: Abuso sexual da criança: uma abordagem multidisciplinar. Um 
manual interessantíssimo sobre sua experiência profissional no tratamento de abuso 
sexual de crianças e adolescentes, ao longo de 15 anos, em Berlim, Amsterdam e 
Londres. Sua leitura é imprescindível e impactante a todos que desejem lidar com o 
tema e nos alerta sobre a necessidade de conhecer o fenômeno da violência sexual 
intrafamiliar “por dentro”, ou seja, pela perspectiva da vítima, de sua família (mãe e 
abusador também) e daqueles que intervirão profissionalmente nos casos. As lições 
aqui trazidas, portanto, não são originais, mas derivam do imenso e qualificado 
trabalho desenvolvido por esse notável profissional.

2 O Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA), instituído 
em 2006, consolidou-se pela Resolução 113 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e 
do Adolescente (Conanda), para assegurar o acesso das crianças e dos adolescentes aos seus 
direitos, por meio da integração e articulação entre o Estado, as famílias e a sociedade civil. É 
composto por vários órgãos e atores sociais que trabalham em três eixos: defesa, promoção 
de direitos e controle social.
3 A Rede de Proteção é o conjunto de entidades e atores sociais que garantem os 
direitos de crianças e adolescentes, constituída por representantes do poder público, como 
promotores e juízes das Varas da Infância e da Juventude, assim como por profissionais de 
Assistência Social e outros agentes sociais.
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Do mesmo modo, no contexto nacional, o assunto é devidamente amparado 
pela importante Lei nº 13.431, introduzida no ordenamento jurídico brasileiro a 
partir de múltiplos esforços da organização não governamental Childhood Brasil4. 
Essa lei representa, hoje, o mais importante marco jurídico sobre violência contra 
crianças e adolescentes e instituiu o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do 
Adolescente vítima ou testemunha de violência. Não se trata, portanto, da “lei da 
escuta especializada” ou da “lei do depoimento especial”, mas da “lei dos direitos 
fundamentais das crianças e adolescentes vítimas de violência”. 

Sua contribuição é imensa porque, ao lado de outros relevantes textos 
normativos (Constituição Federal e Estatuto da Criança e do Adolescente), sedimentou 
a compreensão de que a criança ou o adolescente vítima de violência deverá ser 
sempre valorizado e respeitado, compreendido e tratado como sujeito de direitos 
e não objeto de prova ou tutela do direito alheio. Estabeleceu 15 (quinze) direitos e 
garantias fundamentais que devem ser decorados e obrigatoriamente respeitados, 
e anunciou a necessidade de integração (não por acaso) das políticas públicas dos 
Sistemas de Justiça, Segurança Pública, Assistência Social, Educação e Saúde (art. 14).

Em minha esfera de atuação local, o surgimento da Liga de Enfrentamento contra 
Violência Sexual da Criança e Adolescente do Boqueirão, em Curitiba-PR, representa 
uma revigorante experiência profissional que uniu os integrantes do Sistema de 
Justiça da Infância e Juventude do Fórum Descentralizado do Boqueirão (Promotor 
de Justiça, Juiz de Direito e Defensora Pública e suas maravilhosas equipes técnicas), 
representantes das políticas públicas municipais (Saúde, Assistência Social e Educação) 
e estadual (Educação) de atendimento à população infanto-juvenil e a comunidade do 
Boqueirão (organizações não governamentais e cidadãos). Comprovou o que apenas 
líamos: trabalhar de forma multiprofissional e integrada no enfrentamento à violência 
sexual é possível e proveitoso, desde que haja a preocupação de se estimular o 
desenvolvimento de conhecimento técnico especializado (capacitação) e a criação de 
estruturas de serviços e rotinas de trabalho favoráveis (serviços e servidores).

Assim, acalentando o desejo de contribuir, de alguma forma, mesmo que 
pequena, com a almejada integração da atuação dos Sistemas de Justiça (Vara da 
Infância e Juventude e Vara Criminal), do Sistema de Segurança Pública e da Rede de 
Proteção, é que escrevo estas linhas.

2. O ABUSO SEXUAL, UMA VELHA HISTÓRIA DE FAMÍLIA

Afinal, do que estamos falando? Parece intuitivo e até desnecessário conceituar 
a violência sexual ou o abuso sexual. No entanto, é apenas mais uma ilusão 
comunicativa. Por isso, a Lei n.º 13.431, preferiu conceituar a violência sexual como 
qualquer conduta que constranja a criança ou o adolescente a praticar ou presenciar 
conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso, inclusive com a exposição do corpo 

4 A Childhood Brasil faz parte da World Childhood Foundation (Childhood), inaugurada 
em 1999 pela Rainha Silvia da Suécia. A organização é certificada como Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) e tem escritórios na Suécia, na Alemanha e nos 
Estados Unidos. No Brasil, atua no combate à exploração e ao abuso sexual de crianças e 
adolescente, e implementa, por meio ações e projetos, o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA). Mais informações < https://www.childhood.org.br/>.
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em foto ou vídeo (art. 4o, inciso III); e definiu como abuso sexual, a ação por meio 
da qual se utiliza a criança ou o adolescente para fins sexuais, com conjunção carnal 
ou outro ato libidinoso, realizado de modo presencial ou por meio eletrônico, para 
estimulação sexual do agente ou de terceiros (art. 4º, inciso III, alínea “a”).

Ao lermos os conceitos definidos pela lei, observamos que são descritivos, 
dotados de clareza e objetividade, e que atendem à boa técnica legislativa. A pergunta 
é: na prática, compreender e distinguir o que seja violência sexual e abuso sexual é tão 
simples assim? Uma das maiores dificuldades no enfrentamento da violência sexual 
contra crianças e adolescentes é justamente tentar simplificar algo que é complexo. 
Enquadrar a conduta incestuosa no tempo e no espaço e acreditar que a violência 
sexual ou o abuso sexual se resumam a um ou mais fatos isolados que “simplesmente 
aconteceram”, por exemplo, são aspectos com os quais os profissionais se depararão 
na prática desses casos.  

A propósito, enfatizamos que tanto os discursos fatalistas (“é assim, sempre foi 
assim, sempre será assim”), quantos os que negam a natureza sexual da conduta ou 
minimizam a sua gravidade (“foi só um toque, não foi abuso”, “só aconteceu porque ele 
estava bêbado”, “foi só uma vez”) prejudicam a adequada compreensão do fenômeno 
da violência sexual e dificultam o combate à cultura do estupro5 e a transformação da 
sociedade brasileira impregnada por essa dinâmica nociva.

Segundo a ABRAPIA6 (2002, p. 08), 

“O abuso sexual é uma situação em que a criança ou o 
adolescente é usado para a gratificação de um adulto ou de 
um adolescente mais velho baseado em uma relação de poder 
que pode incluir desde carícias, manipulações da genitália, 
mama ou ânus, exploração sexual, voyeurismo, pornografia e 
exibicionismo, até o ato sexual com ou sem penetração, com 
ou sem violência física.”

Para a Psicologia, portanto, a compreensão do abuso sexual infantil, para além 
da descrição das condutas, envolve outro componente, que deve, inclusive, ser 
destacado: a relação de poder que vincula seres de maturidade física e emocional 
diferentes, cuja vítima comumente depende estruturalmente do agressor.

Não é por outro motivo que o abuso sexual contra crianças e adolescentes 
geralmente acontece no “lar”. Santos (2012, p. 67) esclarece que “o agressor, em geral, 
começa contatos que não são sexuais, que vão evoluindo para contatos mais íntimos 
com finalidades sexuais”. É nesse sentido que o agressor utiliza sua posição de poder 

5 Embora o termo cultura sugira a legitimação de um comportamento positivo e 
generalizado em uma sociedade, nesta expressão, “cultura do estupro”, o termo não assume 
esse sentido. Pelo contrário, aqui indica como a sociedade estruturalmente naturaliza o 
estupro, culpabilizando a vítima e minando qualquer possibilidade de condenação do ato e do 
agente da violência. A expressão surgiu na década de 1970, com a segunda onda do feminismo, 
e explicita o debate sobre como a estrutura social e as instituições silenciam e relativizam 
a violência contra a mulher, naturalizando o comportamento predatório e desumano do 
agressor e culpabilizando a vítima da violência, haja vista que o agressor é omitido/apagado 
do debate, o qual centraliza-se na exposição e humilhação do comportamento da vítima. 
6 Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e à Adolescência.
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sobre a vítima que pouco ou nenhum recurso emocional tem para compreender as 
investidas do agressor como um mal para si. Dessa forma, segundo a mesma autora, 
a vítima permanece em um estado de dúvida, podendo se sentir gratificada, mas, ao 
mesmo tempo, confusa pelo desenrolar dos acontecimentos.

“(...) a criança tem maior dificuldade de entender que a 
situação está tomando conotações sexuais e pode sentir-se 
gratificada afetivamente. Além disso, pode experimentar 
sensações táteis que também podem ser prazerosas. A 
violência sexual pode ocorrer por anos sem que haja uma 
relação sexual, existindo apenas contatos sexuais.” (SANTOS, 
2012, p. 67)

A vítima, dessa forma, não tem escolha. Sente-se envolvida em uma trama 
cuja natureza sexual não compreende e da qual não consegue se desvencilhar. 
O agressor se vale do ambiente doméstico para relativizar a violência. A partir 
de investidas incialmente afetivas, como aponta Santos, vai intensificando a 
abordagem gradualmente, violando a criança aos poucos, ao ponto que fica difícil 
para ela reconhecer a escalada do abuso, culminando no abuso sexual. Precisamos 
urgentemente compreender que o 

“sentimento de culpa da criança origina-se de seu senso 
equivocado de responsabilidade, que deriva do fato de ter 
sido uma participante no abuso. Essa confusão muitas vezes 
é reforçada pelas ameaças da pessoa que cometeu o abuso, 
de que a criança será responsável pelas consequências se 
revelar o abuso.” (FÜRNSS, 1993, p. 17)

Por isso, há “grande dificuldade de se parar o abuso sexual da criança, romper 
o segredo, criar e manter a realidade e lidar com os apegos mútuos, frequentemente 
muito fortes e destrutivos, entre a pessoa que abusa e a criança” (FÜRNISS, 1993, p. 
40). Ou seja, a criança fica enredada em uma trama de culpabilização, que dificulta 
a denúncia da violência vivida. O agressor se valerá dessa posição afetiva e de 
dependência da vítima para a manutenção do abuso. Segundo Santos (2012, p. 66), a 
violência sexual “não é um evento isolado e desconectado da realidade da família” e 
“em geral, antes de haver o abuso propriamente dito já existe uma dinâmica familiar 
que propiciará o abuso e posteriormente sustentará a manutenção deste”.

Percebemos, assim, que existirão fatores ou condicionantes que favorecerão a 
ocorrência do abuso sexual em determinada família. A relação incestuosa, portanto, 
não se limita à relação que se estabelece entre a vítima e o agressor, mas, envolve, 
também, a mãe e os demais familiares, que poderão ou não saber ou ter consciência 
da sua ocorrência. Contudo, todos, de alguma forma, estão fortemente conectados e 
são atravessados pela violência sexual intrafamiliar.

 Dessa forma, ao contrário da abstração realizada no âmbito do Direito, cuja ótica 
sobre a violência sexual resume-se à tipificação de uma ou várias condutas isoladas, 
a Psicologia nos permite enxergar o abuso sexual intrafamiliar como ele de fato é, ou 
seja, como uma velha história de família, com personagens bem definidos, dentro 
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de um contexto disfuncional identificável (não ocasional), com um começo, meio e, 
quem sabe, um fim.

2.1. O COMBATE AO ABUSO SEXUAL INFANTIL É MULTIDISCIPLINAR

Por que, afinal, a violência sexual deve ser compreendida como um problema 
multidisciplinar genuíno e genérico? Por que trabalhar com esses casos requer a 
estreita cooperação de uma ampla gama de profissionais? 

Complexidade. A violência sexual de crianças e adolescentes é tão complexa 
que exige a atuação de muitos profissionais para que todos os direitos dos menores 
sejam garantidos e para que se possa fazer o combate efetivo dessa prática. Ou, como 
bem assegura Fürniss (1993, p. 98), porque “o abuso sexual da criança é um problema 
maior do que o esforço, as capacidades e as responsabilidades de uma única profissão 
conseguem abraçar”. E é bom que se diga isso de uma vez só, simples e diretamente.

Sim, atuar em casos de violência sexual exige a atuação conjunta, coordenada e 
integrada entre diversos profissionais. Geralmente, quando há um abuso, as crianças e 
os jovens selecionam um ouvinte com o qual se sentem seguros para fazer a denúncia. 
Por isso, o trabalho inicia com os sujeitos que usualmente mantêm contato com essas 
crianças e adolescentes e que, por isso, podem identificar sinais de violência ou serem 
os ouvintes escolhidos para se revelar a violência. 

O trabalho passa, ainda, pelos representantes do Sistema de Justiça, que atuarão 
tanto nos processos criminais quanto nos protetivos (Justiça da Infância e Juventude), 
e segue por todos os outros profissionais que integram a Rede de Proteção e são 
responsáveis por dar apoio à vítima e aos seus familiares na área da saúde físico-
mental, educacional e assistencial.

A conclusão é lógica, mas a sua execução é difícil. Exige, inicialmente, que cada 
profissional reflita sobre os motivos que estão por trás deste comando, desta ordem. 
Eis aí um grande desafio. A prática nos mostra que a violência sexual é interpretada por 
ângulos muito diferentes por cada profissional, muitas vezes específico e isolado da 
realidade ou contexto social. Nesse sentido, muitos profissionais se identificam com 
diferentes membros e aspectos da família, segundo seus interesses, sem perceber 
que o sucesso da sua intervenção não depende apenas da qualidade da própria 
intervenção, mas da organização e estrutura do contexto em que é realizada.

Segundo Fürniss (1993, p. 86), “todos nós interferimos em detrimento da criança, 
cegamente e de modo formal, em um processo global que não compreendemos. Cada 
um de nós pode ter interferido com boas intenções e o resultado ainda é um desastre 
para a criança e a família”. Por isso, a integração e cooperação entre os profissionais é 
tão fundamental nesse processo, visto que uma visão ampla dos atores que compõem 
o trabalho pode diminuir as especificidades de perspectivas e garantir que tanto haja 
um objetivo comum na garantia dos direitos das vítimas e de seus familiares, como 
que cada profissional cumpra seu papel ao longo do processo sem se sobrepor ao 
exercício de outro agente. 

Na área criminal, por exemplo, delegados se esforçam para angariar provas 
suficientes à demonstração da prática criminosa e, quando os promotores de justiça 
conseguem ajuizar as ações penais necessárias, empenham-se em demonstrar para os 
juízes criminais a necessidade de condenação dos réus, incumbindo a estes últimos, 
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por sua vez, aplicar a pena necessária à reprimenda do crime cometido.
Já na área protetiva, as preocupações da Rede de Proteção e dos Conselheiros 

Tutelares se voltam para relatar para os promotores de justiça da infância e juventude 
os casos de violência sexual que lhes chegam ao conhecimento. Surge, então, nesse 
contexto, o acolhimento institucional como o caminho provável ou inevitável para 
resguardar a integridade físico-mental da vítima, até que o juiz da infância e juventude 
consiga identificar os familiares (preferencialmente) mais aptos a exercerem a sua 
guarda ou decida pela destituição do seu poder familiar, direcionando-a para adoção. 
Finalmente, na área sanitária, médicos e psicólogos oferecem tratamento às vítimas 
e aos seus familiares com a esperança de que eles consigam superar os traumas 
psicológicos e encontrem subsídios para modificar os relacionamentos familiares 
disfuncionais já estabelecidos.

Todavia, sem que haja a integração dessas atuações multidisciplinares, os 
diversos profissionais que atuarão no caso não alcançarão os seus objetivos e, o que 
é pior, poderão praticar violência institucional, favorecendo a revitimização daquela 
criança já penalizada. Assim, adverte Fürniss (1993, p. 24) que:

“Profissionais altamente competentes muitas vezes intervêm 
no contexto errado, infligindo dano secundário quando 
intervém prematuramente e fora do contexto. Pais são presos 
apenas para serem libertados, sem se levar em consideração 
o efeito promotor-de-crime de tal intervenção evitadora-de-
crime. Crianças são removidas a esmo, com resultados a longo 
prazo dessa proteção à criança promotora-de-abuso, quando 
finalmente retornam à família sem qualquer trabalho de 
proteção ou tratamento sendo realizado na família. Famílias 
que foram submetidas a intervenções não coordenadas e 
malsucedidas fecham-se novamente sob os efeitos do abuso 
sexual da criança como síndrome conectadora de segredo e 
adição, e a criança pode ser submetida a um abuso sexual 
adicional agravado.”

Agir de forma isolada e descontextualizada, portanto, aumenta a probabilidade 
de danos secundários à vítima e diminui a probabilidade de êxito na consecução 
dos objetivos profissionais de cada segmento envolvido. Assim, cada profissional, 
além de poder responder à pergunta: “o que devo fazer nesta situação?”, deverá, 
também, atentar-se à seguinte indagação: “de que forma devo proceder para que 
a minha atuação não prejudique, mas, ao contrário, favoreça a atuação dos outros 
profissionais que intervirão no atendimento ao caso?”.

Nessa perspectiva, parece oportuno repensar como o Sistema de Justiça (criminal 
e protetivo), os órgãos de segurança pública (polícia civil e científica, principalmente), 
o Conselho Tutelar e os demais integrantes da Rede de Proteção da Infância e 
Juventude poderão atuar dentro de um contexto global de atendimento às vítimas e 
suas famílias.
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3. OS RESULTADOS NASCEM DA COOPERAÇÃO 

Por mais desafiador que pareça, o trabalho multidisciplinar integrado constitui 
uma excepcional oportunidade de “mudança de paradigma” no enfrentamento da 
violência sexual contra crianças e adolescentes. 

Inicialmente, porque nos permite nos defrontar com a complexidade do tema, 
em sua perspectiva multiprofissional; e, segundo, porque viabiliza a organização e 
conjugação de diversos atendimentos a um mesmo núcleo de pessoas – vítima e 
familiares. Rompe-se, de uma vez por todas, com a equivocada ‘lógica da oposição 
entre serviços’ e inaugura-se uma fase mais eficiente de atendimento, orientada para 
o atendimento da vítima e de seus familiares, em seus múltiplos aspectos, com o 
claro e inequívoco propósito de protegê-los e garantir que a relação incestuosa não 
se mantenha.

Seguindo essa ótica, cada integrante do Sistema de Garantia de Direitos da 
Criança e Adolescente compreende e valoriza não apenas a sua, mas também a tarefa 
dos demais profissionais, compreendendo a complexidade do fenômeno e a imensa 
dificuldade do seu manejo. O sucesso da abordagem global e metassistêmica no 
enfrentamento da violência sexual intrafamiliar de crianças e adolescentes, portanto, 
exige, em um primeiro momento, (1) a capacidade de lidar pessoalmente com as 
questões do abuso sexual; (2) o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades 
profissionais específicas; (3) a compreensão da necessidade e, principalmente, a 
vontade de se trabalhar de forma multiprofissional integrada; (4) a necessidade do 
estabelecimento de competências funcionais e estruturas administrativas favoráveis 
ao serviço.

Diversos profissionais poderão ter vontade de trabalhar em casos de violência 
sexual, mas, muitas vezes, por motivos particulares, conscientes ou não, terão 
imensa dificuldade de fazê-lo. Em outras ocasiões, haverá profissionais motivados e 
capacitados, mas, sem que haja a criação de estruturas de trabalho favoráveis (físicas 
e humanas), a tarefa será infrutífera e penosa, podendo redundar em acusações 
recíprocas de ineficiência por parte de cada segmento profissional envolvido.

Torna-se crucial, então, que as estruturas hierárquicas de cada segmento 
profissional do Sistema de Justiça e do Poder Executivo compreendam e valorizem 
a importância de se trabalhar de forma profissional, técnica, eficiente e estruturada 
no enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Afinal, o que se 
busca é ultrapassar uma forma limitada e burocrática de atuação, a fim de se alcançar 
a integração necessária para se garantir um atendimento digno e global às vítimas 
de violência, em todas as suas perspectivas jurídicas e materiais, na qualidade de 
destinatárias de serviços públicos especializados.

4. A INTEGRAÇÃO POSSÍVEL E NECESSÁRIA DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Sobre o assunto, não podemos deixar de registrar a importância da Lei n.º 13.431. 
Esse aparato legal impôs diretrizes que devem ser bem compreendidas e manejadas, 
a fim de se viabilizar a construção de eficientes políticas públicas de atendimento a 
crianças e vítimas de violência. Em termos práticos, quando se mencionam políticas 
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públicas, o que se busca é: 

“fazer com que o Estado (lato sensu) esteja preparado para 
prevenir, se possível, e agir com presteza, profissionalismo e 
eficiência diante da ocorrência das mais variadas formas de 
violência envolvendo crianças e adolescentes, contribuindo 
assim para evitar que as vítimas ou testemunhas sejam 
violadas em seus direitos quando de seu atendimento pelos 
diversos agentes corresponsáveis, assim como reduzir os 
vergonhosos índices de impunidade que permeiam a matéria.” 
(CNMP, 2019, p. 08)

Felizmente, a tarefa parece mais difícil do que ela realmente é. Nesse sentido, 
o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), no intuito de contribuir para a 
execução dessa importante tarefa, elaborou um excelente material, intitulado: Guia 
prático para implementação da política de atendimento de crianças e adolescentes 
vítimas ou testemunhas de violência. Merece ser lido e estudado, não apenas por 
promotores de justiça, mas também por todos os profissionais que, de alguma forma, 
estarão envolvidos no atendimento dos casos de violência sexual contra crianças e 
adolescentes, ou seja, juízes, defensores públicos, advogados, conselheiros tutelares, 
gestores públicos e profissionais da Rede de Proteção.

Seguindo as orientações do CNMP, muitos esforços deverão ser dedicados para 
garantir que, em cada município brasileiro, consideradas as particularidades e a 
demanda local, seja construída uma estrutura eficiente de atendimento a crianças e 
adolescentes vítimas de violência. No entanto, após 30 anos da vigência do Estatuto 
da Criança e do Adolescente, com a garantia do repasse de verbas orçamentárias 
constitucionalmente estabelecido, o que se espera é que todos os municípios 
já tenham se organizado de forma adequada para atender eficientemente a sua 
população infanto-juvenil, por meio de Redes de Proteção devidamente criadas e 
estruturadas por Decreto Municipal ou Resolução do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e Adolescente.

Nesse sentido, vale destacar que a Lei n.º 13.431/2017 (art. 27) conferiu o prazo 
de 180 dias, contados da entrada em vigor da lei (05/04/2018), para que os Estados, o 
Distrito Federal e os municípios estabelecessem normas sobre o Sistema de Garantia 
de Direitos da Criança e do Adolescente vítimas de violência, sendo certo que o

“não oferecimento ou a oferta irregular de um serviço público 
de tamanha relevância, além de tornar os gestores públicos 
competentes passíveis de responsabilização (CF art. 208 da 
Lei n.º 8.069/90), acarreta graves prejuízos às crianças e aos 
adolescentes atendidos (ou não atendidos), promovendo, por 
si só, a “violência institucional” preconizada pela própria Lei 
n.º 13.431/2017”. (CNMP, 2019, p. 11)

Sobre o assunto, parece importante destacar que acima de procurar penalizar 
os gestores públicos pela sua omissão constitucional e legal, parece mais interessante 
sensibilizá-los quanto à necessidade de atender crianças e adolescentes extremamente 
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fragilizados e que, em um momento específico e único das suas vidas, necessitam de 
menos comiseração e mais serviços públicos e atendimentos especializados.

Sobre esse prisma, aliás, é que deve ser interpretada a Lei n.º 13.431, a qual 
procurou 

“estabelecer uma nova sistemática para o atendimento de 
crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, 
tanto na seara ‘protetiva’, na perspectiva de minimizar os 
efeitos deletérios do ocorrido, quanto na ‘repressiva’, no 
sentido de responsabilizar, de forma rápida e efetiva, os 
vitimizadores, proporcionando a ‘integração operacional’ de 
todos os órgãos e agentes envolvidos, de modo a padronizar 
procedimentos, especializar equipamentos, qualificar 
profissionais e otimizar sua atuação, evitando a ocorrência 
da chamada ‘revitimização’ e/ou da ‘violência institucional’.” 
(CNMP, 2019, p. 08)

Nessa linha de pensamento, salientamos que a construção de qualquer política 
de atendimento deverá levar em consideração as três formas distintas de acolhimento 
e escuta da vítima de violência sexual: (a) revelação espontânea (art. 4, § 3, da Lei n.º 
13.431); (b) escuta especializada (arts. 7º e 10, da Lei n.º 13.431); (c) depoimento 
especial (art. 11, § 1º, incisos I e II, da Lei n.º 13.431).

Profundas reflexões deverão ser realizadas em torno da importância e da 
distinção dessas três formas de acolhimento da criança ou do adolescente, revelando-
se importante compreendê-las e distingui-las para realizá-las de forma adequada, 
assim como favorecer que todas ocorram dentro de um planejamento de atendimento 
global da vítima, com integração da rede de proteção, da esfera protetiva e criminal.

Nesse particular, torna-se importante destacar que não será necessariamente a 
quantidade de vezes que favorecerá a ocorrência da revitimização, mas, principalmente, 
as circunstâncias e as formas por meio das quais serão feitas, sendo certo que 
intervenções não coordenadas poderão conduzir a um dano e trauma maiores nas 
crianças individualmente do que o abuso em si.

Em meio aos ensinamentos propostos por Fürniss, parece útil destacar que todos 
os profissionais envolvidos em casos de violência sexual deverão fazer tudo para (1) 
facultar que a vítima possa nomear o abuso sexual; (2) criar a realidade da violência 
vivenciada para a família e para a sociedade; e, finalmente, (3) manter a realidade do 
abuso sexual7 já nomeado pela criança. Segundo defende o especialista, somente por 
meio do processo de nomeação do abuso sexual, com “palavras faladas em voz alta” 
é que a vítima cria o abuso sexual “como realidade psicológica para a família”, sendo 
que, “sem as palavras, faladas clara e audivelmente, o abuso não existe” (FÜRNISS, 
1993, p. 45).

7 Manter a realidade do abuso sexual significa tornar consciente e compartilhada a 
realidade do abuso; que a violência deixe de ser uma realidade apenas para aquele que 
efetivamente a sofreu para ser um fato reconhecido por todos os envolvidos, em especial, 
sua família. A criança, assim como toda a família, precisa ter consciência de que o abuso 
existiu.
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Este é o motivo, aliás, porque todos os esforços do Sistema de Garantia de 
Direitos da Criança e do Adolescente devem se voltar para favorecer e, sobretudo, 
proteger a fala da vítima, sendo certo que se não houver a necessária integração dos 
diversos profissionais envolvidos, a criança ou o adolescente violentado não se sentirá 
fortalecido para manter a realidade do abuso já verbalizado e a família incestuosa 
voltará a se fechar no ostracismo da síndrome do segredo que lhe caracteriza.

Nessa perspectiva, Fürniss enfatiza a necessidade de que todas as intervenções 
realizadas na vítima e em seu núcleo familiar sejam previamente organizadas e 
planejadas, evitando-se, a todo custo, intervenções açodadas e/ou precipitadas, 
isto é, sem que os diversos profissionais que atuarão no caso tenham previamente 
planejado todas as intervenções que se seguirão.

Então, o que se percebe é que justamente no momento em que ocorre a revelação 
da violência sexual pela criança ou pelo adolescente é que o Sistema de Garantia de 
Direitos da Criança e do Adolescente deverá ficar mais atento para planejar todas 
as intervenções, não apenas porque foi este o momento escolhido pela vítima para 
pedir socorro, mas também porque, segundo Fürniss (1993, p. 218), justamente na 
aguda crise da revelação é que os mecanismos de defesa da família normalmente 
estão frágeis e, por isso, mudanças psicológicas e interpessoais na família poderiam 
ocorrer de maneira muito mais fácil do que em outros momentos.

Finalmente, parece útil lembrar que, por mais dramática que seja a revelação do 
abuso sexual, “a criança talvez tenha convivido com o abuso não apenas por alguns 
dias, mas provavelmente por meses ou anos” (FÜRNISS, 1993, p. 167). Assim, nesse 
momento tão peculiar na vida de todos os envolvidos, torna-se possível recomendar 
aos profissionais que contenham a sua inicial e natural ansiedade de intervenção em 
prol da necessidade de planejamento, coordenação e integração de todos os agentes 
envolvidos no caso. Nessa perspectiva, repetimos que “Paradoxalmente, intervenções 
mais lentas e tardias geralmente levam a uma ajuda mais rápida e precoce para as 
crianças, ao passo que intervenções apressadas acabam na incapacidade de ajudar e 
proteger” (FÜRNISS, 1993, p. 169).

5. DESAFIOS DA INTEGRAÇÃO MULTIDISCIPLINAR

Muitos esforços já têm sido realizados para criar fluxos e protocolos intersetoriais 
de atendimento e todas as iniciativas são louváveis e necessárias. Traduzem o desejo 
de implementar a Lei n.º 13.431. Entretanto, algumas considerações podem ser 
realizadas para orientar essa importante tarefa. 

Na ótica até agora retratada, parece natural sugerir que a construção dos fluxos 
e protocolos seja o resultado de grupos de trabalhos compostos por integrantes 
de todos os segmentos profissionais que já tenham experiência profissional com a 
temática da violência sexual e tenham efetiva vocação e disponibilidade para a tarefa 
proposta. 

A dica vale a pena porque, em regra, o que se observa é que muitos fluxos e 
protocolos são criados por profissionais que não estão ou nunca estiveram diretamente 
vinculados aos atendimentos de casos de violência sexual intrafamilar e, por isso, 
têm dificuldade de compreender a dinâmica desta violência, caracterizada pelas 
síndromes do segredo e da adição. Em outras frequentes ocasiões, os procedimentos 
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são concebidos por apenas um ou alguns dos segmentos profissionais envolvidos, 
o que pode dificultar a criação de rotinas e serviços que privilegiem o atendimento 
integral e global da vítima.

Por outro lado, não se deve perder de vista que a criação de qualquer fluxo 
ou protocolo deve favorecer a integração operacional da Rede de Proteção e do 
Sistema de Justiça (criminal e protetivo). Consequentemente, questionamentos sobre 
o momento, a forma de realização, a maneira de registro da revelação espontânea, 
da escuta especial e, também, do depoimento especial deverão ser pautados. Neste 
particular, especial atenção deverá ser dada para viabilizar o já consagrado direito 
ao compartilhamento de informações entre os atores do SGD, a fim de se viabilizar 
o almejado atendimento integral da vítima, e evitar a sua revitimização através da 
indevida repetição de atos (art. 28 do Decreto Federal 9.603/2018).

 Parece prescindível, mas sempre é bom pontuar, que a criação de fluxos e 
protocolos deverá compreender as múltiplas maneiras pelas quais o SGD poderá 
ter conhecimento da violência sexual. Em algumas situações, o abuso, por exemplo, 
poderá ser identificado pela constatação de sinais característicos (comportamento 
sexualizado da vítima, desenhos, narrativas, etc.); em outras, por meio de revelações 
espontâneas, confirmadas ou não, em escutas especializadas, e, em algumas outras 
situações, pelo estado de flagrância, ocasião em que será exigível a realização de 
procedimentos profiláticos e perícia criminalística para coleta de vestígios. 

 Ao lado de tantas importantes considerações, não se deve subestimar os 
impactos iniciais provocados pela revelação do abuso sexual, ou seja, pela “crise da 
revelação” que se instaura na família exatamente no momento em que vem à tona o 
relato da violência. O impacto é imenso e afeta não apenas a vítima, mas toda a sua 
família. Lembrando sempre que o agressor, em muitas ocasiões, como o provedor da 
casa, mantém estreitos vínculos com diversos integrantes da família incestuosa. 

Neste momento, sérios e decisivos encaminhamentos deverão ser realizados 
e os fluxos e protocolos contemplar rotinas de trabalho que facultem a atuação 
coordenada e integrada dos atores do Sistema de Justiça e da Rede de Proteção, para 
o fim de viabilizar o ajuizamento da ação cautelar de produção antecipada de provas 
para coleta do depoimento especial da vítima perante a Justiça Criminal e da ação 
para a aplicação de medidas de proteção perante a Justiça da Infância e Juventude. 

Percebe-se, dessa maneira, a grandeza da atuação da Rede de Proteção, que 
além da escuta especializada, deverá planejar todos atendimentos imprescindíveis 
destinados à vítima, sobretudo na área da Saúde e Assistência Social (artigos 5, 
inciso VII, 17 e 19, da Lei n.º 13.431), indicando um profissional responsável para 
garantir a urgência e celeridade desses atendimentos (art. 14, § 2, da Lei n.º 13.431), 
compreendendo que a sua intervenção será decisiva e impactante para o Sistema de 
Justiça, da mesma forma que a intervenção (ou morosa intervenção) deste influenciará 
os subsequentes atendimentos e a vida de todo o núcleo familiar envolvido. 

A Rede de Proteção, portanto, deverá preocupar-se em documentar 
detalhadamente o conteúdo e todas as circunstâncias relacionadas à revelação 
espontânea, elaborar relatórios da escuta especializada da vítima, antevendo a 
necessidade de compartilhá-lo com o Sistema de Justiça e, finalmente, elaborar 
relatórios técnicos que permitam identificar a “história da família incestuosa”, 
indicando o grau de (des)proteção dos seus integrantes (sobretudo da mãe) em 
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relação à vítima, após deflagrada a já citada crise da revelação.
Isso porque, a rigor, a proteção da criança ou do adolescente vítima de violência 

sexual exige a imediata interrupção da prática abusiva e a produção de informações 
técnicas qualificadas capazes de identificar a (im)possibilidade e a (in)conveniência 
da manutenção da criança no seu ambiente familiar, com o desejável (mas difícil) 
afastamento do agressor do lar, ou o acolhimento da vítima, quando constatada a 
ausência de um contexto familiar protetivo. 

Assim, o desafio da idealização do fluxo é grande, e exige profundas e sérias 
reflexões sobre o fenômeno da violência sexual infrafamiliar. Voltamos a repetir, 
contudo, que a tarefa não é tão difícil quanto parece, mas exige imenso respeito 
aos objetivos colimados e a certeza de que apenas uma atuação profissional 
multiprofissional coordenada e integrada poderá favorecer a vítima, e garantir que, 
apesar dos pesares, ela encontre serviços públicos que lhe facultem superar a violência 
e viver de forma saudável e feliz durante todos os anos que lhe esperam.   

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
Qualquer situação de violência com crianças e adolescentes é descabida e sempre 

horroriza a sociedade. Trabalhar especificamente com a violência sexual infantil é, por 
si só, um processo que exige muita entrega e destreza. Não há lugar para omissão, para 
egos e acusações. O profissional precisa estar totalmente entregue ao caso, colocando-
se integramente no processo, pois é necessário, acima de qualquer questão, que a 
criança ou o adolescente vítimas de violência sexual sejam resguardados em seus 
direitos e que todo o processo seja conduzido com a consciência de que eles são as 
vítimas e merecem todo o respeito pela infeliz experiência vivida, pela coragem de 
enfrentá-la e por terem condições de solicitar ajuda. 

Postas estas palavras, ficou claro, ao longo da discussão promovida, que o trabalho 
com esses casos é complexo, mas se há interesse e vontade, toda uma estrutura 
humana e de recursos, assim como a expertise técnica de todos os profissionais 
envolvidos e de outros agentes sociais, podem tornar menos dolorosa a situação, 
resgatando às vítimas seus direitos fundamentais.

Para tanto, porém, deve-se priorizar a cooperação entre os setores que 
atuam nesses casos, a fim de que o prisma de atuação seja salvaguardar a criança 
e o adolescente e seus familiares, colocando em segundo plano, porém não menos 
importante, a atuação específica de cada profissional. Se cada profissional se colocar 
como uma peça do mecanismo que combate a violência sexual infantil, entender-se-á 
que o quebra-cabeça final revelará uma imagem de oportunidade de recomeço para 
as vítimas e esperança de dias melhores. 

Fürniss foi categórico em suas elucidações sobre a relevância de se integrar 
especialidade e atuar com celeridade quando da revelação do abuso, para que as 
condutas dos profissionais se conduzam para um desfecho que não cause mais 
traumas, e sim garanta os direitos da criança e a recuperação da vida. 

Do mesmo modo, a Lei n. 13.431 fornece todas as diretrizes para se validar a 
condução coerente e eficaz dos Sistemas de Justiça e Redes de Proteção, a fim de 
que nenhuma vítima fique sujeita a um ambiente de abuso intrafamiliar. Assim, os 
profissionais envolvidos têm respaldo legal para atuarem com responsabilidade e 
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respeito à vítima, apoiados em parâmetros e normas de conduta que lhes permitem 
acionar os mecanismos necessários e disponíveis para intervir na situação. 

Por fim, cabe destacar a importância da manutenção da comunicação entre os 
profissionais envolvidos justamente contra um crime que se mantém no silenciamento 
da vítima, da família e da dor. A comunicação não é apenas elemento fundamental 
para que o processo se encaminhe em prol do direito das vítimas, mas como uma 
força de resistência à essa violência que propaga tanta tristeza em seu entorno e 
macula a sociedade como um todo. Que os profissionais envolvidos possam ter a 
certeza de que sua atuação integral, cooperativa e legal é o caminho para se lidar 
da melhor forma possível com situação tão delicada como são os casos de violência 
sexual contra crianças e adolescentes.
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RECONHECIMENTO PESSOAL: A ATUAL EXEGESE DO STJ QUANTO AO  ART. 
226, CPP  E HIPÓTESES DE DISTINÇÃO
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RESUMO: O artigo analisa o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca 
da necessidade de observância dos requisitos do artigo 226 do Código de Processo 
Penal para a validade do reconhecimento pessoal. Indica que o entendimento inicial 
da Corte Superior era no sentido de que a regra era mera recomendação legal, não 
ensejando a nulidade do reconhecimento, acaso não fosse seguida. Tal entendimento 
foi superado com o julgamento do HC nº. 598.886/SC. Passou-se a entender que o 
procedimento do artigo 226 do CPP constitui formalidade de observância obrigatória, 
devendo ser considerado nulo o reconhecimento pessoal quando os passos do referido 
dispositivo não forem estritamente observados. No entanto, mesmo com a mudança 
de entendimento, há casos específicos em que a inobservância do procedimento 
para o reconhecimento pessoal não pode, automaticamente, acarretar sua nulidade. 
Tais casos são reconhecidos pelo próprio STJ, que utiliza a técnica do distinguishing 
para aplicar entendimento diverso daquele exarado no HC nº. 598.886/SC, a fim de 
reconhecer a validade do reconhecimento pessoal.

PALAVRAS-CHAVE: Processo Penal; Prova; Reconhecimento Pessoal; Ato Formal; 
Nulidade; Distinguishing; Autoria Delitiva; art. 226, CPP.

1. INTRODUÇÃO 

Sabe-se que o C. STJ possui o papel de uniformização de jurisprudência acerca 
da interpretação da lei federal. 

Conforme o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni, ainda que se deva 
homenagem à independência funcional do juízo, não há que se olvidar da 
obrigatoriedade de as instâncias ordinárias seguirem os precedentes das Instâncias 
Raras, dentro de um sistema de distribuição de justiça racional, que torne previsível o 
resultado da apreciação das demandas. O autor continua:

Por isso, pouco deve importar se o juiz tem posição pessoal, 
acerca de questão de direito, que difere das Cortes Supremas. 

1 Professor Titular de Direito Penal no PPGD - Mestrado e Doutorado do Unicuritiba, 
da FEMPAR, EMAP e ESMAFE-PR. Doutor em Direito das Relações Sociais pela UFPR com 
pesquisa Pós-doutoral junto à Università degli Studi di Milano - UNIMI. Procurador de Justiça 
no Ministério Público do Paraná.
2 Pós-graduada pela Escola da Magistratura Federal do Paraná. Graduada em Direito 
pela FAE Centro Universitário. Assessora de Procuradoria no Ministério Público do Estado do 
Paraná.
3 Pós-graduanda pela PUC-Minas. Graduada em Direito pela Unicuritiba. Estagiária de 
Pós-Graduação no Ministério Público do Estado do Paraná.



125

MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume IV

O que realmente deve ter significado é a irracionalidade de o 
Judiciário decidir questões iguais de forma diferente. (…)

O juiz, além de liberdade para julgar, tem dever para com o 
Poder de que faz parte e para com o cidadão. Possui o dever de 
manter a coerência do direito e de zelar pela respeitabilidade 
e pela credibilidade do Poder Judiciário. Além disso, não deve 
transformar a sua decisão em obstáculo que precisa ser 
contornado mediante a interposição de recurso, violando 
o direito fundamental à duração razoável do processo. 
(MARINONI, 2016, p. 55)

As linhas seguintes prestam-se a analisar o olhar do Superior Tribunal de Justiça, 
enquanto responsável pela uniformização de jurisprudência, sobre a questão do 
reconhecimento pessoal.

Sempre houve, na prática do direito, discussão acerca da necessidade de 
observância dos pressupostos exigidos pelo artigo 226 do Código de Processo Penal 
para a validade do reconhecimento pessoal. A Corte Superior, para dirimir a questão, 
fixou, em um primeiro momento, o entendimento de que o procedimento do artigo 
226, CPP constituia mera recomendação, de modo que sua inobservância não 
acarretava a nulidade do reconhecimento. 

Após, quando do julgamento do Habeas Corpus nº. 598.886/SC, passou-se a 
entender que o procedimento do art. 226 do CPP constitui formalidade de observância 
obrigatória, e não mera recomendação legal. Assim, caso não sejam estritamente 
observados os passos dispostos no referido dispositivo, anula-se o reconhecimento 
enquanto meio de prova da autoria, não podendo servir de lastro para eventual 
condenação. Esse é o entendimento atual e pacífico da Instância Rara, que deve ser 
observado pelas instâncias ordinárias. 

No entanto, o próprio STJ começou a notar que, em algumas situações, ainda que 
o reconhecimento pessoal fosse realizado fora das diretrizes do CPP, era necessário 
realizar o distinguishing em relação ao acórdão do HC 598.886/SC, de modo a não 
anular o ato.

O distinguishing é uma técnica processual que permite o cotejo entre casos 
similares à primeira vista, porém caracterizados por sutilezas que efetivamente o 
afastam dos precedentes, pela ausência de comunhão integral com eles. Desse modo, 
o julgador pode ajustar o entendimento às distinções fáticas entre o caso concreto e 
os cases paradigmáticos. Nesse sentido:

Fala-se em distinguishing (ou distinguish) quando houver 
distinção entre o caso concreto (em julgamento) e o 
paradigma, seja porque não há coincidência entre os fatos 
fundamentais discutidos e aqueles que serviram de base à 
ratio decidendi (tese jurídica) constante no precedente, seja 
porque, a despeito de existir uma aproximação entre eles, 
algumas peculiaridades no caso em julgamento afasta a 
aplicação do precedente. ( DIDIER JR, 2015, p. 489)
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Tal técnica, apesar de ter sua origem no sistema de precedentes (common 
Law), passou a ser utilizada no Brasil, ainda que de forma distinta, para garantir que 
um precedente não se torne imutável quando invocado por um caso concreto com 
peculiaridades distintas. 

Através da análise de precedentes do STJ, abordam-se aqui os casos em que deve 
ser reconhecido mencionado distinguishing com relação ao tema do reconhecimento 
pessoal. Para isso, serão analisados os seguintes pontos: a) conceito e aplicação 
do meio de prova denominado “reconhecimento pessoal”, com a análise dos 
pressupostos exigidos pelo artigo 226, CPP; b) posicionamento do Superior Tribunal 
de Justiça antes do julgamento do Habeas Corpus nº. 598.886/SC; c) posicionamento 
do Superior Tribunal de Justiça após o julgamento do Habeas Corpus nº. 598.886/SC; 
d) distinguishing em relação ao acórdão do Habeas Corpus nº. 598.886/SC.

Eis o roteiro.

2. RECONHECIMENTO PESSOAL E OS PRECEITOS DO ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO 
PENAL

O reconhecimento pessoal é um meio de prova do processo penal por meio do 
qual uma pessoa confirma, como certa, a identificação de outra. 

Ele possibilita que, mediante provocação visual – com a exibição de fotos ou 
apresentação pessoal de suspeitos –, possa a vítima lembrar quem foi o autor do 
delito praticado. Bem sucedido o procedimento, confirma-se a autoria delitiva, 
possibilitando o andamento da investigação ou a própria propositura da ação penal 
pelo órgão acusatório. Aliás, a experiência forense, no âmbito processual penal, 
evidencia que a realização do reconhecimento pessoal, em muitas situações, é o que 
sustenta a identificação do suspeito/acusado.

Assim, o reconhecimento pessoal é um modo de o investigador ter segurança 
acerca do sujeito ativo do delito, quando o apontamento inicial mostra-se cercado de 
dúvidas.

De fato, existem grupos de casos que produzem dúvida sobre quem foi o 
sujeito ativo do delito: a) não raras vezes, v.g., na prática de crimes patrimoniais ou 
contra a vida, o agente se vale de disfarces, usa coberturas parciais ou totais do rosto 
(bonés, balaclavas, camisetas enroladas em parte da face, capacetes, óculos de sol, 
por exemplo); b) noutras vezes, sobretudo em delitos violentos ou mediados por 
grave ameaça, o trauma de vivência faz com que a vítima acabe tendo dificuldades 
no apontamento do agente delitivo; c) há casos em que o indício de subjetividade 
ativa decorre de filmagens de circuitos de segurança que não se mostram nítidas, 
demandando, por exemplo, a convocação de pessoas que passavam pelo local ou 
da própria vítima para que, pessoalmente, efetuem o reconhecimento do suspeito, 
confirmando – ou não – ser ele a pessoa flagrada na imagem de vídeo; d) ainda, 
situações há em que a luminosidade do local, rapidez na dinâmica executória do crime, 
dentre outras circunstâncias, tornam dubitativa a imputação da conduta a alguém. 
Estes, a título exemplificativo, são casos em que se usa o auto de reconhecimento.

Nesses casos, abre-se a necessidade do reconhecimento pessoal. 
E aqui, uma premissa fundamental: o reconhecimento é uma técnica de prova 

empregada quando a autoridade investigadora percebe existência de dúvidas nos 
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processos de identificação do autor do crime. Daí a expressa referência, no art. 226, 
CPP, de que a realização do reconhecimento formal terá lugar “quando necessário”. 
Vale transcrever o caput da regra: “Quando houver necessidade de fazer-se o 
reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma…” (gn)

Noutros termos: o procedimento do art. 226, CPP, não é uma obrigação sistemática 
para identificação do autor do delito, nas palavras de vítimas e testemunhas. A 
identificação firme parece dispensar a “necessidade” a que alude a disposição, em 
sua abertura. Esta “necessidade” surge quando a identificação procedida veio cercada 
de um titubeio que colocou dúvidas na autoridade encarregada de investigação. 
Pode até mesmo ser a própria dúvida do responsável pela identificação – vítima, 
testemunhas e/ou informantes – o fator que gera dúvida, a seu turno, no encarregado 
da investigação, acerca da identificação do sujeito ativo do delito. É nessa perspectiva 
que surge a “necessidade” aludida no início da regra do art. 226. 

Assim, nem sempre o reconhecimento pessoal é o único mecanismo de aferição 
da identidade do acusado e da correlata autoria delitiva. Tampouco se mostra como 
passo obrigatório a ser observado pela autoridade policial, na investigação, ou 
pelo juízo, no curso da instrução processual. Isto porque, em certas situações, (a) o 
contato direto entre autor e vítima possibilita que esta vislumbre de modo claro as 
características físicas daquele, bem como do seu modo de agir, de se portar e etc. Há 
outras situações (b) em que a identificação do sujeito ativo vem acompanhada da 
percepção de que está com objetos ou instrumentos do delito. Noutras, ainda, (c) é 
pessoa previamente conhecida da vítima ou de testemunhas. 

Em tais casos, a identificação do autor é feita diretamente pelo ofendido, sem 
que para isso seja necessária a realização do procedimento previsto no art. 226 do 
CPP. 

Reconhecimento é uma coisa, identificação, outra. É por isso, reitera-se, 
que a própria redação do dispositivo legal mencionado, no caput, afirma que 
o reconhecimento pessoal será realizado “quando houver necessidade”. Assim, 
quando a identificação do suspeito se der ex ante, de modo peremptório, apoiada 
em circunstâncias indicativas de correção, a realização do procedimento legal de 
reconhecimento não apresenta “necessidade”.

Destaca-se: o pressuposto para que se coloque em marcha o procedimento do 
art. 226 do CPP – dispensável, ressalta-se – é a prévia existência de dúvida quanto 
à identidade do agente delitivo. Não havendo dúvidas por parte do identificador, 
acompanhada de circunstâncias objetivas que denotem sua correção, sequer se 
cogita hipótese de reconhecimento pessoal. Neste cenário, haveria, tão somente, 
mera identificação do sujeito.

Firmada a premissa, tem-se que o rol de etapas que compõem esse meio de 
prova está descrito no artigo 226, do Código de Processo Penal, a saber:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada 
a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será 
colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem 
qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o 
reconhecimento a apontá-la;
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III - se houver razão para recear que a pessoa chamada 
para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra 
influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve 
ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta 
não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, 
subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder 
ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

No entanto, muitas vezes, tal procedimento não é seguido à risca na prática, 
o que sempre gerou diversas discussões acerca da validade do ato e consequente 
nulidade do reconhecimento pessoal. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça 
acerca da questão evoluiu ao longo do tempo, conforme será demonstrado a seguir.

2.1. POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTES DO JULGAMENTO 
DO HABEAS CORPUS Nº. 598.886/SC

O Superior Tribunal de Justiça, inicialmente, entendia que o procedimento 
previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal, era mera recomendação do 
legislador, e não uma exigência absoluta, de modo que o eventual descumprimento 
dos requisitos formais ali previstos não ensejaria nulidade do reconhecimento pessoal. 

Somente a título de exemplo, vale citar os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E 
PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA 
DE VÍCIO DE PARCIALIDADE. FUNDAMENTO NÃO REBATIDO. 
SÚMULA N. 283 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 
STJ. INVESTIGAÇÃO POR AUTORIDADE ABSOLUTAMENTE 
INCOMPETENTE. INEXISTÊNCIA. ATRIBUIÇÕES DIVERSAS. 
PRECEDENTES. INDUZIMENTO OU SUGESTIONAMENTO NO 
RECONHECIMENTO DO RÉU. REVOLVIMENTO DE FATOS E 
PROVAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 
STJ. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO 
PENAL - CPP. RECOMENDAÇÃO LEGAL. NULIDADE AFASTADA. 
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (...) 5. A inobservância 
das formalidades legais para o reconhecimento pessoal e 
das disposições contidas no art. 226 do CPP configuram uma 
recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se 
cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato 
processual. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 
n. 1.808.455/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta 
Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019. – grifo 
nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
INOBSERVÂNCIA DO ART. 514 DO CPP. NULIDADE RELATIVA. 
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NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO 
E DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ART. 226 DO CPP. 
RECONHECIMENTO PESSOAL. MERA RECOMENDAÇÃO 
LEGAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. QUESTÃO JÁ 
DECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA ANÁLISE. AGRAVO 
DESPROVIDO. (...) 2. Considerando que o disposto no art. 226 
do CPP configura, aos olhos deste Tribunal Superior, mera 
recomendação legal, a inobservância das formalidades 
legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja 
nulidade quando o ato for formalizado de forma diversa 
da normativamente prevista. (...) 4. Agravo regimental 
desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.340.162/SP, relator Ministro 
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 
3/9/2019, DJe de 12/9/2019. – grifo nosso) 

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. 
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE. RECONHECIMENTO 
PESSOAL. MERA IRREGULARIDADE. ALEGAÇÃO DE FALTA DE 
ENFRENTAMENTO DE TESES DEFENSIVAS. PRESCINDIBILIDADE. 
DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. HABEAS 
CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 2. É pacífico o entendimento 
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é legítimo 
o reconhecimento pessoal ainda quando realizado de modo 
diverso do previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, 
servindo o paradigma legal como mera recomendação. (...) 
5. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 474.655/PR, relator 
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado 
em 21/5/2019, DJe de 3/6/2019. – grifo nosso)

Assim, o entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça permitia, 
muitas vezes, que o acusado fosse condenado com base apenas no reconhecimento 
pessoal, ainda que as formalidades do art. 226, CPP, não tivessem sido observadas. 
Ou seja, nas situações em que não havia outra prova da autoria delitiva, mas tão 
somente o reconhecimento pessoal realizado sem a observância da forma estipulada 
no Código de Processo Penal, a condenação do agente com base apenas nessa prova 
era permitida.

Havia muitas críticas em cima desse entendimento. A doutrina apontava que 
o reconhecimento pessoal, por si só, já é falho e precário, em razão da falibilidade 
da memória e da possibilidade de suposições equivocadas. A capacidade de 
armazenamento de informações e a memória humana possuem alta suscetibilidade 
de distorções, podendo, comumente, haver equívocos. 

Nesse sentido, a realização do ato sem a observância das formalidades previstas 
em lei só aumentaria a possibilidade de erros. 

Tourinho (2009, p. 645), sustentava que “A ação do tempo, o disfarce, más 
condições de observação, erros por semelhança, a vontade de reconhecer, tudo, 
absolutamente tudo, torna o reconhecimento uma prova altamente precária”.
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Lopes (2014, p. 706) ensina que a presença de fatores chamativos de atenção, 
como a arma em casos de roubo, “distrai a atenção do sujeito de outros detalhes 
físicos importantes do autor do delito, reduzindo a capacidade de reconhecimento. O 
chamado efeito do foco na arma é decisivo para que a vítima não se fixe nas feições 
do agressor, pois o fio condutor da relação de poder que ali se estabelece é a arma”.

Ainda de acordo com o autor, há que se considerar também,

(…) as expectativas da testemunha (ou vítima), pois as pessoas 
tendem a ver e ouvir aquilo que querem ver e ouvir. Daí por 
que os estereótipos culturais (como cor, classe social, sexo, 
etc.) têm grande influência na percepção dos delitos, fazendo 
com que as vítimas e testemunhas tenham uma tendência 
em reconhecer em função desses estereótipos (exemplo típico 
ocorre nos crimes patrimoniais com violência – roubo – em 
que a raça e perfil socioeconômico são estruturantes de um 
verdadeiro estigma)”. (LOPES, 2014, p. 707)

Ademais, segundo Nucci:

Lamentavelmente, tornou-se a regra no Brasil o 
reconhecimento informal da pessoa ou coisa. Em audiência, 
a testemunha ou vítima é convidada a dizer se o réu – único 
sentado no banco apropriado – foi a pessoa que praticou a 
conduta delituosa. Olhando para o acusado, muitas vezes de 
soslaio, sem atenção e cuidado, responde afirmativamente. 
Houve reconhecimento formal? Em hipótese alguma. Trata-
se de um reconhecimento informal e, não poucas vezes, de 
péssima qualidade. (NUCCI, 2011. Pg. 184)

No mesmo sentido, Badaró afirma que:

O reconhecimento pessoal já foi apontado como a mais 
falha e precária das provas. A principal causa de erro no 
reconhecimento é a semelhança entre as pessoas. A avaliação 
do valor probatório do reconhecimento envolve um fator 
essencial: o confronto entre a descrição antecipadamente 
feita e os traços físicos da pessoa identificada. Por isso, é 
necessária a estrita observância do procedimento probatório 
previsto no art. 226 do CPP, para que o reconhecimento 
pessoal possa ser valorado como prova. (BADARÓ, 2017, p. 
490)

Recentemente, o avanço dos estudos de neurociência elucidou o mecanismo 
dos processos mnemônicos. Esses estudos indicaram que a mente humana preenche 
sistematicamente lacunas de memória com imagens, sons e referências sensoriais 
de outras experiências, criando espécie de narrativa interna em que efetivamente se 
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acredita – falsas memórias (MLODINOW, 2014, pp.54-55).4 Isso reforçou o ceticismo 
quanto ao valor dos reconhecimentos. 

Assim, a despeito do entendimento do STJ, setores da doutrina defendiam que 
o reconhecimento pessoal é ato eminentemente formal, sendo imprescindível, para 
sua validade, a observância dos pressupostos exigidos pelo artigo 226, CPP. Como 
consequência, não sendo realizado de acordo com o Código de Processo Penal, este 
deveria ser considerado nulo, não podendo ser utilizado como prova.

2.2. POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA APÓS O JULGAMENTO DO 
HABEAS CORPUS Nº. 598.886/SC

Em 27 de outubro de 2020, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça 
apreciou o Habeas Corpus nº. 598.886/SC (2020/0179682-3), da relatoria do Ministro 
Rogério Schietti Cruz. Após, em 18 de dezembro, publicou-se no Diário da Justiça o 
acórdão assim ementado:

“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO 
FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO 
POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO 
ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO 
PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO. NECESSIDADE 
PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR 
IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE 
CONCEDIDA. 1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente 
ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, 
apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, 
quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do 
Código de Processo Penal e quando corroborado por outras 
provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e 
da ampla defesa. 2. Segundo estudos da Psicologia moderna, 
são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da 

4 Mlodinow (2014, p.54-55) sustenta que nenhum de nós pode reter na memória, 
na íntegra, a vasta quantidade de detalhes com os quais nos deparamos a cada momento 
da vida. Por isso, nossos erros de memória têm origem comum: são artefatos que a nossa 
mente usa para preencher as inevitáveis lacunas. Incluem confiar em nossas expectativas, 
em nossos valores e em nossos conhecimentos prévios. São os vieses ou desvios cognitivos. 
“Como resultado, quando nossas expectativas, nossos valores e conhecimento prévio estão 
às turras com os acontecimentos reais, nosso cérebro pode ser enganado” (Mlodinow, 
2014, p.55). Mlodnow recorda os estudos de Münsterberg, de 1905 , o qual sugeriu que 
as pessoas têm boa lembrança dos aspectos principais dos eventos, porém má lembrança 
de detalhes. Passado o evento, e instadas ao relato por terceiro, ou meramente trazendo 
o fato à consciência, como lembrança, veem-se como que pressionadas pelos detalhes não 
lembrados. É aí que, mesmo as pessoas bem-intencionadas, fazendo esforços para serem 
precisas, sem querer, preenchem as lacunas quanto aos detalhes inventando situações que 
liguem os espaços, de maneira a delinearem uma história completa. Por fim, as pessoas 
acreditam nas lembranças que inventaram, fixam o relato como correspondência ao quadro 
de mundo vivenciado, não conseguindo discernir entre o real e o que criaram (Mlodinow, 
2014, p.59-68). Para o desenvolvimento do tema, GUARAGNI, Fábio André; TANAKA, Caroline 
Mayumi. “Falsas memórias no processo penal: a incidência de falsas memórias na prova 
testemunhal”. In: Revista Jurídica-Unicuritiba, v. 2o, p. 182-209, 2020.
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memória humana e da capacidade de armazenamento de 
informações. Isso porque a memória pode, ao longo do 
tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a 
reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, 
portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a 
potencializar falhas e distorções do ato e, consequentemente, 
causar erros judiciários de efeitos deletérios e muitas vezes 
irreversíveis. 3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, 
observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de 
Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia 
mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática 
de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de 
"mera recomendação" do legislador. Em verdade, a 
inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova 
e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, 
ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase 
inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, 
conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria 
delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, 
o ato de reconhecimento formal, desde que observado o 
devido procedimento probatório. 4. O reconhecimento de 
pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, 
máxime quando se realiza por simples exibição ao 
reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de 
álbuns policiais ou de redes sociais, já previamente 
selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se 
procura seguir, com adaptações, o procedimento indicado no 
Código de Processo Penal para o reconhecimento presencial, 
não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da 
foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase 
sempre visualização apenas do busto do suspeito podem 
comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato. 5. De 
todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na 
compreensão dos Tribunais acerca das consequências da 
atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal 
de pessoas; não se pode mais referendar a jurisprudência que 
afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o que 
acaba por permitir a perpetuação desse foco de erros 
judiciários e, consequentemente, de graves injustiças. 6. É de 
se exigir que as polícias judiciárias (civis e federal) realizem 
sua função investigativa comprometidas com o absoluto 
respeito às formalidades desse meio de prova. E ao Ministério 
Público cumpre o papel de fiscalizar a correta aplicação da lei 
penal, por ser órgão de controle externo da atividade policial 
e por sua ínsita função de custos legis, que deflui do desenho 
constitucional de suas missões, com destaque para a “defesa 
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da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis” (art. 127, caput, da 
Constituição da República), bem assim da sua específica 
função de “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos 
[inclusive, é claro, dos que ele próprio exerce] [...] promovendo 
as medidas necessárias a sua garantia” (art. 129, II). 7. Na 
espécie, o reconhecimento do primeiro paciente se deu por 
meio fotográfico e não seguiu minimamente o roteiro 
normativo previsto no Código de Processo Penal. Não houve 
prévia descrição da pessoa a ser reconhecida e não se exibiram 
outras fotografias de possíveis suspeitos; ao contrário, 
escolheu a autoridade policial fotos de um suspeito que já 
cometera outros crimes, mas que absolutamente nada 
indicava, até então, ter qualquer ligação com o roubo 
investigado. 8. Sob a égide de um processo penal comprometido 
com os direitos e os valores positivados na Constituição da 
República, busca-se uma verdade processual em que a 
reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a 
regras precisas, que assegurem às partes um maior controle 
sobre a atividade jurisdicional; uma verdade, portanto, obtida 
de modo "processualmente admissível e válido" (Figueiredo 
Dias). 9. O primeiro paciente foi reconhecido por fotografia, 
sem nenhuma observância do procedimento legal, e não 
houve nenhuma outra prova produzida em seu desfavor. 
Ademais, as falhas e as inconsistências do suposto 
reconhecimento – sua altura é de 1,95 m e todos disseram 
que ele teria por volta de 1,70 m; estavam os assaltantes com 
o rosto parcialmente coberto; nada relacionado ao crime foi 
encontrado em seu poder e a autoridade policial nem sequer 
explicou como teria chegado à suspeita de que poderia ser ele 
um dos autores do roubo – ficam mais evidentes com as 
declarações de três das vítimas em juízo, ao negarem a 
possibilidade de reconhecimento do acusado. 10. Sob tais 
condições, o ato de reconhecimento do primeiro paciente 
deve ser declarado absolutamente nulo, com sua consequente 
absolvição, ante a inexistência, como se deflui da sentença, 
de qualquer outra prova independente e idônea a formar o 
convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo que 
lhe foi imputado. 11. Quanto ao segundo paciente, teria, 
quando muito – conforme reconheceu o Magistrado 
sentenciante – emprestado o veículo usado pelos assaltantes 
para chegarem ao restaurante e fugirem do local do delito na 
posse dos objetos roubados, conduta que não pode ser tida 
como determinante para a prática do delito, até porque não 
se logrou demonstrar se efetivamente houve tal empréstimo 
do automóvel com a prévia ciência de seu uso ilícito por parte 
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da dupla que cometeu o roubo. É de se lhe reconhecer, assim, 
a causa geral de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, 
do Código Penal (participação de menor importância). 12. 
Conclusões: 1) O reconhecimento de pessoas deve observar o 
procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo 
Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para 
quem se encontra na condição de suspeito da prática de um 
crime; 2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento 
falho, a inobservância do procedimento descrito na referida 
norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa 
suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, 
mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 3) Pode o 
magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento 
formal, desde que observado o devido procedimento 
probatório, bem como pode ele se convencer da autoria 
delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem 
relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 
4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de 
fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo 
procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto 
como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal 
e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda 
que confirmado em juízo. 13. Ordem concedida, para: a) com 
fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolver o paciente (...) 
ratificada a liminar anteriormente deferida, para determinar 
a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, se 
por outro motivo não estiver preso; b) reconhecer a causa 
geral de diminuição relativa à participação de menor 
importância no tocante ao paciente Igor Tártari Felácio, 
aplicá-la no patamar de 1/6 e, por conseguinte, reduzir a sua 
reprimenda para 4 anos, 5 meses e 9 dias de reclusão e 
pagamento de 10 dias-multa. Dê-se ciência da decisão aos 
Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados e aos 
Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, bem como ao 
Ministro da Justiça e Segurança Pública e aos Governadores 
dos Estados e do Distrito Federal, encarecendo a estes últimos 
que façam conhecer da decisão os responsáveis por cada 
unidade policial de investigação. 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de 
Santa Catarina contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que 
conheceu parcialmente da Apelação Criminal n. 0001199-22.2019.8.24.0075 e, nessa 
extensão, negou-lhe provimento.

Importa fazer uma síntese do processo. O paciente foi condenado, em primeiro 
grau, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 
multa, em razão da prática do delito descrito no art. 157, § 2º, II, do CP. 
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Interposto recurso de apelação pela Defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de 
Santa Catarina negou provimento ao recurso, mantendo o entendimento de primeiro 
grau.

Daí é que resultou a impetração do HC. No mandamus, a Defesa alegou que o 
apenado foi condenado, exclusivamente, com base em reconhecimento fotográfico 
extrajudicial realizado pelas vítimas sem a observância do procedimento descrito 
em lei, não sendo corroborado por outros elementos probatórios, circunstância 
insuficiente para lastrear um decreto condenatório.

Eis o caso concreto.
O Superior Tribunal de Justiça entendeu pela concessão da ordem, a fim de 

absolver o agente.
Sustentou que o paciente foi condenado, exclusivamente, com base no 

reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial e confirmado em juízo, 
sem qualquer outra prova que desse amparo ao reconhecimento (apreensão de bens, 
confissão, relatos indiretos etc.).

Ademais, sustentou que o reconhecimento não observou os requisitos do art. 
226, CPP, visto que não houve prévia descrição da pessoa a ser reconhecida, bem 
como não foram exibidas fotografias de possíveis suspeitos. Com isso, o STJ entendeu 
que o ato foi nulo, não podendo produzir resultados no processo.

Como consequência, concluiu que a absolvição do agente seria imperiosa, diante 
da ausência de provas acerca da autoria delitiva. Sustentou que “A sucessão de falhas 
no procedimento em questão implica a invalidação completa do reconhecimento 
fotográfico do paciente (…) e sua consequente absolvição.”

Na ocasião, o STJ fixou o entendimento de que é inválido “qualquer reconhecimento 
formal – pessoal ou fotográfico – que não siga estritamente o que determina o art. 
226 do CPP, sob pena de continuar-se a gerar uma instabilidade e insegurança de 
sentenças judiciais que, sob o pretexto de que outras provas produzidas em apoio 
a tal ato – todas, porém, derivadas de um reconhecimento desconforme ao modelo 
normativo – autorizariam a condenação, potencializando, assim, o concreto risco de 
graves erros judiciários”.

Portanto, o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que o procedimento 
do art. 226 do CPP constitui formalidade de observância obrigatória, e não mera 
recomendação legal. Assim, caso não sejam estritamente observados os passos 
dispostos no referido dispositivo, anula-se o reconhecimento enquanto meio de prova 
da autoria, não podendo servir de lastro para eventual condenação.

A intenção da Corte Superior, no giro jurisprudencial anterreferido, foi evitar 
condenações com base na ocorrência de falsas memórias, geradas a partir de 
procedimentos em que a sugestão da autoridade policial acabe por construir na 
vítima a imagem do infrator. Tal situação era denunciada na doutrina, por exemplo, 
por Gustavo de Ávila (2013, p.160).

No ponto, o Superior Tribunal de Justiça, no HC 598.886/SC, demonstrou nítida 
preocupação quanto ao reconhecimento fotográfico em sede de inquérito. Afinal, na 
ausência de memória da vítima, ou quando esmaecida, quanto à compleição física e 
identidade do autor do crime, a exibição de fotos poderia preencher falsamente as 
lacunas mnemônicas sobre as circunstâncias do fato. Com isso, levaria à conclusão 
equivocada de que eventual pessoa reconhecida nas imagens fotográficas seria, 
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de fato, o agente criminoso. Nesta situação, haveria verdadeira probabilidade de 
contaminação da ratificação do reconhecimento no curso da instrução processual, 
haja vista que um eventual falso reconhecimento fotográfico incutiria na memória 
da vítima a identidade do sujeito que só veio a conhecer a partir da foto que lhe fora 
anteriormente – na Delegacia de Polícia – apresentada.

Assim, a partir do novo entendimento do STJ, o reconhecimento pessoal que não 
observa as formalidades do art. 226, CPP, deve ser considerado inválido, não podendo 
ser usado para fundamentar eventual condenação, ainda que confirmado em juízo.

Como suma, não custa repetir as conclusões do STJ no HC 598.886/SC:

1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento 
previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas 
formalidades constituem garantia mínima para quem se 
encontra na condição de suspeito da prática de um crime;

2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento 
falho, a inobservância do procedimento descrito na referida 
norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa 
suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, 
mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo;

3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de 
reconhecimento formal, desde que observado o devido 
procedimento probatório, bem como pode ele se convencer 
da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que 
não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de 
reconhecimento;

4) O reconhecimento do suspeito por mera exibição de 
fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo 
procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto 
como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal 
e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda 
que confirmado em juízo.

 
Assim, a Instância Superior passou a considerar nulo e totalmente inválido o 

reconhecimento pessoal realizado sem a observância do procedimento do art. 226, 
CPP.

No entanto, o próprio STJ começou a notar que, em algumas situações, ainda que 
o reconhecimento pessoal fosse realizado fora das diretrizes do CPP, era necessário 
reconhecer o distinguishing em relação ao acórdão do HC 598.886/SC, não havendo 
que se falar na nulidade do ato.
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2.3. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO ACÓRDÃO DO HABEAS CORPUS Nº. 598.886/SC

Nas situações em que o reconhecimento pessoal não observou o procedimento 
legal, mas foi corroborado por outros elementos de prova, o STJ vem reconhecendo o 
distinguishing em relação ao acórdão paradigma da nova orientação jurisprudencial, 
em razão da diferenciação fática. Há diversos precedentes do STJ apontando que, 
mesmo o procedimento não assumindo o caráter formal que lhe é imposto, é revestido 
de valor probatório quando alinhado às demais evidências do caso que acabam por 
reafirmar a autoria delitiva.

Em outras palavras: a inobservância do procedimento para o reconhecimento 
pessoal, conforme disposto no artigo 226 do Código Penal, não pode, automaticamente, 
acarretar sua nulidade. Havendo outros elementos de prova corroborando a autoria 
delitiva, é perfeitamente cabível que eles sejam valorados conjuntamente ao 
reconhecimento pessoal. Vejamos alguns casos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DUPLO 
HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. RECONHECIMENTO 
FOTOGRÁFICO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA 
ASSOCIADA POR OUTROS ELEMENTOS COLHIDOS DA 
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. IDONEIDADE. PRECEDENTES DESTA 
CORTE.

1. No que se refere ao reconhecimento pessoal previsto 
no art. 226 do CPP, entende esta Corte que, existindo 
“outros elementos a corroborar, em um juízo perfunctório, 
o envolvimento do ora Agravante com as condutas 
supostamente praticadas” (AgRg no RHC n. 160.901/SP, 
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado 
do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 
20/6/2022), como é o caso, não há falar-se em ilegalidade.

2. No presente feito, consignou a sentença que, apesar 
da negativa de autoria por parte dos réus, os elementos 
probatórios colhidos na instrução processual demonstram 
haver indícios de que (em tese) foram os autores do ilícito, 
sendo o agravante o autor intelectual da dupla tentativa de 
homicídio, “já que os relatos tecidos pelas vítimas Tamara e 
Ana Beatriz, com reconhecimento fotográfico, apontam para 
esta perspectiva, o que foi corroborado pelos depoimentos 
das testemunhas”.

3. Ressaltou o Tribunal estadual, ainda, que “o 
reconhecimento pessoal do Acusado, foi realizado de forma 
segura e, inclusive, relatando um defeito físico no rosto do 
mesmo, além de que não se trata de indício isolado nos 
autos, na medida em que a prova testemunhal fornece 
outros elementos da possível participação, em tese, do 
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Recorrente no Atentado contra as vítimas”.

4. Não se permite a produção de provas em habeas corpus, pois 
respectiva ação tem por objetivo sanar ilegalidade verificada 
de plano, não se fazendo possível aferir a materialidade e 
autoria delitivas controversas, destacando-se, outrossim, 
que houve confirmação pelo Tribunal estadual da decisão de 
pronúncia, posteriormente à impetração deste mandamus, 
quando do julgamento do recurso em sentido estrito.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 689.524/BA, relator Ministro Olindo Menezes 
(Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, 
julgado em 20/9/2022, DJe de 23/9/2022 – grifo nosso)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO CONSUMADO. 
ALEGADA NULIDADE POR OFENSA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE 
PROCESSO PENAL - CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS 
DE PROVA QUE CONFIRMAM O RECONHECIMENTO DO RÉU. 
AUTORIA DELITIVA CONFIGURADA. CONCLUSÃO DIVERSA 
QUE DEMANDA REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA 
DA SÚMULA 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Em revisão à anterior orientação jurisprudencial, ambas 
as Turmas Criminais que compõem esta Corte, a partir do 
julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio 
Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar 
nova interpretação ao art. 226 do CPP, segundo a qual a 
inobservância do procedimento descrito no mencionado 
dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa 
suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, 
mesmo se confirmado em juízo.

2. Na hipótese em tela, há que se fazer o distinguishing 
em relação à conclusão exarada no aludido julgado, pois, 
a despeito da ausência de reconhecimento categórico do 
agravante pela filha da vítima, o conjunto probatório coletado 
no feito, notadamente os depoimentos das testemunhas e 
dos agentes policiais prestados em Juízo e em sede policial, 
foram considerados como versões firmes e coerentes acerca 
dos fatos delitivos. Além disso, a condenação também foi 
lastreada na confissão do corréu Pedro, o qual confirmou a 
participação do agravante na prática criminosa, além de ter 
realizado o reconhecimento fotográfico do referido acusado, 
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conforme fl. 26 destes autos. Oportuno salientar, também, 
que a testemunha Edson também efetuou o reconhecimento 
fotográfico do agravante.

3. Desse modo, a manutenção da condenação pelo Tribunal 
de origem encontra amparo na jurisprudência desta Corte, 
no sentido de que, se existentes outras provas válidas e 
independentes, para além do reconhecimento fotográfico ou 
pessoal, a confirmar a autoria delitiva, mantém-se irretocável 
o édito condenatório. Precedentes.

4. Para se acatar o pleito absolutório fundado na suposta 
ausência de provas suficientes para a condenação, seria 
inevitabilidade o revolvimento fático-probatório do feito, 
vedado pela Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.138.626/SP, relator Ministro Joel Ilan 
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 
21/10/2022 – grifo nosso)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES. ALEGADA 
NULIDADE POR OFENSA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE 
PROCESSO PENAL - CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS 
DE PROVA QUE EMBASAM A CONDENAÇÃO. AUTORIA 
DELITIVA CONFIGURADA. CONCLUSÃO DIVERSA QUE 
DEMANDA REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA 
SÚMULA 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO 
REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Em revisão à anterior orientação jurisprudencial, ambas 
as Turmas Criminais que compõem esta Corte, a partir do 
julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio 
Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar 
nova interpretação ao art. 226 do CPP, segundo a qual a 
inobservância do procedimento descrito no mencionado 
dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa 
suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, 
mesmo se confirmado em juízo.

2. Na hipótese em tela, embora não tenha sido observado 
o procedimento previsto no art. 226 do CPP, foram 
apresentados outros elementos informativos e probatórios 
suficientes, por si sós, para sustentarem a condenação do 
agravante. Nesse contexto, revela-se inevitável reconhecer 
o distinguishing em relação ao acórdão paradigma que 
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modificou o entendimento deste Tribunal sobre a matéria, 
tornando-se inviável, no caso, o acolhimento do pleito 
absolutório.

3. Restou consignado pelas instâncias ordinárias que a autoria 
delitiva foi demonstrada por elementos outros, independentes 
do reconhecimento fotográfico. Com efeito, a condenação 
pautou-se também no depoimento da vítima, gerente do 
posto de combustível, prestado em sede policial, bem como 
no depoimento do proprietário do estabelecimento realizado 
em Juízo, os quais são versões firmes e coerentes acerca do 
fato delitivo. Para além disso, o édito condenatório também 
foi lastreado na identificação do veículo utilizado para o 
crime, indicado pela vítima e localizado posteriormente pelos 
policiais, no interior do qual foi encontrada a carteira de 
trabalho do agravante, cuja foto foi prontamente reconhecida 
pelos funcionários do posto de combustível. De mais a 
mais, foi ressaltado que as justificativas do réu mostraram-
se absolutamente fantasiosas e inverossímeis, restando 
afastadas pelo conjunto probatório amealhado aos autos.

4. Desse modo, a manutenção da condenação do agravante 
pelo Tribunal de origem encontra amparo na jurisprudência 
desta Corte, no sentido de que, se existentes outras provas 
válidas e independentes, para além do reconhecimento 
fotográfico ou pessoal, a confirmar a autoria delitiva, 
mantém-se irretocável o édito condenatório. Precedentes.

5. Para se acatar o pleito absolutório fundado na suposta 
ausência de provas suficientes para a condenação, seria 
inevitabilidade o revolvimento fático-probatório do feito, 
vedado pela Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça.

6 . Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.109.968/MG, relator Ministro Joel Ilan 
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 
21/10/2022 – grifo nosso)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL 
NO HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO 
MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO 
DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE 
ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. ROUBO MAJORADO. 
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA 
DA MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE VIA. 
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SENTENÇA PROFERIDA E APELAÇÃO JULGADA. CONCLUSÃO 
DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS DE AUTORIA DOS DELITOS PELO 
AGRAVANTE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA 
DE ILEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS 
NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AGRAVO 
DESPROVIDO.

1. Os arts. 932 do Código de Processo Civil - CPC c/c o 3º 
do CPP e 34, XI e XX, do Regimento Interno do Superior 
Tribunal de Justiça - RISTJ e o enunciado n. 568 da Súmula 
do Superior Tribunal de Justiça - STJ, permitem ao relator 
negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, 
improcedente, prejudicado ou em confronto com Súmula 
ou com jurisprudência dominante nos Tribunais superiores, 
não importando em cerceamento de defesa ou violação 
ao princípio da colegialidade, notadamente diante da 
possibilidade de interposição de agravo regimental contra a 
respectiva decisão, como ocorre no caso, que permite que a 
matéria seja apreciada pelo Colegiado, afastando eventual 
vício.

2. Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-
probatório, a estreita via do habeas corpus não é adequada 
para a análise das teses de negativa de autoria e da existência 
de prova robusta da materialidade delitiva, sobretudo se 
considerando a prolação de sentença penal condenatória 
e de acórdão julgado na apelação, nos quais as instâncias 
ordinárias, após análise exauriente de todas as provas 
produzidas nos autos, concluíram pela autoria do agravante 
quanto aos fatos que lhe foram imputados.

3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça tinha 
entendimento consolidado no sentido de que as formalidades 
esculpidas no art. 226 do Código de Processo Penal - CPP, 
tratavam-se de meras formalidades cuja inobservância 
não acarretava nulidade. Além disso, a ratificação em 
juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, do 
reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, 
constituía meio idôneo de prova apto a justificar até 
mesmo uma condenação. Todavia, em 27/10/2020, a Sexta 
Turma desse Tribunal Superior de Justiça, no julgamento 
do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz), 
modificou o seu posicionamento, restando firmado que a 
inobservância do referido art. 226 do CPP, conduz à nulidade 
do reconhecimento da pessoa e não poderá servir de 
fundamento à eventual condenação, ainda que confirmado 
o reconhecimento em juízo.
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No caso dos autos, não há constrangimento ilegal a ser 
reparado, haja vista que as instâncias ordinárias ressaltaram 
que houve três reconhecimentos do acusado por uma das 
vítimas, quais sejam, duas em sede extrajudicial - pessoal 
e fotográfico - e outra durante a audiência de instrução 
e julgamento, conforme se depreende da sentença 
condenatória, ou seja, sob o crivo dos princípios do 
contraditório e da ampla defesa, sendo que em cada uma 
das oportunidades o ofendido não esboçou dúvidas, de 
modo que o reconhecimento fotográfico não constituiu a 
única prova contra o agente.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 744.207/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 
Quinta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022 – 
grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E 
PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DOS 
ARTS. 42, 66, 70, 155, 157, § 2º, II, E 180, TODOS DO CP, E 155, 
CAPUT, 386, VII, 387, § 2º, TODOS DO CPP. TESE DE NULIDADE. 
INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO 
PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA 
VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO 
DA CONDUTA PARA FURTO OU RECEPTAÇÃO. NECESSÁRIA 
ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 
SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE DECOTE DO RECONHECIMENTO 
DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. 
FUNDAMENTOS CONCRETOS APRESENTADOS. ALTERAÇÃO 
DE ENTENDIMENTO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. SÚMULA 
7/STJ. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. CONCURSO 
FORMAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. LESÃO A PATRIMÔNIOS 
DISTINTOS.

1. O Tribunal de origem dispôs que, no caso dos autos, era 
mesmo dispensável a realização de reconhecimento formal, 
uma vez que os apelantes foram presos em flagrante com 
a res furtiva em mãos, pouco tempo após a consumação do 
crime, ou seja, trata-se de delito com relação ao qual se tem 
certeza absoluta da autoria. As providências enumeradas 
pela lei processual penal (artigo 226 do Código de Processo 
Penal) devem ser adotadas nos casos em que existam dúvidas, 
diante de meros indícios acerca da autoria de um crime, 
hipótese em que pode ser necessário submeter o suspeito a 
reconhecimento, situação à qual não se enquadra o presente 
caso (fls. 424/426).
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2. A autoria delitiva não se amparou, exclusivamente, no 
reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito 
policial, destacando-se que os apelantes foram presos em 
flagrante com a res furtiva em mãos, pouco tempo após a 
consumação do crime, ou seja, trata-se de delito com relação 
ao qual se tem certeza absoluta da autoria.

3. Jurisprudência do STJ: Esta Corte Superior inicialmente 
entendia que "a validade do reconhecimento do autor 
de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra 
contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto 
tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do 
procedimento, mormente na hipótese em que a condenação 
se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do 
contraditório. [...] Em julgados recentes, ambas as Turmas 
que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de 
Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento 
de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na 
fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu 
e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades 
previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando 
corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, 
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...] Dos 
elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se 
que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como 
único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o 
que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma 
da alteração jurisprudencial. Há outras provas, como 
os testemunhos dos policiais envolvidos e o fato de que 
João Pedro foi preso minutos depois da prática do roubo 
na condução de motocicleta produto de crime, cuja placa 
foi memorizada pela vítima e informada na delegacia 
aos policiais. Além disso, no momento da abordagem, os 
policiais verificaram que um dos celulares que estava na 
posse dos acusados recebeu uma chamada da verdadeira 
proprietária (esposa de Jadson) que logo informou sobre o 
assalto ocorrido minutos antes (AgRg no AREsp n. 1.903.858/
DF, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/12/2021) 
(...)”

(AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, relator Ministro Sebastião 
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 
22/9/2022  – grifo nosso)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 
EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. 
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROCEDIMENTO 
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PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA. MUDANÇA 
DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. INVALIDADE DA 
PROVA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS 
ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO 
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a 
validade do reconhecimento do autor de infração não está 
obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do 
Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula 
meras recomendações à realização do procedimento, 
mormente na hipótese em que a condenação se amparou 
em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório 2. 
Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a 
Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam 
a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, 
presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do 
inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e 
fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades 
previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando 
corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o 
crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-
se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como 
único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que 
gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da 
alteração jurisprudencial. No caso, além do reconhecimento 
da vítima, verifica-se que o condenado foi identificado, 
também, pelo modus operandi utilizado quando da prática 
do roubo, qual seja, especialização em roubo de malotes 
bancários. Neste contexto, ressalta-se que o Juiz de primeiro 
grau pontuou que o ora recorrente já foi condenado por 
delito de roubo com modus operandi idêntico ao narrado 
nesses autos. Ademais, foi preso em data recente ao delito 
ora sob apuração, em contexto também de roubo de malotes 
bancários, na cidade de Betim/MG. Por fim, constatou-se 
que ele responde a outro delito de roubo, também com o 
corréu Naaman, na comarca de Itaguara/MG.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.116.227/MG, relator Ministro Ribeiro 
Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 
13/9/2022  – grifo nosso)

Desta forma, constata-se que o distinguishing foi realizado a fim de estabelecer 
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que o reconhecimento pessoal/fotográfico, quando realizado em desconformidade 
com os preceitos legais, é válido desde que (i) não tenha sido utilizado de forma 
isolada para comprovar a autoria delitiva e (ii) esteja em consonância com os demais 
elementos probatórios produzidos nos autos.

Assim, apenas a título exemplificativo, observa-se que no acórdão do AgRg no HC 
n. 689.524/BA, de relatoria do Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado 
do TRF 1ª Região), o reconhecimento fotográfico foi mantido incólume por não se 
tratar de elemento probatório único, uma vez que a autoria delitiva também restou 
demonstrada pelos depoimentos das testemunhas em juízo. 

De igual modo, no AgRg no AREsp n. 2.138.626/SP, de relatoria do Ministro Joel 
Ilan Paciornik, a defesa pleiteou o reconhecimento da nulidade do reconhecimento 
fotográfico sob o argumento de que o procedimento não seguiu os preceitos legais. 
Contudo, tal nulidade foi rechaçada em razão do vasto conjunto probatório que 
corroborou a autoria delitiva:

“No caso concreto, há que se fazer o distinguishing em 
relação à conclusão exarada no julgamento do aludido HC n. 
598.886/SC, pois, a despeito da ausência de reconhecimento 
categórico do agravante pela filha da vítima, o conjunto 
probatório coletado no feito, notadamente os depoimentos 
das testemunhas e dos agentes policiais prestados em 
Juízo e em sede policial, foram considerados como versões 
firmes e coerentes acerca dos fatos delitivos. Além disso, a 
condenação também foi lastreada na confissão do corréu 
(...), o qual confirmou a participação do agravante na prática 
criminosa, além de ter realizado o reconhecimento fotográfico 
do referido acusado (...)”

Portanto, vislumbra-se que o reconhecimento pessoal ou fotográfico, mesmo 
que realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, é considerado válido desde 
que em consonância com as demais provas dos autos indicativas da autoria delitiva.

No mais, ressalta-se que tal entendimento encontra-se amparado pelo princípio 
da “pas de nullité sans grief”, na medida que o procedimento citado, ainda que não 
observado os ditames legais, não ocasiona, por si só, prejuízo aos réus quando a 
autoria delitiva é corroborada por outros elementos probatórios.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

a) A prática do processo penal sempre teve que enfrentar discussões sobre a 
obrigatoriedade (ou não) dos preceitos trazidos pelo art. 226 do CPP para a validade 
do reconhecimento pessoal/fotográfico.

b) O STJ entendia, em um primeiro momento, que tais ditames legais eram 
apenas meras recomendações, de modo que a realização do reconhecimento sem 
a observância das formalidades do art. 226 do CPP não acarretaria na sua nulidade.

c) Por sua vez, em 27 de outubro de 2020, a Sexta Turma do STJ, ao apreciar 
o Habeas Corpus nº. 598.886/SC (2020/0179682-3), passou a entender que o 
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procedimento do art. 226 do CPP constitui formalidade de observância obrigatória, e 
não mera recomendação legal.

d) Ou seja, se o reconhecimento formal – pessoal ou fotográfico – não observar 
as formalidades do art. 226 do CPP, deve ser automaticamente declarado nulo, não 
podendo ser usado para fundamentar eventual condenação, ainda que confirmado 
em juízo.

e) No caso concreto que originou o HC, a única prova de autoria delitiva que 
embasava a condenação era o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, 
que não observou as formalidades exigidas pelo art. 226 do CPP.

f) Posto isto, restou o questionamento: todo reconhecimento pessoal/
fotográfico que não observar o procedimento legal deve ser considerado inválido, 
independentemente de se há – ou não – outros elementos probatórios que corroboram 
a autoria delitiva?

g) Diante dessa problemática, o STJ vem reconhecendo o distinguishing em 
relação ao acórdão paradigma da nova orientação jurisprudencial, tendo em vista a 
existência de casos concretos com diferenciações fáticas. 

h) Assim, em diversos novos precedentes, a Corte Superior consignou que 
a inobservância do procedimento para o reconhecimento pessoal ou fotográfico, 
conforme disposto no artigo 226 do Código Penal, não pode, automaticamente, 
acarretar sua nulidade quando a autoria delitiva é corroborada por outros elementos 
de provas.

i) Desse modo, conclui-se que o reconhecimento pessoal, quando não 
observados os preceitos legais do art. 226, do CPP, só poderá ser considerado nulo 
quando utilizado isoladamente para embasar uma condenação criminal.

j) Há que se considerar, por fim, que o art. 226, CPP, tem emprego “quando 
houver necessidade”, i.é, quando elementos da investigação demonstram para 
o condutor dela que a identificação do autor do delito veio cercada de dúvidas e 
inconsistências. Não se trata de um procedimento que deva sistematicamente ser 
adotado. A identificação do autor não necessariamente exige uma diligência de 
reconhecimento, exceto para superação de dúvida surgida em torno da identificação.
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A AVALIAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA NOS EMPREENDIMENTOS 
HIDRELÉTRICOS DO ESTADO DO PARANÁ

Giovani Ferri1

Silvia Mattei2

Isadora da Silva Medeiros3

RESUMO: A matriz energética brasileira é predominantemente hídrica e o Estado 
do Paraná, no cenário nacional, tem especial importância na geração de energia 
elétrica em decorrência do potencial energético proveniente dos empreendimentos 
hidrelétricos. Nessa vertente, políticas governamentais vêm sendo adotadas no 
Estado do Paraná para incentivar a implementação de hidrelétricas de pequeno porte, 
vez que estas, caracterizadas como fontes renováveis, causariam reduzidos impactos 
ambientais. Todavia, diante da exploração massiva de uma mesma bacia hidrográfica 
ou fonte hídrica que compõem um sistema interligado, a potencialidade de danos 
ambientais se multiplica, podendo gerar desequilíbrio ecológico e riscos de difícil 
reversão. Nesse contexto, utilizando-se do método dedutivo e a partir de uma análise 
normativa e jurisprudencial, objetivou-se demonstrar a relevância da elaboração da 
Avaliação Ambiental Integrada (AAI) durante o processo de licenciamento ambiental 
dos empreendimentos hidrelétricos de pequeno porte, com a finalidade de prevenir e 
evitar danos ambientais cumulativos e sinérgicos oriundos da geração de energia em 
uma mesma bacia hidrográfica ou curso hídrico.

PALAVRAS-CHAVE: Energia hídrica; processo de licenciamento; impactos 
ambientais; cumulatividade; avaliação ambiental integrada.

1. INTRODUÇÃO

Por força da Constituição Federal de 1988, o meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, enquanto típico direito de terceira geração, constitui bem de uso comum 
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, sendo dever do Poder Público e de toda 
sociedade defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Outrossim, a Carta Magna elencou a proteção ao meio ambiente como um 
dos Princípios da Ordem Econômica (artigo 170, VI), denotando que o legislador 
constitucional consagrou a necessidade de harmonizar o desenvolvimento econômico 
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Público Ambiental (Redempa).
2 Doutora em Desenvolvimento Rural Sustentável pela Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná - Unioeste; Mestre em Direito pela Universidade Paranaense - Unipar; 
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Rondon; Advogada no Estado do Paraná.
3 Bacharela em Direito pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste, 
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e a proteção do meio ambiente como diretriz essencial para alcançar a sustentabilidade. 
Portanto, a CF/1998 estabeleceu um ponto de equilíbrio para proteger o meio 
ambiente e ao mesmo tempo garantir a ordem econômica, instituindo um verdadeiro 
sistema de freios e contrapesos para compatibilizar a proteção ambiental e as 
atividades econômicas. Nesse vértice, para Bosselmann (2008, p. 53), “não pode haver 
prosperidade sem justiça social e não pode haver justiça social sem prosperidade 
econômica; e ambas devem estar dentro dos limites da sustentabilidade ecológica”.

Portanto, o desenvolvimento econômico deve se compatibilizar com o direito 
fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, inclusive no âmbito do 
setor de geração de energia elétrica. Embora o Brasil detenha abundância hídrica, as 
políticas públicas de incentivo à implementação de empreendimentos hidrelétricos 
devem ser pautadas pelo Princípio da Prevenção e notadamente em prévios estudos 
técnicos de impactos ambientais.

Nesse viés, a massiva implementação de empreendimentos hidrelétricos em 
uma mesma bacia hidrográfica ou curso hídrico, ainda que caracterizados como 
de pequeno porte, podem ter a potencialidade de ocasionar danos ambientais 
cumulativos e de caráter sinérgico.

Em vista desse cenário, o mecanismo da Avaliação Ambiental Integrada (AAI) se 
revela primordial para antever riscos durante o processo de licenciamento ambiental, 
permitindo a análise conglobada de uma determinada bacia hidrográfica e as 
repercussões decorrentes do somatório de empreendimentos energéticos.

Desta forma, com fundamento nos Princípios da Prevenção, da Precaução e 
do Desenvolvimento Sustentável, pretende-se demonstrar a essencialidade da AAI 
como instrumento positivo para a detecção de impactos ambientais resultantes 
de um conjunto de empreendimentos hidrelétricos de pequeno porte. Nessa 
perspectiva, o presente estudo sustenta que a AAI deve consistir num instrumento 
técnico obrigatório para instrumentalizar o processo de licenciamento e aprovação 
dos pequenos empreendimentos hidrelétricos em um mesmo curso hídrico ou bacia 
hidrográfica.

Para tanto, o primeiro capítulo se dedicará a analisar a política de incentivo ao 
desenvolvimento de energias sustentáveis por parte do Paraná, no que se inserem 
as Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs). Já no segundo capítulo, abordar-se-á o 
licenciamento ambiental das PCHs e das Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGHs), a 
partir de uma perspectiva principiológica do direito ambiental e constitucional. Por 
fim, no terceiro capítulo será analisada a jurisprudência do Tribunal de Justiça do 
Estado do Paraná quanto à admissibilidade da Avaliação Ambiental Integrada (AAI).

Por seu turno, para fundamentar o estudo, serão analisados de modo qualitativo 
diversos artigos científicos, estudos específicos, normas e decisões jurisprudenciais 
que abordam o tema ora em discussão, aplicando-se o método científico dedutivo.

2. O CONTEXTO DA MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA E PARANAENSE

Embora o Brasil possua uma matriz energética predominantemente renovável, 
é fato notório que o país é extremamente dependente da energia produzida pelas 
hidrelétricas, que na atualidade correspondem a 59,9% da Oferta Interna de Energia 
Elétrica por Fonte (OIEE), estando muito à frente das principais matrizes energéticas 
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brasileiras, como a energia eólica (11,9%), biomassa (8,6%), gás natural (7,6%) e solar 
(4,1%) (ANEEL, 2022). 

Contudo, segundo Guimarães (2009, p. 80), ainda que as hidrelétricas consistam 
numa fonte de energia renovável, suas características são capazes de provocar 
consideráveis impactos ambientais e sociais. Nesse contexto, a forte dependência 
brasileira dessa fonte de energia elétrica amplia a proporção de impactos incidentes 
sobre a sua geração. Sobre outro viés, o estímulo governamental à geração de energia 
hidrelétrica é consideravelmente maior em relação às demais fontes renováveis, a 
exemplo da energia solar e eólica, ainda com reduzida capacidade de geração no 
Brasil.

Nessa mesma diretriz, o Estado do Paraná tem adotado políticas visando incentivar 
a expansão do setor hidrelétrico em seu território, notadamente com enfoque nos 
empreendimentos considerados de pequeno porte. Conforme Resolução 09/2021 da 
Secretaria Estadual do Desenvolvimento Sustentável (SEDEST), os empreendimentos 
hidrelétricos de pequeno porte dividem-se em Central Geradora Hidrelétrica (CGH), 
Pequena Central Hidrelétrica (PCH), Microcentral Hidrelétrica (MCHs) e Minigeradora 
Hidrelétrica (MGHs).

Somente entre agosto de 2019 e setembro de 2021, o Poder Executivo paranaense 
apresentou cinco projetos de lei perante a Assembleia Legislativa, com o objetivo de 
aprovar novos empreendimentos hidrelétricos no Estado: Projeto de Lei nº 659/2021 
(convertido na Lei nº 20.874/2021); Projeto de Lei nº 260/2021 (convertido na Lei nº 
20.712/2021); Projeto de Lei nº 633/2020 (convertido na Lei nº 20.393/2020); Projeto 
de Lei nº 179/2020 (convertido na Lei nº 20.208/2020); Projeto de Lei nº 567/2019 
(convertido na Lei nº 19.989/2019).

Todos os cinco projetos de lei foram aprovados pela Assembleia Legislativa do 
Paraná (ALEP), de modo que as 50 novas hidrelétricas, se porventura instaladas, se 
somarão a outros 127 empreendimentos hidrelétricos já em operação no Estado 
(ANEEL, 2022). Dentre os empreendimentos aprovados que poderão ser futuramente 
instalados, 39 são CGHs, 10 são PCHs e 01 UHE. Fator preocupante é a possibilidade 
de concentração de empreendimentos hidrelétricos numa mesma bacia hidrográfica 
sem estudos técnicos mais aprofundados, sendo 33 na Bacia do Rio Iguaçu, 6 na Bacia 
do Rio Piquiri e 6 na Bacia do Rio Ivaí.

Necessário pontuar que, diante da alegada relevância e interesse público que 
envolveriam os Projetos de Lei nº 567/2019, nº 633/2020 e nº 659/2021, estes 
tramitaram em regime de urgência perante a Assembleia Legislativa em pleno 
período da pandemia da Covid-19. Embora o art. 217, § 1º, da Resolução nº 11/2016 
(Regimento Interno da ALEP) exija que o pedido de tramitação em regime de urgência 
seja devidamente fundamentado, as justificativas se limitaram à existência de 
relevância e interesse público quanto à matéria abordada, além da proximidade do 
fim da sessão legislativa.

Ademais, ante a natureza do tema posto em discussão, seria necessário que os 
projetos fossem antecedidos de debate público e ampla participação popular, o que 
não foi devidamente observado. A realização de audiências públicas para ampliar o 
debate sobre os Projetos de Lei permitiria a transparência e a efetiva participação da 
sociedade, pois consiste num instrumento voltado a garantir que o interesse público 
seja observado.
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Nesse vértice, o Princípio da Participação Popular encontra suas raízes no 
Princípio 10 da Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável (Rio 92), onde se preconiza que, para além dos cidadãos interessados 
terem acesso à informação, o Estado também deve facilitar e estimular o direito à 
informação e à participação popular nos processos decisórios em matéria ambiental 
(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1992, p. 03). Ademais, a audiência pública 
constitui mecanismo essencial e capaz de influenciar na elaboração dos pareceres 
das comissões, em sintonia com os artigos 39, § 1º, e 75, § 2º, do Regimento Interno 
da ALEP.

Outrossim, a participação popular na tomada de decisões ambientais permite 
que as fontes de produção normativa sejam descentralizadas e criem canais distintos 
dos tradicionais modelos de processo legislativo, pois admitem que a pluralidade de 
ideias resulte em “processos sociais auto-reguláveis advindo de grupos voluntários, 
comunidades locais, associações profissionais, corpos intermediários e organizações 
sociais” (WOLKMER, 2001, p. 119-120).

Além disto, a celeridade que tomou conta dos referidos Projetos de Lei não 
permitiu a amplitude do debate no tocante a diversas manifestações, estudos 
técnicos e pareceres sobre os impactos de tais empreendimentos hidrelétricos, 
a exemplo de pronunciamentos do Centro de Apoio das Promotoria de Justiça de 
Proteção ao Meio Ambiente e de Habitação e Urbanismo (CAOPMAHU) e de análises 
técnicas promovidas por pesquisadores da Universidade Estadual do Norte do Paraná 
(UENP), da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Universidade Estadual do Paraná 
(UNESPAR) e Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Conforme Wedy (2018, p. 270), decisões judiciais e administrativas que atingem 
o interesse coletivo sem amplo debate tendem a desrespeitar a pluralidade de 
opiniões existentes, notadamente em temas que envolvem dissenso de posições. A 
partir disso, é perceptível a fragilidade na aprovação de dezenas de empreendimentos 
hidrelétricos sem um amplo debate público e técnico envolvendo os impactos que 
podem eventualmente se consolidar.

Ademais, dados da ANEEL (2022) apontam que até agosto de 2022, o Paraná já 
contava com 72 CGHs e 58 PCHs, entre aqueles empreendimentos não construídos, 
em construção e operando. Contudo, apesar dos números significativos, apenas 20% 
da energia produzida no Paraná é consumida no próprio Estado, pois o excedente se 
destina ao Sistema Interligado Nacional – SIN (ALBUQUERQUE apud AZEVEDO et al., 
2017, p. 497).

Conforme destaca o Operador Nacional do Sistema Elétrico (NOS), o SIN consiste 
numa malha de transmissão que tem como fim realizar a transferência de energia 
elétrica proveniente das fontes hidráulicas, termoelétrica e eólica, entre as diversas 
regiões do país. Em decorrência, o Paraná se destaca pela autossuficiência na produção 
de eletricidade, fator que evidencia a inexistência de urgência na implementação de 
novas hidrelétricas.

Ademais, importante ressaltar que algumas bacias hidrográficas do Estado já 
estão sendo fartamente exploradas por empreendimentos hidrelétricos, a exemplo 
da bacia do Rio Paraná, atualmente com 72% do potencial hidráulico utilizado, 
evidenciando que tanto seu curso principal quanto seus afluentes apresentam uma 
série de hidrelétricas (AZEVEDO et al., 2017, p. 489). Mesmo assim, em decorrência 
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dos graduais períodos de estiagem, os níveis dos reservatórios do Estado, incluindo 
os empreendimentos situados na bacia do Rio Paraná, vêm sistematicamente sendo 
afetados na geração de energia em razão da crise hídrica.

Nesse prisma, entre maio de 2020 e dezembro de 2021, o Poder Executivo do 
Paraná precisou decretar situação de emergência hídrica no Estado em 8 momentos 
distintos, o que se deu por intermédio dos Decretos nº 4.626/2020, 6.068/2020, 
6.370/2020, 7.554/2021, 8.299/2021, 9.315/2021, 9.989/2021 e 10.002/2021. 
No mesmo sentido, a Agência Nacional de Águas (ANA), divulgou a Nota Conjunta 
INMET/INPE/CENSIPAM, de 27 de maio de 2021, emitindo “um alerta de emergência 
hídrica associado à escassez de precipitação para a região hidrográfica da Bacia do 
Paraná”. Já em 01 de junho de 2021, foi publicada a Resolução nº 77/2021 da ANA, a 
qual efetivamente declarou a escassez de recursos hídricos na Região Hidrográfica do 
Paraná (2021, p. 01), fator que demonstra os riscos de comprometimento hidrológico 
na citada bacia.

Mesmo diante de tais cenários, ainda há um massivo incentivo à implementação 
de empreendimentos hidrelétricos de pequeno porte no Estado do Paraná sem 
profundos e necessários estudos de viabilidade, tais como a Avaliação Ambiental 
Integrada sob estudo.

Justamente nessa tônica se constata a necessidade de diversificação das matrizes 
energéticas no Estado do Paraná e demais Estados brasileiros, com o fito de prevenir 
a instalação desmedida e sem critérios técnicos de inúmeros empreendimentos 
hidrelétricos em uma mesma bacia hidrográfica. Guimarães (2009, p. 81) ressalta que 
a diversificação da matriz energética nacional é capaz de permitir o acesso sustentável 
de todos à energia, além de respeitar as peculiaridades e potencialidades de cada 
local. 

Referida diversificação está em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável fixados na Agenda 2030 aprovada pela Resolução A/RES/70/1 da 
Organização das Nações Unidas, notadamente o ODS 7, que visa “garantir acesso à 
energia barata, confiável, sustentável e renovável para todos” (ONU, 2015).

Nessa vertente, as fontes eólica e solar são ideais para complementar a energia 
produzida pelas hidrelétricas, pois justamente na época de seca dos rios, tanto os 
ventos são mais intensos quanto a radiação solar tem maior incidência, sendo 
suficientes para evitar o acionamento das termelétricas (LIMA et al., 2015, p. 154-
156).

Sobre o tema, o Relatório dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2020 
produzido pelas Nações Unidas (2020, p. 39) indica que, entre 2010 e 2017, o aumento 
no uso de energia renovável mundial decorreu principalmente da expansão da energia 
eólica e solar. Porém, tais fontes não são uniformes entre todos os setores de utilização, 
demonstrando os reduzidos incentivos governamentais para a implementação destas 
fontes de geração de energia limpa para atingir o cumprimento do ODS 7.

Ademais, sob o ponto de vista fiscal, o imposto que incide sobre a energia elétrica 
é o ICMS, porém essa tributação é “integralmente concentrada no Estado de destino 
– do consumo final” (ASSUNÇÃO et al., 2020, p. 36), conforme outrora decidido no 
RE nº 198.088-5/SP, do Supremo Tribunal Federal, decisão que conferiu adequada 
interpretação ao art. 155, § 2º, inciso X, alínea “b” da CF/1988 e ao art. 2º, § 1º, III, da 
Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir). Por consequência, a partir dos números 
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citados, mesmo com a instalação de inúmeros empreendimentos hidrelétricos no 
Estado, o Paraná teria um aumento de arrecadação de ICMS apenas relativamente aos 
20% de energia produzida e efetivamente consumida no território paranaense. Desta 
forma, os tributos que o Estado passaria a receber em decorrência das atividades 
hidrelétricas não seriam capazes de compensar os prejuízos socioambientais e 
culturais suportados (ASSUNÇÃO et al., 2020, p. 36).

Situação similar ocorre no âmbito dos municípios paranaenses, pois conforme 
Azevedo et al. (2017, p. 498), antes de 2018, os municípios recebiam somente 2,81% 
do total do valor da energia produzida pela hidrelétrica localizada em sua circunscrição, 
o que sequer simboliza a totalidade da potência instalada, pois mesmo que não 
utilizada, ainda assim compromete as áreas produtivas e naturais no território onde 
está situada.

Insta salientar que dita porcentagem foi extraída do art. 17, § 1º, I, da Lei nº 
9.648/1998 e art. 1º, II, da Lei nº 8.001/1991, que corresponde a 45% de 6,25% a 
título de compensação aos municípios. Todavia, com o advento da Lei nº 13.661/2018, 
os 6,25% do valor da energia produzida, referentes à compensação financeira pela 
utilização de recursos hídricos, passou a ser distribuído numa proporção de 65% 
aos municípios, de modo que, atualmente, eles recebem aproximadamente 4,06%. 
Portanto, mesmo com o aumento do percentual, os benefícios econômicos revertidos 
aos municípios em decorrência da instalação de empreendimentos hidrelétricos em 
seus territórios são extremamente reduzidos.

Sob o aspecto econômico, as principais vantagens obtidas pelos Estados e 
Municípios com a instalação desses empreendimentos seria advinda da geração de 
novos empregos e movimentação da economia local, fatores que em tese teriam 
o condão de contribuir positivamente para o desenvolvimento dos respectivos 
municípios ou regiões.

Entretanto, referidas vantagens econômicas, em sua quase totalidade, ostentam 
caráter aparente ou temporário, pois geralmente são mantidas apenas durante as 
obras do empreendimento. Nesse contexto, de maneira indireta, a instalação das 
hidrelétricas gera uma suposta inclusão social em razão da geração de emprego e 
renda na região beneficiada pela construção dos empreendimentos. No entanto, 
conforme bem destacado na Nota Técnica nº 05/2020 do CAOPMAHU, referido 
argumento é contestável:

Não está completamente demonstrado e depende de um 
comparativo crítico técnico e acadêmico mais profundo a ter 
como foco a análise do crescimento do IDH dos municípios 
do Estado do Paraná tendo como correspondência principal 
a implantação de empreendimentos hidrelétricos do tipo 
pequena central hidrelétrica ou central geradora de energia. 
Apenas a título de exemplo, se de fato existem municípios no 
Estado do Paraná que elevaram seu IDH entre 2000 e 2010 e 
que contam com pequena central hidrelétrica em seus limites 
territoriais (veja-se os casos dos municípios de Telêmaco 
Borba, Itapejara D’Oeste e Candói), é também verdadeiro que 
municípios que não receberam este tipo de empreendimento 
hidrelétrico também apresentaram no período significativo 
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aumento de seu IDHm, mesmo se tratando de municípios com 
reduzido número de habitantes e economia também menor 
se comparada a grandes centros urbanos [...] (ASSUNÇÃO et 
al., 2020, p. 43).

De acordo com Alves et al. (2019, p. 143), com a conclusão da construção da 
hidrelétrica, os empregos e a renda não são mantidos, pois com o fim das obras 
estruturais, restarão apenas vagas para profissionais técnicos, de forma que grande 
parte da mão de obra antes utilizada é descartada, podendo ocasionar problemas de 
ordem social e urbanístico. Nesse sentido, durante a implantação dos empreendimentos 
hidrelétricos, uma massa de trabalhadores de regiões distintas geralmente migra para 
o município sede das obras. Sem empregos e renda após o término dos trabalhos, 
exsurge a possibilidade de formação de núcleos urbanos irregulares, afetando as 
políticas de planejamento urbano.

No tocante ao aspecto social, após a conclusão das obras dos empreendimentos 
hidrelétricos, surgem outras diversas incertezas sobre os impactos negativos 
ocasionados pela implantação das CGHs e PCHs, dentre eles o desalojamento 
de famílias, o alto fluxo de trabalhadores em deslocamento para o local do 
empreendimento, além do aumento ou a estagnação do Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) nos respectivos municípios (ASSUNÇÃO et al., 2020, p. 35).

Portanto, a instalação de empreendimentos hidrelétricos demanda não apenas 
uma aferição puramente econômica voltada à geração de energia, mas sobretudo 
uma análise integrada que contemple aspectos sociais, ambientais e urbanísticos 
voltados a instrumentalizar o processo de licenciamento ambiental.

3. A RELEVÂNCIA DA AVALIAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA (AAI) NO PROCESSO DE 
LICENCIAMENTO DOS EMPREENDIMENTOS HIDRELÉTRICOS   PARA ATENDER AOS PRINCÍPIOS 
AMBIENTAIS

A política ambiental adotada pelo Estado do Paraná caminha no sentido 
de simplificar o processo de licenciamento voltado à instalação das CGHs e das 
PCHs. Nessa diretriz se insere a Proposta de Emenda à Constituição Estadual nº 
14/2019, a qual pretende alterar o texto do art. 209, para que os empreendimentos 
hidrelétricos com até 30 MW sejam dispensados de obter a prévia aprovação da 
Assembleia Legislativa do Estado do Paraná (ALEP). Os argumentos centrais da PEC 
são a “burocracia” do processo de aprovação e licenciamento dos empreendimentos 
hidrelétricos e a necessidade de “aumentar a demanda” da geração de energia, 
fatores que estariam “atrasando e inibindo investimentos em PCHs no Estado”, o qual 
disporia de aproximadamente 200 potenciais hidráulicos (ALEP, 2021). 

Embora se argumente que a burocracia no processo de autorização e 
licenciamento ambiental dos citados empreendimentos seja uma espécie de “vilão” 
econômico, gerando atrasos em investimentos no setor energético, a proposta de 
desburocratização dos procedimentos tende a suprimir critérios técnicos relacionados 
ao Princípio da Prevenção. 

Uma administração burocrática, segundo Weber (2012, p. 145), seria uma 
forma racional de atingir o rendimento máximo de um serviço, por conta da precisão, 
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continuidade, disciplina, rigor e confiabilidade empregados. Nessa mesma ótica, não 
procede o argumento de que o tempo gasto com o processo de licenciamento ambiental 
corresponda a uma eventual tentativa do Poder Público de impedir o desenvolvimento 
(FARIA, 2011, p. 5). Ao contrário disto, a pretensa “desburocratização” do processo 
de autorização e licenciamento dos empreendimentos hidrelétricos pode tornar os 
procedimentos mais céleres, mas, ao mesmo tempo, produzir licenças viciadas pela 
ausência de estudos técnicos aprofundados, potencializando a probabilidade de 
riscos ambientais.

Referidos riscos se elevam na medida em que vários empreendimentos 
hidrelétricos sejam implantados numa mesma bacia hidrográfica ou curso hídrico, 
fator que demanda a produção de estudos mais profundos para antever impactos 
ambientais cumulativos.

Diante deste cenário, questiona-se até que ponto os empreendimentos 
hidrelétricos de pequeno porte podem ser considerados como uma forma de geração 
de energia sustentável, com impactos ambientais baixos ou nulos, quando instalados 
de forma sucessiva num mesmo corpo hídrico ou bacia. De acordo com o Ministério 
Público Federal (2018, p. 46), apenas se poderia falar em impactos reduzidos por parte 
das PCHs caso estas não fossem implementadas de modo sucessivo e excessivo em 
um mesmo rio e/ou bacia hidrográfica. De forma contrária, infere-se que os últimos 
projetos de aprovação de empreendimentos hidrelétricos de PCHs e CGHs no Estado 
do Paraná envolvem séria cumulatividade em um mesmo curso hídrico ou bacia.

Apesar das CGHs e das PCHs serem divulgadas como fontes energéticas de 
reduzido impacto ambiental, não se deve desconsiderar que os danos potenciais 
existem e devem ser mitigados. Conforme discorrem Delariva e Kliemann (2015, p. 
276), a maior facilidade de instalação das PCHs e o argumento de que não produzem 
impactos ambientais significativos, tem ocasionado o significativo aumento da 
quantidade dessa forma de empreendimento, colocando em risco os cursos hídricos.

A depender das características, a CGH poderá ser submetida ao Licenciamento 
Ambiental por Adesão e Compromisso (LAC), ao Licenciamento Ambiental Simplificado 
(LAS) ou ao Licenciamento Trifásico. Com relação às PCHs, embora se submetam ao 
processo de licenciamento trifásico, encontram menor complexidade quanto ao estudo 
ambiental a ser confeccionado: Relatório Ambiental Simplificado (RAS) ou Estudo de 
Impacto Ambiental e do Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA). Portanto, quando 
comparado ao processo de licenciamento das UHEs, os procedimentos previstos para 
as CGHs e PCHs pode ser caracterizado como simplificados, considerando-se também 
as diretrizes do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica 
(PROINFA), criado pela Lei nº 10.438/2002.

Entretanto, durante o processo de licenciamento ambiental, há diversos estudos 
que podem ser confeccionados de acordo com o potencial do empreendimento, de 
modo que quanto maior a hidrelétrica, mais complexo será o procedimento no tocante 
aos estudos e análise técnicas que vão anteceder a concessão das licenças.

Especificamente no que tange às PCHs, o que se verifica no âmbito do 
licenciamento ambiental é a ausência de uma análise aprofundada dos impactos que 
as hidrelétricas podem ocasionar quando instaladas de forma cumulativa. A partir 
de processos de licenciamento individualizados e isolados, são abstraídos estudos 
voltados a identificar a realidade das interferências que os pequenos empreendimentos 
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sucessivos podem causar ao meio ambiente.
Disso resulta a extrema relevância da Avaliação Ambiental Integrada (AAI) 

prevista na Resolução nº 107/2020 do Conselho Estadual de Meio Ambiente (CEMA), 
onde se destaca um rol exemplificativo de estudos ambientais existentes e possíveis. 
Por sua vez, a ideia geral desta avaliação encontra-se expressa no art. 6º, II, da 
Resolução nº 01/1986 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), cujo 
objetivo primordial consiste na análise dos impactos cumulativos dos respectivos 
empreendimentos. Sua finalidade, de acordo com o Ministério de Minas e Energia 
(2007, p. 46), é verificar, ainda durante a fase dos estudos preliminares, quais serão 
os efeitos ambientais e sociais gerados pelo conjunto de empreendimentos dentro de 
uma mesma bacia hidrográfica. 

Nesse vértice, a AAI permite avaliar os efeitos cumulativos e sinérgicos resultantes 
dos impactos socioambientais ocasionados pelo conjunto de aproveitamentos que 
envolvem uma determinada bacia hidrográfica, inclusive permitindo identificar as 
áreas de fragilidade e de potencialidade da bacia estudada, incluindo a elaboração dos 
cenários futuros envolvendo a respectiva bacia. Portanto, pode-se indicar dois pontos 
de enfoque da AAI: (i) a análise das fragilidades já identificadas na bacia, incluindo os 
danos já suportados; (ii) a identificação do potencial ainda existente ou inexistente 
para a instalação de novos empreendimentos.

Exemplo dessa problemática pode ser identificado no Projeto de Lei nº 179/2020, 
convertido na Lei Estadual nº 20.208/2020, que aprovou a implantação de 2 PCH e 
13 CGHs, sendo 11 empreendimentos apenas na bacia hidrográfica do Rio Iguaçu, 
fator que revela a imprescindível necessidade de elaboração da Avaliação Ambiental 
Integrada (AAI) dos respectivos empreendimentos para antever riscos ambientais 
futuros.

No tocante à bacia do Rio Iguaçu, merece relevo a informação de que até o mês 
de setembro de 2022, seus corpos hídricos já contavam com 81 empreendimentos 
hidrelétricos de pequeno porte aprovados, dentre construções não iniciadas, em 
construção ou já em operação (ANEEL, 2022), demonstrando as facilidades e incentivos 
econômicos e ambientais concedidos aos citados empreendimentos.

Em face disso, Filippin (2016, p. 144) pontua que “o impacto causado pelas 
barragens no Iguaçu é relevante a ponto de os especialistas alertarem para a extinção 
de algumas espécies, em especial a do Surubim do Iguaçu (Steindachneridion 
melanodermatum)”. Neste viés, a Nota Técnica nº 02/2020 do CAOPMAHU (2020, 
p. 12) destaca que o Rio Iguaçu já está saturado pelas pequenas hidrelétricas, sendo 
necessário reconhecer a inviabilidade de novos empreendimentos neste mesmo 
ecossistema, fator que realça a probabilidade de riscos futuros na sustentabilidade da 
referida bacia hidrográfica.

Em sentido diametralmente oposto, a bacia do Rio Piquiri, por ora, se encontra 
bem preservada, sem grandes empreendimentos hidrelétricos. Todavia, nem por 
isso os impactos cumulativos devem ser desconsiderados, principalmente quando 
deveriam ser adotadas políticas voltadas a auxiliar na conservação da sua riqueza 
ambiental, conforme enfatiza a Nota Técnica nº 02/2020 do CAOPMAHU (2020, p. 
12). Referida preocupação volta à tona com a aprovação das Leis nº 19.989/2019, nº 
20.393/2020, nº 20.208/2020 e nº 20.712/2021, as quais autorizaram a implantação 
de 6 empreendimentos hidrelétricos futuros na bacia do Rio Piquiri, caso obtenham 
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processo de licenciamento favorável.
Situação similar ocorre na bacia hidrográfica do Rio Ivaí, pois consoante Frota et 

al. (2016, p. 3), a diversidade na ictiofauna desta bacia é muito superior à das demais, 
de modo que futuros empreendimentos hidrelétricos podem ameaçar a manutenção 
das 118 espécies encontradas nesse ecossistema. Esta latente preocupação vem a 
lume com a aprovação, em tempo recorde, das Leis nº 19.989/2019, nº 20.208/2020 
e nº 20.712/2020, as quais autorizaram a implantação de 6 empreendimentos 
hidrelétricos na bacia hidrográfica do Rio Ivaí, cujos processos de licenciamento ainda 
serão ou já estão sendo submetidos ao crivo do órgão ambiental. 

Portanto, é impossível afirmar que a construção, instalação e operação de um 
elevado número de empreendimentos hidrelétricos – ainda que ostentem pequeno 
porte – não ocasionarão impactos ambientais em uma determinada bacia hidrográfica, 
tendo em vista que a interferência realizada em um determinado ponto – a montante 
ou a jusante – poderá refletir em outro ponto do mesmo ecossistema. Desta forma, 
sustenta-se a indeclinável necessidade da realização da AAI nessas hipóteses, como 
vem defendendo a doutrina:

Explícita, portanto, a necessidade de se avaliar o impacto 
cumulativo e sinérgico de projetos previstos para serem 
construídos em uma mesma bacia hidrográfica, mesmo 
no caso de empreendimentos que estejam tramitando por 
meio do licenciamento ambiental simplificado, para atender 
ao princípio da prevenção constitucionalmente assegurado 
(AZEVEDO et al., 2017, p. 502).

Desta forma, vislumbra-se uma real necessidade de se adotar a AAI previamente 
à aprovação de qualquer empreendimento hidrelétrico de pequeno porte quando 
uma mesma bacia já possua outros empreendimentos similares ou tenha previsão 
da instalação cumulativa de novas hidrelétricas. Somente a partir da elaboração 
da AAI será possível antever riscos futuros e promover a análise da viabilidade do 
empreendimento no tocante à real capacidade e dimensão da bacia, pois permitirá 
não apenas um estudo isolado, mas sim de toda a área de influência que delimita uma 
determinada bacia hidrográfica.

Com esteio no Princípio da Prevenção, a AAI poderá fornecer subsídios técnicos 
relevantes para aferir a probabilidade de danos ambientais futuros e evitáveis no 
tocante ao risco de desequilíbrio da respectiva bacia hidrográfica. Outrossim, as vigas 
mestras da AAI terão o atributo de angariar elementos técnicos seguros para detectar 
a real capacidade da bacia, permitindo a exploração sustentável e equilibrada de 
determinados corpos hídricos já saturados ou em vias de saturação.

Aliás, a Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433/1997), prevê em seu 
art.1º, inciso IV, que a bacia hidrográfica é uma unidade territorial a ser considerada 
para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema 
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, cujos objetivos são voltados 
a assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água 
em padrões adequados aos respectivos usos, a utilização racional e integrada dos 
recursos hídricos com vistas ao desenvolvimento sustentável, além da prevenção e 
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defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso 
inadequado dos recursos naturais (art.2º, incisos I, II e III).

No mesmo sentido, a Constituição do Estado do Paraná previu como um de seus 
objetivos, a defesa do meio ambiente em consonância com a sadia qualidade de vida 
(art.1º, inciso IX), demonstrando que a sintonia entre estes dois direitos deve ter o 
condão de manter um equilíbrio para evitar interferências nocivas aos ecossistemas.

No caso dos empreendimentos hidrelétricos de pequeno porte, os impactos 
ambientais podem não estar associados a uma obra específica, mas sim a um conjunto 
de empreendimentos que venham a ser futuramente instalados numa mesma bacia 
sem estudos técnicos detalhados.

Justamente nessa diretriz sobressaem os Princípios da Precaução e da Prevenção. 
O primeiro, de acordo com o Princípio 15 da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável (Rio 92), significa que ainda que haja uma incerteza 
quanto a ocorrência de danos futuros ao meio ambiente, deverão ser adotadas 
políticas voltadas a evitar o surgimento de impactos ambientais (CONFERÊNCIA DAS 
NAÇÕES UNIDAS, 1992, p. 04). Nesse norte, Wedy (2018, p. 205) ressalta que o Estado 
não pode deixar de agir frente a incerteza dos impactos ambientais, já que o objetivo 
primordial desse princípio é preservar não apenas o meio ambiente, mas também 
a sadia qualidade de vida, pois o Princípio da Precaução apresenta grau hierárquico 
de maior importância em relação ao exercício de uma atividade potencialmente 
poluidora.

Já o Princípio da Prevenção presume uma certeza quanto a existência de um dano 
futuro previamente aferido por estudos técnicos, devendo ser evitado por meio de 
medidas efetivas antes que possa se concretizar (MACHADO, 2013, p. 122). Portanto, 
verifica-se que o mencionado princípio consiste numa diretriz orientativa do processo 
de licenciamento ambiental, vez que durante sua tramitação poderão ser exigidos 
estudos técnicos detalhados que possam prevenir ou mitigar danos ambientais e 
sobretudo estabelecer condicionantes ao exercício da atividade potencialmente 
poluidora.

Constata-se, assim, que os princípios norteadores do direito ambiental 
brasileiro preconizam a necessidade de se mensurar qualquer possibilidade de dano 
futuro decorrente de atividades humanas e/ou econômicas que possam ocasionar 
desequilíbrio ao meio ambiente. Necessário ressaltar que tais princípios não têm o 
condão de impedir a implementação de uma determinada atividade econômica ou 
restringir o desenvolvimento do setor energético, mas sim evitar que danos potenciais 
venham a se concretizar em detrimento dos bens ambientais.

Deste modo, a AAI consiste num precioso instrumento destinado a auxiliar no 
desenvolvimento da política ambiental brasileira, inclusive permitindo ao próprio 
Estado e ao empreendedor identificar a viabilidade do empreendimento antes de sua 
instalação e operação, antevendo o surgimento de problemas de cunho ambiental 
que não poderiam ser identificados por intermédio de estudos superficiais. 

Portanto, é plenamente contestável a premissa de que os pequenos 
empreendimentos hidrelétricos, por si só, seriam incapazes de provocar impactos 
ambientais significativos sobre um determinado ecossistema, notadamente quando 
considerados o somatório ou a multiplicação de empreendimentos numa mesma bacia 
hidrográfica. Em decorrência desse entendimento, a matriz energética paranaense 
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deve primar pelo desenvolvimento sustentável para concretizar o ideário de meio 
ambiente ecologicamente equilibrado previsto em sua Constituição Estadual. 

Acerca do Princípio do Desenvolvimento Sustentável, o art. 170, inciso VI, 
conjugado com o art.225, § 1º, inciso IV, ambos da CF/1988, preveem que as atividades 
potencialmente poluidoras devem sujeitar-se ao controle ambiental da Administração 
Pública para compatibilizar o exercício de atividades econômicas em consonância 
com critérios de sustentabilidade. Sobre o tema, Leff (2002, p. 40-41) destaca que a 
noção de sustentabilidade constitui um critério normativo para direcionar a ordem 
econômica, sendo condição essencial para a sobrevivência humana e suporte para 
atingir um desenvolvimento duradouro, criticando o atual modelo globalizado de 
desenvolvimento econômico, cuja diretriz vem sendo pautada pela superexploração 
da natureza. 

No mesmo sentido, ao abordar o Princípio do Desenvolvimento Sustentável, 
Wedy (2018, p. 78-79, 183) ressalta que o referido princípio não deve negar a tutela 
do mercado, da propriedade privada e dos contratos privados, porém, estes não 
devem se sobrepor à dignidade da pessoa humana e à proteção ambiental, de forma 
que o crescimento econômico não pode acarretar a utilização total e sem controle 
dos bens ambientais.

Ademais, Jeffrey Sachs (2015, p. 14) destaca que o desenvolvimento sustentável, 
enquanto estrutura ético-normativa, demanda um enquadramento holístico que 
englobe objetivos econômicos, sociais e ambientais, com o escopo de propiciar um 
crescimento econômico socialmente inclusivo e ao mesmo tempo ambientalmente 
sustentável. Referida diretriz também está prevista no Princípio 4 da Declaração 
Rio 92 ao enunciar que “para alcançar o desenvolvimento sustentável, a proteção 
ambiental constituirá parte integrante do processo de desenvolvimento e não pode 
ser considerada isoladamente deste” (CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS, 1992, p. 
02). 

Portanto, observa-se que o Princípio do Desenvolvimento Sustentável busca 
integrar o crescimento econômico com a preservação do meio ambiente, objetivando 
garantir o bem-estar social para as presentes e futuras gerações. Neste sentido, 
o efetivo controle do Poder Público sobre a aprovação, instalação e operação dos 
empreendimentos hidrelétricos, se faz obrigatório para antever potenciais riscos 
e impactos cumulativos desses empreendimentos e sobretudo evitar decisões 
equivocadas em detrimento ao meio ambiente.

Justamente nesse sentido é que os estudos técnicos pormenorizados são capazes 
de “evitar que vieses levem a decisões equivocadas e açodadas” nos processos 
de tomada de decisão em matéria ambiental (WEDY, 2018, p. 270). Aliás, a boa 
governança estatal exige decisões equilibradas e adequadas ao caso concreto, pois 
objetiva atingir a eficiência e segurança no processo de tomada de decisões, evitando 
que vieses e julgamentos precipitados gerem a probabilidade de produzir decisões 
equivocadas e resultados negativos (KAHNEMAN et al., 2021, p. 159-172), fator que 
realça a importância da produção de estudos técnicos que auxiliem na decisão mais 
adequada do ente estatal. 
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4. A ADMISSIBILIDADE DA AVALIAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA NO ESTADO DO PARANÁ

Em vista do exposto, não se mostra pertinente que detalhadas avaliações 
ambientais sejam exigidas apenas para a instalação de grandes empreendimentos 
hidrelétricos, a exemplo das UHEs, mas ignoradas em relação às PCHs e CGHs, como 
se esses empreendimentos, mesmo em caráter cumulativo, não ostentassem a séria 
capacidade de ocasionar significativos impactos ambientais. Para Mendes (2018, p. 
75 e 118), “mais da metade das maiores bacias hidrográficas brasileiras são altas 
ou moderadamente fragmentadas”, situação similar às projeções do Estado do 
Paraná, reflexo do número crescente de consórcios hidrelétricos. Esse risco potencial 
de fragmentação de algumas bacias hidrográficas paranaenses está diretamente 
relacionado ao elevado número de empreendimentos hidrelétricos inseridos e 
interligados em um mesmo ecossistema hídrico, de modo que o impacto cumulativo 
das PCHs e CGHs tende a se assemelhar aos impactos dos grandes empreendimentos.

Os estudos ambientais realizados posteriormente à implementação em série 
de pequenos empreendimentos hidrelétricos demonstram a potencialidade de 
provocar sérios danos ambientais. Um exemplo é a emissão de gases causadores do 
efeito estufa, como o dióxido de carbono (CO2), vez que “há uma grande emissão 
nos primeiros anos pela decomposição das árvores deixadas nos reservatórios que 
projetam acima do nível da água” (FEARNSIDE, 2019, p. 70). Entretanto, os danos 
não se resumem a esse fator, pois outros diversos impactos significativos podem ser 
causados a partir da análise conglobada dos pequenos empreendimentos:

É verdadeira a afirmação de que as pequenas centrais causam 
os mesmos impactos ambientais que as médias e grandes 
usinas hidrelétricas, todavia em grau reduzido, não havendo 
empreendimento desse porte que não enseje qualquer 
prejuízo. Os impactos são: ocupação do solo pela formação do 
lago; destruição do leito natural do rio por sedimentos; erosão 
que altera o leito original do rio; alteração da velocidade da 
água; alteração da qualidade da água devido às atividades 
anaeróbias, óxidos e gases tóxicos que se formam quando da 
construção da barragem; modificação sobre a vida aquática 
(peixes, plantas e seus hábitats); vazão residual no trecho 
seco do rio (FONTES et al., 2009, p. 105).

Portanto, torna-se imprescindível a análise prévia desses impactos, com 
adoção de medidas que possam evitá-los, pois conforme Assunção et al. (2020, p. 
11), a Política Nacional de Recursos estatuída pela Lei nº 9.433/1997 exige que os 
impactos ocasionados pelos empreendimentos hidrelétricos sejam analisados de 
modo sinergético, integrado e estratégico, a partir da bacia hidrográfica em que estão 
inseridos, objetivando, inclusive, o desenvolvimento sustentável (art. 2º, II, Lei nº 
9.433/1997). Nesse sentido, Milaré (2011, p. 1003) esclarece que a [...] sinergia é o 
efeito ou força ou ação resultante da conjunção simultânea de dois ou mais fatores, 
de forma que o resultado é superior à ação dos fatores individualmente, sob as 
mesmas condições”. Portanto, a soma ou a associação de tais fatores são capazes de 
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potencializar os riscos e efeitos a partir de cumulação de empreendimentos similares, 
provocando alteração da dinâmica ambiental. 

A partir desse entendimento, o estudo que se mostra mais adequado a tais 
situações concretas é a AAI para antever riscos potenciais decorrentes da instalação em 
série de empreendimentos numa mesma bacia. Aliás, o próprio art. 209 da Constituição 
do Estado do Paraná aponta dois requisitos cumulativos a serem preenchidos para 
a aprovação de hidrelétricas no Estado: (i) projeto técnico de impacto ambiental e 
(ii) aprovação da ALEP. Entretanto, a norma não especifica qual a espécie de estudo 
ambiental a que se refere.

Entretanto, a partir de uma análise sistemática do texto constitucional estadual, 
verifica-se que no art. 207, § 1º, V, o legislador menciona expressamente o termo 
“estudo prévio de impacto ambiental” (EIA) como ferramenta que o Poder Público 
deve exigir para a instalação de atividades ou obras potencialmente poluidoras. 
Portanto, a interpretação mais adequada da Constituição Estadual é aquela voltada à 
elaboração de projeto técnico de impacto ambiental para as peculiaridades de cada 
caso concreto, no que se inclui o instrumento da AAI.

Segundo Faria (2011, p. 14), a AAI é “indicada para ser utilizada para políticas, 
planos, programas e projetos de caráter estruturante, antes que decisões irreversíveis 
ou de difícil reversão tenham sido tomadas”. Entende-se, com isso, que a análise 
conjunta realizada pela AAI, é a mais adequada para analisar os impactos ocasionados 
pelos conglomerados de pequenos empreendimentos hidrelétricos. Contudo, Valera 
(2012, p. 35) ressalta que comumente os estudos ambientais se limitam a analisar a 
área de propriedade do empreendedor e quando muito as denominadas Áreas de 
Influências Direta e Indireta, havendo um descaso na análise de outras atividades 
situadas em uma mesma bacia hidrográfica ou até na mesma microbacia hidrográfica, 
inclusive com a apresentação de estudos distintos e, não raras vezes discrepantes, 
sem a análise cumulativa e sinérgica dos respectivos empreendimentos. 

Todavia, o Tribunal de Justiça do Paraná ainda não possui um entendimento 
definido quanto ao tema da Avaliação Ambiental Integrada (AAI). Em ação civil pública 
movida pelo Ministério Público do Paraná, o órgão objetivava que os empreendedores 
fossem obrigados a confeccionar a AAI de forma prévia à implementação de pequenas 
hidrelétricas na bacia hidrográfica do Rio Iguaçu, com fulcro nos artigos 5º, II, e 6º, 
II, da Resolução nº 01/1986 do CONAMA. Em consequência, o Parquet sustentou a 
nulidade de todas as licenças prévias até então concedidas. No entanto, os pedidos 
formulados no âmbito da ação civil pública foram julgados improcedentes, levando 
o Ministério Público a interpor recurso de apelação, o qual não foi provido pela 4ª 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, sob o entendimento de que 
tal exigência ensejaria interpretação extensiva da legislação estadual:

DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO 
CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. [...] 
POSSÍVEL RECONHECIMENTO DE NULIDADE NA EXPEDIÇÃO 
DE LICENÇA PRÉVIA QUE PODE ATINGIR A CONSEQUENTE 
LICENÇA DE OPERAÇÃO. MÉRITO. LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL. PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS (PCH´S). 
ALEGAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE QUE AS LICENÇAS 
PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO CONCEDIDAS PELO ÓRGÃO 
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AMBIENTAL PADECEM DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE 
AVALIAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA (AAI). IMPROCEDÊNCIA. 
ESTUDO NÃO EXIGIDO PARA O LICENCIAMENTO. ADEMAIS, 
LEGISLAÇÃO QUE EXPRESSAMENTE DISPENSA A ELABORAÇÃO 
DE EIA/RIMA PARA EMPREENDIMENTOS HIDRELÉTRICOS 
DE ATÉ 10MW (DEZ MEGAWATTS). APELO DESPROVIDO. 
SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA 
CONHECIDA DE OFÍCIO. [...] II. No mérito, a avaliação 
ambiental integrada, embora possa se configurar como 
relevante instrumento de gestão da bacia hidrográfica, não 
é condicionante para a expedição das licenças em comento. 
Assim, improcede a exigência do referido estudo técnico 
apenas a partir de interpretação extensiva das normas de 
regência, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade e da 
própria segurança jurídica, não sendo obrigação do órgão 
ambiental licenciador e dos empreendedores inovarem no 
processo de licenciamento. III. O princípio da precaução 
ambiental tem cabimento quando há incerteza quantos aos 
efeitos de determinada atividade e, portanto, mostra-se 
inaplicável ao caso em mesa, eis que não há dúvidas no campo 
da ciência sobre a potencialidade lesiva das PCH´s, tanto é 
assim que já existe regulamentação vigente sobre a matéria. 
(TJ-PR, AC nº 0001668-87.2016.8.16.0110, Rel. Des. Abraham 
Lincoln Merheb Calixto, Quarta Câmara Cível, j. 03/09/2019, 
p. 10/09/2019).

Em referida decisão, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná adotou o 
entendimento de que a elaboração da AAI era inexigível ao caso concreto, inclusive 
pelo fato de que, no processo de licenciamento ambiental questionado, sequer era 
obrigatória a elaboração de EIA/RIMA para a instalação de empreendimentos de até 
10 MW.

Entretanto, em sentido diametralmente oposto, em julgamento mais recente 
do mesmo Tribunal de Justiça do Paraná, a 5ª Câmara Cível entendeu ser possível a 
exigência da AAI, com fulcro nas disposições da Resolução nº 01/1986 do CONAMA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
PEQUENAS USINAS HIDRELÉTRICAS (PCH’S). POTENCIAL 
ENERGÉTICO SOMADO QUE ULTRAPASSA 10MW. IMPACTO 
QUE NÃO PODE SER ANALISADO DE FORMA ISOLADA. 
NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA. 
PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. TUTELA ANTECIPADA QUE 
PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. ANÁLISE 
DA INCONSTITUCIONALIDADE DAS RESOLUÇÕES 01/86 
DO CONAMA E SEMA/IAP 09/2010 QUE DEVE SER FEITA 
EM MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR, AI nº 
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0012226-84.2021.8.16.0000, Rel. Des. Luiz Mateus de Lima, 
Quinta Câmara Cível, j. 29/11/2021, p. 30/11/2021).

No caso em exame, o Ministério Público do Paraná sustentou que a partir da 
implementação da PCH pretendida pelos requeridos, a potência dela se somaria a de 
outras 5 PCHs já instaladas no Rio Açungui, integrante da bacia hidrográfica do Rio 
Ribeira, o que totalizaria 46,1MW de geração de energia, volume equiparável a um 
grande empreendimento hidrelétrico. De acordo com o Parquet, a cumulatividade dos 
empreendimentos permitiria identificar os impactos ocasionados ao longo da bacia, 
como perda da vegetação e da fauna terrestres, alterações em atividades econômicas, 
perda da biodiversidade aquática, entre outros impactos cumulativos.

Por ocasião do julgamento da ação, o Poder Judiciário entendeu que o art. 59, 
parágrafo único, da Resolução nº 107/2020 do CEMA, permite que o EIA/RIMA seja 
exigido também nos casos em que os estudos ambientais inicialmente empregados 
constatarem peculiaridades que possam acarretar significativo impacto ambiental. 
Com o mesmo raciocínio, destacou-se que os art. 4º, 5º e 6º, da Resolução nº 01/1986 
do CONAMA prevê a análise das peculiaridades de determinada atividade poluidora 
durante o processo de licenciamento ambiental, podendo o órgão ambiental exigir 
estudos adicionais quando da confecção do estudo ambiental que envolvam as 
especificidades de cada empreendimento.

A partir desse entendimento, a 5ª Câmara do Tribunal de Justiça do Paraná 
decidiu que a AAI pode ser exigida como um componente técnico do próprio EIA/
RIMA, conforme dispõem os artigos 5º, III, e 6º, II, Resolução nº 01/1986 do CONAMA, 
não havendo que se falar em inovação legislativa neste ponto. Em complemento, 
entendeu o Tribunal de Justiça do Paraná que embora a legislação pátria dispense o 
EIA/RIMA para empreendimentos hidrelétricos com potência inferior a 10MW, para 
os fins visados pela AAI, dita potência deve ser considerada a partir da soma de PCHs 
implementadas no mesmo curso hídrico ou bacia hidrográfica, em observância ao 
Princípio da Precaução. De forma similar, decisão proferida pela 1ª Câmara de Direito 
Privado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina sopesou o mesmo entendimento ao 
julgar Ação Popular Ambiental: 

AÇÃO POPULAR. RISCO DE DANO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE 
QUE O CONJUNTO DE HIDRELÉTRICAS DA RÉ PREJUDICOU 
O ABASTECIMENTO DE ÁGUA E A PRESERVAÇÃO DA 
FAUNA E FLORA DA REGIÃO [...]. 2) EMPRESA QUE TEM 
4 EMPREENDIMENTOS DE APROVEITAMENTO ELÉTRICO 
NA MESMA SUB-BACIA HIDROGRÁFICA, OS QUAIS DEVEM 
SER CONSIDERADOS EM CONJUNTO, JUSTIFICANDO-SE 
A CONFECÇÃO DE UM ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 
INTEGRADO. PRECEDENTES DESTA CORTE. [...] 3) 
HIDRELÉTRICAS QUE, SOMADAS, ULTRAPASSAM OS 10 MW 
MÁXIMOS DE CAPACIDADE ENERGÉTICA DEFINIDOS NO ART. 
2º, VII, DA RESOLUÇÃO N. 1/1986 DO CONAMA. RECURSO 
DESPROVIDO. (TJ-SC, AC nº 0000547-06.2008.8.24.0070, Rel. 
Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, 1ª Câmara de 
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Direito Público, j. 25/05/2021).

Embora a exigência da AAI ainda seja um estudo pouco utilizado e difundido 
pelos órgãos ambientais, sua relevância se mostra indeclinável para instrumentalizar 
os processos de licenciamento ambiental. Portanto, a fragmentação dos processos de 
licenciamento constitui fator de risco à instalação de empreendimentos hidrelétricos 
cumulativos, pois é capaz de impedir a identificação de atuais e futuros danos potenciais 
oriundos de um conjunto de empreendimentos numa mesma bacia hidrográfica, sub-
bacia, microbacia ou curso hídrico.

Para além dos fundamentos legais já discorridos, o item 13.2.19 dos princípios 
e diretrizes da Política Nacional da Biodiversidade, aprovado pelo Decreto nº 
4.339/2002, igualmente prevê a realização de Avaliação Ambiental Estratégica, 
dispondo sobre a necessidade de estabelecer mecanismos voltados a realização de 
estudos que possam identificar impactos agregados em projetos e empreendimentos 
de larga escala, quando apresentarem a potencialidade de causarem significativa 
degradação ambiental.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que o Estado do Paraná vem aprovando de forma sequencial a 
instalação de empreendimentos hidrelétricos em seus principais cursos hídricos 
estaduais, sem atentar à necessidade de adotar medidas técnicas de prevenção, 
precaução e mitigação de riscos ambientais. A constante aprovação de novos 
empreendimentos em uma mesma bacia hidrográfica vem se pautando por premissas 
equivocadas de reduzidos impactos ambientais, sendo ignorados estudos técnicos 
que possam identificar efeitos cumulativos e sinérgicos.

Nesse norte, há um equívoco na afirmação de que os pequenos empreendimentos 
hidrelétricos são incapazes de provocar significativos danos ambientais, pois vêm 
sendo pautados por processos de licenciamento individuais, sem considerar as fontes 
geradoras de energia hídrica já instaladas ou em vias de instalação futura numa 
mesma bacia hidrográfica.

É neste contexto que se insere a relevância da Avaliação Ambiental Integrada 
(AAI) com o objetivo de identificar, previamente, os potenciais impactos que a soma 
de tais empreendimentos possam ocasionar a determinados cursos hídricos ou bacias.

Em resumo, infere-se que o mecanismo da AAI consiste num estudo técnico 
capaz de concretizar os princípios constitucionais que orientam o direito ambiental, 
garantindo a manutenção do equilíbrio natural dos cursos hídricos e prevenindo riscos 
futuros decorrentes da instalação cumulativa de empreendimentos hidrelétricos. 
Outrossim, a AAI possui a capacidade de produzir estudos seguros que demonstrem 
a capacidade e suportabilidade de uma bacia hidrográfica, evitando a exploração 
desenfreada e insustentável dos recursos hídricos para a geração de energia, sem 
gerar desequilíbrio aos ecossistemas.

Nessa vertente, o mecanismo da Avaliação Ambiental Integrada (AAI) revela a 
capacidade técnica de mapear riscos potenciais e atender os Princípios da Precaução, 
da Prevenção e do Desenvolvimento Sustentável, conferindo a segurança necessária 
para a instalação ou não de determinados empreendimentos hidrelétricos. 
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Por fim, a Avaliação Ambiental Integrada (AAI) constitui instrumento capaz 
de auxiliar na coleta de informações técnicas precisas sobre as consequências dos 
empreendimentos hidrelétricos sobre o meio ambiente, dando o suporte necessário 
para o órgão licenciador agir com segurança quando da aprovação ou rejeição das 
licenças ambientais, fortalecendo a tomada de decisões adequadas. 
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A RESERVA DO FINANCEIRAMENTE POSSÍVEL E A JURISPRUDÊNCIA 
BRASILEIRA EM MATÉRIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS

João Conrado Blum Júnior1

1. INTRODUÇÃO

Este estudo objetiva analisar as principais implicações da reserva do 
financeiramente possível no âmbito da implementação prática dos direitos sociais, haja 
vista a existência de elenco de tais direitos nas Constituições brasileira e portuguesa.

No primeiro capítulo a análise passará pela conceituação doutrinária dos 
direitos sociais e por uma breve menção às objeções encontradas em doutrina sobre 
a jusfundamentalidade desses direitos.

No segundo capítulo, por sua vez, será tratado do conceito do limite da reserva 
do financeiramente possível, a sua natureza jurídica perante os direitos fundamentais 
e sua relação com o princípio da separação dos poderes.

Já no terceiro capítulo buscar-se-á aferir alguns julgados recentes dos Tribunais 
superiores brasileiros, em abono ao ideário advogado neste estudo, discutindo-se 
também acerca do ônus da prova em juízo da alegação do óbice da reserva do possível.

Por fim, a conclusão reforçará o entendimento deste autor sobre a temática, no 
sentido de corroborar o caráter fundamental dos direitos sociais nas Constituição do 
Brasil e de Portugal.

2. OS DIREITOS SOCIAIS

2.1. A CONCEITUAÇÃO DOUTRINÁRIA

Os direitos sociais são aqueles destinados a promover o bem-estar da sociedade, 
considerada em grupo e não à vista de cada indivíduo. Exemplos são o direito à 
educação, o direito ao trabalho, o direito ao transporte público, o direito à seguridade 
social, o direito à habitação, o direito à saúde etc. 

Estão inseridos nas classificações clássicas da teoria dos direitos fundamentais 
como direitos de segunda geração (dimensão). Estes, nas palavras do jurista Paulo 
Bonavides2, 

São os direitos sociais, culturais e econômicos bem como 
os direitos coletivos ou de coletividades, introduzidos no 
constitucionalismo das distintas formas de Estado social, 
depois que germinaram por obra da ideologia e da reflexão 
antiliberal do século XX.

1 Promotor de Justiça titular da 8a Promotoria de Justiça da Comarca de Ponta Grossa-
PR, Mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Lisboa-Portugal, Especialista em 
Direito Constitucional pelo Instituto LFG-UNISUL.
2 Curso de Direito Constitucional. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 564.
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Tanto no Brasil, quanto em solo português se configuram os direitos sociais em 
verdadeiros direitos fundamentais, eis que dispostos de forma extensa nas respectivas 
Constituições republicanas.

Embora haja substanciosos entendimentos doutrinários lusitanos em sentido 
contrário3, baseados claramente na experiência jurídica alemã4, cuja Constituição, 
diversamente da brasileira e da portuguesa, não possui rol de direitos sociais, adota-
se o entendimento de Jorge Reis Novais5, segundo o qual: 

Os direitos sociais são, na ordem constitucional portuguesa, 
direitos fundamentais e como tal devem ser considerados, 
isto é, beneficiando do regime e da força normativa que 
identificam a natureza de direito fundamental em Estado de 
Direito: uma garantia jurídica forte, constitucional, imposta à 
observância de todos os poderes constituídos e subtraída da 
livre disponibilidade do poder político.

Todavia, há objeções à jusfundamentalidade dos direitos sociais, as quais serão 
devidamente abordadas no próximo item deste relatório.

2.2. AS OBJEÇÕES DOUTRINÁRIAS À JUSFUNDAMENTALIDADE DESSES DIREITOS

O jurista Jorge Reis Novais6 destaca três objeções. A primeira é a reserva 
do financeiramente possível. A segunda é a indeterminabilidade do conteúdo 
constitucional dos direitos sociais. Já a terceira consiste na constatação de que os 
direitos sociais seriam direitos positivos, ou seja, em que o Estado necessitar fazer, 
atuar, para a implementação dos mesmos na prática. Em contraposição, os direitos de 
liberdade seriam negativos, bastando ao Estado respeitá-los, não precisando praticar 
alguma conduta para a sua regular fruição.

O presente estudo se restringe apenas à reserva do financeiramente possível, 
que será tratada a partir deste momento.

3. A RESERVA DO FINANCEIRAMENTE POSSÍVEL

3.1. CONCEITO E NATUREZA JURÍDICA PERANTE OS DIREITOS FUNDAMENTAIS

A reserva do financeiramente possível ou simplesmente reserva do possível, 
como será referida neste relatório, está assentada no adágio romano segundo o 
qual a obrigação impossível não pode ser exigida: Impossibilium nulla obligatio est  

3 Por todos: ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os Direitos Fundamentais na Constituição 
Portuguesa de 1976. 4. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2009.
4 Por todos: ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da 
Silva. São Paulo: Malheiros, 2008.  
5 Direitos sociais. Teoria jurídica dos direitos sociais enquanto direitos fundamentais. 1. 
ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2010. p. 10.
6 Ibidem. p. 87.
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(jurisconsulto Celso)7.
A reserva do financeiramente possível pode ser entendida como um limite 

econômico à efetivação prática dos direitos fundamentais, sejam eles sociais 
ou de liberdade. Na Alemanha, o Tribunal Constitucional entendeu a reserva do 
financeiramente possível como a «possibilidade do indivíduo em exigir racionalmente 
certas medidas da sociedade (...) para concretização de direito fundamental tido como 
violado»8.

Entende-se que se trata de um limite externo ao conteúdo do direito fundamental 
social. Ora, cada direito social abarca um feixe de ações e inações (omissões 
necessárias) por parte do Estado e dos indivíduos que irão fruí-lo. Isso engloba aquilo 
que consta no texto constitucional e nos textos legais existentes acerca da temática do 
direito social. Em outras palavras, a norma de direito fundamental social é o resultado 
do entrelaçamento entre o texto da Constituição e os textos infraconstitucionais ou 
infralegais que tratam do objeto em tela.

Nessa esteira, todos os direitos fundamentais, sejam sociais ou de liberdade, 
trazem custos econômicos, por vezes elevados, ao Estado. Isso implica no 
reconhecimento de que cada direito fundamental possui uma esfera positiva e outra 
negativa, necessitando de atuação e inércia (respeito) do Estado, a depender da 
situação concreta posta em análise.

E a reserva do financeiramente possível é o argumento utilizado largamente no 
Brasil para justificar a ausência ou a insuficiência jurídico-material - e o acerto desse 
entendimento estatal - de uma determinada política pública em matéria de direitos 
sociais. 

Faz-se interessante tratar das teorias relativa (ou jurídica) e absoluta (ou fática) 
da reserva do possível9.

A teoria absoluta seria tida como intransponível, já que se define pela inexistência 
prática de determinada quantia monetária para se fazer frente a certo gasto. Já a 
relativa seria apenas jurídica, ou seja, pois significa a inexistência de verba financeira 
para aquele objetivo, o que poderia ser superado com a realocação de recursos 
orçamentários, tudo dependendo apenas do interesse político do ordenador das 
despesas. 

Filiamo-nos à teoria relativa da reserva do possível, visto que traduz efetivamente 
uma visão mais consentânea com a defesa e a realização dos direitos fundamentais 
sociais.

Contudo, pode-se ressaltar certo abrandamento à teoria relativa, pelo que 
adotamos entendimento ao qual denominamos «teoria relativa mitigada» ou 
«teoria super-relativa». Isso significa que as duas únicas hipóteses aceitáveis de não 
efetivação de um direito social seriam a inexistência material comprovada de recursos 

7 Extraído da página 07 do acórdão do Recurso Especial n. 1.185.474, da relatoria do 
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma do STJ, com julgamento em 20-04-2010.
8 GARCIA, Rafael B. O Poder Judiciário e as políticas públicas no Brasil: análise doutrinária 
e evolução casuística. Revista dos Tribunais, v. 879, jan. 2009, p. 67, nota 18.
9 Cf. CARNEIRO FILHO, José Cláudio. Limites da reserva do financeiramente possível 
como obstáculo na concretização de direitos positivos sociais. Relatório apresentado à 
disciplina de Direito Constitucional para o Curso de Mestrado em Ciências Jurídico-Políticas 
da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Lisboa, set. 2008. p. 21-22.
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financeiros ou a prova cabal que o deslocamento da verba para atender ao direito 
social prejudicaria uma política pública realizada na área, que atinge pessoas diversas, 
com fulcro no princípio da igualdade. A segunda ressalva, no entanto, não faria frente 
a um caso de vida ou morte, ou seja, mesmo que houvesse prejuízo a uma política 
pública, a justificativa do salvamento de uma vida seria suficiente. 

Como não há condicionamento financeiro expresso para a implementação dos 
direitos sociais na Constituição brasileira, o que também ocorre, de regra, Constituição 
portuguesa, entende-se que o entendimento acima exposado pode bem atender aos 
interesses maiores do Estado na felicidade de seu povo. Uma exceção gritante no texto 
da Constituição lusitana de 1976 se refere ao serviço nacional de saúde, homólogo do 
sistema único de saúde (SUS) brasileiro, previsto em seu art. 64, item 2, alínea «a», 
que se revela «tendencialmente gratuito», claramente impondo aos portugueses, 
além do dinheiro oriundo dos tributos, obrigação de participação financeira direta 
quando necessitem de atendimento de saúde em hospitais públicos. Pode-se dizer, 
assim, que em Portugal o serviço nacional de saúde é cofinanciado, sendo uma parte 
dos cofres do Estado e outra diretamente dos bolsos do povo, implicando em uma 
reserva do financeiramente possível de duas faces:  quando Estado estiver carente 
de recursos ou quando as pessoas estiverem economicamente carentes. O que 
ocasionará dificuldades ou empecilhos ao acesso pleno ao serviço nacional de saúde.  

Diverso, porém, é o caso da África do Sul, em cuja Constituição está previsto com 
todas as letras, que a observância, a implementação aos direitos sociais ocorrerá na 
medida das possibilidades financeiras do Estado. Eis o que consta no rol de direitos 
fundamentais sociais (bill of rights), especificamente no que tange aos de habitação 
(housing), saúde (health care), alimentação (food), água (water) e seguridade social 
(social security), conforme art. 27, item 02:  «O estado deve produzir legislação razoável 
e outras medidas, de acordo com os recursos disponíveis, para alcançar a progressiva 
realização de cada um destes direitos.»10 («The state must take reasonable legislative 
and other measures, within its available resources, to achieve the progressive 
realisation of each of these rights.»).

Assim, como se vê, o Estado sulafricano, certamente visando evitar a judicialização 
excessiva de casos envolvendo desrespeito aos direitos sociais previstos na sua Carta 
Magna, resolveu dizer expressamente que a realização desses direitos seria progressiva 
e na medida das possibilidades econômicas do país. A África do Sul abraçou, por 
conseguinte, a teoria absoluta da reserva do financeiramente possível, pois deixou 
claro no texto constitucional que somente realizaria os direitos sociais se os recursos 
necessários fossem obtidos através da evolução gradual de sua sociedade. Aceitou, 
assim, o seu povo, ao aprovar a Constituição, que os direitos sociais demorasse mais 
a ser implementados.

Como dito anteriormente, os casos de Brasil e Portugal revelam-se diferentes, na 
medida em que escolheu o poder constituinte originário, como regra, a implementação 
célere dos direitos sociais. Vale dizer, principalmente em terrae brasilis, a reserva do 
financeiramente possível não se constitui em argumento idôneo para, por si só, afastar 
a implementação imediata de direitos sociais expressos na Constituição Federal de 
1988. Em outras palavras, o povo brasileiro não pode mais esperar, tendo deixado isso 

10 Tradução livre do autor deste estudo.
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evidenciado durante a redação do texto constitucional. 
Em que pese Portugal tenha passado a fase da implementação dos direitos 

sociais, ocorrida com muito fervor nos primeiros após a promulgação da Constituição 
de 1976, sendo essa a diferença básica para com o Brasil, cuja sociedade está na 
ascendente exigência destes direitos, tem-se que, à luz do rol de direitos sociais 
previstos na Constituição lusa, a reserva do possível, considerada a «teoria relativa 
mitigada» aqui defendida, não serve para barrar a maior parte dos anseios de seu 
povo.

Nada obstante, tanto no Brasil, quanto em Portugal, seja da alçada primordial do 
Poder Legislativo, em primeiro plano constitucional, e do Poder Executivo, em segundo 
plano constitucional, a implementação jurídico-material dos direitos sociais, entende-
se que a inércia desses Poderes, principalmente no caso do Legislativo, a acarretar 
prejuízos indeléveis às pessoas que necessitam das prestações sociais oriundos desses 
direitos fundamentais de segunda geração (ou dimensão), autoriza a atuação do Poder 
Judiciário visando-se a realização efetiva dos comandos constitucionais. Ademais, 
como bem destaca Dirley da Cunha Júnior11, considerando que o povo brasileiro 
carece de um padrão mínimo de prestações sociais para sobreviver, os direitos sociais 
não podem se tornar reféns da reserva do financeiramente possível, pois, segundo 
ele, sempre existe recurso, porém a sua distribuição, na maior parte dos casos, não é 
adequada.

Outrossim, abaixo se transcreve passagem da autoria do jurista Guilherme Peña 
de Moraes12, explicando as razões pelas quais a reserva do financeiramente possível 
não deve ser tida como parâmetro a condicionar a justiciabilidade dos direitos sociais:

A um, porque os direitos, liberdades e garantias podem exigir a 
alocação de recursos públicos, como, por exemplo, a segurança 
física, da mesma forma que os direitos sociais, econômicos 
e culturais podem dispensar os aportes orçamentários 
financiados pela receita de tributos, como, por exemplo, os 
referentes às prestações materiais do Estado condicionadas 
ao pagamento de tarifas ou preços públicos, de molde que a 
diferença entre os direitos individuais e sociais, no que toca 
ao custo, é uma questão de grau, e não de natureza.

A dois, porque não se pode transferir ao próprio agente 
estatal responsável pela obrigação a exclusiva e unilateral 
competência de definir o que é possível, ou não, em termos 
de efetivação dos direitos sociais.

A três, porque a norma veiculada pelo art. 100, caput, 
parágrafos 1o-A e 3o, da Constituição da República, é 
alusiva à execução por quantia certa, não atingindo a 

11 Curso de Direito Constitucional. Salvador: Juspodivm, 2008. p. 713.
12 Controle judicial das omissões da administração pública sob a perspectiva do 
neoconstitucionalismo. Revista do Ministério Público. Rio de Janeiro. n. 39. jan-mar. 2011.  p. 
50-51.
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execução de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública e, 
por conseguinte, não significando uma limitação do poder 
jurisdicional na imposição de medidas tendentes à satisfação 
da obrigação exequenda.

A quatro, porque a recepção do limite da reserva do possível, 
do sistema jurídico germânico pelo ordenamento normativo 
brasileiro, não foi objeto de aclimatações, negativas ou 
positivas, que possibilitariam a adequação do modelo jurídico 
ao quadro socio-político nacional.

Diante do exposto, fica patente o posicionamento deste autor de que a reserva 
do financeiramente possível não integra o conteúdo dos direitos sociais. Vale dizer, a 
reserva do possível se configura em limitador externo, não englobado intrinsecamente 
no âmbito do direito social, o que reforça o caráter jusfundamental dessa espécie de 
direitos.

3.2. O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES: A NECESSIDADE DE UMA RELEITURA 
NO BRASIL

O princípio da separação dos Poderes, tal como pensado e desenvolvido por 
Montesquieu, já não é mais o mesmo. 

No Brasil isso se evidencia pela existência de muitos instrumentos jurídicos, 
como o mandado de injunção e a ação civil pública, para que o povo e o Ministério 
Público (ao representar o povo) possam provocar a manifestação do Poder Judiciário 
acerca da temática dos direitos fundamentais e, principalmente, no que pertine às 
omissões legislativas nessa matéria.

Os Poderes não podem ser vistos como «aprisionados» ao seu próprio âmbito. 
Exatamente porque no Brasil existe a figura do Ministério Público, com todas as suas 
atribuições constitucionais de zelar pelos interesses sociais e individuais indisponíveis 
(Constituição Federal, art. 127, caput), não se poderia esperar um Judiciário 
adormecido, indene às demandas sociais.

Com o modelo de Ministério Público instituído pela Constituição de 1988 e em 
razão, também, do amplo rol de direitos sociais, aos quais a Magna Carta conferiu 
eficácia imediata (art. 5o, parágrafo 1o), impôs-se ao Judiciário uma atuação mais 
incisiva no sentido de fazer cumprir as promessas de cidadania previstas no texto 
fundamental.

A Constituição brasileira de 1988 é vocacionada a uma implementação efetiva 
dos direitos fundamentais em geral, demandando-se, um Poder Judiciário mais 
vigoroso.

O mesmo não pode ser dito do modelo constitucional português, cujo Parquet 
não dispõe do mesmo rol de atribuições do homólogo brasileiro, o que afasta, em 
grande parte, a possibilidade de um Judiciário positivamente mais «interventor».

À toda evidência, no caso brasileiro, a inércia do legislador ordinário, que não 
positiva as especificidades de alguns direitos sociais, incentiva e justifica o ativismo 
judiciário.
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Assim, a separação entre os Poderes estatais não pode significar a completa 
ausência da possibilidade de interferência na execução dos direitos sociais garantidos 
pela Constituição, sendo necessária uma revisão do modelo funcional através do 
qual o Estado se desenvolve. Em outras palavras, sem um mecanismo para acelerar 
a implementação de direitos sociais, como o ajuizamento de ações contra o Estado 
omisso ou não cumpridor dos comandos normativos, a engrenagem estatal brasileira 
dificilmente seria provocada para laborar no sentido de implementar o mais 
rapidamente os direitos sociais fundamentais. 

Portanto, nas palavras de José Maria Gomez13, para que a «separação dos 
poderes não se interponha como um véu ideológico que dissimule e inverta a natureza 
eminentemente política do Direito».

3.3.  O MÍNIMO EXISTENCIAL

Pode-se dizer que o conteúdo daquilo que se possa considerar o mínimo 
existencial abrange as condições socioculturais, que, para além da questão da mera 
sobrevivência, asseguram ao indivíduo um mínimo de inserção na «vida» social. Essa 
é a inteligência constante do Acórdão proferido nos autos de Recurso Especial n. 
1.185.474 (p. 11-12), já citado anteriormente.

Dessa forma, se cada indivíduo, enquanto membro de uma coletividade, não 
atingir o mínimo para existir nessa sociedade, entende-se que aí os direitos sociais 
não estarão respeitados em sua inteireza.

De outro lado, não se afigura simples definir o que seria o mínimo existencial em 
matéria de direitos fundamentais. Todavia, tal evidente dificuldade não pode acarretar 
a ausência de «tentativa» por parte do legislador na conformação legal desse mínimo. 
E se o legislador não se propõe - ou ainda não se propôs, em alguns casos, no Brasil 
- a estabelecer os limites e parâmetros para a norma de direito social fundamental, 
impedindo que a sociedade usufrua desse direito constitucionalmente previsto, não 
há saída senão buscar o amparo do Poder Judiciário.

As falhas, a inércia e o temor do Poder Legislativo, máxime no caso brasileiro, 
em tocar em assuntos relacionados a direitos sociais, como, por exemplo, o direito 
de greve dos servidores públicos, tem motivado um maior «ativismo judicial». À toda 
evidência, na maior parte das situações, o Judiciário busca encontrar a resposta mais 
adequada para resolver o caso concreto, conferindo normatividade ao direito social 
olvidado pelo Estado-legislador, o que pode gerar atividade legislativa no sentido de 
colmatar aquela lacuna legal. 

Assim, a busca pelo mínimo, conquanto dificultosa, tem se mostrado eficaz no 
âmbito judicial em solo tupiniquim.

4. A JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA: ANÁLISE DE CASOS PARADIGMA

Em 15 de maio de 2007, a Primeira Turma do egrégio Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) analisou o Recurso Especial n. 811.608, que tratou de uma ação civil pública 
proposta pelo Ministério Público Federal contra a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) 

13 Apud MORAES, Guilherme Peña de. Ibidem. p. 49.
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e a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), visando implementação de modelo de 
assistência à saúde indígena e instalação material de serviços inerentes no Estado do 
Rio Grande do Sul, tendo o respectivo acórdão sido publicado no Diário da Justiça de 
04-06-2007, cuja ementa segue abaixo transcrita:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS CONCRETAS. 
DIREITO À SAÚDE (ARTS. 6º E 196 DA CF/88). EFICÁCIA 
IMEDIATA. MÍNIMO EXISTENCIAL. RESERVA DO POSSÍVEL. 
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA À LUZ 
DE INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO 
COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO DO ART. 
535, I e II, DO CPC. NÃO CONFIGURADA.

1. (...)

2. A questão debatida nos autos - implementação do Modelo 
de Assistência à Saúde do Índio e à instalação material dos 
serviços de saúde à população indígena situada em área no 
Rio Grande do Sul - foi solucionada pelo Tribunal a quo à luz 
de preceitos constitucionais, conforme se infere do voto 
condutor do acórdão recorrido, verbis : «(...)O direito 
fundamental à saúde, embora encontrando amparo nas 
posições jurídico-constitucionais que tratam do direito à vida, 
à dignidade da pessoa humana e à proteção da integridade 
física (corporal e psicológica), recebeu no texto constitucional 
prescrição autônoma nos arts. 6º e 196, in verbis: Art. 6º São 
direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o 
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, 
na forma desta Constituição. Art. 196. A saúde é direito de 
todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais 
e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Mesmo 
que situado, como comando expresso, fora do catálogo do 
art. 5º da CF/88, importante destacar que o direito à saúde 
ostenta o rótulo de direito fundamental, seja pela disposição 
do art. 5º, § 2º, da CF/88, seja pelo seu conteúdo material, 
que o insere no sistema axiológico fundamental - valores 
básicos - de todo o ordenamento jurídico. INGO WOLFGANG 
SARLET, ao debruçar-se sobre os direitos fundamentais 
prestacionais, bem posiciona o tema: Preliminarmente, em 
que pese o fato de que os direitos a saúde, assistência social e 
previdência - para além de sua previsão no art. 6º da CF - se 
encontram positivados nos arts. 196 e ss. da nossa Lei 
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Fundamental, integrando de tal sorte, também o título da 
ordem social, e não apenas o catálogo dos direitos 
fundamentais, entendemos não ser sustentável a tese de que 
os dispositivos não integrantes do catálogo carecem 
necessariamente de fundamentalidade. Com efeito, já se viu, 
oportunamente, que por força do disposto no art. 5º, § 2º, da 
CF, diversas posições jurídicas previstas em outras partes da 
Constituição, por equiparadas em conteúdo e importância 
aos direitos fundamentais (inclusive sociais), adquirem 
também a condição de direitos fundamentais no sentido 
formal e material, ressaltando, todavia, que nem todas as 
normas de ordem social compartilham a fundamentalidade 
material (e, neste caso, também a formal), inerente aos 
direitos fundamentais. Além disso, percebe-se, desde já, que 
as normas relativas aos direitos sociais do art. 6º da CF 
exercem a função precípua de explicitar o conteúdos daqueles. 
No caso dos diretos à saúde, previdência e assistência social, 
tal condição deflui inequivocamente do disposto no art. 6º da 
CF: ‹São direito sociais a educação, a saúde, o trabalho, o 
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, 
na forma desta Constituição. Além disso, poderia referir-se 
mais uma vez a íntima vinculação entre os direitos a saúde, 
previdência e assistência social e os direitos à vida e o princípio 
da dignidade da pessoa humana, renunciando, neste 
particular, a outras considerações a respeito deste aspecto. 
(in A eficácia dos direitos fundamentais, 3ª ed., Livraria do 
Advogado, 2003, Porto Alegre, p. 301/302). Os direitos 
fundamentais, consoante a moderna diretriz da interpretação 
constitucional, são dotados de eficácia imediata. A Lei Maior, 
no que diz com os direitos fundamentais, deixa de ser mero 
repositório de promessas, carta de intenções ou 
recomendações; houve a conferência de direitos subjetivos ao 
cidadão e à coletividade, que se vêem amparados 
juridicamente a obter a sua efetividade, a realização em 
concreto da prescrição constitucional. O princípio da 
aplicabilidade imediata e da plena eficácia dos direitos 
fundamentais está encartado no § 1º, do art. 5º, da CF/88: As 
normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais 
têm aplicação imediata. Muito se polemizou, e ainda se 
debate, sem que se tenha ocorrida a pacificação de posições 
acerca do significado e alcance exato da indigitada norma 
constitucional. Porém, crescente e significativa é a moderna 
ideia de que os direitos fundamentais, inclusive aqueles 
prestacionais, têm eficácia tout court, cabendo, apenas, 
delimitar-se em que extensão. Superou-se, assim, 
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entendimento que os enquadrava como regras de conteúdo 
programático a serem concretizadas mediante intervenção 
legislativa ordinária. Desapegou-se, assim, da negativa de 
obrigação estatal a ser cumprida com espeque nos direitos 
fundamentais, o que tinha como consequência a 
impossibilidade de categorizá-los como direitos subjetivos, 
até mesmo quando em pauta a omissão do Estado no 
fornecimento do mínimo existencial. Consoante os novos 
rumos interpretativos, a par de dar-se eficácia imediata aos 
direitos fundamentais, atribuiu-se ao intérprete a missão de 
desvendar o grau dessa aplicabilidade, porquanto mesmo 
que se pretenda dar máxima elasticidade à premissa, nem 
sempre se estará infenso à uma interpositio legislatoris, o que 
não ocorre, vale afirmar, na porção do direito que trata do 
mínimo existencial.(...) Merece lembrança, ainda, que a 
atuação estatal na concretização da sua missão constitucional 
deve orientar-se pelo Princípio da Máxima Efetividade da 
Constituição, de sorte que «a uma norma constitucional deve 
ser atribuído o sentido que maior eficácia lhe dê. É um 
princípio operativo em relação a todos e quaisquer normas 
constitucionais, e embora a sua origem esteja ligada à tese 
da actualidade das normas pragmáticas (Thoma), é hoje 
sobretudo invocado no âmbito dos direitos fundamentais (no 
caso de dúvidas deve preferir-se a interpretação que reconheça 
maior eficácia aos direitos fundamentais).» (JOSÉ JOAQUIM 
GOMES CANOTILHO, in Direito Constitucional, 5ª edição, 
Coimbra, Portugal, Livraria Almedina, p. 1208). Incumbe ao 
administrador, pois, empreender esforços para máxima 
consecução da promessa constitucional, em especial aos 
direitos e garantias fundamentais. Desgarra deste 
compromisso a conduta que se escuda na idéia de que o 
preceito constitucional constitui lex imperfecta, reclamando 
complementação ordinária, porquanto olvida-se que, ao 
menos, emana da norma eficácia que propende ao 
reconhecimento do direito subjetivo ao mínimo existencial; 
casos há, inclusive, que a disciplina constitucional foi além na 
delineação dos elementos normativos, alcançando, então, 
patamar de eficácia superior que o mínimo conciliável com a 
fundamentalidade do direito. A escassez de recursos públicos, 
em oposição à gama de responsabilidades estatais a serem 
atendidas, tem servido de justificativa à ausência de 
concretização do dever-ser normativo, fomentando a 
edificação do conceito da «reserva do possível». Porém, tal 
escudo não imuniza o administrador de adimplir promessas 
que tais, vinculadas aos direitos fundamentais prestacionais, 
quanto mais considerando a notória destinação de preciosos 
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recursos públicos para áreas que, embora também inseridas 
na zona de ação pública, são menos prioritárias e de relevância 
muito inferior aos valores básicos da sociedade, representados 
pelos direitos fundamentais. O Ministro CELSO DE MELLO 
discorreu de modo lúcido e adequado acerca do conflito entre 
deficiência orçamentária e concretização dos direitos 
fundamentais: «Não deixo de conferir, no entanto, assentadas 
tais premissas, significativo relevo ao tema pertinente à 
‹reserva do possível› (STEPHEN HOLMES/CASS R. SUNSTEIN, 
‹The Cost of Rights›, 1999, Norton, New York), notadamente 
em sede de efetivação e implementação (sempre onerosas) 
dos direitos de segunda geração (direitos econômicos, sociais 
e culturais), cujo adimplemento, pelo Poder Público, impõe e 
exige, deste, prestações estatais positivas concretizadoras de 
tais prerrogativas individuais e/ou coletivas. É que a realização 
dos direitos econômicos, sociais e culturais - além de 
caracterizar-se pela gradualidade de seu processo de 
concretização - depende, em grande medida, de um 
inescapável vínculo financeiro subordinado às possibilidades 
orçamentárias do Estado, de tal modo que, comprovada, 
objetivamente, a incapacidade econômico-financeira da 
pessoa estatal, desta não se poderá razoavelmente exigir, 
considerada a limitação material referida, a imediata 
efetivação do comando fundado no texto da Carta Política. 
Não se mostrará lícito, no entanto, ao Poder Público, em tal 
hipótese - mediante indevida manipulação de sua atividade 
financeira e/ou político-administrativa - criar obstáculo 
artificial que revele o ilegítimo, arbitrário e censurável 
propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o 
estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos 
cidadãos, de condições materiais mínimas de existência. 
Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da ‹reserva do 
possível› - ressalvada a ocorrência de justo motivo 
objetivamente aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, 
com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas 
obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa 
conduta governamental negativa, puder resultar nulificação 
ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais 
impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade. 
(...) 

3. (...)

4. (...)

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, 
desprovido.
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Embora o STJ tenha entendido pela impossibilidade de aferição do caso por se 
tratar de matéria constitucional, afeta, portanto, à competência do colendo Supremo 
Tribunal Federal (STF), a ementa registrou a decisão do Tribunal Regional Federal da 
Quarta Região, que determinou à duas fundações federais ligadas ao Poder Executivo 
Federal a concepção de política pública de atendimento à saúde dos índios. Isso 
mostra que a omissão do Estado pode e deve ser suprida através de ordem judicial.

Já em 20 de abril de 2010, o STJ analisou o caso referente ao Recurso Especial n. 
1.184.474 envolvendo o direito à educação para crianças de zero a seis anos, conforme 
trecho da ementa abaixo transcrito:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – ACESSO À CRECHE 
AOS MENORES DE ZERO A SEIS ANOS – DIREITO SUBJETIVO 
– RESERVA DO POSSÍVEL – TEORIZAÇÃO E CABIMENTO – 
IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO COMO TESE ABSTRATA 
DE DEFESA – ESCASSEZ DE RECURSOS COMO O RESULTADO 
DE UMA DECISÃO POLÍTICA – PRIORIDADE DOS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS – CONTEÚDO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – 
ESSENCIALIDADE DO DIREITO À EDUCAÇÃO – PRECEDENTES 
DO STF E STJ.

Vê-se que, mais uma vez, um direito social, no caso a educação de crianças, 
restou garantido por ordem judicial, sem a qual o Estado se manteria inerte em relação 
à região tutelada pela ação do Ministério Público de Santa Catarina.

Ainda, em decisão datada de 23 de agosto de 2011, proferida pelo Ministro do 
Supremo Tribunal Federal Celso de Melo, em sede de agravo regimental no recurso 
extraordinário com agravo n. 639.337, ficou consignado que a reserva do possível 
não pode ser usada como objeção à implementação de um direito social, exceto se 
houver a caracterização de justo motivo objetivamente aferível. Claramente o Ministro 
adotou, mesmo que veladamente, a «teoria relativa mitigada», ora defendida neste 
estudo. 

Ademais, revela-se importante citar a ementa da decisão monocrática, proferida 
pelo Ministro do STF Celso de Melo em 29 de abril de 2004, em relação à arguição de 
descumprimento de preceito fundamental (ADPF) n. 45:

ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 
FUNDAMENTAL. A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE 
CONSTITUCIONAL DO CONTROLE E DA INTERVENÇÃO DO 
PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS, QUANDO CONFIGURADA HIPÓTESE 
DE ABUSIVIDADE GOVERNAMENTAL. DIMENSÃO POLÍTICA 
DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL ATRIBUÍDA AO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL. INOPONIBILIDADE DO ARBÍTRIO 
ESTATAL À EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS, ECONÔMICOS 
E CULTURAIS. CARÁTER RELATIVO DA LIBERDADE DE 
CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CONSIDERAÇÕES EM TORNO 
DA CLÁUSULA DA “RESERVA DO POSSÍVEL”. NECESSIDADE DE 
PRESERVAÇÃO, EM FAVOR DOS INDIVÍDUOS, DA INTEGRIDADE 
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E DA INTANGIBILIDADE DO NÚCLEO CONSUBSTANCIADOR 
DO “MÍNIMO EXISTENCIAL”. VIABILIDADE INSTRUMENTAL 
DA ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO NO PROCESSO DE 
CONCRETIZAÇÃO DAS LIBERDADES POSITIVAS (DIREITOS 
CONSTITUCIONAIS DE SEGUNDA GERAÇÃO).

Na referida ADPF tratou-se do veto do Presidente da República a um artigo da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias (LDO), o que violava previsão constitucional de recursos 
mínimos no orçamento anual para a área da saúde. Entretanto, embora tenha havido 
uma incursão do relator na temática da reserva do financeiramente possível, tecendo 
o Ministro algumas críticas ao citado instituto, não houve o julgamento de mérito da 
ação devido à perda superveniente do respectivo objeto. 

Outro exemplo concerne ao decidido no Recurso Extraordinário 592.581, 
interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Neste caso, a 
Suprema Corte entendeu, em 13/08/2015, conforme tema 220 de repercussão geral, 
que “lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente 
na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos 
prisionais”, não sendo oponível o argumento da reserva do possível, diante da 
relevância da dignidade da pessoa humana, traduzida no resguardo à integridade 
física e moral dos detentos (CF, art. 5o, inciso XLIX). 

Mais recentemente, ademais, o egrégio Supremo Tribunal Federal, em decisão 
plenária de 11/03/2020, negou provimento ao recurso extraordinário 566.471, que 
trata do tema 6 em sede de repercussão geral, discutindo-se o dever do Estado em 
fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui 
condições financeiras para adquiri-lo. Houve consenso dos Ministros, por maioria, 
em estabelecer essa obrigação ao Estado, desde que atendidos certos requisitos, 
os quais ainda se encontram em fase de discussão e fixação, após o voto de 03 dos 
componentes da Corte.

Nota-se, por conseguinte, que a jurisprudência brasileira tem seguido a mesma 
linha, afastando-se a limitação da reserva do financeiramente possível. Contudo, 
os casos citados envolvem situações de violação extrema a direitos sociais, ou seja, 
hipóteses nas quais não se mostra difícil ponderar qual bem jurídico deve prevalecer. 
Ocorre que, em determinada situação, na qual se tenha, por exemplo, o direito social à 
habitação de 100 famílias contra o direito social à educação de uma criança, devendo 
a verba pública ser destinada a uma das duas hipóteses, a análise necessariamente 
deverá passar por aquilo que o Tribunal Constitucional alemão colocou como o que 
o indivíduo pode razoavelmente exigir da sociedade. Nesse caso, o mais difícil será 
definir o que se deve ponderar e como a ponderação pode incidir de maneira séria e 
técnica.

4.1. PROVA EM JUÍZO DA RESERVA DO POSSÍVEL: ÔNUS E FORMA

De acordo com as regras do processo civil brasileiro, o ônus de provar a 
impossibilidade econômica de prestar determinado direito social incumbe ao Estado. 
De regra, em ações individuais e coletivas encaminhadas ao Poder Judiciário pelo 
Ministério Público ou por pessoas do povo, o Estado apresenta essa espécie de 



184

MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume IV

alegação.
Nada obstante, o Estado não traz nenhuma prova contábil de que haverá o 

comprometimento material de recursos públicos destinados ao implemento de outro 
direito social fundamental. E a outra alegação comum, de ausência de previsibilidade 
no orçamento, não pode prevalecer, sob pena de se corroborar uma omissão 
inconstitucional de responsabilidade dos dirigentes.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Somente em situações excepcionais, nas quais o Poder Público consiga provar 
que a imposição judicial do atendimento a determinado direito econômico, social ou 
cultural inviabilizará, diante da efetiva escassez material de recursos, outro direito 
fundamental análogo de pessoa ou grupo de pessoas, tal como inserido em eventual 
política pública, restará possível acolher a cláusula da reserva do financeiramente 
possível.

Ainda, o princípio da separação dos Poderes não pode ser entendido como 
óbice à realização prática de direitos sociais fundamentais pelo Poder Judiciário, sob 
pena de se inverter o próprio escopo inicial de tal princípio, qual seja, a proteção aos 
direitos fundamentais.

No Brasil, enquanto o legislativo estiver adormecido em «berço esplêndido», 
olvidando-se de legislar sobre direitos fundamentais, e o executivo estiver preocupado 
em realizar propagandas institucionais e obras de engenharia muito mais midiáticas do 
que úteis, impõe-se o dever constitucional do Judiciário, com o auxílio do Ministério 
Público, de colmatar as omissões lesivas de direitos sociais fundamentais.  

Ainda que os direitos sociais gerem custos elevados, o Estado existe justamente 
para angariar valores da sociedade para fazer frente a estes gastos. Não fosse isso, 
a implementação dos direitos de liberdade, mesmo que na sua faceta negativa (que 
reclamam uma inação estatal), também demanda custos financeiros. Ora, para 
garantir a liberdade de ir e vir das pessoas, logicamente o Estado precisa de uma 
polícia ostensiva bem equipada, uma polícia judiciária atuante, necessita colocar 
iluminação nas vias públicas, dentre outras medidas, todas carecedores de elevadas 
quantias econômicas. Então, qual é o problema de se investir em direitos sociais? 
Quer parecer que forças atuantes da sociedade, que exercem o efetivo poder, 
conforme conhecida ideia destacada por Ferdinand Lassale, não projetam interesse 
na implementação de direitos sociais, os quais normalmente, se não atendidos pelo 
Estado, serão certamente atendidos, a um custo muito elevado, por conglomerados 
econômicos de relevo.

Por fim, é preciso mencionar que as prioridades do Estado devem ser definidas 
pelo Poder Legislativo. Todavia, quando esse Poder se queda inerte, não legislando 
em matéria de direitos fundamentais, deixando a sociedade à mercê de sua própria 
sorte, é dever do Ministério Público, ombudsman brasileiro, levar os casos para o 
Poder Judiciário resolver a pendência, ao menos até que o legislador atue, advindo a 
norma a ser respeitada.
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LINCHAMENTO POPULAR COMO MODALIDADE DE JUSTIÇA PARAESTATAL

João Gaspar Rodrigues1

RESUMO: O presente estudo reúne reflexões sobre a agressividade coletiva 
que resulta em modalidades de justiça paraestatal, como o linchamento popular. O 
fenômeno da agressividade coletiva só recentemente vem sendo estudado no sentido 
de identificar as múltiplas formas adquiridas pela violência humana intraespecífica, 
bem como as fragilidades sociais, jurídicas e institucionais sob o contexto abrangente 
do Estado de Direito Democrático. Ademais, busca-se avaliar se o modelo de Estado 
está cumprindo suas funções e se há pontos de erosão no meio social.

PALAVRAS-CHAVE: Justiça paraestatal. Agressividade coletiva. Linchamento. 
Estado de Direito. Insegurança Pública. 

1. INTRODUÇÃO

Há certos fenômenos sociais que, embora extremamente danosos à própria 
existência pacífica e ordeira da sociedade, permanecem carentes de uma abordagem 
científica reflexiva e, o que é pior, cercados de múltiplos mitos. Dentre esses fenômenos 
estão as modalidades de justiça paraestatal, como linchamento, vingança privada, 
milícia, grupos de extermínio etc. O tópico tem sido tão descuidado pelos cientistas 
sociais que, em geral, o material está mal organizado, sub analisado2 e aberto de par 
em par a novas interpretações. 

O estudo dessas modalidades de justiçamento, além do interesse intrínseco de 
compreensão (que pressupõe um padrão e uma ordem objetiva inteligível), projeta 
um pouco de luz sobre a organização social e política. Ajuda a esclarecer as fragilidades 
sociais, jurídicas e institucionais sob o contexto abrangente do Estado de Direito 
Democrático, bem como a identificar as múltiplas formas adquiridas pela violência.

Dentre as modalidades de justiça paraestatal, selecionamos o linchamento 
popular, por sua maior visibilidade e recorrência, para ser objeto de análise neste 
ensaio. Obviamente, não há discussão adequada e produtiva de um problema, se ela 
é conduzida fora de todas as relações com o contexto que determina o significado do 
problema (Nagel, 1966, pp. 13/299). Não é possível operar, hoje em dia, em qualquer 
área do conhecimento, sem um approach relacional.

Cada coisa é parte tão integral de um contexto que não pode existir, nem ser 
verdadeiramente concebida fora desse cenário contextual. Não se pode, além disso, 
empregar a um fenômeno social um significado unívoco. Logo, toda abordagem que 
se pretenda frutífera pressupõe, como boa técnica metodológica e de construção 
intelectual, uma visão contextual, relacional e funcional, dentro de uma hermenêutica 

1 Mestre em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Coimbra, Portugal; 
bacharel em Direito pela Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil; membro do 
Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Amazonas; promotor de justiça.
2 Por ser escassamente estudado pelas ciências sociais é um problema sobre o qual é 
“muito mais fácil ser dogmático que correto” (Smith, 1957, p. 243).
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da totalidade. Só existe uma maneira de alcançar uma clara compreensão do valor dos 
princípios metodológicos: colocar suas funções identificáveis na investigação efetiva.

Temos pouco conhecimento sistemático sobre o linchamento, enquanto 
modalidade de justiça paraestatal, e não tem havido muita reflexão, política e 
juridicamente fundamentada, sobre o assunto. O que é favorecido pela inexistência 
de registros oficiais sobre o fenômeno, visto não ser tipificado como delito e, portanto, 
não ser contabilizado nos filtros institucionais da polícia e do sistema de justiça3. A 
indefinição do fenômeno torna-o mais recorrente e, até certo ponto, permissível 
social e institucionalmente. Como fato social não apresenta uma linha constante de 
atuação, mas oscila de época em época, de acordo com as condições sociais, políticas, 
econômicas e culturais.

O grau de confiança de um feixe de reflexões – não meramente marginais - 
está na proporção direta com a perfeição do que é observado e exposto mediante 
os melhores métodos disponíveis. A justeza dos métodos utilizados para alcançar 
conclusões seguras, garante a qualquer estudo identificar e distinguir o falso do 
verdadeiro, dissolvendo preconceitos e dogmas a partir de uma acurada reflexão 
crítica. 

Vários estudos apresentam evidências em apoio das concepções referentes às 
origens da ação humana em seu viés coletivo, que são profundamente inquietantes a 
respeito de hipóteses amplamente sustentadas sobre a base da racionalidade humana 
e da ação responsável. Movimentos massivos de violência incontida insinuam-se 
como modelos representativos dessas inquietações.

O propósito deste ensaio é tentar refletir sobre uma diretriz geral – uma 
hipótese de trabalho ou um modelo de análise – capaz de manipular ou manejar 
o complexo labiríntico de fatos referentes aos linchamentos, como modalidade de 
justiça paraestatal, e encontrar meios teóricos para fixar algumas balizas, noções 
conceituais ou essências simples.

2. LINCHAMENTO: NOÇÕES PRÉVIAS

O Estado de Direito Democrático obedece a dois princípios básicos de ordem 
pública: 1 - a submissão dos cidadãos a um sistema jurídico formalmente reconhecido 
sob o filtro da supremacia constitucional; 2 - o monopólio legítimo do uso da força por 
parte do Estado4. Neste monolítico esquema político, em torno do qual os mecanismos 

3 O que se sabe sobre linchamentos está confinado e reduzido, basicamente, às notas 
vermelhas e ao discurso noticioso dos jornais. “As manchetes dos meios eletrônicos e 
impressos são eloquentes e frequentemente promovem um duplo impacto sobre os cidadãos: 
esse trabalho jornalístico não resiste à tentação de temperar seu trabalho informativo com 
suculentas doses de morbidez e, muitas vezes, levanta a voz clamando um já basta, em franco 
desafio às instituições de justiça. A severidade com que se exige a aplicação de ‘mão firme’ 
contra a insegurança, transforma o evento noticioso em um tribunal eletrônico de fato da 
sociedade” (Islas, 2002, p. 39). 
4 “É afinal com o instrumento do direito positivo e coercivo que se regulamenta de 
maneira legítima o convívio político de uma comunidade política” (Habermas, 2002, p. 86). 
Em clássica lição, destaca John Locke (1964, p. 17): “...toda força cabe apenas ao magistrado, 
nem deve qualquer indivíduo em qualquer ocasião fazer uso da força senão em defesa 
própria contra violência injusta”.
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sociais e políticos devem se organizar, não há espaço razoável para manifestações 
subjetivas individuais ou coletivas que o infirmem, como formas paraestatais de 
justiça: exercício arbitrário das próprias razões, vingança privada, linchamento, grupos 
de extermínio (ou “esquadrões da morte”), milícias etc.

Os movimentos de justiçamento paraestatal, incluindo o linchamento, constituem 
uma afronta direta aos fundamentos e aos objetivos da República, no que se referem 
à dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, inc. III) e à construção de uma sociedade 
justa (CF, art. 3o, inc. I). E ainda violam o elevado compromisso constitucional com 
a “solução pacífica dos conflitos” (CF, art. 4o, inc. VII) e a garantia essencial de que 
“ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal” (CF, 
art. 5o, inc. LIV), além de toda a tábua de direitos fundamentais. 

E não é possível fazer justiça com as próprias mãos, pois para isso existe um 
sistema judiciário devidamente institucionalizado, do qual a “lei não excluirá … lesão 
ou ameaça a direito” (CF, art. 5o., inciso XXXV – Brasil, 2022a). Em tese, o recurso à 
justiça de própria mão estaria interditado, pois teríamos tribunais com uma atuação 
célere, exaustiva e imparcial (e no caso, dos hipossuficientes, gratuita). Apesar disso, a 
autotutela ainda encontra respaldo em algumas situações legalizadas: legítima defesa 
(Código Penal, art. 23, II – Brasil, 2022b); desforço pessoal5 (Código Civil, art. 1.210, 
§ 1 – Brasil, 2022c); penhor legal ou crédito pignoratício (Código Civil, art. 1.467, inc. 
I6 - Brasil, 2002c); a greve, no direito laboral (garantido pela própria Constituição, art. 
97 - Brasil, 2022a). 

A lei civil brasileira ainda destaca que não constituem atos ilícitos, os “praticados 
em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido” (CC, art. 188, 
I). O art. 345 da lei penal (Código Penal - Brasil, 2022b) ao prever o crime do “exercício 
arbitrário das próprias razões” (“fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer 
pretensão, embora legítima...”), exclui os atos permitidos por lei. 

Em âmbito internacional, a Constituição mexicana é explícita (México, 2022): 
“Nenhuma pessoa poderá fazer justiça por si mesma, nem exercer violência para 

reclamar seu direito” (art. 17). 
O que significa isso? Não é que prive o indivíduo de poder fazer justiça (Goyri, 

2002, p. 59), mas que na lógica do pacto social já não é possível fazer justiça com 
as próprias mãos, porque entregamos, entre outras, essa faculdade natural para 
instituições estatais de caráter permanente. O que é esclarecido ainda no mesmo art. 
17 da referida Constituição mexicana: 

“Toda pessoa tem direito a que a justiça seja administrada por tribunais que serão 
expeditos para administrá-la nos prazos e termos estabelecidos em lei, expedindo 

5 “O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria 
força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do 
indispensável à manutenção, ou restituição da posse”.
6 “São credores pignoratícios, independentemente de convenção: I - os hospedeiros, ou 
fornecedores de pousada ou alimento, sobre as bagagens, móveis, jóias ou dinheiro que os 
seus consumidores ou fregueses tiverem consigo nas respectivas casas ou estabelecimentos, 
pelas despesas ou consumo que aí tiverem feito”. 
7 “É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a 
oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender”. 
Resguardam-se os abusos cometidos, sujeitando os responsáveis às penas da lei (CF, art. 9, 
§2º). 
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suas resoluções de forma pronta, completa e imparcial; seu serviço será gratuito, 
consequentemente, as custas judiciais são proibidas”.

O Estado de Direito, mesmo que imperfeito, permite a existência pacífica da 
sociedade e abre um largo espaço para o “controle democrático da violência”. Se atos 
de violência coletiva começam a ser vistos com condescendência, a segurança e a vida 
de cada um são colocadas em constante risco. O pacto jurídico-social representado 
pelo Estado de Direito é a bússola e a carta de marear de uma sociedade organizada 
e civilizada, projetado para desintegrar, um após o outro, os fragmentos herdados de 
uma estrutura autoritária e violenta. E nesta missão reguladora é capaz de resistir a 
infrações, exceções e crises, sem romper-se ou desvitalizar-se.  

A violação da legalidade vigente, convertida em fenômeno massivo perturbador, 
é diretamente proporcional à falta de um tecido social forte e são (Ciaramelli, 2009, 
p. 168), e representa a ruptura dos limites, ainda que mínima, entre a efetividade 
institucional e a sociedade. Por isso, mostram-se funcionais e tem cabida os 
comportamentos e os movimentos multitudinários ilegais, que castigam não apenas 
o delinquente (ou o outsider), mas também a constelação institucional do Estado de 
Direito. Mesmo execrados publicamente, sua recorrência é algo facilmente constatável 
no dia a dia turbulento, algo caótico e inseguro das periferias das grandes cidades 
(com igual ou proporcional incidência nas zonas rurais). 

O domínio da lei baseado no poder do povo põe fim ao domínio do homem 
sobre o homem, típico das sociedades pré-modernas, detentoras de um senso de 
justiça muito próprio. Mesmo em sociedades complexas e modernas, há um estatuto 
jurídico e moral muito próprio que é acionado em certas situações limítrofes. 
Nestas “situações limítrofes” (de raiva acumulada e recorrente impotência), seja nos 
primórdios da espécie humana, seja nas últimas conquistas da civilização, “a força 
física”, diz-nos Beatty (2014, p. 01), “normalmente tem sido o recurso empregado 
para resolver as desavenças mais difíceis e sentidas com mais profundidade”.

Numa sociedade democrática, o povo é o titular máximo do poder, mas deve 
saber que não deve fazer qualquer coisa (Rodrigues, 2021, p. 152), como suspender 
a ordem jurídica vigente e impor justiça com as próprias mãos, acreditando ser a 
vox populi, vox Dei. A democracia é o regime da autolimitação e “de disputa bem 
regulada, em que se faz prevalecer a força sem violência” (Jouvenel, 1996, p. 60; 
Beatty, 2014, p. 02; Popper, 1974, p. 126). Enquanto aparatos policiais e esquadrões 
de exércitos podem ser governados por ordens, democracias exigem negociações, 
compromissos e concessões (Levitsky/Ziblatt, 2018, p. 80). Quando não submetidas 
a nenhum controle, as democracias são capazes de destituir as pessoas de seus bens 
e de sua dignidade e, onde a pena de morte é legal, até mesmo de matá-las sem 
titubear.

Esses movimentos de justiçamento repristinam todo o instinto obscuro da infância 
primitiva da humanidade: são fatos recheados de passado e de tendências ancestrais, 
e sem nenhum futuro no horizonte da normalidade institucional. A indignação 
coletiva nem sempre é guiada por um sentimento de justiça e, quase sempre, torna-
se em si um ato de injustiça. Neste fugaz momento de fúria e de violência, o indivíduo 
experimenta a primitiva liberdade (uma espécie de “poder catártico”8), um tenaz 

8 Os linchadores “matam porque odeiam a impunidade de estupradores, ladrões e 
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resíduo de uma origem remota, sem experimentar o sentimento de culpa tão próprio 
do ato individual em si. A anonímia da multidão é um bilhete mágico para integrar a 
turbamulta do linchamento, garantindo a irresponsabilidade de todos os partícipes 
e, portanto, aquela “liberdade primitiva” tão apreciada, a “plenitude do extermínio”. 
Multidão é sinônimo de invisibilidade. 

O homem é um animal e suas faculdades racionais são o prolongamento de 
funções biológicas muito rudimentares (Nagel, 1966, p. 153; Santayana, 1958, p. 16; 
Gould, 1991, p. 351; Ferrater Mora, 1983, p. 20), que se exacerbam quando age em 
grupo ou coletivamente. O homem, a nível multitudinário, encontra-se estreitamente 
vinculado aos animais. Neste módulo, a mente coletiva passa a ser um recipiente 
passivo de estímulos externos que chegam ao córtex cerebral como alertas e não 
como dados de informação a serem processados por meio da reflexão. Por instantes 
valiosos, o indivíduo se desveste da condição de animal rationale para ingressar num 
estado de irracionalidade (desafiando o louco que traz atado à cintura, no dizer de 
Santayana9), sem pleno conhecimento de si mesmo e de suas ações. 

Uma certa dose de agressividade integra o ímpeto de sobrevivência de qualquer 
ser orgânico, com a eliminação de obstáculos e até de outros seres vivos (Ferrater 
Mora, 1983, p. 177). E o processo parece reiterar-se, com as modificações pertinentes, 
no mundo social e histórico, onde nem a convivência, nem a tolerância mútua e nem 
a paz têm sido normas a pautar a constituição e o desenvolvimento das sociedades 
humanas ou de grupos e indivíduos dentro destas sociedades. Como diz Thomas 
Jefferson (1964, p. 63), “o homem é o único animal que devora sua própria espécie”, 
infligindo-lhe dor e morte.

O linchamento promovido por uma multidão é uma livre invenção da emoção 
e dos instintos mais baixos, fora do reino dos processos lógicos e racionais. Não há 
cálculo ou planejamento, apenas a erupção de emoções incontidas que revelam o 
lado mais diabólico da natureza humana. As respostas das massas transgressoras 
aos estímulos recebidos são quase sempre mais rígidas, imediatas, estereotipadas e 
impiedosas do que as respostas de um indivíduo posto na mesma situação. As reações 
do indivíduo são, em regra, mais flexíveis e variáveis. À medida que procedemos das 
partes (indivíduos) à coletividade (massa linchadora), esta exibe maior rigidez. A 
inventiva do comportamento individual difere essencialmente das rotinas extremistas 
(“tudo ou nada”) e mecânicas ou binárias (“nós ou eles”) dos grupos massivos. 

Em seu intento histórico de separar-se dos animais, o homem escancara sua 
animalidade ao integrar uma massa linchadora e seu ímpeto de destruição. Facilmente, 
perde seu juízo na multidão, deixando-se arrastar pela quantidade, pelos gritos e pelo 
entusiasmo de rebanho.  A integração dos díspares ontológicos, homem e multidão, 

assassinos, mas sobretudo por causa do poder catártico que lhes é conferido pelas penas 
de morte” (Monsivais, 2002, p. 16). Este autor entende a massificação do linchamento, 
fundamentalmente, como a conjugação entre a volta à barbárie, como sinal de afirmação 
justiceira, e o crescimento local das taxas de homicídio (2002, p. 17).
9 Diz textualmente G. Santayana (1958, p. 16), em famosa referência: “El hombre 
inteligente que la historia conoce florece dentro de un imbécil y lleva amarrado un loco”. 
Esta passagem resume, genialmente, a dinâmica da miséria humana, lapidando a verdade de 
que “não entenderemos o homem, se não estudarmos sua natureza animal” (Becker, 1977, 
p. 17). 
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individualidade e anti-individualidade, na unidade massa linchadora, resulta num 
composto explosivo.

É necessário um gatilho para ativar o módulo linchamento popular. E esse gatilho 
(“superestímulo” ou “indicador de ação”) é uma espécie de comunicação ou instrução 
instintiva para a ação massiva, não para a reflexão. Não há atraso na resposta. Quando 
uma determinada situação ocorre (um roubo fracassado com réplica ou simulacro 
de arma de fogo, por exemplo), a massa interpreta como uma mensagem ou um 
comando específico para despejar sua fúria linchadora, sem refletir sobre o contexto 
e as condições envolvidas10 ou atender gritos de clemência. Sua unidade de resposta 
é imediata (ou automática) e única; há um único ponto de contato com a realidade, 
que logo se desfaz na catarse emocional. O material da realidade com o qual a massa 
entra em contato direto tem um caráter emotivo primário (quase primitivo).

Não há intervalo apreciável (“atraso na resposta”11) entre o estímulo que chega 
(“gatilho”) e a ação empreendida. A massa não recita um Pai Nosso ou conta até dez 
(como faria, em princípio, um indivíduo solitário posto em idênticas circunstâncias), 
deixa-se, simplesmente, dominar pela carga emocional contida no superestímulo. Não 
dedica tempo para decodificar a situação ou refletir sobre ela e as consequências de 
uma resposta imediata. Sob o modelo estímulo-resposta, a fúria avassaladora passa 
pelos membros da massa linchadora como através de um circuito elétrico.  

Esse “atraso na resposta”, ou seja, o intervalo entre o estímulo e a emissão da 
mensagem que ele provoca é um traço central e formativo não apenas da linguagem 
humana, mas da condição de ser racional do homem. A resposta atrasada produz, 
dentre outras consequências, a separação da afetividade. No reino animal não há 
uma separação da carga emocional que envolve suas mensagens. Entre os seres 
humanos, o conteúdo de um estímulo é independente de sua carga emocional. A 
massa linchadora por ignorar a resposta tardia e a separação de afetividade, parte 
para a ação animal imediata, emocional e agressiva. 

O envolvimento massivo afrouxa as presilhas da identidade. Os integrantes do 
movimento transgressor não apresentam características identitárias, são dentes de 
uma engrenagem precária sem personalidade. As pequenas flutuações individuais 
acumulativas e interatuantes num grupo social organizado, não se apresentam – ou 
são momentaneamente neutralizadas - num quadro de agressão coletiva. Qualquer 
um solto em tal meio, perde a personalidade como um animal no rebanho. O indivíduo, 
embora plenamente consciente do que faz, age como se estivesse num transe 
bastante amorfo. E neste transe, ele se liberta, momentaneamente, das amarras dos 
mandamentos, das proibições e da moralidade, sendo engolido e remodelado pela 
transitoriedade da massa ignara. Sua consciência moral e as ameaças do seu “juiz 
interno” são, por um momento, ignorados, enquanto sua ação se dilui no anonimato 
da multidão. 

As massas, tal como referido por M. Oakeshott (2020, pp. 95/96), “não são 

10 Essa situação é similar ao que se passa entre os animais. Quando um animal emite 
uma mensagem (uivo, berro, zurro etc.) ou estímulo sonoro de perigo, “o animal que ouve 
dispara, sem refletir” (Bronowski, 1977, p. 90). Os sons e sinais emitidos têm a força de 
instrução, mais do que de informação.
11 O intervalo entre o superestímulo e a ação tem o efeito de produzir uma discussão 
interna de alternativas antes da concretização de uma ação imediata de agressão. 
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compostas de indivíduos; são feitas de anti-indivíduos reunidos em uma repulsa à 
individualidade”. O símile com os termos físicos “matéria” e “antimatéria” não é 
absurdo, pois da mesma forma como do encontro dessas duas partículas fundamentais 
há a extinção, o indivíduo diante da massa linchadora perde sua personalidade e 
individualidade; desaparece enquanto ser racional. Este anti-indivíduo (sinônimo de 
homem-massa ou homem manqué) possui sentimentos ao invés de pensamentos, 
impulsos no lugar de opiniões, incapacidades no lugar de paixões.

No contexto massivo, o conceito de individualidade, já de si ambíguo, perde 
todo significado operacional. Depois que o indivíduo mescla sua identidade ao poder 
palpitante da massa linchadora, perde o domínio sobre si mesmo. O indivíduo tem 
um valor, a justiça, acredita nele, mas envolvido pela multidão adere ao justiçamento 
de própria mão, desenvolvendo um impulso não valioso ou um antivalor, ou uma 
forma de catexia. Não há equivalência entre o valor e o impulso; este é uma resposta 
a curto prazo e a preferências mais superficiais, enquanto o valor implica uma visão 
mais ampla e a longo prazo. 

As multidões parecem encontrar-se em um estado comparável à hipnose, esse 
estranho estado que excita em cada indivíduo uma obscura necessidade de fusão 
com o todo (Moscovici, 1993, p. 121). Alivia o indivíduo de sua solidão e o transporta 
a um mundo de embriaguez coletiva e de instintos jubilosos, onde experimenta a 
sensação eufórica de sua liberdade onipotente, inaugurando a imagem de um novo 
barbarismo. 

Nem sempre são multidões ou grupos casuais ou informais de pessoas que 
lincham. Sob o epíteto de “massa”, “povo” ou “populares”, escondem-se organizações 
formais ou informais preparadas para o justiçamento paraestatal, que se aproveitam 
das necessidades sociais. São exemplos dessas organizações (ou “parainstituições”): 
vigilância de bairros ou de ruas, grupo de vizinhos (que fecham ruas, põem cercas e 
vigilantes12), líderes comunitários, comitês de autodefesa, milícias etc. Esses grupos 
organizados assumem tarefas tipicamente policiais como patrulhamento e vigilância, 
e ainda protagonizam ações não só de prevenção, mas de repressão e castigo. 

3. JUSTIÇA POPULAR OU PARAESTATAL

Como qualquer fenômeno, o linchamento apresenta algumas regularidades 
verificáveis (vide item 5) que autorizam defini-lo em termos construtivos. Assim, a 
partir de uma definição de Vilas (2003, p. 51), podemos dizer que o linchamento ou 
linchagem é uma ação coletiva, de caráter privado e ilegal, que pode provocar a morte 
ou a mutilação severa da vítima13 em resposta a ações ou condutas desta, e que se 
encontra em inferioridade numérica frente à massa linchadora. A reação da massa 
linchadora é, em regra, excessiva e desproporcional.

A massa linchadora é uma representação reduzida e disforme de povo ou 

12 Um claro indício de desconfiança na justiça do Estado, no aparato de segurança 
pública e na própria segurança de si mesmos. 
13 É uma experiência brutal e chocante deparar-se com um evento dessa natureza. A 
“raiva popular é temível” (Hume, 1963, p. 97). Quando da violência excessiva não resulta 
a morte, resta a gravidade de lesões com fraturas (externas e internas), feridas que exigem 
suturas, politraumatismos severos, profanações etc. 
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população, atuando como turba, multidão ou reunião ocasional de pessoas, 
impulsionada por instintos ferozes e básicos agregados. Rigorosamente, o conceito 
de massa (linchadora) é “uma pura abstração quantitativa” (Nicol, 1953, p. 250), dado 
seu caráter amorfo.

As diversas modalidades de justiçamento paraestatal traduzem, em sua infinita 
variedade, a violência da inumanidade do homem para o homem, evidenciando que a 
“humanidade ainda não está, de modo algum, reconciliada consigo mesma” (Chatelet, 
1972, p. 187). O panorama humano da massa linchadora, em especial, não é mais que 
um somatório indiferenciado, cuja totalidade não guarda semelhança com a adição 
de suas partes. 

O linchamento, como espécie de justiça popular ou paraestatal, configura-se 
como um fato antijurídico diante do direito positivo do Estado. Mas até que ponto esses 
linchamentos coletivos e outras modalidades de justiça paraestatal não constituem 
um subproduto desvitalizado do irracionalismo e do obscurantismo pós-modernos? 
Ou de uma sociedade de massas unidimensional que vê no outro o inimigo e destrói 
tudo o que não compreende? A decadência de valores racionais e a emergência de 
novas exigências favorecem, de algum modo, a indistinção entre bem e mal, certo e 
errado? 

As necessidades materiais mais imediatas da vida absorvem toda a vontade, 
tornando-a indisponível para fins mais elevados. Desse modo, quando a sociedade lida 
com problemas básicos prementes como desemprego, saúde, educação, segurança 
pública e corrupção, frases convencionais e racionais a respeito de liberdade pessoal 
e direitos humanos soam cada dia mais irrealistas e não se prestam a conceituar a 
crise existente, mas são elas mesmas sintomas críticos. O máximo de atualidade desse 
cenário humanista passa por anacronismo, um inquietante anacronismo.  

4. MOTIVOS QUE LEVAM À JUSTIÇA PARAESTATAL

Os escassos estudos sobre o tema indicam várias causas que levam ao 
linchamento, tais como: crise de responsabilidade social, crise de autoridade, crise 
moral, índole humana agressiva etc. Abaixo indicamos, pela nossa métrica, alguns 
motivos ou causas que determinam esses movimentos.

 
4.1. CRESCIMENTO DA PERCEPÇÃO DE INSEGURANÇA 

A reação massiva/agressiva da comunidade remete a uma memória ativa 
consolidada a partir da percepção de insegurança e de temor por práticas criminosas 
comuns. O castigo infligido não deriva unicamente ou imediatamente da infração 
atual, mas de todas as anteriores cometidas pela mesma pessoa ou, o que é ainda 
mais grave, por outros delitos difusos (cometidos por outras pessoas ou em outros 
lugares) fortemente assentados no imaginário coletivo (Santillán, 2008, p. 66). É como 
se o linchado funcionasse como um “bode expiatório” de mágoas coletivas passadas, 
mais ou menos profundas.

As forças negativas jacentes na coletividade, como o sentimento de inferioridade, 
de vitimização ou de insegurança, são descarregadas e projetadas sobre um bode 
expiatório, e aplacadas ou eliminadas, momentânea e simbolicamente, junto com 
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este. Quando um criminoso ou um outsider é vítima de linchamento, há uma razão 
que vai diretamente no coração e na mente de cada pessoa, que é a projeção da 
sombra de todos os sentimentos alinhados. Como nunca o cenário social estará à 
perfeição, sempre será universalmente necessário ter vítimas e bodes expiatórios.

O temor coletivo crônico pode levar a que boatos ou rumores falsos funcionem 
como estopim ou “motivo suficiente” para linchamentos. A propagação desses 
rumores será tanto mais facilitada quanto maior for a percepção de insegurança de 
uma determinada comunidade. Todavia, embora essa “percepção de insegurança” 
predomine em quase toda a sociedade, ela não define, de maneira homogênea, o 
comportamento dos diversos grupos sociais. 

Em tese, o castigo imposto às vítimas pode guardar certa proporção com o nível 
de insegurança vivido e percebido pela comunidade ou pelo grau de interiorização 
individual e coletivo do cenário de insegurança pública, medo e temor frente à 
criminalidade e à violência. A maior ou menor relação entre essas variáveis pode 
resultar de duas uma: na mera detenção do criminoso para entregar às autoridades 
estatais ou no puro e simples linchamento.

Além disso, a participação cidadã na segurança pública “como responsabilidade 
de todos” leva à necessidade de autoproteção, em que o indivíduo busca sua 
própria segurança, não por ausência ou deficiência do Estado, mas como um direito 
fundamental de buscar uma vida segura por seus próprios meios14, e não apenas pelos 
meios (historicamente ineficientes) proporcionados pelo Estado. Sob este argumento 
amplo e expansivo da cláusula da livre autodeterminação do indivíduo alimentado 
pelo princípio de que a necessidade não conhece lei (necessitas non habet legem), o 
linchamento surge como uma forma de autoproteção imediata e precária, tão válida 
como outras formas aceitáveis, a exemplo da manutenção de serviço privado de 
segurança ou da posse de armas. 

4.2. DEFESA DA PROPRIEDADE “VERSUS” DELITOS RECORRENTES NAS CLASSES 
DESASSISTIDAS: ROUBO, FURTO ETC.

O linchamento é uma violência intraespecífica, de pobres contra pobres, sob 
uma lógica punitiva e castigadora primitiva. A materialização do delito patrimonial 
(com ou sem violência à pessoa), principalmente, põe em evidência a vulnerabilidade 
de todos os integrantes da comunidade, e não apenas das vítimas diretas e imediatas. 
O sentimento de ofensa coletiva é muito presente em tais casos. Estas classes e grupos 
vêem a forma das coisas através de um cristal empanado pela angústia, pelo medo 
e pela insegurança. E por conta disso, muito naturalmente, o castigo é aplicado de 
forma desproporcional e degradante. 

Em contextos sociais marcados por níveis elevados de precariedade e sofrimento 
social produzem-se transformações, circularidades e interconexões entre distintas 
formas de violência. A partir desse pano de fundo, os linchamentos podem ser vistos 
como uma forma de violência coletiva relacionada com violências menos evidentes, 

14 O regime securitário público de corresponsabilidade confere ao indivíduo o bastão 
de general para aplicar justiça pelas próprias mãos. Funciona, pelo menos, como um passe 
racionalizador. 
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mas altamente tóxicas como a desigualdade social, o pauperismo15 e as contradições 
próprias de cada país, cujo empenho no pleno cumprimento de direitos é mais 
retórico que real (Santillán, 2008, p. 59). Por este ângulo, os linchamentos constituem 
uma resposta, tosca e primitiva, ao incremento da delinquência e da desvalia social.

Por mais cruel, sanguinário e chocante que seja, o justiçamento popular em tais 
circunstâncias converte-se em demandas de justiça num sentido bem mais amplo 
e num clamor coletivo por melhores condições de segurança, atuação efetiva das 
instituições estatais e uma melhor ordem. Este realismo, ainda que brutal, não é 
cínico: é o clamor da irracionalidade de uma cidadania rebelde exigindo racionalidade 
institucional. Essa conjunção de racionalidade com irracionalidade é de monta a 
causar perplexidade ao espírito moderno, mas bem analisadas as coisas, é assim que 
caminha a humanidade, de forma dialética. Rigorosamente, acaba sendo a realidade 
uma unificação de forças contraditórias. Ademais, como diz Lecomte Du Noüy (1951, 
p. 112) “é lutando que o homem se humaniza, e é para humanizar-se que ele luta”. 

Se a guerra é a continuação da política por outros meios, na clássica afirmação 
de Clausewitz (1943, p. 16), a justiça popular é, guardadas as proporções, a 
continuação de demandas sociais por outros meios; um instrumento de rebeldia e 
de reivindicação social, como se emanasse de uma raiz racional. Como nos revela 
a escola freudiana, o irracional, além de ser uma parte fundamental do homem, 
tem uma estrutura e, portanto, pode ser compreendido. O linchamento não é, pois, 
uma “aberração irracional” incompreensível, senão um reflexo humano básico de 
uma verdade imediata que se projeta sobre objetos odiados16 diretos (criminosos, 
outsiders, pobres, negros etc.) ou indiretos (Estado e suas instituições ineficientes). 

De um modo primitivo, a agressão coletiva física confere voz ao sentimento de 
impotência do indivíduo frente à criminalidade, violência e ineficiência do Estado. 
Constitui a expressão de sentir-se obstruído, limitado, abandonado, frustrado, 
desamparado, impotente. E a propriedade de irracionalidade que lhe é atribuída não 
tem o condão de retirar-lhe a índole reivindicativa, principalmente diante do fato 
de que não existe uma fronteira segura entre o normal e o anormal nos assuntos 
humanos. Ademais, se os homens vivem de mitos e não de absolutos, quem garante 
seja a razão a única guia da vida social?

Se, em última instância, a guerra tem uma natureza  política, em escala reduzida, 
o linchamento popular apresenta uma índole reivindicativa17, fazendo da violência 
sua vitrine de reivindicação de direitos. Toda atividade ou movimento social tem 
uma razão de ser, às vezes, até motivações mais elevadas não reconhecidas. Estima-

15 Isto não significa que em todos os lugares com estas características “se produzcan 
linchamientos, no obstante sugiere que estas condiciones crean un marco general para 
el ejercicio de esta forma de violencia pues no parece casual que no se registren hechos 
similares en zonas residenciales con mejores condiciones de vida incluyendo la seguridad” 
(Santillán, 2008, p. 64). 
16 Um “objeto odiado não necessita ser uma classe especial ou uma raça, nem um 
inimigo, senão que pode ser as coisas que tomam formas impessoais mas reais, como a 
pobreza, as enfermidades, a opressão, os desastres naturais etc” (Becker, 1977, p. 237).
17 A mente militar vê a força como instrumento da política; a mente coletiva linchadora 
vê a agressividade castigadora como instrumento de demanda (ou desforra) social. São 
meios de racionalizar fenômenos a serviço da morte e da violência, reduzindo o seu alcance 
antissocial (tido como algo animal e não humano). 
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se, portanto, que essa modalidade de justiça paraestatal exerce uma função, dado 
que, em regra, emite uma mensagem e visa a satisfação de uma necessidade local. 
A ocorrência de linchamentos indica, quase sempre, a insatisfação de alguns bens 
valiosos para a comunidade: segurança, ordem, garantia dos direitos, preservação de 
usos e costumes etc. É uma fórmula imperfeita e tosca de tentar manter as coisas em 
equilíbrio, embora, muitas vezes, incida sobre “bodes expiatórios” ou estereótipos 
malfazejos da sociedade. 

O ato massivo, em si, existe por conta de uma “necessidade comunitária” (um 
conjunto de condições materiais, psicossociais e culturais) não atendida pelos meios 
institucionais regulares; é como certas ervas daninhas que surgem quando há um 
desequilíbrio florístico. Para uma razoável compreensão do fenômeno, é preciso 
ficarmos atentos para as demandas e necessidades comunitárias, que variam de 
acordo com a diversidade cultural, geográfica, linguística, histórica e social. 

O linchamento surge como um “ato de justiça” em resposta ao cometimento 
de um crime anterior, e, geralmente, leva à prisão a vítima do linchamento antes de 
quem o comete. Há, portanto, um alto grau de impunidade; a massa linchadora não 
presta contas de seus atos, senão a si mesma, sob o amplo preconceito de que o povo 
não erra. Soma-se a isso a dificuldade de se estabelecer a responsabilidade individual 
em ato de natureza eminentemente coletiva (Santillán, 2008, p. 62). Os únicos casos 
em que se ensaia uma investigação e persecução judicial dos perpetradores é quando 
ocorre a morte do detido/linchado, e mesmo assim não há relatos de sanções legais 
adotadas contra aqueles que executam. 

 Dada essa linha de argumentação, todo ato de linchamento tem dois aspectos 
contraditórios: destina-se numa afirmação vital a reivindicar direitos fundamentais 
(segurança, justiça, liberdade etc.), mas leva dentro de si a putrefação de negar os 
direitos fundamentais de uma vida humana.

4.3. DESCRENÇA NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS

Há entre os grupos vulneráveis e excluídos dos bens fundamentais da civilização 
uma dilatada desconfiança18, descrença, frustração e ressentimento (“indignação 
moral” ou “irritação social”) em relação ao poder público e às suas instituições 
aparelhadas. Exemplo é a forma como a polícia é recebida nestes rincões: com franca 
hostilidade ou silêncio temeroso (e quase sempre insolidário). 

Entende-se por “indignação moral”, o ponto de ruptura em que a sociedade 
ou um fragmento dela expressa através da violência coletiva a rejeição de diferentes 
formas de alterar os ritmos da vida cotidiana, quando as ofensas de algum membro da 
sociedade ou de alguma autoridade geram descontentamento, não no nível individual, 
mas coletivo (Guillén/Heredia, 2005). A indignação moral sempre se expressa como 
ação coletiva e a violência é o meio pelo qual ela tenta exercer uma reivindicação, que 
os indivíduos, per si, não poderiam realizar. É uma forma de limitar diferentes ações 
individuais e organizadas que constantemente ofendem a dignidade, a propriedade e 

18 “…la desconfianza en las autoridades han sido el caldo de cultivo de la violencia 
social, que en forma cada vez mas recurrente hace del linchamiento un medio de rechazo a 
la autoridad que no cumple” (Guillén/Heredia, 2005).
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a vida das pessoas, a ponto de criar condições para explosões violentas.
A descrença nas instituições públicas pelo senso comum da população é o 

combustível inicial para cenários de transgressão massiva. As formas de justiça popular 
são o sintoma mais visível. Cada vez mais, os cidadãos mostram-se impacientes com 
uma inefetiva atuação institucional e, por isso, proliferam violações massivas das leis. 
E quando essas violações causam mais simpatia que indignação na sociedade, o nível 
de preocupação eleva-se, pois se põe em dúvida o aparato de justiça e até o próprio 
Estado de Direito. 

“A má ou nula aplicação da justiça é uma das principais causas dos linchamentos 
e da violência social em geral”, afirmam Guillén/Heredia (2005). E ainda agregam a 
desconfiança em relação às autoridades e corpos policiais, que resulta numa “crise de 
autoridade”. O problema ou a motivação dos linchamentos coloca-se aqui como uma 
questão de arranjo institucional ou social, e não apenas como de índole moral. 

A falta de efetividade da atuação institucional revela-se na negligência ou 
omissão no exercício da função pública, burocratismo, abuso de poder, corrupção ou 
interpretação/aplicação abusiva da lei por instituições, órgãos públicos ou indivíduos 
investidos de autoridade. Quando se verifica, na prática, essa falta de efetividade há, 
naturalmente, a substituição do aparato institucional do Estado (e seu monopólio 
da força) pela violência massiva, como meio para colmatar uma necessidade social 
por alguma espécie de justiça. Enquanto prevalecer a inefetividade institucional, a 
insegurança e a injustiça, é possível que os casos de linchamento mantenham-se num 
nível elevado. 

Se pelo pacto social sintetizado na Constituição, os cidadãos abrem mão da justiça 
privada em prol da atuação pronta das instituições estatais (com a respectiva garantia 
de segurança e justiça), e se estas não entregam os bens pactuados, de alguma forma 
subliminar o Estado devolve o mandato recebido, levando a que os linchamentos 
e outras modalidades de justiça privada se tornem cada vez mais recorrentes. Para 
fazermos uso de uma imagem de Goyri (2002, p. 63), é como a compra ou venda de 
um carro: vende-se em troca de dinheiro, e se não for dado o valor, é solicitado o bem 
de volta. Ou se o carro é comprado e não é transferido em sua totalidade, exige-se o 
dinheiro de volta. No âmbito social e político, acontece exatamente a mesma coisa: 
se é transferido ao Estado a capacidade própria, humana, de fazer justiça com as 
próprias mãos, de buscar vingança, e o Estado não dá a resposta adequada, então 
começa-se a fazer justiça com as próprias mãos (resgatando a transferência original). 
E quanto mais essas instituições sociais de segurança e administração da justiça se 
desintegram, mais ocorrem situações extremas de justiça privada19.

  Os movimentos de justiçamento alimentam no imaginário popular um 
indesejável ceticismo nas instituições públicas de segurança e no sistema de justiça 
criminal, o que, numa espécie de círculo vicioso, retroalimenta os meios de justiça 
paraestatal, representando um retrato da crise conjuntural ou estrutural pela qual 
atravessa os sistemas judiciário e policial. Além disso, a justiça coletiva com as próprias 

19 “Salvo ante a extrema necessidade de autodefesa, o cidadão não pode fazer justiça 
pelas próprias mãos, desde que esta foi confiada a agentes do poder público. Se assim 
proceder, seus atos não terão caráter legal e ele será um indivíduo ‘fora da lei’” (Lipson, 1967, 
p. 100). 
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mãos se, por um lado, expressa a indignação com a ineficiência estatal, por outro, 
abre um grande espaço para esquemas políticos do tipo “linha dura” (“lei e ordem”, 
por exemplo).

O paradoxo irremovível desses movimentos massivos de justiça paraestatal, 
quando em xeque a credibilidade das instituições de segurança e de justiça, é que 
os atores produzem um material que também consomem, ou seja, geram uma 
insegurança de que também padecem. Essa massa primitiva é agressora e vítima 
ao mesmo tempo (é a humanidade em guerra consigo mesma), sob uma linguagem 
comunitária de extrema crueldade. O carrasco de hoje pode ser a vítima de amanhã. 

4.4. VULNERABILIDADE SOCIAL

As interpretações mais significativas sobre os linchamentos enfatizam a ausência-
deficiência do aparelho estatal para impor a ordem jurídico-administrativa em áreas 
e/ou populações específicas (Santillán, 2008, p. 65). Nesse sentido, os linchamentos 
são entendidos como formas válidas de manter ou reapropriar o recurso da violência 
pelas populações marginalizadas, como artífices de sua própria autodeterminação. 
Seu principal significado constitui-se em desafiar a legitimidade do monopólio do uso 
da força por parte do Estado. 

As motivações da ilegalidade difusa e massiva não se explicam apenas sob o 
fundo de funcionalidade (antecipar uma punição que se acredita não se tornará efetiva 
– cf. item 4.3), mas atendem ao imperativo de satisfação imediata de um impulso 
coletivo de obter paz, ordem ou impor um castigo a qualquer preço. Esse sentimento 
é mais presente naqueles estratos ou grupos sociais de maior vulnerabilidade e 
desvalimento20, em que suas vozes  não são escutadas, nem suas angústias sentidas 
ou compartilhadas.

Se é verdade que uma sociedade é tão livre quanto sejam seus estratos inferiores 
(Bay, 1961, p. 20), é igualmente verdade que ela será tanto mais segura quanto o for 
seus membros menos privilegiados e assistidos, bombardeados, diariamente, com os 
fatos mais trágicos da vida. O meio em que viceja o linchamento é incompleto e com 
intrínsecas ou estruturais deficiências. 

As modalidades de justiça paraestatal são subprodutos da psicologia social 
e da organização dos indivíduos em comunidade, e refletem os fatores gerais que 
influenciam as sociedades (mídia, medo social, insegurança, discursos de ódio etc.). 
As peculiaridades inerentes a cada modalidade transcrevem, sobretudo, gradações 
de coerência e organização social.

5. CARACTERÍSTICAS OU ATRIBUTOS 

Nas linhas que seguem, apresentaremos algumas características específicas ou 
diacríticas do linchamento, sem a pretensão de decompor, cartesianamente, essa 
totalidade marcadamente irracional, para depois recompô-la conceitualmente. A 
conceitualidade, empreendimento profundamente racional e lógico de converter em 

20 “El hombre frustrado, que sufre privaciones, débil, sin individualidad, comete 
agresiones muy facilmente” (Becker, 1977, p. 230).
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conceitos as experiências, não pode se arvorar em árbitro máximo de um fenômeno 
cujas principais balizas beliscam a irracionalidade. Esta insuficiência, também sinônimo 
de humildade, acompanha qualquer abordagem científica. 

Seja como for, em ciência social se conhece um objeto quando podemos defini-
lo ou representar suas partes constituintes (ou ainda, suas condições essenciais). 
Mas o que devemos fazer para dotar um fenômeno social com significado? Devemos 
estabelecer para um certo número de pessoas, que irão manipular o fenômeno em 
suas minúcias cognitivas, uma maneira definitiva de entendê-lo (Ajdukiewicz, 1975, 
p. 33; Ribot, 2020, p. 59). Resulta disso, a importância inafastável de consolidar um 
núcleo conceitual em torno dele, de modo a estabelecer, minimamente, uma maneira 
homogênea de entendê-lo.

Desse modo, apresentamos abaixo alguns atributos ou propriedades que ajudam 
a identificar e individualizar o fenômeno do linchamento popular.

5.1. CARÁTER ISOLADO, DESCONEXO E FRAGMENTÁRIO

Num Estado de Direito razoavelmente civilizado e policiado, o  fenômeno 
do linchamento popular é produzido pela indignação de grupos ou de multidões 
descontroladas (e amorfas), esgotando-se em si e não guardando relação com outros 
atos de igual índole. Todavia, essa dinâmica não linear de natureza empírica, não 
impede de reconhecer a existência de certos gatilhos que conferem, às vezes, um 
caráter sistêmico e espacial aos linchamentos. 

São cenários assim que transformam, magicamente, os problemas sociais 
em aventuras bélicas ou modos crescentes de justiça paraestatal (linchamentos, 
grupos paramilitares, execuções sumárias, grupos de extermínio, milícias etc). Numa 
sociedade ordenada, um ato ilegal (coletivo ou individual), de vez em quando, se 
impõe, mas se impõe apenas como distúrbio social enquanto permanecer ocasional – 
ou seja, desde que a sua própria prática não destrua a ordem social.

Em regra, os linchamentos se apresentam como estados ilegais de fato e não 
como movimentos organizados capazes de substituir a organização do Estado. A pura 
massa informe não pode ser sujeito de ação política (Nicol, 1953, p. 250). Sequer 
pode-se falar em “organização estatal embrionária”, pois dado o caráter isolado, 
desconexo e fragmentário, são fogos-fátuos, movimentos que se dissolvem com a 
mesma rapidez com que surgem; esgotam-se em si mesmos, sem outra consequência 
que o mau exemplo e eventual efeito irradiador (por pura aderência mimética).

A organização democrática descansa na ordem, na segurança, na paz social e 
numa conflituosidade regulada, e essas características fluem do Estado de Direito 
como a seiva das raízes da planta para seus extremos. O princípio estabelecido 
em cada povo livre é que só a lei governa e que a propriedade eminente de toda 
ordem é a racionalidade (Nicol, 1994, p. 246). Quando o justiçamento privado ou 
a violência coletiva, assume um caráter orgânico, sistêmico e reiterado21, dentro de 
um continuum de violência sempre crescente, fagocita, em grande medida, as bases 
sólidas do Estado de Direito com efeitos desastrosos para a segurança e harmonia 

21 Tal cenário de anomia tem uma força de arrasto e de sedução em outros grupos 
sociais que, por mimetismo, passam a desafiar a legalidade oficial. 
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sociais (dados os reflexos macrossociais e macropolíticos).
As agitações populares ilegais, ainda que fragmentadas,  episódicas e descontínuas, 

refletem a fragilidade do Estado de Direito em atender, de forma institucionalizada 
e pacífica, as demandas prementes da sociedade ou de grupos sociais vulneráveis 
(segurança, ordem, justiça, insumos urbanísticos, padrões ascendentes de vida, 
prestação dos serviços públicos etc.). Cada linchamento aproxima o povo da anomia, 
de um estado mais rude, infenso a mecanismos inibitórios e limitativos. Não sem uma 
certa dose de razão, diz-se que a civilização está a três refeições da barbárie22. 

A melhor leitura talvez seja de que a cada direito fundamental básico não garantido 
e não concretizado, é um degrau da civilização retirado ao povo. Isto, inclusive, pode 
levar a que não seja feita apenas justiça pelas próprias mãos (diante de situações de 
injustiça e de insegurança), mas leve, em situações de extrema vulnerabilidade social, 
a uma modalidade de justiça social de próprio punho que pode ser expressada em 
saques coletivos a supermercados e outros estabelecimentos congêneres, invasões 
de terras, ocupações coletivas de moradias etc.

5.2. CARÁTER REATIVO

A violência coletiva apresenta um caráter reativo e unidirecional pois, 
intuitivamente, reage a uma dada situação de forma mecânica e instintiva, sem 
qualquer juízo prévio, ainda que sumário. Vemos o rio seguindo seu curso, mas 
ignoramos sua fonte, a reserva profunda que nutre seu manancial.

O evento multitudinário é ocasional e variável: está circunscrito nessa unidade 
emocional que se chama fúria. E responde sempre a estímulos limitados de um aqui 
e um agora (caráter fragmentário). A fúria coletiva, instrumento primário e fecundo 
de reação, é um substrato emocional básico da animalidade humana guiado por uma 
mentalidade de rebanho. 

5.3. AUTORREFERENCIABILIDADE

O fenômeno antijurídico do linchamento apresenta uma marcante 
autorreferenciabilidade, dado que a massa protagonista é agressora e vítima ao 
mesmo tempo: enfrenta-se a si mesma e alimenta-se de sua própria irracionalidade, 
consistente na aludida confusão entre agressor e vítima. A agressividade e a 
vitimização ligam-se num movimento dialético e autodestrutivo, cujo ponto de partida 
e de chegada é o próprio indivíduo (é, em muitos casos, uma justiça de pobres contra 
pobres). O móvil da ação coletiva ilegal é a insegurança, mas paradoxalmente produz 
mais insegurança e arrasta com ela o seu contexto, por isso não há vencedor nesse 
fenômeno. O que é unido pelo medo, rompe-se pelo medo.   

A dialética de agressor e vítima responde pela autorreferenciabilidade da 
justiça paraestatal (principalmente nas regiões de grande vulnerabilidade social). 

22 “...cuando las gentes sienten hambre es absurdo esperar que se preocupen por la 
libertad de palabra, excepto, a lo sumo, como medio de articular  su demanda de alimentos. 
La miseria puede limitar la libertad de expresión con mayor eficacia que la tiranía política” 
(Bay, 1961, p. 30).
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Todo esforço para fazer justiça “com as próprias mãos” leva à mais brutal e medular 
injustiça, numa combinação inconsciente de si mesma. O ato de agressão oprime a 
vítima, mas não deixa inalterado o agressor. O fracasso é duplo. 

5.4. ADESISMO MECÂNICO

A adesão do indivíduo à massa furiosa e justiceira não guarda qualquer vestígio 
de racionalidade. É um movimento de adesão mecanizada, mimética e de puro reflexo 
instintivo. Rola como rola a pedra, segundo a estupidez da mecânica. O sentido de 
razoabilidade é embotado e engolfado pelo frenesi da massa transgressora. Sucumbe 
à força atrativa e sedutora da irresponsabilidade massiva, incapaz de discriminar um 
ato criminoso ou premeditado de um ato imprudente ou acidental. 

A vontade individual adere e submete-se à instrução captada pela lynching mob, 
desaparecendo momentaneamente como elemento anímico próprio e autônomo; 
o indivíduo integra a massa por simples imersão. Os fins não são desejados 
consensualmente, há apenas uma adesão fácil a um movimento coletivo de agressão 
(que obedece a uma peculiar dialética interna).

As perguntas a respeito da perda da individualidade e do adesismo mecânico à 
massa linchadora a partir das leis da psicologia pertencem ao grupo das irrespondíveis, 
mesmo para o observador mais idealizado.  

  
5.5. PRECARIEDADE 

Sob o pálio desse atributo, o linchamento popular pode ser definido como uma 
multidão ou grupo de pessoas que, sucessivamente, tomado em sua globalidade, 
vive uma intensa comunhão e depois se desagrega, na esteira do princípio físico 
de que um fenômeno intenso é sempre fugaz. Os seus laços fundam-se numa 
complementariedade que vincula, de modo precário, as partes ao todo. 

Os laços estabelecidos entre os integrantes de uma massa linchadora são 
precários, passageiros e fugidios. Como categoria paraestatal de justiçamento, o 
lynching mob goza de uma estabilidade por tempo limitado e muito estrito, ao 
contrário das instituições estatais que têm na perenidade (ou perdurabilidade) sua 
característica mais peculiar. Não há desígnio duradouro para a atuação do grupo 
agressor. Dissolve-se com a mesma rapidez que surge e agrega-se; sua atuação dá-se 
na arena do circunstancial e do transitório. Seus fins são igualmente efêmeros. É um 
raro exemplo em que a participação comum é disjuntiva, não coesiva. 

Os elos que unem os agressores numa massa raivosa são forjados a partir de 
uma liga frágil e passageira: sentido de insegurança, instinto agressivo desperto, raiva, 
vingança básica, sistema artificial de crenças, usos e costumes. São emoções extremas 
que por si só se destroem. Como todo fenômeno intenso, o linchamento popular é 
de pouca duração: é um breve transporte emocional. Barulho e fúria constituem a 
única retórica que, durante o tumulto de paixões efêmeras, pode-se apreender de 
uma multidão linchadora. 

A multidão, a reunião massiva de pessoas, sujeita-se a crises imprevisíveis 
de instabilidade, ressaltando suas qualidades imediatas de precariedade e de 
contingência. Todavia, nesse intervalo de tempo, o domínio anímico pertence à 
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massa, ao coletivo precariamente reunido. O indivíduo integrante é um componente 
matemático, mas não compositor do composto resultante (um fator constituinte não 
determinante). Este indivíduo é um personagem histórico forjado pela modernidade, 
o homem-massa orteguiano, o “rei não coroado da modernidade”, o “indivíduo 
manqué23” (Oakeshott, 2020, pp. 77/92), que usufrui os bens culturais como se 
estivesse no estado de natureza.

A criminalidade, a violência e a insegurança exercem sobre o homem-massa 
dois efeitos (ou despertam duas emoções): de resignação ou de ressentimento. Com 
o ressentimento uma nova disposição toma corpo: o impulso de fugir à situação 
impondo-a ao resto da humanidade (é a busca interminável por “bodes expiatórios”).  

A fúria coletiva por um momento absorve o medo, a insegurança e a impotência 
ordinária da vida comunitária exposta ao crime, à violência e ao descaso oficial. Por 
breves instantes, a massa linchadora vitimiza ao invés de ser vitimizada, fazendo do 
linchamento uma válvula de escape. É como se, por um limitado espaço de tempo, se 
tornasse imune às limitações normais da existência humana, adquirindo o poder de 
vida e de morte sobre o linchado. 

5.6. OPACIDADE DE DESÍGNIO

O palco do linchamento testemunha uma atividade carente de finalidade e 
sentido superiores, pois a massa age e se move guiada cegamente por uma explosão 
emocional que se alastra, como num rastilho de pólvora,  a todos os componentes. 
Reconhece-se, em honra à exatidão, que os linchamentos têm causas (“gatilhos”) e 
consequências, mas não um princípio e um fim bem definidos. Não há premeditação, 
planejamento ou estratégia racional.  

Se não há vontade e consciência individualizadas num grupo, como pode haver 
uma intenção única e definida? É psicologicamente inconcebível e impossível. O 
máximo que se consegue é uma vaga e mal definida (ou indiferenciada) convergência 
arrevesada de desígnios. Ao cabo, tem-se um desígnio independente. 

Todo linchamento se reduz a grupos cegos e indiferenciados de indivíduos 
atomizados, sem um propósito além da fúria agressiva impulsionada pela trivialidade 
da vida animal. A massa e seus movimentos não são explicados a partir das suas 
unidades básicas (os indivíduos ou agentes eminentemente sociais/morais), mas 
pela especial forma de agir mecânica e irresponsável. Neste sentido, é pura “matéria 
inerte”, dotada apenas de impulso mecânico, sem sentido ou finalidade superior. 

A ação massiva não é orientada para um objetivo ou desígnio determinado, mas 
incide no mundo fenomênico como uma descarga elétrica num temporal emocional 
repentino. Ela tampouco é o somatório (ou a composição) das vontades individuais que 
as integra24. Por isso nominamos os desígnos massivos de opacos, dada a indefinição 
lógica e racional das ações justiçadoras típicas do linchamento popular. Dessas ações 

23 Em francês, manqué significa “defeituoso”, “inacabado”. Para Oakeshott (2020, p. 92), 
o indivíduo manqué é aquele indivíduo fruto de uma “combinação de debilidade, ignorância, 
timidez, pobreza ou azar”.
24 Uma razão de força maior se impõe aos desígnios livres dos indivíduos, que uma vez 
engolfados na massa linchadora perdem o domínio sobre a ação. 
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não se deduz, por etapas lógicas, o seu sentido profundo.
O reducionismo, ou seja, a tentativa de explicar o todo (“massa justiçadora”) 

pela junção aleatória de suas partes ou unidades básicas (“indivíduos”) não explica 
em nada essa especial forma de justiça paraestatal. E se o investigador insiste nessa 
metodologia cartesiana incorre no chamado “erro redutivo”25. Essas “unidades 
básicas” deixam de conduzir-se como homens quando a força da totalidade quebranta 
a organização de suas ações corporais e de seus campos de conduta. 

Um exemplo no reino físico serve para aclarar os limites cognitivos do 
reducionismo. Por mais que conheçamos a interação do hidrogênio e do oxigênio com 
outros elementos químicos, resulta impossível inferir deste conhecimento o fato de 
que se unam para formar água (Nagel, 1966, pp. 28-29); em particular, as propriedades 
que emergem uma vez formada a água (sua transparência ou sua capacidade de 
mitigar a sede, por exemplo) nunca poderiam ter sido previstas a partir desses dados 
elementares.

Há uma clara assimetria presente na relação entre os componentes autônomos 
(indivíduos e seus âmbitos de vontade e de conduta) e a dinâmica do fenômeno 
linchamento popular. Assim, por amplo que seja o conhecimento sobre todos os 
indivíduos integrantes de uma massa linchadora (em detalhes específicos como: 
inclinações ideológicas, profissão, escolaridade, moralidade, crença religiosa etc), 
esse conhecimento não permite deduzir as características, a conduta e os fins do todo 
massivo. As partes não explicam o todo: são componentes, não compositoras.  

O reducionismo às suas partes constituintes (indivíduos) não explica a natureza 
de um grupo de linchadores. A redução cartesiana26 de uma sequência às partes que a 
compõem não é uma explicação suficiente para a sua totalidade. Isso ajuda a entender 
porque a união massiva com vistas ao justiçamento paraestatal, além de precária, é 
canhestra, pois desprovida de sentido profundo do que está sendo feito. O potencial 
de estabilidade e de lucidez que jaz oculto nas unidades básicas da massa justiçadora, 
não é compartilhada por esta. E, por isso, não governa seus impulsos, nem domina 
muitas das forças que a rodeiam. 

5.7. IMPOSIÇÃO DE CASTIGO

O uso da força ou da violência excessiva pela massa linchadora (lynching mob),  
não busca unicamente impedir o delito ou deter o infrator para as providências das 
autoridades do Estado, mas principalmente puni-lo por meio de severo e, quase sempre, 
desproporcional castigo físico, numa leitura pervertida do slogan constitucional de 
que “a segurança é responsabilidade de todos”.

A distinção entre deter ou impedir o delito e “fazer justiça” com imposição 
de castigo físico à margem das instituições estatais encarregadas de aplicar a lei, 
nem sempre é fácil de ser feita na prática, mas responde pela definição essencial 

25 “A redução de uma sequência às partes que a compõem não é uma explicação 
suficiente para a sua totalidade” (Bronowski, 1977, p. 145).
26 O método cartesiano nos exorta a fragmentar um problema complicado em 
problemas simples como componentes, e a estudar estes um por um (Elsasser, 1969, p. 112), 
encontrando na totalidade recomposta a resposta final esclarecedora.
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de linchamento. O ponto fundamental para estabelecer esse discrímen é reunir 
informações que indiquem a intenção de proceder à detenção (como, aliás, todo 
cidadão está autorizado a fazer27) ou passar ao castigo físico.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise dos linchamentos populares, enquanto modalidade de  justiça 
paraestatal, possibilita-nos trazer à tona os problemas de insegurança pública, 
inefetividade do sistema judicial e efeitos da ação policial, além de outras questões 
transcendentais como legitimidade quanto ao uso da violência e estudo do homem 
em sociedade, que saturam muitos séculos das ciências sociais. 

A justiça paraestatal, em todas as suas modalidades, é um dos tantos embaraços 
à evolução da sociedade e remete a raízes muito mais profundas que tocam as fibras 
constitutivas do tecido social e político (Guillén/ Heredia, 2005). Não nos parece, de 
forma alguma, que seja uma ameaça negligenciável, fútil ou sem interesse, para a 
higidez social e política do país. O problema é atual e importante, e sob um prisma 
político e jurídico, fornece material para avaliar se o modelo de Estado está cumprindo 
suas funções e se há pontos de erosão no tecido social.

É tarefa do Estado assegurar aos cidadãos uma vida em sociedade, livre do 
medo e da insegurança (Roxin, 2009, p. 22), variáveis responsáveis pelo domínio da 
cultura da violência28. Enquanto as instituições estatais, com suas ações, programas 
e iniciativas, não tornarem realidade concreta o Estado de direito democrático, o 
linchamento continuará a existir no imaginário da população como mecanismo coletivo 
válido de castigo (“direito ao uso da violência punitiva”), por fora da institucionalizada 
justiça estatal, fazendo da tortura e do homicídio seus instrumentos macabros de 
reivindicação. E a unidade de motivação do linchamento continuará a ser o indivíduo, 
com seus temores, preconceitos, necessidades e esperanças não atendidos.

O ato de agressão coletiva, em si, existe por conta de um conjunto de condições 
materiais, psicossociais e culturais não atendido pelos meios institucionais regulares. 
Para encaminhar soluções e extirpar essa mazela social, é necessário atenção às 
demandas sociais, tendo como pano de fundo a diversidade cultural, geográfica, 
linguística, histórica e social. E neste sentido, alguns desafios são claríssimos: deter, 
de forma sistemática, a desconfiança social nas instituições encarregadas de aplicar 
a lei; reduzir a insegurança objetiva e subjetiva29; substituir a cultura da violência por 
uma cultura da tolerância, do respeito e da legalidade; e aproximar as autoridades 
das necessidades sociais, tornando-as mais resolutivas. 

27 “Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender 
quem quer que seja encontrado em flagrante delito” (Código de Processo Penal, art. 301). 
Esta disposição normativa, de caráter excepcional, indica que “há ocasiões em que emergem 
circunstâncias de tal vulto que se colocam acima dos recursos normais das autoridades. 
Nesses casos, o princípio de que estas são agentes da comunidade se reforça com o apelo ao 
auxílio dos próprios cidadãos” (Lipson, 1967, p. 100). 
28 O homem, devido a seus temores, ajuda a assegurar que a cultura da violência o 
domine. 
29 Segurança não é apenas estar seguro (segurança objetiva), mas sentir-se seguro 
(segurança subjetiva ou psicológica). 
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As concepções mais elementares da democracia e do direito exigem que 
movimentos de justiça paraestatal sejam domados ou neutralizados pelo Estado de 
Direito. Melhor ainda, que sejam substituídos por mecanismos institucionalizados 
e predispostos à solução pacífica dos conflitos, impedindo que esses movimentos 
coletivos continuem a disseminar a cultura da violência, num continuum crescente, 
dentro de um padrão que tende, infelizmente, por força de mimetismo social à 
“normalização”.  
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A INCONSTITUCIONALIDADE DA REVOGAÇÃO DO ARTIGO 11, INCISO I, DA LEI 
FEDERAL N. 8.429/1992

Aline Miranda Lima1

José de Oliveira Júnior2

Lucas Henrique Silva da Costa3

RESUMO: As modificações promovidas pela Lei 14.230/2021 impactaram 
profundamente o microssistema da improbidade administrativa, por meio do 
afrouxamento e até mesmo da completa revogação de normas sancionadoras dos 
atos de improbidade. No presente artigo investiga-se especialmente a revogação 
do inciso I do artigo 11 da Lei 8.429/1992 e os impactos sofridos pelo principal 
instrumento de realização do direito fundamental à probidade administrativa, a Lei 
8.429/1992. Analisa-se a ausência de justificativas doutrinárias ou jurisprudenciais 
que justifiquem a exclusão da conduta descrita no referido inciso, e como sua 
revogação representa retrocesso legislativo, resultando na proteção insuficiente do 
direito fundamental à probidade no âmbito da Administração Pública. Adota-se a 
revisão da literatura especializada e a análise sistemática do direito vigente. Conclui-
se pela inconstitucionalidade da revogação do inciso I, do artigo 11, da Lei 8.429/1992, 
em razão da violação aos princípios constitucionais da vedação do retrocesso e da 
proibição da proteção insuficiente.

PALAVRAS-CHAVE: Improbidade. Vedação ao Retrocesso. Proteção Insuficiente. 
Governo honesto.

1. INTRODUÇÃO

O combate à improbidade não é tema reservado somente ao direito 
contemporâneo, encontrando raízes que remetem à Antiguidade, e se confunde com 
a própria luta contra a corrupção no Estado, sempre enfrentada como todo ato de 
violação moral praticado por determinado agente público que explora seu poder para 
auferir vantagens indevidas em prejuízo à sociedade (OLIVEIRA JÚNIOR, 2020).

Como demonstra Emerson Garcia (2013), a corrupção foi objeto de enfrentamento 
de várias sociedades civilizadas, com exemplos de instrumentos jurídicos no Direito 
Romano, no Direito Eclesiástico, nas Ordenações Filipinas, nos códigos criminais 
franceses dos séculos XVIII e XIX e nos ordenamentos norte-americano e inglês, com 
sanções que circulam da pena capital até o mero ressarcimento.

1 Bacharela em Direito pelo Instituto Federal do Paraná. Estagiária de Pós-graduação 
no Ministério Público do Estado do Paraná.
2 Doutorando em Direito pela Universidade do Oeste de Santa Catarina. Mestre em 
Ciência Jurídica pela Universidade Estadual do Norte do Paraná. Pós-graduado em Direito 
Público pela Universidade Gama Filho. Pós-graduado em Direito Penal pelas Faculdades 
Integradas de Jacarepaguá. Membro do Grupo de Pesquisa teoria e dogmática dos direitos 
fundamentais (UNOESC). Professor da Escola Superior do Ministério Público do Estado do 
Paraná. Promotor de Justiça no Estado do Paraná.
3 Bacharel em Direito. Assessor de Promotor no Ministério Público do Estado do Paraná.
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No Brasil a evolução das ferramentas para enfrentar a corrupção comporta um 
trabalho científico autônomo, mas restringindo-se à improbidade administrativa, 
expressão inserida no ordenamento pela Constituição Federal de 1988, tem-se que a 
Lei Federal n. 8.429/1992 representa o instrumento com maior eficácia na história do 
combate à corrupção, que passou a impor sanções muito além do ressarcimento do 
dano, como a  perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente, imposição de multa 
ao agente, perda da função pública  e suspensão dos direitos políticos (GARCIA, 2013).

Embora o sistema brasileiro seja específico e singular, é possível correlacionar as 
inspirações do constituinte na doutrina francesa de Maurice Hauriou, que anunciou 
pioneiramente o princípio da moralidade administrativa no início do século XX, 
visando a repreensão da má gestão pública, exigência ético normativa presente na 
pós-modernidade (OSÓRIO, 2020).

Na pós-modernidade a exigência de uma boa administração passou a ser quesito 
de legitimidade do regime democrático, tratando-se de verdadeiro imperativo ético 
aplicável a todos os Poderes (OSÓRIO, 2020), e por esse motivo a Lei de Improbidade 
Administrativa surgiu para dar execução ao artigo 37, §4º, da Constituição Federal.

Não poderia ser outra a decisão do constituinte originário ao transcrever 
essa exigência no texto da Lex fundamentalis, pois preserva o fundamento da 
dignidade humana (CF, art. 1º e 3, inc. III), e decorre do princípio republicano, que se 
caracteriza pelo caráter representativo dos governantes, participação dos cidadãos e 
responsabilidade política, civil e penal dos agentes públicos.

A exigência de boa administração se correlaciona ao direito fundamental ao 
governo honesto (OLIVEIRA JÚNIOR, 2020), na forma do artigo 5º, §2º, da Constituição 
Federal, e a garantia desse direito foi objetivo do constituinte ao estabelecer a rígida 
disciplina para a improbidade administrativa.

A fundamentalidade do direito ao governo honesto (OLIVEIRA JÚNIOR, 2020) 
ou à boa administração, como defende parcela da doutrina (GARCIA, 2013), foi 
concretizada no sistema brasileiro pela Lei Federal n. 8.429/92, mediante as sanções 
cíveis de forte rigidez já elencadas, e com o decorrer das décadas a doutrina e a 
jurisprudência dos Tribunais Pátrios observaram o comando constitucional conferindo 
interpretações que salvaguardassem o direito fundamental tutelado.

No transcorrer dos anos 2011-2020, com o auge midiático de operações 
deflagradas pelo Ministério Público no combate à corrupção, a efetividade dos 
dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa lograram o ressarcimento de 
bilhões de reais aos cofres públicos, em decorrência de condenações que obrigaram 
agentes públicos corruptos a repararem os danos à Administração Pública.

A título de exemplo, Oliveira Júnior (2020) indica que apenas no ano de 2016 
os desvios provocados pela corrupção seriam suficientes para dobrar o orçamento 
da União sobre a saúde, educação e segurança pública, já que os dados mais 
conservadores demonstram o desvio de 144 (cento e quarenta e quatro) bilhões de 
reais.

Além do ressarcimento e pagamento de multas, a suspensão de direitos políticos 
provocou constrangimentos a diversos agentes manterem o sistema de dominação 
do estamento, vindo a Câmara dos Deputados criar comissões para a revisão da Lei 
Federal n. 8.429/92, sob a alegada necessidade de reforçar a segurança jurídica de 
agentes públicos que sofreram supostos “excessos” com a aplicação dos institutos da 
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Lei de Improbidade. (OLIVEIRA JÚNIOR; LIMA, 2022).
A revisão restou consubstanciada na Lei Federal n. 14.230/2021, que trouxe 

vários retrocessos ao combate à corrupção, alguns em clara afronta à jurisprudência 
até então dominante, em nítido efeito backlash promovido pela classe política, 
com o afrouxamento da Lei de Improbidade Administrativa mediante o fim da 
responsabilização pela prática de atos ímprobos culposos, a necessidade de 
comprovação de dolo específico, a criação de prazos prescricionais exíguos e, 
sobretudo, a revogação de condutas ilícitas.

Em especial, a Lei Federal n. 14.230/2021 alterou sensivelmente o artigo 11 da 
Lei Federal n. 8.429/92, por meio da imposição de taxatividade sobre quais condutas 
podem violar os princípios da Administração Pública, extirpando-se a liberdade de 
enquadramento das mais variadas formas de transgressão aos referidos preceitos. 
Além disso, e o que se trata do objeto desse estudo, a nova norma revogou o inciso 
I do artigo 11, o qual previa como ímprobo o fato de o agente público praticar ato 
visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de 
competência.

Se a Lei de Improbidade Administrativa garante o governo honesto e a boa 
administração, direitos fundamentais resguardados pela Constituição Federal, 
propõe-se discutir se revogação do artigo 11, inciso I, fere o comando do constituinte 
originário, estando o dispositivo eivado de vício congênito de inconstitucionalidade.

Para tanto, o objetivo do estudo é averiguar a existência de um mandado 
constitucional que sancione a prática de ato ímprobo visando fim proibido em lei, 
mediante o método de análise sistemática do direito, que permite contestar as 
soluções dadas pelo legislador em confronto à interpretação da Constituição Federal.

A técnica de pesquisa utilizada será a bibliográfica, por meio da revisão teórica de 
diversas obras nacionais e estrangeiras, artigos científicos e pesquisa documental em 
julgados e legislações nacionais. Já a estruturação do presente trabalho está dividida 
em três seções, que buscam esclarecer o referido objetivo, seguida da conclusão a ser 
depreendida de todo o estudo.

2

2.1. A FUNDAMENTALIDADE IMPLÍCITA NO ARTIGO 11, INCISO I, DA LEI FEDERAL N. 
8.429/92

Ao elencar a dignidade humana como fundamento da República Federativa do 
Brasil e centro de justificação de toda atividade estatal, a Constituição apresenta o 
principal guia de atuação dos agentes públicos no trato com a Administração.

Nesse sentido, é pertinente destacar a exposição de Prado:

Se é o homem o destinatário da atividade administrativa 
que tem como fundamento e fim a sua realização como ser 
dotado de dignidade, há que extrair da disciplina contida 
nessas disposições constitucionais, para além de um dever de 
probidade, imposto aos agentes públicos, um correlato direito 
fundamental à probidade na Administração, titularizado por 
todos os cidadãos, o que é explicitamente autorizado pelo 
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disposto no artigo 5º, § 2º, da CF/88. (PRADO, 2022, p. 10).

No referido dispositivo, o constituinte originário expressa sua clara vontade de 
que direitos fundamentais não se limitem ao disposto no próprio texto constitucional, 
devendo ser inseridos no direito interno quaisquer garantias que decorram do regime 
e dos princípios adotados na Lex fundamentalis, incluindo os tratados internacionais 
que o Brasil seja parte.

Por essa razão, quando o constituinte reconhece o direito fundamental ao 
governo honesto, decorrente sobretudo do artigo 37, §4, da Constituição Federal, e 
materializado no ordenamento brasileiro por meio da Lei Federal n. 8.429/92, surge a 
necessidade de observar as modificações promovidas pela Lei Federal n. 14.230/2021 
conferindo interpretações conforme todo o arcabouço principiológico que alicerça a 
Constituição.

Etimologicamente, a palavra probitas tem um significado análogo ao das 
palavras decoro, retidão, honestidade e integridade, mandamentos que no âmbito da 
Administração Pública se traduzem “no dever de o funcionário servir a Administração 
com honestidade, procedendo no exercício das suas funções, sem aproveitar os 
poderes ou facilidades delas decorrentes em proveito pessoal ou de outrem a quem 
queira favorecer” (ALEXY, 2012, p. 91), ao passo que improbitas, termo do latim que 
deu origem à palavra improbidade, em um sentido antagônico, representa atos de 
desonestos e de má-fé (SILVA, 2014). Nesse sentido, a improbidade administrativa 
consiste no dever:

[...] de o funcionário servir a Administração com honestidade, 
procedendo no exercício das suas funções, sem aproveitar os 
poderes ou facilidade delas decorrentes em proveito pessoal 
ou de outrem a quem queira favorecer”. O desrespeito a 
esse dever é que caracteriza a improbidade administrativa.  
Cuida-se de uma imoralidade administrativa qualificada. A 
improbidade administrativa é uma imoralidade qualificada 
pelo dano ao erário e correspondente vantagem ao ímprobo 
ou a outrem.  (SILVA, 2014, p.  678)

A Constituição Federal de 1988 não se omitiu quanto a necessidade de proteger 
a probidade administrativa, incluindo no texto constitucional, em seu o art. 37, §4º, 
as sanções cabíveis para os atos de improbidade nos seguintes termos: “os atos de 
improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da 
função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário”. (BRASIL, 
1988).

A fim de dar efetividade à disposição constitucional, a Lei Federal n. 8.429/1992 
foi inserida no ordenamento brasileiro, passando a sancionar os atos de improbidade 
administrativa praticados por agentes públicos ou terceiros que, não sendo agentes 
públicos, induzam ou concorram dolosamente para a prática do ato de improbidade.

Apesar de não possuir previsão expressa na Constituição brasileira dentro do 
título que versa sobre direitos fundamentais, o direito à probidade administrativa 
é consagrado como um direito materialmente fundamental, ou seja, seu caráter de 
fundamentalidade decorre da construção doutrinária e jurisprudencial acerca do tema, 



217

MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume IV

conforme admitido pelo ordenamento jurídico brasileiro diante do reconhecimento, 
pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 939/DF, da existência de direitos fundamentais positivados na Constituição Federal 
de 1988 fora da normatização expressa do título constitucional que versa sobre os 
direitos fundamentais (BRASIL, 1994). 

Nesse sentido, explica Sarlet, que a abertura para o reconhecimento de direitos 
materialmente fundamentais representa:

[...] a possibilidade   de   identificação   e construção   
jurisprudencial   de   direitos materialmente fundamentais 
não escritos (no sentido de não expressamente positivados), 
bem como de direitos fundamentais constantes em outras 
partes do texto constitucional e nos tratados internacionais.

No caso do direito à probidade administrativa, trata-se de um direito difuso, 
na medida em que a titularidade deste direito é coletiva, conforme demonstra o 
voto do Ministro Humberto Martins na ocasião do julgamento do Recurso Especial n.  
1.516.178/SP (BRASIL, 2015), oportunidade na qual firmou o entendimento de que 
“é cabível a propositura de ação civil pública que tenha como fundamento a prática 
de ato de improbidade administrativa, tendo em vista a natureza difusa do interesse 
tutelado”.

Uma vez reconhecido seu caráter difuso, evidencia-se a importância do direito 
à probidade na realização dos objetivos fundamentais previstos no artigo 1º da 
Constituição de 1988, assim como nos fundamentos da República, elencados na Carta 
Magna em seu artigo 3°, tornando indiscutível a fundamentalidade desse direito.

Dessarte, o direito à probidade administrativa caracteriza-se como um direito 
fundamental pertencente ao universo da coletividade, sua transindividualidade é 
característica da terceira dimensão dos direitos fundamentais, nas palavras de Freitas, 
o direito à probidade no âmbito da Administração Pública:

[...] trata-se do direito fundamental à administração pública 
eficiente e eficaz, proporcional cumpridora de seus deveres, 
com transparência, motivação, imparcialidade e respeito à 
moralidade, à participação social e à plena responsabilidade 
por suas condutas omissivas e comissivas. A tal direito 
corresponde o dever de a administração pública observar, nas 
relações administrativas, a convergência da totalidade dos 
princípios constitucionais que a regem. (2009, p. 22).

Apesar da fundamentalidade do direito à probidade administrativa, as várias 
alterações no microssistema de improbidade promovidas pela Lei Federal n. 
14.230/2021, sobretudo a limitação de abrangência do artigo 11 da Lei Federal n. 
8.429/92, reduz a proteção exigida pelo constituinte ao governo honesto, violando, 
em consequência, a vedação de retrocesso, o que se não ratifica, no mínimo incentiva 
a corrupção estrutural que a há séculos aflige a sociedade brasileira.

Conforme define Oliveira Júnior (2020), o direito ao governo honesto deve ser 
visualizado como contraponto à corrupção, e esse encontra perfeita correlação à 
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probidade administrativa, que se materializa por meio da Lei Federal n. 8.429/92. 
Aliás, é cediço que após as garantias fundamentais lograrem determinado grau de 
concretização no ordenamento jurídico, mediante regras concretas que instruam sua 
efetividade, não pode o legislador minar a proteção já estabelecida.

Mesmo com as alterações da Lei Federal n. 14.230/2021, o artigo 11 da Lei 
Federal n. 8.429/92 continua a reprimir os atos de improbidade administrativa que 
atentam contra os princípios da Administração Pública, mediante a prática de qualquer 
ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de 
legalidade.

Embora o referido dispositivo não enumere quais seriam os princípios da 
Administração Pública, esses estão dispostos no artigo 37, caput, da Constituição 
Federal, notadamente os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência. Inclusive, uma das modificações da Lei Federal n. 14.230/2021 
foi a revogação do artigo 4º da Lei de Improbidade, que determinava aos agentes 
públicos a estrita observância aos princípios constitucionais.

Como demonstra Emerson Garcia (2013), as sanções relativas à violação dos 
preceitos da atividade estatal dispostas no artigo 12, inciso III, da Lei Federal n. 
8.429/92, servem, de certa forma, como penalidades subsidiárias no caso de não ser 
reconhecidos os atos ímprobos que importem em enriquecimento ilícito ou prejuízo 
ao erário.

Não se olvida a autonomia do ato descrito no artigo 11, porém, sua subsidiariedade 
sempre serviu de forte ferramenta no combate à corrupção, principalmente se 
considerado que antes da Lei Federal n. 14.230/2021 o rol de condutas apresentadas 
no dispositivo detinha uma amplitude consagrada na jurisprudência e doutrina, o que 
permitia um maior leque de possibilidades para enquadrar a conduta a formas de 
violação dos princípios constitucionais.

Além disso, o inciso I do artigo 11 punia o agente público que atuava em desvio 
de finalidade, ou melhor, visando fim proibido em lei ou regulamento. O legislador 
repudiava a subversão do interesse público, que representa verdadeiro norte na 
atividade de qualquer administrador, sancionando atos praticados sob aparência de 
legalidade, mas que escamoteavam uma finalidade diversa do interesse da coletividade 
ou da Administração Pública. 

A distribuição de cestas básicas para angariar votos no pleito eleitoral e a 
contratação de servidores temporários para satisfazer o interesse de determinados 
grupos, ainda que em tese autorizadas por lei ou política pública, por exemplo, 
poderiam configurar o ato de improbidade administrativa previsto no revogado artigo 
11, inciso I, da Lei Federal n. 8.429/92.

Além disso, a prática de tortura perpetrada por policiais contra presos sob sua 
custódia, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, enquadrava-se 
no caput e no inciso I do artigo 11 da Lei Federal n. 8.429/92, em sua antiga redação, 
em razão da grande lesividade que esta conduta representa à legitimidade da 
Administração Pública, além de grave deslealdade institucional, conforme se extrai 
do julgamento do REsp n. 1.081.743/MG, in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. POLICIAIS CIVIS. PRISÕES ILEGAIS. OFENSA 
AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. INTERESSE PROCESSUAL 
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DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 
Histórico da demanda 1. O Ministério Público do Estado 
de Minas Gerais ajuizou Ação Civil Pública de improbidade 
administrativa contra policiais civis que efetuaram prisões 
ilegais, sem o respectivo mandado judicial, e mantiveram 
as vítimas detidas por várias horas, desrespeitando suas 
garantias constitucionais.

[...] 4. Injustificável pretender que os atos mais gravosos à 
dignidade da pessoa humana e aos direitos humanos, entre 
os quais se incluem a tortura e prisões ilegais, praticados 
por servidores públicos, mormente policiais armados, sejam 
punidos apenas no âmbito disciplinar, civil e penal, afastando-
se a aplicação da Lei da Improbidade Administrativa. 

[...] 

Ofensa aos princípios administrativos por policiais civis e 
militares 9. No caso dos autos, trata-se de discussão sobre 
séria arbitrariedade e grave atentado a direitos humanos 
fundamentais. Como resultado, tal postura imprópria tem 
o condão de afrontar não só a Constituição da República 
(arts. 1º, III, e 4º, II) e a legislação infraconstitucional, 
mas também tratados e convenções internacionais, a 
exemplo da Convenção Americana de Direitos Humanos 
(promulgada pelo Decreto 678/1992). Possibilidade, pois, 
de responsabilização nas ordens interna e externa.

[...]

15. Em síntese, atentado à vida e à liberdade individual 
de particulares, praticado por agentes públicos armados 
- incluindo tortura, prisão ilegal e “justiciamento” -, afora 
repercussões nas esferas penal, civil e disciplinar, pode 
configurar improbidade administrativa, porque, além de 
atingir a pessoa-vítima, também alcança, simultaneamente, 
interesses caros à Administração em geral, às instituições 
de segurança pública em especial e ao próprio Estado 
Democrático de Direito.[...] (BRASIL, 2016, Grifo nosso).

Em flagrante ruptura com a jurisprudência construída acerca do tema, a Lei 
Federal n. 14.230/2021, sem nenhum fundamento idôneo que justifique essa 
supressão, deixou de considerar a prática de tortura como um ato ofensivo aos 
princípios da Administração Pública, praticado em evidente desvio de finalidade.

Além da prática de tortura policial, outras condutas passaram a ser consideradas 
atípicas sob a égide da nova legislação, como a cumulação ilegal de cargos por 
funcionário submetido a regime de dedicação exclusiva, também configurada como 
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ato ímprobo no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

ADMINISTRATIVO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS DE PROFESSOR. REGIME 
DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. ACÓRDÃO EM CONFRONTO 
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO 
PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 
[...] VII - Segundo a jurisprudência desta Corte “Comete ato 
de improbidade administrativa previsto no art. 11, ‘caput’, 
e I, da Lei n. 8.429/92 o professor universitário submetido 
ao regime de dedicação exclusiva que acumula função 
remunerada em outra instituição de ensino”. (BRASIL, 2020, 
Grifo nosso)

Outra situação que merece destaque é a notícia recentemente veiculada na 
mídia sobre um médico, funcionário do Hospital Público no Estado do Rio de Janeiro, 
que estuprou uma paciente gestante, durante o exercício de sua função pública, em 
imensurável violação à moralidade da Administração Pública, entretanto, sob a égide 
da Lei 14.230/2021, a conduta passa a ser considerada atípica no que tange ao sistema 
da improbidade, já que não se enquadraria em nenhuma das condutas previstas no 
artigo 11. (ALTINO, 2022).

Ademais, contrariando os entendimentos já consolidados nos tribunais 
brasileiros, não são mais considerados atos de improbidade administrativa a utilização 
do cargo público para lograr vantagens pessoais não pecuniárias, o que popularmente 
se conhece como “carteirada”, a utilização do cargo público para favorecer amigos ou 
perseguir desafetos, o abuso de autoridade e o assédio moral ou sexual perpetrado 
por agentes públicos em ambiente de trabalho, entre outras condutas.

Parcela da doutrina, erroneamente, propaga que houve acerto na revogação 
pela Lei Federal n. 14.230/2021, conforme demonstra Justen Filho (2022, p. 136):

O inc. I do art. 11 referia-se ao desvio de finalidade. A tipificação 
do desvio de finalidade como hipótese de improbidade 
administrativa implicava a desnaturação do instituto. Não 
significa admitir a validade ou o descabimento de punição 
a condutas eivadas de desvio de finalidade. Atos praticados 
com desvio de finalidade comportam sancionamento severo, 
em diversas órbitas. Mas não se enquadram no instituto da 
improbidade, ressalvadas hipóteses diferenciadas, em que 
estejam presentes elementos peculiares à referida figura. A 
revogação do dispositivo foi orientada pela preocupação de 
evitar a banalização da improbidade administrativa.

Entretanto, a dita banalização da improbidade administrativa já era reprimida 
pela sedimentada jurisprudência dos Tribunais Superiores, que em reiteradas 
decisões afastava a ocorrência do ato ímprobo quando a conduta antijurídica não 
ferisse os princípios constitucionais da Administração Pública coadjuvados pela má-fé 
do administrador.
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Oportunamente, o Superior Tribunal de Justiça sempre seguiu o entendimento 
de que:

No caso específico do art. 11, é necessária cautela na exegese 
das regras nele insertas, porquanto sua amplitude constitui 
risco para o intérprete induzindo-o a acoimar de ímprobas 
condutas meramente irregulares, suscetíveis de correção 
administrativa, posto ausente a má-fé do administrador 
público e preservada a moralidade administrativa. (BRASIL, 
2004).

Ao revogar o inciso I do artigo 11, o legislador ignorou uma das mais graves 
patologias dos atos da Administração Pública, qual seja, aqueles atos praticados sobre 
um falso manto de legalidade que, a princípio, são regulares, mas em verdade agridem 
os preceitos da atividade estatal.

Além da supressão da eficácia do art. 37, §4º, da CF, as alterações promovidas 
pela da Lei 14.230/2021, especialmente quanto à revogação do inciso I do artigo 
11, representam um significativo retrocesso na proteção ao direito fundamental ao 
governo honesto e à probidade administrativa, além da violação a diversos pilares do 
Estado Democrático de Direito, resultando em verdadeiro retrocesso no microssistema 
de combate à corrupção.

2.2. O RETROCESSO E A PROTEÇÃO INSUFICIENTE NA REVOGAÇÃO DO ARTIGO 11, INCISO 
I, DA LEI FEDERAL N. 8.429/92

O princípio da vedação do retrocesso se traduz em uma limitação à atuação do 
Estado, coibindo involuções desarrazoadas que priorizam vontades particulares em 
detrimento do interesse público. 

Para Barroso, esse princípio pode ser compreendido como:

[...] uma derivação da eficácia negativa, particularmente 
ligada aos princípios que envolvem os direitos fundamentais. 
Ela pressupõe que esses princípios sejam concretizados através 
de normas infraconstitucionais (isto é: frequentemente, os 
efeitos que pretendem produzir são especificados por meio da 
legislação ordinária) e que, com base no direito constitucional 
em vigor, um dos efeitos gerais pretendidos por tais princípios 
é a progressiva ampliação dos direitos fundamentais. Partindo 
desses pressupostos, o que a vedação do retrocesso propõe 
se possa exigir do Judiciário é a invalidade da revogação 
de normas que, regulamentando o princípio, concedam ou 
ampliem direitos fundamentais, sem que a revogação em 
questão seja acompanhada de uma política substitutiva ou 
equivalente. Isto é: a invalidade, por inconstitucionalidade, 
ocorre quando se revoga uma norma infraconstitucional 
concessiva de um direito, deixando um vazio em seu lugar. 
Não se trata, é bom observar, da substituição de uma forma 
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de atingir o fim constitucional por outra, que se entenda mais 
apropriada. A questão que se põe é a da revogação pura e 
simples da norma infraconstitucional, pela qual o legislador 
esvazia o comando constitucional, exatamente como se 
dispusesse contra ele diretamente. (2006, p. 379)

A revogação do inciso I do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, 
implica no afrouxamento do combate de inúmeras condutas praticadas por agentes 
públicos em desvio de finalidade, retrocedendo em diversos pontos o combate à 
corrupção, em afronta à jurisprudência até então dominante, à construção doutrinária, 
às normas fundamentais do ordenamento brasileiro e até mesmo em confronto à 
tratados internacionais como a Convenção de Mérida. Tanto não bastasse, o artigo 2º 
da Lei n. 14.230/2021, que inseriu na Lei de Improbidade diversos dispositivos como 
a exigência de dolo específico e a prescrição intercorrente, promoveu verdadeiro 
recuo legislativo na tutela da probidade administrativa, o que é vedado por força do 
princípio da vedação de retrocesso. 

A proibição de retrocesso protege a legislação infraconstitucional, impedindo 
que o legislador revogue arbitrariamente leis que concretizam direitos fundamentais, 
sem regulamentação que substitua a legislação revogada com o mesmo standard de 
tutela, dialogando assim com o princípio da proteção insuficiente.

A revogação do inciso I do artigo 11 da Lei de Improbidade, sem a edição de 
norma substitutiva, reduz o alcance dessa norma e representa o esvaziamento do 
comando constitucional nela previsto, causando significativo prejuízo ao mandamento 
que se extrai do artigo 37, § 4, da Carta Magna brasileira.

Explica Ana Paula de Barcellos (2011, p. 80) que:

[...] a vedação de retrocesso, por sua vez, desenvolveu-se 
especialmente tendo em conta os princípios constitucionais 
e, em particular, aqueles que estabelecem fins materiais 
relacionados aos direitos fundamentais, para cuja consecução 
é necessária a edição de normas infraconstitucionais. 
Consciente de que estar normas infraconstitucionais é que 
formarão o caminho capaz de levar ao fim pretendido, o 
propósito da vedação é evitar que o legislador vá atirando as 
tábuas e destrua o caminho porventura já existente, sem criar 
qualquer alternativa que conduza ao objetivo em questão.

Apesar da consagração do princípio da vedação ao retrocesso como norma 
fundamental, a edição da Lei Federal n. 14.230/2021 fez exatamente o que o referido 
princípio veda, suprimiu os incisos I e II do artigo 11, também  tornando taxativo o 
rol de atos de improbidade por violação a princípios, sem oferecer a contrapartida de 
um novo regulamento legal para a proteção da probidade na Administração Pública, 
contra a prática de condutas ilícitas, abrindo margem para o desvio de finalidade e a 
negligência na atuação dos agentes públicos e políticos.

Mas não apenas as alterações no artigo 11 da Lei Federal n. 8.429/92 violam a 
vedação do retrocesso, ao restringirem a abrangência do ato ímprobo que transgrida 
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os princípios da Administração Pública, elas também representam grave proteção 
insuficiente ao direito fundamental ao governo honesto.

No julgamento do Habeas Corpus n. 102.087/MG, com acórdão lavrado pelo 
Ministro Gilmar Mendes, a Excelsa Corte demonstrou que a Constituição Federal 
apresenta de uma série de normas que não se traduzem apenas em direitos, mas 
em verdadeiros mandados de criminalização, como seria o caso do artigo 225, §3º, 
o qual, enquanto garante a todos o meio ambiente equilibrado, também impõe a 
necessidade de punir condutas que violam esse direito. (BRASIL, 2012).

Mas não existem apenas mandados de criminalização expressos, como o 
disposto no referido artigo, sendo possível encontrar mandados implícitos que 
obrigam o Estado a garantir os direitos fundamentais contra agressões de terceiros, 
quando considerada toda a ordem de valores estabelecida pela Constituição Federal 
(BRASIL, 2012).

O Ministro empresta da jurisprudência alemã o entendimento de que a função 
do Estado garantidor irradia em todo o ordenamento jurídico, não se resumindo 
apenas à Constituição Federal, razão pela qual os direitos fundamentais representam 
a proibição de proteção insuficiente ou imperativos de tutela. (BRASIL, 2012).

O Estado tem o dever de proteger os direitos fundamentais, em todos os níveis, 
sistematizados pelo Ministro em três classificações, notadamente:

a) dever de proibição (Verbotspflicht), consistente no dever de 
se proibir uma determinada conduta;

b) dever de segurança (Sicherheitspflicht), que impõe ao 
Estado o dever de proteger o indivíduo contra ataques de 
terceiros mediante a adoção de medidas diversas;

c) dever de evitar riscos (Risikopflicht), que autoriza o Estado a 
atuar com o objetivo de evitar riscos para o cidadão em geral 
mediante a adoção de medidas de proteção ou de prevenção 
especialmente em relação ao desenvolvimento técnico ou 
tecnológico. (STF, 2012, p. 25).

Ainda, o Ministro demonstra o reconhecimento de um direito subjetivo à 
observância do dever de proteção pela Corte Constitucional alemã, ou melhor, um 
direito fundamental à proteção. (BRASIL, 2012).

A existência de mandados de criminalização impõe a necessidade de instituição 
de um sistema de proteção por meio de normas penais, observando-se o legislador, 
entretanto, o princípio da proporcionalidade, para não violar a proibição de excesso 
na punição ou proibição de proteção deficiente (BRASIL, 2012).

Sob o viés da proibição de proteção deficiente, ao considerar os direitos 
fundamentais como imperativos de tutela, Gilmar Mendes demonstra a estruturação 
da proporcionalidade:

O ato não será adequado caso não proteja o direito 
fundamental de maneira ótima; não será necessário na 
hipótese de existirem medidas alternativas que favoreçam 
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ainda mais a realização do direito fundamental; e violará o 
subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito se o 
grau de satisfação do fim legislativo for inferior ao grau em 
que não se realiza o direito fundamental de proteção. (BRASIL, 
2012, p. 27).

Essa estruturação é necessária em decorrência de a Constituição Federal 
estabelecer apenas a proteção como meta, incumbindo ao legislador ordinário 
determinar a extensão e forma de proteção, razão pela qual deve observar o princípio 
da proporcionalidade, sobretudo a proibição de proteção deficiente. (BRASIL, 2012).

Partindo da constatação do caráter fundamental do direito à probidade na 
Administração Pública, evidencia-se a necessidade de dedicar a este direito uma 
proteção especial, buscando a efetividade deste direito e a proteção eficaz do bem 
jurídico tutelado, o que se dá por meio das normas constitucionais e infraconstitucionais 
que se dedicam a regulamentar o tema.

Como já demonstrado, o sistema de proteção à probidade administrativa sofreu 
grandes prejuízos decorrentes das modificações promovidas pela Lei Federal n. 
14.230/2021, resultando na proteção insuficiente do bem jurídico tutelado pela Lei 
de Improbidade Administrativa.

E essa proteção insuficiente não ocasiona apenas do afrouxamento da Lei Federal 
n. 8.429/1992, mas também atinge outro instrumento importante para a proteção 
da probidade administrativa, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção 
(Convenção de Mérida), promulgada pelo Decreto n. 5.687/2006, da qual o Brasil 
é signatário, comprometendo-se internacionalmente a manter em vigor políticas 
coordenadas e eficazes contra a corrupção, bem como rever instrumentos jurídicos 
a fim de determinar se são adequados a esse fim, e, ainda, a adotar medidas mais 
estritas ou severas daquelas previstas na norma internacional.

A revogação do artigo 11, inciso I, da Lei Federal n. 8.429/1992, que deixou 
de considerar o ato em desvio de finalidade como ímprobo, resulta na proteção 
insuficiente do direito fundamental ao governo honesto e à probidade administrativa, 
em afronta aos princípios da proporcionalidade e da proteção insuficiente, conforme 
as lições extraídas do Habeas Corpus n. 102.087/MG.

Pertinente também as considerações de Barroso (2020, p. 10) acerca da proteção 
insuficiente:

[...] para assegurar que o Estado cumpra, na justa medida, os 
seus deveres de proteção, o princípio da proporcionalidade, 
básico nessa matéria, flui por duas vertentes distintas. A 
primeira, a proibição do excesso, a qual permite, ou impede, 
que o Estado interfira indevidamente com liberdades 
individuais. Mas há uma segunda dimensão para o princípio 
da proporcionalidade: a vedação à proteção insuficiente 
que se dá quando o Estado deixa de estabelecer normas 
e procedimentos adequados à proteção dos valores 
constitucionais. Logo, é possível – e aqui é o caso – violar-se o 
princípio da proporcionalidade pela proteção insuficiente de 



225

MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume IV

valores condicionais. 

Nessa perspectiva, faz-se mister que o legislador, no exercício de suas funções, 
respeite o núcleo fundamental do direito ao governo honesto e à probidade, 
fornecendo os meios adequados para sua realização, conforme explica Prado (2021, 
p. 11):

[...] há uma delimitação constitucional para a definição, pelo 
legislador ordinário, da improbidade administrativa, o que 
impede a restrição ou a extensão arbitrária de seu conteúdo. 
Isso significa dizer que não pode o legislador, de modo 
arbitrário, afastar da definição da improbidade administrativa 
condutas que estejam contidas no delineamento feito pelo 
constituinte e que tenham o mesmo potencial de violação ao 
direito fundamental à probidade na Administração, que outras 
condutas incluídas, por lei, na definição da improbidade.

O postulado da proteção insuficiente já foi considerado pelo Supremo Tribunal 
Federal em diversas oportunidades, destacando-se novamente o voto do Ministro 
Gilmar Mendes no julgamento do Recurso Extraordinário n. 418.376/MS, no qual a 
Corte afastou a extinção da punibilidade de réu acusado de estupro, pela celebração 
posterior de união estável com a vítima menor:

Quanto à proibição de proteção deficiente, a doutrina vem 
apontando para uma espécie de garantismo positivo, ao 
contrário do garantismo negativo (que se consubstancia na 
proteção contra os excessos do Estado) já consagrado pelo 
princípio da proporcionalidade. A proibição de proteção 
deficiente adquire importância na aplicação dos direitos 
fundamentais de proteção, ou seja, na perspectiva do dever 
de proteção, que se consubstancia naqueles casos em que 
o Estado não pode abrir mão da proteção do direito penal 
para garantir a proteção de um direito fundamental. (BRASIL, 
2007).

Ademais, não se verifica no ordenamento jurídico brasileiro a evolução de 
padrões axiológicos, doutrinários ou jurisprudenciais que justifiquem ou fundamentem 
a revogação integral da disposição do inciso I do artigo 11 da Lei de Improbidade, 
desautorizando, portanto, que o legislador prejudique a proteção de um direito 
fundamental por mera arbitrariedade.

2.3. O EFEITO “BACKLASH” NA APROVAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 14.230/2021 E A 
INCONSTITUCIONALIDADE DA REVOGAÇÃO DO ARTIGO 11, INCISO I, DA LEI FEDERAL N. 
8.429/92

A aprovação da Lei Federal n. 14.230/2021 pelo Congresso Nacional demonstra 
uma espécie de efeito backlash promovido pelos parlamentares em decorrência do 
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forte emprego dos dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa.
Analisando a concepção de backlash, Alessia Santos (2017, p. 7) ilustra que o 

termo foi cunhado por Michael Klarman para designar:

[...] o fenômeno da reversão jurisprudencial também conhecida 
como revisão legislativa ou superação jurisprudencial pela 
via legislativa, que consiste na aprovação de normas pelo 
Parlamento cujo conteúdo contraria o entendimento adotado 
pela Suprema Corte, no intuito de superá-lo.

George Marmelstein (2016) alerta que a hiperjudicialização de questões éticas 
e políticas alterou a compreensão clássica do arranjo institucional, isto é, ao analisar 
assuntos polêmicos da sociedade, o Poder Judiciário adquiriu um protagonismo 
exacerbado que causou a confusão entre questões políticas e jurídicas. 

A reação popular sobre decisões judiciais polêmicas é comum, e sempre existirão 
grupos sociais insatisfeitos que desejam modificar provimentos jurisdicionais, 
seja por contrariar suas convicções filosóficas ou prejudicar a economia de seus 
empreendimentos, nessas situações é que surgem o chamado efeito backlash. 
(MARMELSTEIN, 2016).

A reação adversa que motiva o efeito backlash não deriva do objeto principal 
do caso concreto em determinado processo, mas sim da vertente ideológica adotada 
para as razões da decisão judicial, logo, se conservadora, a reação surgirá dos grupos 
progressistas e vice-versa. (MARMELSTEIN, 2016).

O exemplo costumeiramente citado sobre a incidência do efeito backlash é a 
decisão do caso Furman versus Georgia, julgado em 1972 pela Suprema Corte dos 
Estados Unidos. Nele, decidiu-se que a pena de morte violaria a oitava emenda da 
constituição norte-americana, causando grande impacto nos grupos conservadores 
da sociedade americana. Os reflexos do imbróglio jurídico nos casos criminais de 
todo o país foram expressivos de tal forma que nas eleições seguintes estes grupos 
conquistaram grande espaço nos poderes Legislativo e Executivo, ampliando os rigores 
da legislação penal para possibilitar a aplicação da pena de morte. (MARMELSTEIN, 
2016).

Posteriormente, em 1976, a Suprema Corte reavaliou a decisão proferida no caso 
Furman versus Georgia ao apresentar condições que a pena de morte não violaria a 
oitava emenda, ratificando a mudança do cenário político. Por isso, o efeito backlash 
muitas vezes representa um verdadeiro retrocesso causado pelo contra-ataque 
político ao provimento jurisdicional. (MARMELSTEIN, 2016).

O retrocesso originado pelo efeito backlash pode causar graves riscos à 
implementação de direitos fundamentais, e durante os 30 (trinta) anos de vigência 
da Lei Federal n. 8.429/92 os Tribunais Superiores reafirmaram o entendimento sobre 
diversos pontos sensíveis ao combate à corrupção, como a mera comprovação de dolo 
genérico para a configuração do ato de improbidade administrativa, a configuração 
do ato mediante condutas culposas que causassem prejuízo ao erário e, sobretudo, a 
possibilidade de punir a conduta do agente público atuando em desvio de finalidade, 
sob o manto de um falso ato regular.

Ocorre que principalmente entre os anos 2011-2020 a Lei de Improbidade 
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Administrativa ganhou repercussão nacional no combate à corrupção, por meio de 
operações realizadas pelo Ministério Público, estaduais e federal, sempre contando 
com o respaldo do Poder Judiciário, o que causou transtornos para diversas figuras 
relevantes da classe política nacional, algumas impossibilitadas de concorrerem novos 
pleitos eleitorais devido aos efeitos das sanções de improbidade.

Esses transtornos não foram ignorados pela classe política, que visando a 
permanência no topo do estamento aprovaram a Lei Federal n. 14.230/2021, violadora 
do mandado constitucional de proteção sobre a probidade administrativa4.

O constituinte originário, ao estabelecer o artigo 37, §4º, apresentou um 
comando de proteção sancionatório sobre condutas configuradoras da improbidade 
administrativa, e apesar de não trazer as definições sobre o tema, ordenou a tarefa ao 
legislador ordinário, culminando na Lei Federal n. 8.429/92.

Sem embargo, ignorando esse comando, o artigo 2º da Lei Federal n. 14.230/2021 
conferiu nova redação ao artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, com a 
revogação do inciso I, que tipificava como ato ímprobo violador dos princípios da 
Administração Pública a prática de ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou 
diverso daquele previsto na regra de competência.

Como já demonstrado anteriormente, o artigo 11, em especial o inciso I, servia 
de norma residual sobre condutas do agente público eivadas de má-fé, mas que não 
encontravam perfeito encaixe nos artigos 9º e 10.

Apesar de parcela da doutrina criticar a residualidade do artigo 11, é possível 
encontrar no ordenamento jurídico uma série de exemplos que reprimem a 
improbidade administrativa com maior margem de interpretação, como a Lei de 
Responsabilidade Fiscal e a Lei de Acesso à Informação.

De igual modo, a Lei Federal n. 12.813/2013, que dispõe sobre o conflito de 
interesses no exercício de cargos do Poder Executivo federal, apresenta com clareza 
em seu artigo 12 que a prática de determinadas ações configura o ato de improbidade 
administrativa violador dos princípios da Administração Pública, quando não 
caracterizadas as condutas dos artigos 9º e 10.

Portanto, a aplicabilidade do artigo 11 visada pelo constituinte depende de tipos 
abertos, o que foi ignorado pela Lei Federal n. 14.230/2021, sobretudo na revogação 
do ato ímprobo em desvio de finalidade. A criação desse dispositivo em sua redação 
originária conferia coerência ao sistema da Lei Federal n. 8.429/92 e eficácia aos 
seus demais artigos, criando um conjunto harmônico de combate à corrupção, em 
cumprimento ao comando constitucional.

Entretanto, o novo conjunto criado pela Lei Federal n. 14.230/2021 no artigo 11 e 
a revogação do inciso I suprimiu a célere atuação do Ministério Público e a resposta do 
Poder Judiciário aos atos ímprobos que ofendam o dever de probidade administrativa, 
em nítida ofensa ao princípio da proporcionalidade, no viés de proibição da proteção 

4 Em artigo intitulado “O estamento contra-ataca: a ofensiva dos donos do poder 
contra o Ministério Público”, OLIVEIRA JÚNIOR (2021) aponta a existência de alianças entre 
o estamento e as elites políticas com o escopo de proteção de um sistema de privilégios. 
Ademais, afirma que após o Ministério Público e outros órgãos de controle e fiscalização 
afrontarem os interesses do estamento, este promoveu um agressivo contra-ataque contra o 
movimento de luta contra a corrupção, especialmente por meio de propostas de alterações 
legislativas.
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insuficiente, e ao princípio da vedação ao retrocesso.
Não é desarrazoada a afirmação, também, de que as alterações legislativas 

ofendem o princípio democrático e republicano, guias do Estado Democrático de 
Direito, pois justamente eles alicerçaram a decisão do constituinte em criar o comando 
de dever de probidade insculpido no artigo 37, §4º, da Constituição Federal e em 
vários outros dispositivos (CF, art. 5º, inc. LXXIII, art. 14, § 9º, e art. 85, inc. V).

A possibilidade de punir atos de agentes públicos com desvio de finalidade 
garantia uma proteção ampla à probidade administrativa, situação suprimida pela Lei 
Federal n. 14.230/2021.

Aliás, todo agente público tem o dever de boa administração, e se este pratica 
determinado ato administrativo visando a satisfação de interesses estranhos ao 
serviço ou sem amparo de interesses públicos expressos na regra de competência, 
haverá violação à moralidade administrativa. Como a Lei Federal n. 14.230/2021 
revogou o inciso I do artigo 11, a referida conduta deixou de ser punida, razão pela 
qual o legislador também afrontou o princípio da moralidade.

A violação ao princípio da proporcionalidade, à vedação do retrocesso, à 
proteção insuficiente, ao princípio democrático e republicano e ao princípio da 
moralidade, todos preceitos previstos na Constituição Federal de modo expresso e 
implícito, demonstram a inconstitucionalidade da revogação do artigo 11, inciso I, da 
Lei de Improbidade Administrativa, com a existência de vício congênere na norma que 
demanda o controle pelo Supremo Tribunal Federal, como já se noticia de variadas 
ações diretas de inconstitucionalidades ajuizadas perante a Excelsa Corte. 

O artigo 37, § 4º, da Constituição Federal, explicita um dever de proteção 
traduzido como comando ao legislador, inicialmente atendido com a criação do artigo 
11, inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa, mas posteriormente ignorado com 
o advento da Lei Federal n. 14.230/21.

Gilmar Mendes demonstra no julgamento do HC 102.087/MG (BRASIL, 2012), 
com o estudo dos mandados constitucionais de criminalização, que a proibição de 
proteção insuficiente representa um limite mínimo da intervenção legislativa penal, 
viabilizando o controle de constitucionalidade da atividade legislativa.

As lições do Ministro continuam:

Se é certo, por um lado, que a Constituição confere ao 
legislador uma margem discricionária de avaliação, valoração 
e conformação quanto às medidas eficazes e suficientes para 
a proteção do bem jurídico penal, e, por outro, que a mesma 
Constituição também impõe ao legislador os limites do dever de 
respeito ao princípio da proporcionalidade, é possível concluir 
pela viabilidade a fiscalização judicial da constitucionalidade 
dessa atividade legislativa. O Tribunal está incumbido de 
examinar se o legislador considerou suficientemente os fatos 
e prognoses e se utilizou de sua margem de ação de forma 
adequada para a proteção suficiente dos bens jurídicos 
fundamentais. (BRASIL, 2012, p. 28).

Por essa razão, utilizando-se dos conceitos na seara da improbidade 
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administrativa, é plenamente possível o exame do Supremo Tribunal Federal acerca 
da observação do princípio da proporcionalidade pelo legislador na elaboração da 
Lei Federal n. 14.230/21, o qual, como insistentemente defendido nesse estudo, foi 
ignorado com a promoção de proteção insuficiente.

É pertinente destacar a exclusão de responsabilização com a revogação do artigo 
11, inciso I, causou impactos não apenas na seara cível, mas também na relação 
entre a Administração Pública e seus servidores, prejudicando o exercício do poder 
disciplinar. 

A prática de ato de improbidade administrativa é uma das faltas disciplinares 
que ensejam a pena de demissão ao servidor público federal, na forma do artigo 132, 
inciso IV da Lei Federal n. 8.112/90. E a referida norma residual antes poderia ensejar 
a demissão de funcionários, entretanto, com a Lei Federal n. 14.230/2021, um policial 
que pratique tortura, por exemplo, não será demitido com o fundamento da prática 
de ato ímprobo.

Não bastassem todos os prejuízos provocados pela Lei Federal n. 14.230/2021, 
norma flagrantemente inconstitucional, os atos ofensivos aos princípios da atividade 
estatal não tipificados expressamente no artigo 11, em especial aqueles praticados 
em desvio de finalidade, agora somente poderão ser sancionados na seara criminal, 
se também tipificarem delitos.

Ocorre que a ofensa aos preceitos, se não provocar danos ao erário ou 
enriquecimento ilícito do agente público, podem até ensejar persecuções penais 
sobre os tipos penais criados para tutelar a probidade administrativa e o governo 
honesto, mas raramente resultarão em condenações definitivas pelo Poder Judiciário.

O Direito Penal deve ser visto como o último instrumento estatal para punir 
determinadas condutas, somente quando todos os outros ramos não ensejam na 
necessária repressão. E com o advento da Lei Federal n. 14.230/2021, diversos atos 
que violam os valores éticos mais sensíveis à sociedade brasileira deixaram de ser 
sancionados, pois estranhos aos tipos penais existentes.

À guisa de conclusão, a Lei Federal n. 14.230/2021 contrariou o comando de 
proteção sancionatório da Constituição Federal e está em descompasso ao que o povo, 
originário do poder, espera do Estado. Um verdadeiro universo de atos que, apesar 
de praticados em clara má-fé, deixaram de ser punidos, incentivando a normalização 
social e até mesmo incentivo ao cometimento da improbidade administrativa.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo objetivou a demonstração da existência de um comando 
constitucional de proteção sancionatório sobre o revogado artigo 11, inciso I, da Lei 
Federal n. 8.429/1992. Ao investigar as razões que levaram à revogação do dispositivo, 
foi possível averiguar que o legislador originário violou o princípio da proporcionalidade, 
com a promoção de proteção insuficiente sobre os direitos fundamentais ao governo 
honesto e à probidade administrativa.

Na primeira seção, foi apresentada a fundamentalidade implícita do artigo 
11, inciso I, criado como meio residual pelo legislador para conferir harmonia ao 
microssistema de combate à improbidade administrativa, já que sancionava o ato 
violador dos preceitos da atividade estatal, mediante desvio de finalidade.
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A partir desses pressupostos, na segunda seção, demonstrou-se a violação 
ao princípio da vedação ao retrocesso, evidenciado pelo fato da Lei Federal n. 
14.230/21 romper o status de proteção já garantida à probidade administrativa, e, 
em decorrência, a violação ao dever estatal de proteção, com alicerce na doutrina 
nacional e no posicionamento da Excelsa Corte.

Com efeito, no trabalho foi possível averiguar que diversos atos que transgridam 
os valores éticos mais sensíveis da sociedade brasileira deixaram de ser reprimidos 
pela Lei de Improbidade Administrativa, como o caso de fornecimento de cestas 
básicas em troca de votos, torturas praticadas por agentes policiais, a contratação de 
servidores temporários para satisfação de interesses pessoais do agente público etc.

Na terceira seção, constatou-se a ocorrência do efeito backlash, evidenciado no 
momento que a Lei Federal n. 14.230/21 foi elaborada pela classe política em resposta 
às fortes atuações dos órgãos estatais em combate à corrupção, e ao final, defendeu-
se a flagrante inconstitucionalidade na nova norma, em razão da violação de diversos 
princípios de ordem constitucional, com esteio em precedente do Supremo Tribunal 
Federal.

O legislador ordinário, ao revogar o artigo 11, inciso I, ignorou o dever de proteção 
do Estado em sancionar de forma ampla, inclusive mediante figuras residuais, os 
atos de improbidade administrativa. Houve remoção da coerência dos mecanismos 
de tutela do direito fundamental ao governo honesto e à probidade, e transgressão 
teratológica à proibição de proteção insuficiente.

Por fim, não pode o Estado violar bens jurídicos de índole constitucional, pelo 
contrário, esse tem o dever de promovê-los com a maior eficácia possível, e ao 
atuar de forma contrária, com a aprovação da Lei Federal n. 14.230/2021, de certa 
forma o Estado ignorou sua legitimidade conferida pelo povo na defesa das garantias 
fundamentais.
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O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO NAS AÇÕES DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA: A PERMANÊNCIA DA SOLIDARIEDADE APÓS O ADVENTO 

DA LEI Nº 14.230/2021

Leonardo Dumke Busatto1

Giovani Curioletti Pereira2

RESUMO: O art. 17-C, § 2º, da Lei nº 8.429/1992, em razão das alterações 
promovidas pela Lei nº 14.230/2021, passou a vedar a solidariedade na condenação 
por atos de improbidade administrativa. Partindo de uma abordagem qualitativa e 
procedimento bibliográfico, o trabalho examina se esse dispositivo se dirige apenas 
aos aspectos sancionadores da ação de improbidade ou se abrange também o 
ressarcimento ao erário decorrente da prática de atos ímprobos. Ao final, aponta-se 
que o art. 17-C, § 2º, recai somente sobre as diretrizes de ordem punitiva, de modo 
que a recomposição do patrimônio público continua sendo solidária. Também se 
constata que tal disposição, ainda que fosse aplicável ao ressarcimento, não afastaria 
completamente a solidariedade, e que a derrogação total do regime solidário seria 
inconstitucional por violar os princípios da proibição da proteção deficiente e da 
isonomia. 

PALAVRAS-CHAVE: Improbidade administrativa; Ressarcimento ao erário; 
Solidariedade; Proteção deficiente; Princípio da isonomia.

1. INTRODUÇÃO

Com o advento da Lei nº 14.230/2021, incluiu-se na Lei de Improbidade 
Administrativa, a Lei nº 8.429/1992, o art. 17-C, § 2º, o qual passou a prever que, quando 
houver litisconsórcio passivo no âmbito das ações de improbidade administrativa, 
“a condenação ocorrerá no limite da participação e dos benefícios diretos, vedada 
qualquer solidariedade” (BRASIL, 1992). 

Embora a proibição ao regime solidário tenha se dado de forma taxativa, o 
modo pelo qual o dispositivo foi redigido não deixa suficientemente claro se a sua 
abrangência alcança apenas as sanções previstas nos incisos do art. 12 da Lei nº 
8.429/19923, ou se abarca também outros aspectos civis que decorrem da prática dos 
atos ímprobos. 

O esclarecimento dessa imprecisão é muito relevante para o microssistema 

1 Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Governança Pública 
da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Promotor de Justiça do Ministério 
Público do Estado do Paraná (MPPR).
2 Pós-graduado em Direito Constitucional. Laureado Bacharel em Direito pela Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná (PUCPR). Assessor do Ministério Público do Estado do Paraná 
(MPPR).
3 Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio; perda da função 
pública; suspensão dos direitos políticos; pagamento de multa civil; e proibição de contratar 
com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 
indiretamente. 
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da tutela coletiva: acaso o alcance da norma seja o mais abrangente possível, o 
ressarcimento ao erário nas ações de improbidade administrativa não se dará mais 
de forma solidária, o que representaria verdadeira superação do entendimento 
jurisprudencial consagrado em diversas Cortes brasileiras, como o Superior Tribunal 
de Justiça4, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná5 e o Tribunal de Justiça do Estado 
de Minas Gerais6.

Ocorre que a delimitação da controvérsia não se revela tarefa tão simples. Existem 
fundamentos para sustentar que a ampla reforma legislativa da Lei de Improbidade 
Administrativa teve por enfoque apenas as questões de cunho eminentemente 
punitivo, o que ficaria evidenciado com a inclusão do art. 17-D, caput, na Lei nº 
8.429/1992, segundo o qual as ações de improbidade administrativa passam a ter 
caráter repressivo e se destinam apenas à aplicação das sanções de caráter pessoal. 

Por outro lado, também é possível afirmar que a Lei nº 14.230/2021 visava a 
disciplinar tanto os aspectos sancionadores quanto as repercussões civis dos atos 
ímprobos, o que seria demonstrado pela nova redação dada ao art. 18, caput, da Lei 
nº 8.429/1992, que estabelece que a sentença que reconhecer a prática de condutas 
que importem lesão ao erário deve promover automaticamente a condenação à 
reparação dos respectivos danos. 

Diante desse cenário aparentemente incerto, o presente trabalho examina, 
por meio de abordagem qualitativa e procedimento bibliográfico, o real alcance da 
vedação da solidariedade estabelecida pelo art. 17-C, § 2º, da Lei nº 8.429/1992: 
somente as pretensões sancionadoras dos atos de improbidade administrativa ou 
também as ressarcitórias. Apura-se também se a última hipótese seria uma opção 
legislativa constitucionalmente válida, na medida em que a probidade administrativa 
é considerada um direito fundamental e a recomposição do erário é uma medida que 
afeta diretamente a sua higidez. 

O artigo foi dividido em cinco sessões. A primeira busca definir qual é o ramo do 
direito a que a Lei nº 8.429/1992 se propõe a regular. A segunda procura estabelecer 
qual é a norma que efetivamente emana do art. 17-C, § 2º, à luz de diversas técnicas 
hermenêuticas. Já a terceira explora se eventual restrição à solidariedade no 
ressarcimento ao erário não conferiria proteção deficiente à probidade administrativa. 
A quarta, por sua vez, examina se o princípio da isonomia não seria violado por um 
afastamento da responsabilidade solidária na reparação dos danos ao erário. A seguir, 
são apresentadas as conclusões.

4 REsp 1.872.734 (BRASIL, 2020d), AgInt no AREsp 1.667.665 (BRASIL, 2020b) e AgInt 
no AREsp 1.571.008 (BRASIL, 2020a).
5 AC 0002426-79.2009.8.16.0088 (PARANÁ, 2022a), AI 0033783-30.2021.8.16.0000 
(PARANÁ, 2021) e AC 1.327.713-3 (PARANÁ, 2022b).
6 AI 1.0372.19.001124-0/001 (MINAS GERAIS, 2021a) e AI 1.0000.20.573768-7/001 
(MINAS GERAIS, 2021b).
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2. RAMO DO DIREITO REGULADO PELA LEI Nº 8.429/1992

O art. 17-C, § 2º, na Lei nº 8.429/1992, conforme exposto anteriormente, proibiu 
a responsabilidade solidária na condenação por atos ímprobos, sem ter especificado 
se o seu alcance é direcionado apenas para as sanções genuinamente punitivas, 
elencadas na nova redação do art. 12, I, II e III, do mesmo diploma legislativo, ou se 
abarca também a reparação dos danos causados por esses ilícitos. 

Com relação às penalidades de ordem marcadamente sancionadora, não parece 
haver maiores dúvidas acerca da incidência do dispositivo. Em virtude do princípio 
da intranscendência da pena, previsto no art. 5º, XLV, da Constituição Federal, já 
havia um relativo consenso no ordenamento jurídico de que cada agente só poderia 
responder pelas penalidades em voga nos estritos limites da sua participação, haja 
vista que “nenhuma pena passará da pessoa do condenado” (BRASIL, 1988).

No tocante ao ressarcimento ao erário, entretanto, a constatação não é tão 
óbvia como pode parecer em um primeiro momento. Apesar de o art. 18, caput, da 
Lei nº 8.429/1992 ter feito alusão à reparação do dano nas sentenças de improbidade 
administrativa, existem diversos outros dispositivos incluídos pela Lei nº 14.230/2021 
indicando que a vocação da Lei nº 8.429/1992 não é disciplinar juridicamente a 
recomposição dos prejuízos causados ao patrimônio público, de sorte que o art. 17-C, 
§ 2º, não teria afastado o regime solidário nesse ponto. 

O novel art. 17-D, caput, da Lei nº 8.429/1992 talvez se destaque como um dos 
dispositivos de maior proeminência nesse sentido, na medida em que conferiu à ação 
de improbidade administrativa um caráter sancionador e definiu que o seu objeto 
consiste exclusivamente na aplicação das penas de caráter pessoal. E elas, por sua 
vez, não abrangem a reparação das lesões causadas. 

De fato, após as alterações implementadas pela Lei nº 14.230/2021, os incisos 
I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429/1992 não contemplam mais o ressarcimento 
integral do dano como uma das penalidades existentes. Pelo contrário, o caput desse 
dispositivo é enfático ao estabelecer uma relação de independência e autonomia 
entre a recomposição do erário e as sanções cabíveis ao agente ímprobo. 

Mesmo sob a égide da antiga redação do art. 12 da Lei nº 8.429/1992, em 
que o ressarcimento era elencado como sanção, já se apontava que a essência da 
reparação do patrimônio público não era punitiva, mas mera consequência do prejuízo 
ocasionado ao erário, conforme ilustrado pela jurisprudência dominante da época7 e 
por autores como Hugo Nigro Mazzilli8, Edilson Vitorelli9, Emerson Garcia e Rogério 

7 No Superior Tribunal de Justiça, pode-se mencionar: AgInt nos EDcl no AgInt no 
REsp nº 1.676.600 (BRASIL, 2020) e REsp nº 622.234 (BRASIL, 2009). No Tribunal de Justiça 
do Estado do Paraná, por sua vez: AC 0006998-45.2017.8.16.0170 (PARANÁ, 2019b) e AC 
0002521-83.2014.8.16.0137 (PARANÁ, 2020). No Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por 
fim: AC 5006186-85.2013.4.04.7004 (BRASIL, 2021e).
8 “O ressarcimento ao erário não é pena, e sim mera consequência do ato ilícito” (2012, 
p. 260).
9 “O dever de reparar dano causado a outrem, propiciando ao lesado o retorno à 
situação que se encontrava antes do ilícito praticado, configura princípio geral do direito e 
também se aplica àqueles atos lesivos praticados contra a administração pública. Não possui 
caráter de sanção propriamente dita, mas de recomposição de eventual perda patrimonial, 
razão pela qual não poderá ser aplicada isoladamente, mas sempre com uma ou mais sanções 
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Pacheco Alves10.
Desse modo, conquanto a reparação dos danos nunca tenha sido considerada 

uma pena propriamente dita, é forçoso reconhecer que as recentes modificações 
legislativas sepultaram qualquer discussão nesse sentido. A retirada da recomposição 
do erário do rol de sanções do art. 12 da Lei nº 8.429/1992, aliada à autonomia que 
lhe foi expressamente conferida pelo seu caput, constituem indicativos contundentes 
de que, após o advento da Lei nº 14.230/2021, a reparação dos danos não é mais 
regulada pela Lei nº 8.429/1992.

Aliás, nem seriam necessárias muitas digressões para se constatar isso, na medida 
em que o parágrafo único do 17-D da Lei nº 8.429/1992 veicula que a responsabilidade 
dos agentes ímprobos por lesões causadas ao patrimônio público não se submete aos 
ditames da Lei nº 8.429/1992, mas sim aos da Lei nº 7.347/1985. O desiderato do 
legislador é reforçado também pelo caput do dispositivo, que veda o ajuizamento de 
ações de improbidade administrativa para a proteção do patrimônio público. 

Em outras palavras, a Lei nº 14.230/2021 afirmou categoricamente que os 
comandos normativos da Lei nº 8.429/1992 dizem respeito apenas ao aspecto 
punitivo dos atos de improbidade administrativa, cabendo à ação civil pública tutelar 
as pretensões que, não obstante permeiem esse ilícito, estejam desprovidas de cunho 
repressivo.

Sob essa perspectiva, o fato de o art. 18, caput, da Lei nº 8.429/1992 impor 
o respectivo ressarcimento quando da condenação de atos que importem lesão 
ao erário não pode ser tomada como pretexto para aplicar o regramento da Lei nº 
8.29/1992 aos aspectos civis das condutas ímprobas. 

O que o dispositivo em voga apregoa é meramente uma relação de causalidade 
entre o reconhecimento do ato ilícito e a sua correspondente indenização, nos mesmos 
moldes do que o art. 387, IV, do Código de Processo Penal faz quando determina que 
o juiz, ao proferir uma sentença condenatória, fixe “valor mínimo para a reparação 
dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido” 
(BRASIL, 1941). 

Isso não significa, contudo, que a recomposição do dano sofrido deva ser 
juridicamente regulada pelo Código de Processo Penal – ou, no objeto do presente 
trabalho, pela Lei nº 8.429/1992 –, mas tão somente que esses diplomas asseguram 
o ressarcimento como uma consequência inerente à própria prática do ilícito, seja ele 
civil ou criminal.

O inequívoco distanciamento entre a ação de improbidade administrativa e a 
proteção do patrimônio público – que encontra no ressarcimento ao erário o seu mais 
relevante instrumento – não pode ser ignorado, sob pena de tornar sem utilidade 
prática alguma o comando do art. 17-D da Lei nº 8.429/1992, particularmente o seu 
parágrafo único.

Partindo dessas premissas, parcela da doutrina já tem defendido que os 
dispositivos da Lei nº 8.429/1992 só encontram aplicação diante de pretensões 
sancionadoras, devendo a reparação dos danos ser regida pelas regras do microssistema 

previstas no art. 12 da LIA” (2019, p. 587).
10 “A reparação dos danos, em seus aspectos intrínsecos, não representa uma punição 
para o ímprobo, pois tão somente visa a recompor o status quo” (2011, p. 526).
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coletivo ou de outro ramo pertinente do direito.
Para Daniel Amorim Assumpção Neves e Rafael Carvalho Rezende Oliveira 

(2022, p. 112), por exemplo, se o motivo para “criar uma série de regras processuais 
de maior proteção ao réu é a natureza sancionatória da demanda”, não há nenhuma 
“razão para aplicá-las naquilo que a pretensão se limita à reparação de dano sofrido 
pela pessoa jurídica”.

Elucidando a linha de raciocínio adotada, os autores sustentam que o art. 17, § 
6º, II, da Lei nº 8.429/1992, que afasta a presunção de veracidade dos fatos alegados 
pelo autor na hipótese de revelia do réu, não é aplicável para a comprovação do dano 
ou para a quantificação do seu valor. Do mesmo modo, o art. 17, § 19, II, segundo 
o qual é proibida a distribuição dinâmica do ônus da prova, embora seja coerente 
quanto aos fatos relacionados à configuração do ato de improbidade, não incide na 
demonstração do prejuízo ao patrimônio público ou na apuração do seu quantum 
(2022, p. 112).

Em sentido semelhante, Calil Simão assevera que o ressarcimento ao erário, por 
ter caráter secundário e acessório no contexto da Lei nº 8.429/1992, não tem o condão 
de desvirtuar a sua natureza sancionadora. Ainda que a recomposição do patrimônio 
público esteja presente em uma ação de improbidade administrativa, devem incidir 
nessa parte as regras da responsabilidade civil:

Por essas razões, temos defendido que a ação de improbidade 
administrativa é uma ação genuinamente punitiva, sendo 
a função reparadora acidental. E, por ser ela secundária 
ou acessória, depende da principal para ser veiculada. Em 
outras palavras, as regras aplicáveis à ação de improbidade 
administrativa são aquelas referentes ao Direito Punitivo. 
Eventualmente, quando houver uma tutela reparatória 
agregada à tutela punitiva, aí, sim – mas somente referente 
a ela –, teríamos a aplicação das regras respectivas da 
responsabilidade civil. Contudo, essas regras de maneira 
alguma poderiam refletir no conteúdo punitivo (2022, p. 347). 

A reparação dos danos causados por atos ímprobos, portanto, não é regida pelo 
art. 17-C, § 2º, sobretudo porque o próprio legislador optou por afastar a tutela do 
patrimônio público do âmbito de incidência da Lei nº 8.429/1992 com a inclusão do 
art. 17-D, caput e parágrafo único.

A solidariedade nesse contexto é disciplinada pelo regramento geral da 
responsabilidade civil, mais especificamente pelo art. 942, caput, do Código Civil, cujo 
texto estabelece que “os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de 
outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um 
autor, todos responderão solidariamente pela reparação” (BRASIL, 2002).

Esse dispositivo da codificação civilista, aliás, tem sido apontado há muito tempo 
como a razão pela qual a recomposição do patrimônio público é solidária. Ainda em 
2013, foi utilizado para ilustrar a edição do Enunciado 558 da VI Jornada de Direito Civil, 
segundo o qual “são solidariamente responsáveis pela reparação civil, juntamente 
com os agentes públicos que praticaram atos de improbidade administrativa, as 
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pessoas, inclusive as jurídicas, que para eles concorreram ou deles se beneficiaram 
direta ou indiretamente” (BRASIL, 2013).

Na ocasião, o Conselho da Justiça Federal apresentou a seguinte justificativa 
para redigir a tese:

O art. 942, caput e parágrafo único, do Código Civil materializa 
tanto o princípio da imputação civil dos danos quanto o 
princípio da responsabilidade solidária de todos aqueles que 
violam direito alheio […] Há uma acentuada preocupação, 
no entanto, pois não raro a defesa dos infratores pontua que 
não se pode estabelecer condenação de natureza fortemente 
punitiva, como o é a decretação da perda dos bens, sem uma 
tipificação legal estrita. Assim, enquanto não for editada nova 
regulação para a matéria, defendemos a necessária aplicação 
do art. 942, caput e parágrafo único, do Código Civil como 
suporte legal para a responsabilidade solidária de todos os 
envolvidos na prática de atos de improbidade administrativa, 
sejam ou não agentes públicos (BRASIL, 2013).

Assim, tem-se que o ressarcimento ao erário dos danos decorrentes da prática 
de atos ímprobos prossegue solidário mesmo após o advento da Lei nº 14.230/2021, 
porquanto o fundamento jurídico que subsidia esse regime de responsabilidade é o 
art. 942, caput, do Código Civil, e não o art. 17-C, § 2º, da Lei nº 8.429/1992.

3. ALCANCE NORMATIVO DO ART. 17-C, § 2º, DA LEI Nº 8.429/1992

Sem embargo das considerações tecidas até aqui, é pertinente demonstrar que 
o regime solidário na recomposição do patrimônio público não seria afastado das 
ações de improbidade administrativa, ao menos não de forma absoluta, ainda que o 
art. 17-C, 2º, da Lei nº 8.429/1992 encontrasse aplicação no âmbito do ressarcimento 
ao erário. 

Isso porque uma leitura atenta desse dispositivo demonstra que a proibição 
da solidariedade foi veiculada de forma bastante específica pelo legislador apenas 
quanto às sentenças condenatórias. Vale dizer, a condenação foi erigida como o 
marco a partir do qual o caráter solidário fica vedado, de sorte que, por meio de 
uma interpretação literal do próprio art. 17-C, § 2º, continuaria sendo perfeitamente 
aplicável o regramento da codificação civilista nos atos anteriores a esse momento. 

Não se ignora que a análise literal nem sempre é a técnica mais oportuna 
para o processo de transformação do texto legal em norma, pois a unidade é uma 
característica ímpar do ordenamento jurídico. É cediço na Teoria Geral do Direito 
que os dispositivos não devem ser analisados de modo isolado, mas sim em conjunto 
com as demais disposições legislativas existentes. Conforme ensina Norberto Bobbio 
(2014, p. 81), “as normas de um ordenamento, ou, mais exatamente, de uma parte do 
ordenamento constituem uma totalidade ordenada”, elas “não estão isoladas, senão 
que se tornam parte de um sistema”.

Carlos Maximiliano (2011, p. 104) se posiciona do mesmo modo, afirmando 
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que o conjunto de leis existentes no ordenamento jurídico “não é um conglomerado 
caótico de preceitos; constitui vasta unidade, organismo regular, sistema, conjunto 
harmônico de normas coordenadas, em interdependência metódico, embora fixada 
cada uma no seu lugar próprio”.

Também não se desconhece que inexistem métodos interpretativos apriorísticos. 
Segundo o magistério de Hans Kelsen (2021, p. 86 e 87), apesar do esforço empreendido 
pela comunidade jurídica, até o momento não se obteve êxito em construir um método 
prévio e abstrato pelo qual se decida qual das diversas abordagens hermenêuticas 
existentes deve preponderar sobre as outras, pois cada uma delas conduz apenas a 
uma entre as várias possibilidades normativas existentes, não à única norma correta. 

É por essa razão que, segundo regra hermenêutica comezinha, deve-se atentar 
para todo o conjunto legislativo que o permeia o objeto a ser interpretado. Cabe ao 
intérprete  comparar “o dispositivo sujeito a exegese, com outros do mesmo repositório 
ou de leis diversas”, pois “por umas normas se conhece o espírito das outras. Procura-
se conciliar as palavras antecedentes com as consequentes, e do exame das regras em 
conjunto deduzir o sentido de cada uma” (MAXIMILIANO, 2011, p. 104).

Essa linha de raciocínio, aliás, já foi acolhida expressamente pelo Supremo 
Tribunal Federal no julgamento da ADI 101, para quem “não se interpreta o direito 
em tiras; não se interpreta textos normativos isoladamente, mas sim o direito, no 
seu todo – marcado, na dicção de Ascarelli, pelas suas premissas implícitas” (BRASIL, 
2009). 

A norma extraída por meio da interpretação literal do art. 17-C, § 2º, da Lei 
nº 8.429/1992, em especial do seu termo condenação, – qual seja, a de que a 
solidariedade na reparação do erário só seria vedada a partir da sentença proferida 
na ação de improbidade administrativa – revela-se bastante adequada, pois, além de 
conferir coerência ao conjunto legislativo, é convergente com o resultado obtido por 
outras técnicas hermenêuticas.

Entre elas, pode-se citar a que advém do brocado latino verba cum effectu 
sunt accipienda, segundo o qual a lei não contém palavras inúteis. O axioma parte 
da premissa de que todas as expressões que constam no texto legal devem ser 
consideradas na atividade interpretativa, sob pena de se deturpar a mens legis. 

A presença de cada uma das expressões da redação legislativa é fruto de 
uma escolha intencional do legislador, que, vendo-se diante de diversas opções no 
vernáculo, elege apenas uma em detrimento das demais. Esse processo de eliminação 
não pode ser tomado como aleatório ou de menor relevância, pois fornece elementos 
para o intérprete captar qual é o real comando que emana do texto legal:

Devem-se compreender as palavras como tendo alguma 
eficácia. As expressões do Direito interpretam-se de modo 
que não resultem frases sem significação real, vocábulos 
supérfluos, ociosos, inúteis. Pode uma palavra ter mais de 
um sentido e ser apurado o adaptável à espécie, por meio do 
exame do contexto ou por outro processo; porém a verdade é 
que sempre se deve atribuir a cada uma a sua razão de ser, o 
seu papel, o seu significado, a sua contribuição para precisar o 
alcance da regra positiva. […] Dá-se valor a todos os vocábulos 
e, principalmente, a todas as frases, para achar o verdadeiro 
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sentido de um texto; porque este deve ser entendido de modo 
que tenham efeito todas as suas provisões, nenhuma parte 
resulte inoperativa ou supérflua, nula ou sem significação 
alguma (MAXIMILIANO, 2011, p. 204). 

Em alguma medida, desprezar a existência de uma palavra equivale a uma 
atividade legislativa do intérprete, que passa a moldar a norma partindo apenas 
das palavras que lhe convém, e não da redação posta pelo legislador, matéria-prima 
hermenêutica por excelência. Ao ignorar um termo de efeitos ampliativos, por 
exemplo, o intérprete restringirá indevidamente o alcance almejado pelo legislador. 
E, se não considerar um termo de efeitos redutivos, alargará o âmbito de incidência 
para hipóteses não pretendidas. 

A necessidade de levar em consideração todas as expressões utilizadas em 
determinado dispositivo legal é particularmente acentuada quando se empregam 
palavras contundentes ou com alta carga axiológica, como os advérbios de negação 
ou as que fazem alusão a marcos processuais bem definidos.

Não por acaso, essa ferramenta já foi utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça11 
e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná12 como uma forma de ratificar que a 
observância das disposições literais do ordenamento jurídico é uma técnica legítima. 
Ou, ainda, para afastar o elastecimento da amplitude semântica das expressões 
contidas na lei, prática que as tornariam inúteis para a norma em questão13.

Sob esse ponto de vista, não é razoável defender que o art. 17-C, § 2º, da Lei nº 
8.429/1992 vedou totalmente a solidariedade nas ações de improbidade administrativa, 
uma vez que, para tanto, seria necessário desconsiderar completamente a presença 
da palavra condenação no texto do dispositivo ou mitigar a rigidez da etapa processual 
que ela representa. 

Uma segunda técnica que corrobora a interpretação literal em apreço se refere 
à máxima de que as normas restritivas de direito não se interpretam ampliativamente 
ou, ainda, de que normas restritivas não admitem interpretação extensiva, proveniente 
da expressão exceptiones sunt strictissimoe interpretationis (MAXIMILIANO, 2011, p. 
192), já utilizada  pelo Superior Tribunal de Justiça14.

Considerando que o art. 17-C, § 2º, da Lei nº 8.429/1992 consiste em nítida 
restrição ao conteúdo geral do art. 942, caput, do Código Civil, o qual, por sua vez, 
disciplina um direito da pessoa jurídica ou natural lesada por atos ilícitos, é facilmente 
perceptível que a palavra condenação deve ser lida literalmente.

A concessão de efeitos extensivos aqui expandiria a proibição do regime 
solidário no ressarcimento do patrimônio público para além do que foi expressamente 
consignado, exegese que não encontra amparo hermenêutico e que atenta contra o 
direito fundamental à probidade administrativa.

11 AgReg no HC 686.141 (BRASIL, 2021b) e REsp 1.539.635 (BRASIL, 2021d).
12 AI 1.617.231-9 (PARANÁ, 2017).
13 De acordo com o Superior Tribunal de Justiça nos EDcl nos EDcl no CC 124.794 (BRASIL, 
2015).
14 REsp 728.753 (BRASIL, 2006a) e REsp 806.027 (BRASIL, 2006b).
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Outra técnica a ser observada nesta discussão é a interpretação topográfica, 
que consiste na análise das disposições legislativas de acordo com a sua posição na 
estrutura lei. A separação do diploma legal em capítulos temáticos, ou de um artigo 
em parágrafos, incisos e alíneas, são formas de organizar sistematicamente assuntos 
que guardam pertinência temática. 

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.771.304, já seguiu essa 
linha de raciocínio, apregoando que “a melhor exegese, segundo a interpretação 
topográfica, essencial à hermenêutica, é de que os parágrafos não são unidades 
autônomas, estando direcionados pelo caput do artigo a que se referem” (BRASIL, 
2019a).

A análise da palavra condenação, que consta no art. 17-C, § 2º, portanto, deve 
ser feita no contexto macro em que foi inserida, qual seja, a de um artigo que trata 
unicamente das sentenças nas ações de improbidade. Esse alto grau de especificidade 
observado não pode ser considerado como uma mera coincidência ou atecnia 
legislativa, mas sim como uma manifestação inequívoca da Lei nº 8.429/1992.

A vedação à solidariedade no ressarcimento ao erário ter sido expressamente 
direcionada à condenação, bem como ter sido prevista em dispositivo que trata 
apenas das sentenças, reflete a vontade deliberada do legislador, que, por meio da 
organização espacial do parágrafo, reiterou que o recorte à regra genérica do art. 
942 do Código Civil é pontual aos éditos condenatórios das ações de improbidade 
administrativa, não aos momentos processuais anteriores.

Por fim, uma última técnica diz respeito à linha argumentativa a contrario, que 
encontra expoentes em diversos brocados latinos, como o ubi lex voluit dixit, ubi noluit 
tacuit (quando a lei quis dizer algo, o fez expressamente, e quando não quis, silenciou) 
e o ubi lex non distinguir nec nos distinguere debemus (onde a lei não distingue, não 
cabe ao intérprete distinguir), ambos utilizados de forma recorrente pelo Supremo 
Tribunal Federal15 e pelo Superior Tribunal de Justiça16.

Embora cada um tenha as suas particularidades, todos partem da premissa 
de que uma lei proibitiva, além de vedar determinada situação de forma explícita, 
contém inafastável consequência oposta: permitir tudo o que não foi proibido. 

Noberto Bobbio, ao tratar da teoria da norma geral exclusiva, explica que se 
determinada circunstância é restringida pela literalidade do texto legal, naturalmente 
está se permitindo, por meio de uma interpretação a contrario sensu, tudo o quanto não 
foi vedado. Segundo o autor, “todos os outros comportamentos não compreendidos 
na norma particular são regulados por uma norma geral exclusiva, quer dizer, pela 
regra que exclui […] todos os comportamentos […] que não fazem parte daquele 
previsto pela norma particular” (2014, p. 127 e 128). 

Corroborando essa posição, Pierluigi Chiassoni (2020) leciona sobre o raciocínio 
denominado a contrario com função puramente interpretativa:

Um raciocínio fundado nessa diretiva serve (tipicamente) 
para colmatar lacunas explícitas. Tem função criativa anti-

15 RHC 86.998 (BRASIL, 2007).
16 REsp 1.433.031 (BRASIL, 2014b), REsp 1.609.251 (BRASIL, 2020c) e EDcl no MS 22.157 
(BRASIL, 2019b).
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inclusiva: exclui a integração das lacunas mediante analogia 
ou raciocínio a fortiori criativos. O silêncio sobre o caso não 
regulado, identificado tipicamente à base de uma leitura 
literal da disposição pertinente, deve ser entendido como 
presença de uma volição negativa e, portanto, como presença 
de uma norma implícita oposta […] Essa premissa é de fato 
uma concretização da diretiva de integração a contrario, 
segundo a qual: “Se existe uma norma que prescreve uma 
certa consequência normativa para uma certa classe de fatos 
(casos, situações, etc.), então se deve concluir que existe 
também outra norma, a qual prescreve a consequência 
normativa oposta para toda classe de fatos diferente da 
classe disciplinada pela primeira norma”. E isso por força de 
um princípio que, na tradição metodológica ocidental, sói 
formular-se mediante brocardos como Lex ubi voluit dixit, ubi 
tacuit noluit.

Prossegue o doutrinador afirmando que esses métodos vedam a concessão 
de efeitos extensivos a determinado dispositivo legal, pois eles consideram que se 
fosse a intenção do legislador estabelecer a regulamentação jurídica para situações 
específicas, isso teria sido feito explicitamente. Em outras palavras, se a expressão da 
lei está regulando literalmente um caso específico, não se pode incluir no seu âmbito 
de incidência um caso diferente, que não seja diretamente subordinado à expressão 
literal. Não haveria cabimento conceder efeitos extensivos, pois a lacuna legislativa 
que recai sobre o caso não disciplinado, na verdade, consiste na vontade deliberada 
de não legislar sobre essa hipótese:

Para todos os x e para todos os y, se x é um caso compreendido 
no significado literal de um termo de uma disposição, e y é 
um caso diferente de x, então, deve-se evitar incluir também 
y no significado daquele termo. Um raciocínio fundado 
sobre essa diretiva serve para obter de uma disposição a 
norma correspondente à interpretação literal dos seus sinais 
descritivos, qualquer que seja. Exclui, seja a interpretação 
extensiva, seja a interpretação restritiva da disposição. Cria 
(corrobora a presença de) uma lacuna explícita no que atine 
aos casos diferentes dos casos compreendidos no significado 
literal das disposições. O silêncio equivale à ausência de 
volição (não volição) – e, portanto, à ausência de uma norma 
(2020).

Tendo em vista essas diretrizes, sobretudo a de que quando a lei quer, ela 
dispõe expressamente, e quando não quer, silencia, constata-se que, ao ter vedado a 
solidariedade apenas na fase da condenação da ação de improbidade administrativa, 
a Lei nº 8.429/1992 teria indiretamente autorizado a permanência desse regime nas 
etapas processuais anteriores. 
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Até porque, se quisesse ter vedado a solidariedade de forma geral, bastaria 
o legislador ter realizado alguma outra menção nesse sentido. Entretanto, não há 
nenhuma outra referência sobre o regime solidário além daquela do art. 17-C, § 2º. 
Mesmo quando se tratou do ressarcimento ao erário nos arts. 8º, 12, 16, 17-B e 18, 
caput, não foi feita ressalva alguma sobre a necessidade de cada agente que praticou 
o ato ímprobo responder apenas no limite de sua participação na empreitada ilícita.

A nova redação dada ao art. 16 da Lei nº 8.429/1992, por exemplo, apesar de ter 
permitido a indisponibilidade de bens para fins de reparação do patrimônio público, 
não estabeleceu condicionantes para a obrigação solidária que decorre do art. 942 do 
Código Civil. As disposições que ali constam, em verdade, são antagônicas à fixação 
individualizada da responsabilidade de cada agente ímprobo, pois no seu caput e 
no § 1017 foi dada franca preferência para o integral ressarcimento, indicando que, 
ao menos nessa etapa cautelar, o direito fundamental à probidade administrativa 
recebeu proteção privilegiada quando comparado com eventuais direitos patrimoniais 
particulares.

A ausência de qualquer outra alusão ao regime solidário na Lei nº 8.429/1992 
consiste em clássico silêncio legislativo, isto é, a “opção do legislador em excluir, 
intencionalmente, certo fato do comando legal” (DINIZ, 2008, p. 292).

Nessa hipótese, não é possível utilizar ferramentas legislativas para suprir a falta 
de regulamentação, pois  “não cabe ao intérprete dilatar aquilo que a Lei nitidamente 
quis restringir” (PARANÁ, 2017a), uma vez que “a interpretação extensiva não é 
admitida nas situações em que o legislador, em silêncio eloquente, optou por não 
incluir determinada hipótese […], sob pena de o Judiciário atuar como legislador 
positivo, o que lhe é vedado” (PARANÁ, 2017b).

Essa constatação é reforçada pelo fato de que o ressarcimento ao erário é um 
direito essencial da pessoa jurídica lesada pelo ato de improbidade administrativa, 
característica que afasta a possibilidade de interpretação extensiva, conforme apregoa 
o Superior Tribunal de Justiça: “o Poder Judiciário não pode dar interpretação extensiva 
proibitiva sobre aquilo que não está contido no texto legal e que não corresponde à 
vontade literal do legislador, sobretudo, para justificar a retirada de um direito ou o 
tolhimento de uma pretensão” (BRASIL, 2021c).

Portanto, ainda que se defenda que o art. 17-C, § 2º, da Lei nº 8.429/1992 regule 
o ressarcimento dos danos ocasionados ao erário pela conduta ímproba, eventual 
restrição da solidariedade se daria somente a partir da condenação. Além do mais, 
o legislador não poderia promover um afastamento completo do regime solidário 
nesse contexto, sob pena de inconstitucionalidade do dispositivo, conforme se passa 
a demonstrar a seguir. 

17 O art. 16, caput, prevê que, na ação por improbidade administrativa, o pedido de 
indisponibilidade de bens dos réus tem como finalidade garantir a integral recomposição 
do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito. Já o seu § 10 
estabelece que a indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o 
integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente 
aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita 
(BRASIL, 1992). 
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4. PROIBIÇÃO DA PROTEÇÃO DEFICIENTE

A recomposição do patrimônio público está diretamente atrelada à concretização 
da probidade administrativa e, conforme atestado pelo próprio art. 37, § 4º, da 
Constituição Federal, constitui um dos seus principais conteúdos. O dispositivo, ao 
determinar que os atos de improbidade administrativa importarão o ressarcimento 
ao erário, elegeu a reparação dos danos como consequência ínsita e inafastável à 
prática dessa ordem de ilícitos. 

Realmente, não seria razoável imaginar a tutela adequada da probidade 
administrativa sem a existência de mecanismos que assegurem a eficaz recuperação 
dos prejuízos suportados pela vítima dos atos ímprobos. Um sistema de proteção 
nesses moldes estaria voltado apenas aos aspectos preventivos dos atos ímprobos, 
ignorando a necessidade de preservar também os instrumentos de atuação sob o 
enfoque repressivo, que visem a eliminar, ou ao menos a atenuar, os reflexos nocivos 
da improbidade administrativa. 

Nesse contexto, o regime solidário assume papel crucial no ressarcimento ao 
erário: ao permitir que cada um dos agentes responda por todo o dano causado, 
a chance de se obter a integral reparação do prejuízo aumenta consideravelmente, 
pois o acervo patrimonial com aptidão de ser demandado para essa finalidade é 
potencialmente maior. 

O protagonismo da solidariedade é sobremaneira evidenciado na atual quadra 
histórica, em que os instrumentos tecnológicos permitem uma rápida dispersão e 
ocultação patrimonial, característica que, como destacado pelo Superior Tribunal de 
Justiça no REsp 1.366.721 (BRASIL, 2014a), pode tornar irreversível a lesão ocasionada 
ao erário. 

Sob essa perspectiva, a proibição do regime solidário na recomposição do 
patrimônio público coloca em risco a higidez da probidade administrativa, o que não 
pode ser aceito, dado o caráter de direito fundamental que ela ocupa no ordenamento 
jurídico brasileiro. 

A afirmação decorre principalmente do já mencionado art. 37, § 4º, da 
Constituição Federal. Mas não só. Roberto Lima Santos (2012) afirma que ela é 
retratada diversas vezes ao longo do texto constitucional, podendo ser percebida no 
(i) art. 1º, caput, que estabelece o princípio republicano; (ii) art. 1º, parágrafo único, 
que dispõe sobre o princípio democrático; (iii) art. 1º, I a V, que elenca os fundamentos 
da República; (iv) art. 3º, I a IV, que enumera os objetivos fundamentais da República; 
(v) art. 4º, I e VI, que adota a prevalência dos direitos humanos e da defesa da paz 
como um baluarte nas relações internacionais; (vi) art. 14, § 9º, que elege a sanção 
de inegabilidade como uma forma de sua proteção; (vii) art. 15, V, que autoriza a 
cassação dos direitos políticos dos agentes ímprobos; (viii) art. 37, caput, que aponta 
como princípios da Administração Pública a legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência; (ix) art. 85, V, que considera como crime de responsabilidade 
os atos do Presidente da República que atentem contra a probidade na Administração.

A ênfase com que o assunto foi abordado retrata a nítida preocupação do Poder 
Constituinte Originário em rechaçar as condutas de má gestão da coisa pública, fato 
que tem sido apontado por Juarez Freitas (2009, p. 42), Waldo Fazzio Júnior (2015, p. 
14), Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves (2011, p. 859) como um imperativo para 
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elevar a probidade administrativa ao status de verdadeiro direito fundamental.
É interessante notar que a especial proteção conferida à proteção do patrimônio 

público não é uma realidade isolada do ordenamento jurídico brasileiro, pois diversos 
tratados internacionais, inclusive muitos dos quais o Brasil é signatário18, endossam a 
probidade administrativa como uma das principais vertentes do combate à corrupção 
e como uma forma de promoção dos direitos humanos (RAMOS, 2002, p. 7).

Por conta dessa envergadura constitucional, Virgílio Afonso da Silva (2011, p. 
197) defende que eventuais restrições à probidade administrativa devem ser postas 
ao crivo do teste da proporcionalidade e a todo ônus argumentativo dele decorrente, 
com o objetivo de averiguar se o conteúdo do seu núcleo duro não foi violado. 

De acordo com o autor (2002, p. 28), a regra da proporcionalidade possui tanto 
uma dimensão negativa, materializada na proibição do excesso, quanto um aspecto 
positivo, denominado de proibição da insuficiência, que impele o Poder Público a não 
se omitir ou atuar insuficientemente sobre os bens jurídicos que estão sob sua tutela. 

Nesse compasso, Daniel Sarmento e Cláudio Pereira de Souza Neto (2021, p. 
482), defendem que o Estado ofende a Constituição Federal não apenas quando 
pratica excessos, intervindo de maneira exagerada ou indevida nas relações sociais, 
“mas também quando deixa de agir em prol dos direitos fundamentais ou de outros 
bens jurídicos relevantes, ou o faz de modo insuficiente”.

Parcela significativa da doutrina é partidária da mesma tese. Além de autoras 
como Ana Carolina Lopes Olsen19, pode-se mencionar, ainda, os dizeres de Ingo 
Wolfgang Sarlet, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero (2021, p. 399):

Poderá o Estado frustrar seus deveres de proteção atuando de 
modo insuficiente, isto é, ficando aquém dos níveis mínimos 
de proteção constitucionalmente exigidos ou mesmo deixando 
de atuar (…) É nesse sentido – como contraponto à assim 
designada proibição de excesso – que expressiva doutrina e 
inclusive jurisprudência têm admitido a existência daquilo 
que se convencionou chamar de proibição de insuficiência 
(no sentido de insuficiente implementação dos deveres de 
proteção do Estado e como tradução livre do alemão).

A conjuntura em voga não é estranha ao contexto jurisprudencial. No Brasil, 

18 Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em 
Transações Comerciais Internacionais, internalizada pelo Decreto nº 3.678/2000; Convenção 
Interamericana contra a Corrupção, internalizada pelo Decreto nº 4.410/2002; e Convenção 
das Nações Unidas contra a Corrupção, internalizada pelo Decreto nº 5.687/2006.
19 “Segundo a proibição da atuação insuficiente, tanto o legislador, quando da 
especificação de normas relativas a direitos fundamentais sociais prestacionais, quanto 
o administrador, quando da realização de atos concretos de prestação social, estão 
obrigados a alcançar limites mínimos do fim estabelecido na norma. Trata-se da aplicação 
da proporcionalidade para o fim de resguardar a efetividade da prestação positiva prevista 
em uma norma de direito fundamental social, de modo que a ação dos poderes públicos 
também deverá ser submetida aos exames de adequação, necessidade e proporcionalidade 
em sentido estrito” (2012, p. 83 e 84). 
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o Supremo Tribunal Federal20 já adotou o princípio da proporcionalidade pela 
proteção insuficiente como mecanismo idôneo para assegurar que o Estado cumpra, 
na justa medida, os seus deveres de proteção. E, na seara internacional, o Tribunal 
Constitucional Federal da Alemanha reconheceu que compete ao Poder Público 
promover medidas normativas e fáticas “suficientes para cumprir seu dever de tutela, 
que levem ao alcance de uma proteção adequada e, como tal, efetiva” (SCHWABE, 
2005, p. 276).

Assim, acaso o art. 17-C, § 2º, da Lei nº 8.429/1992 tivesse afastado completamente 
o regime solidário no ressarcimento ao erário, a tutela jurídica conferida à probidade 
administrativa seria insuficiente, diminuindo de modo exponencial a probabilidade de 
êxito na reparação integral dos danos.

Não se ignora que o art. 37, § 4º, da Constituição Federal, ao dispor que os 
atos de improbidade administrativa importarão o ressarcimento ao erário na forma e 
gradação previstas em lei, conferiu uma certa dose de autonomia ao Poder Legislativo 
para disciplinar o modo pelo qual a recomposição do patrimônio público se daria. 

Todavia, essa margem de conformação não é ilimitada e deve preservar o núcleo 
essencial da probidade administrativa, que não pode ser enfraquecido ou inviabilizado 
por meio de leis ordinárias. O legislador, ao exercer a regulamentação de direitos, 
“deve respeitar o seu núcleo essencial, dando as condições para a implementação dos 
direitos constitucionalmente assegurados”. E o Judiciário, por sua vez, “deve corrigir 
eventual distorção para se assegurar a preservação do núcleo básico que qualifica o 
mínimo existencial” (LENZA, 2021, p. 1.875).

De acordo com o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, a liberdade conferida 
pelo referido art. 37, § 4º, é regrada, devendo ser exercida dentro das balizas dos 
princípios regentes da atividade estatal, previstos no caput do dispositivo (PARANÁ, 
2019a).

Portanto, ainda que tivesse vedado a solidariedade de modo absoluto no 
ressarcimento ao erário, o art. 17-C, § 2º, da Lei nº 8.429/1992 seria inconstitucional 
por conferir proteção deficiente ao direito fundamental da probidade administrativa. 

5. PRINCÍPIO DA ISONOMIA

Além dos argumentos expostos até aqui, existe ainda mais um motivo pelo qual 
o regime solidário não poderia ser dissociado da reparação dos danos causados por 
atos ímprobos: o princípio da isonomia.

É que, se o art. 17-C, § 2º, da Lei nº 8.429/1992 estabelecesse que é vedada a 
solidariedade no ressarcimento ao erário, o dispositivo instituiria aos réus em ações 
de improbidade administrativa um privilégio que não é extensível aos réus das demais 
espécies de ações judiciais, que, por conta do art. 942, caput, do Código Civil, são 
responsáveis de modo solidário pelos ilícitos que tenham perpetrado em conjunto. 

Vale dizer, o dispositivo criaria dois regramentos distintos quanto à 
responsabilidade  na reparação dos prejuízos infligidos ao patrimônio de outrem. Um 
aplicável apenas às ações de improbidade administrativa, no qual os réus só arcariam 

20 A título de exemplo, cita-se a ADI 5.874 (BRASIL, 2019) e o AgReg no ARE 1.320.606 
(BRASIL, 2021a).
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com o dano para o qual concorreram. E outro destinado às ações de índole civil, em 
que cada um dos réus poderiam ser demandados a reparar solidariamente todo o 
dano. 

Por conseguinte, a pessoa jurídica lesada pela prática de algum ato ímprobo 
não poderia buscar demandar de cada um dos agentes a satisfação de todo o 
dano, enquanto a vítima de uma dívida civil comum, até mesmo aquelas oriundas 
das mais banais intercorrências cotidianas, teria a conveniência de satisfazer o seu 
crédito integralmente de qualquer devedor, utilizando-se do regime solidário de 
responsabilização. 

A discrepância instituiria um regime jurídico notoriamente mais gravoso à 
Administração Pública, caracterizando nítida desequiparação de tratamento para 
sujeitos submetidos à mesma circunstância fática, qual seja, ter seu patrimônio lesado 
por mais de um indivíduo.

A doutrina é categórica ao rechaçar tal forma de distinção, pois o conteúdo do 
princípio da isonomia funciona como um anteparo aos abusos do legislador, impedindo 
que a sua atuação produza desequilíbrios arbitrários, aleatórios e preconceituosos 
no tratamento de qualquer matéria (MORAES, 2013, p. 112 e 113). Está consolidado 
há muito tempo o entendimento de que “a lei não deve ser fonte de privilégios ou 
perseguições, mas sim instrumento regulador da vida social que necessita tratar 
equitativamente os cidadãos” (MELLO, 2021, p. 9 e 10).

Não se ignora que nem toda desequiparação promovida pelo legislador 
necessariamente acarreta ofensa ao princípio da isonomia, haja vista que ela 
eventualmente pode concretizar a igualdade na sua acepção material, isto é, por meio 
das denominadas ações afirmativas ou discriminações positivas. 

Como já consignado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 640.905, esse 
postulado “não se resume ao tratamento igualitário em toda e qualquer situação 
jurídica, mas, também, na implementação de medidas com o escopo de minorar 
os fatores discriminatórios existentes, impondo, por vezes, tratamento desigual em 
circunstâncias específicas” (BRASIL, 2016). 

Entretanto, ao apreciar casos que versem sobre potenciais violações ao princípio 
da isonomia, a doutrina tem exigido que o regime jurídico desigual estabelecido por 
lei deve promover os valores tutelados constitucionalmente. Em outras palavras, a 
desequiparação estatuída deve ser feita visando a prestigiar determinada norma da 
Constituição Federal:

As discriminações são recebidas como compatíveis com a 
cláusula igualitária apenas e tão somente quando existe 
um vínculo de correlação lógica entre a peculiaridade 
diferencial acolhida, por residente no objeto, e a 
desigualdade de tratamento em função dela conferida, desde 
que tal correlação não seja incompatível com interesses 
prestigiados na Constituição […] As vantagens calçadas 
em alguma peculiaridade distintiva hão de ser conferidas 
prestigiando situações conotadas positivamente ou, 
quando menos, compatíveis com os interesses acolhidos no 
sistema constitucional. […] Deveras, a lei não pode atribuir 
efeitos valorativos ou depreciativos a critério especificador 
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em desconformidade ou contradição com os valores 
transfundidos no sistema constitucional ou nos padrões ético-
sociais acolhidos neste ordenamento. […] De logo, importa, 
consoante salientado, que haja correção lógica entre o critério 
desigualador e a desigualdade de tratamento. Contudo, ainda 
se requer mais, para lisura jurídica das desequiparações. Sobre 
existir nexo lógico, é mister que este retrate concretamente um 
bem – e não um desvalor – absorvido no sistema normativo 
constitucional […] Não é qualquer fundamento lógico que 
autoriza desequiparar, mas tão só aquele que se orienta 
na linha de interesses prestigiados na ordenação jurídica 
máxima. Fora daí ocorrerá incompatibilidade com o preceito 
igualitário (MELLO, 2021, p. 17, 18, 42, 43 e 44). 

Dessa maneira, nenhuma desequiparação pode ser promovida se criar um 
regramento normativo próprio que não assegure os ideais acolhidos pela ordem 
constitucional. O parâmetro para avaliar se a diferença instituída por lei é válida ou 
não reside justamente nos valores consagrados na Constituição (EFFTING, 2012, p. 88 
e 89).

E, se a igualdade só é lesada quando o elemento discriminador não se encontrar 
a serviço de uma finalidade acolhida pelo direito (MORAES, 2013, p. 112), vedar o 
regime solidário na recomposição do patrimônio público se revela incompatível com 
a Constituição Federal, porquanto não é coerente sustentar que o seu art. 37, § 4º, 
admita instrumentos que, em alguma medida, enfraqueçam a proteção da probidade. 
Pelo contrário, o comando que dele emana é diametralmente oposto: há verdadeira 
ordem ao legislador infraconstitucional para que sejam editadas leis que efetivamente 
ofereçam garantias nessa seara.

Como a solidariedade reflete diretamente na eficácia do ressarcimento ao erário, 
que, por sua vez, representa um conteúdo essencial da probidade administrativa – 
fato, aliás, reconhecido pelo já citado art. 37, § 4º –, não pode o Poder Legislativo criar 
regramentos jurídicos desiguais e que afrontem o mandamento constitucional, seja 
sob qual pretexto for. 

Por tal razão, eventual interpretação do art. 17-C, § 2º, da Lei nº 8.429/1992 
que afaste a solidariedade por completo do ressarcimento ao erário nas ações de 
improbidade administrativa seria, também, inconstitucional por violar o princípio da 
isonomia. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após as reformas ocasionadas pela Lei nº 14.230/2021, as ações de improbidade 
administrativa passaram a ter cunho exclusivamente sancionador e não podem mais 
veicular pretensões que não sejam a aplicação das penas de caráter pessoal previstas 
na Lei nº 8.429/1992, conforme determinação contida no art. 17-D, caput.

Por uma opção legislativa veiculada no parágrafo único desse dispositivo, a 
proteção do patrimônio público, incluído aqui o ressarcimento ao erário, e as demais 
consequências que os atos ímprobos eventualmente causem na seara civil, passam a 
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ter como diploma legislativo de regência a Lei nº 7.347/1985, que trata da ação civil 
pública. 

Diante dessa nova roupagem dada ao microssistema de proteção da probidade 
administrativa, o art. 17-C, § 2º, da Lei nº 8.429/1992, quando dispõe que é vedada 
qualquer espécie de solidariedade na condenação por atos ímprobos, não está se 
referindo à reparação dos danos causados por essa ordem de ilícito, mas tão somente 
às penalidades de perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio; 
perda da função pública; suspensão dos direitos políticos; pagamento de multa civil; e 
proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais 
ou creditícios, previstas no art. 12, I, II e III.

O ressarcimento dos prejuízos infligidos ao patrimônio público submete-se ao 
regramento geral da responsabilidade civil, notadamente aquele instituído pelo art. 
942, caput, do Código Civil, segundo o qual todos os indivíduos que concorram para 
a lesão de direito alheio respondem solidariamente pela sua reparação. Portanto, 
a despeito das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, o ressarcimento ao 
erário dos danos decorrentes dos atos ímprobos tipificados na Lei nº 8.429/1992 
prossegue admitindo a responsabilidade solidária em face daqueles que praticaram 
os correspondentes ilícitos.

Ainda que assim não o fosse e eventualmente a Lei nº 8.429/1992 tivesse 
vocação para disciplinar o ressarcimento ao erário, a análise do seu art. 17-C, § 2º, à 
luz da interpretação literal e topográfica, e de outras técnicas hermenêuticas como 
ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit e exceptiones sunt strictissimoe interpretationis, 
demonstram que a solidariedade nesse âmbito não seria afastada por completo, mas 
tão somente a partir das sentenças condenatórias, permitindo a aplicação do regime 
solidário nas etapas processuais anteriores, inclusive para fins da indisponibilidade 
patrimonial de que trata o art. 16.

E nem poderia ser diferente, porque não é dado ao legislador ordinário restringir 
completamente a incidência da solidariedade na recomposição do patrimônio público, 
sob pena de incidir em flagrante inconstitucionalidade por violação aos princípios da 
proibição da proteção deficiente e da isonomia. 

O princípio da proibição da proteção deficiente impede a instituição de um 
regramento que dificulte consideravelmente as chances de um ressarcimento exitoso 
em favor do erário, pois essa reparação integral constitui uma das facetas do direito 
fundamental à probidade administrativa, por determinação do art. 37, § 4º, da 
Constituição Federal.

Além do mais, o afastamento absoluto da solidariedade acabaria por instituir 
dois regramentos distintos no ordenamento jurídico brasileiro: um aplicável ao 
ressarcimento dos danos causados por atos ímprobos, em que não seria possível 
demandar cada um dos devedores pela totalidade do prejuízo, e outro na recomposição 
dos demais ilícitos civis, que, com base no art. 942, caput, do Código Civil, permitiria 
responsabilização solidária de qualquer devedor. Esse panorama infringiria o princípio 
da isonomia, por consagrar regramento nitidamente mais gravoso à Administração 
Pública e em descompasso com a tutela constitucional conferida à probidade 
administrativa.
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PARENTALIDADE: UM DIREITO DOS PAIS OU UM MÚNUS SUBORDINADO AOS 
DIREITOS DOS FILHOS?

Luciano Matheus Rahal1

RESUMO: A noção de parentalidade enquanto reestruturação psíquica e afetiva 
de vida de modo a convergir às necessidades prioritárias dos filhos menores, seja 
de ordem psíquica, afetiva ou corporal, é produto de uma longa e lenta evolução 
histórica. Atualmente, seu exercício está dotado de caráter instrumental, visando a 
tutela e o desenvolvimento da personalidade dos filhos, num ambiente unido pelo 
afeto. Nesta perspectiva, empregando método-hipotético dedutivo, com base em 
pesquisa doutrinária e legal, o presente artigo pretende debater a natureza jurídica 
da parentalidade, analisando se a maternidade ou paternidade subsistem enquanto 
direitos da pessoa humana, ou se configuram um múnus público, de caráter social, 
visando a tutela dos direitos da personalidade das crianças.

PALAVRAS–CHAVE: Parentalidade. Direito Subjetivo. Múnus. Direito da 
Personalidade das crianças. Afetividade.

1. INTRODUÇÃO

O exercício da paternidade e maternidade ao longo da história sempre foram 
demarcados e influenciados pela cultura hegemônica de sua época, respondendo às 
necessidades então reputadas como fundamentais para a sociedade de então.

Nesta perspectiva, de uma prevalência absoluta da autoridade paterna sobre 
todos os membros da família, fundamentado na religião familiar, no período Romano 
primitivo, passou-se a um enfoque utilitarista sobre os filhos, de modo a garantir o 
sustento da entidade familiar e a sobrevivência futura da própria prole, quando em 
idade adulta, a partir da idade média.

Com a evolução dos costumes e o reconhecimento crescente da importância da 
educação na formação das crianças, nos períodos históricos seguintes, houve espaço 
para uma intimidade maior entre pais e filhos, abrindo espaço para a consolidação do 
afeto como elemento essencial da parentalidade. Esta nova parentalidade lastreada 
no afeto encontra sua natureza jurídica fincada no princípio do prioritário interesse 
da criança, verdadeira chave hermenêutica para a compreensão das relações entre 
pais e filhos, notadamente do exercício do poder familiar, com seus limites e deveres.

Neste sentido, os atuais direitos e garantias previstas no ordenamento 
jurídico brasileiro, notadamente de ordem trabalhista, assegurados aos genitores e 
gestantes, assim como as obrigações parentais correlatas, teriam caráter meramente 
instrumental, apontando exclusivamente para a proteção da criança ou do nascituro, 

1 Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas da Universidade 
Cesumar UNICESUMAR. Especialista em Direito de Família e Sucessões pela Universidade 
Anhanguera-Uniderp, em Direito Processual Civil pelo Centro Universitário Internacional - 
Uninter, em Direito Penal e Processual Penal pela UNIVEL-Cascavel. Promotor de Justiça pelo 
Ministério Público do Estado do Paraná desde 2005.
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sendo irrenunciáveis e indelegáveis pelos exercentes do poder familiar. 
Neste viés, por meio de método hipotético-dedutivo, a partir de bibliografia 

jurídica, filosófica e sociológica, este artigo pretende pesquisar se teria a parentalidade 
a natureza de um direito subjetivo, a ser garantido pelo Estado e sociedade, ou de um 
múnus, um encargo a ser cobrado e fiscalizado por estes mesmos entes.

A relevância desta pesquisa e sua compreensão permitirá aos atores judiciais e 
demais integrantes da rede de proteção maior assertividade em suas intervenções 
em defesa da criança no contexto familiar, notadamente eventual necessidade de 
afastamento, provisório ou definitivo, deste ser vulnerável de sua entidade familiar 
natural.

2. O FUNDAMENTO DA PARENTALIDADE: A CAMINHO DO AFETO

O neologismo parentalidade, em seu sentido psicanalítico, vem sendo 
compreendido como um processo de “maturação, de uma reestruturação psíquica 
e afetiva que possibilita aos adultos assumirem o lugar de pais, atendendo às 
necessidades de seus filhos nos níveis corporal, afetivo e psíquico” (LEVISKY; DIAS; 
LEVISKY, 2021, p.147). Esta compreensão contemporânea da parentalidade, revestidas 
dos direitos e deveres reconhecidos pela cultura ocidental do século XXI, decorre de 
um longo caminhar evolutivo, razão pela qual, para a finalidade do presente artigo, 
necessária uma breve imersão histórica ao universo greco-romano e a compreensão 
da religião como o princípio constitutivo da família antiga.

De acordo com Fustel de Coulanges, nas antigas gerações romanas sempre 
encontraríamos em casa um altar, e, ao redor deste altar, matinalmente, uma família 
reunida para dirigir ao fogo sagrado suas preces e os hinos que os antepassados 
ensinavam. Este ritual se repetiria à mesa, durante as refeições, assim como no 
período noturno. Do lado de fora da casa, nas proximidades, o túmulo era considerado 
como uma segunda morada da família, na medida que lá repousavam várias gerações 
de antepassados. Em outras palavras, a morte não era uma linha divisora entre as 
gerações, pelo contrário, formava uma linha geracional contínua, alicerce de uma 
família indissolúvel (COULANGES, 2020).

Neste contexto, o fundamento da família antiga não consistia apenas no 
parentesco biológico, muito menos o afeto, absolutamente irrelevante para o direito 
greco-romano, mas o poder do pai ou marido que extraía sua legitimidade da religião. 
Assim, nas palavras de Coulanges: “O que une os membros da família é algo mais 
poderoso que o nascimento, que o sentimento, que a força física: é a religião do fogo 
sagrado e dos antepassados” (2020, p.39).

Desta forma, o objetivo principal da geração de descendentes na família antiga 
era a perpetuação da família, tanto que em Atenas, a lei encarregava o magistrado da 
cidade de velar para que nenhuma família viesse a se extinguir. Sem descendentes, não 
haveria ninguém apto a prestar o culto aos antepassados mortos, o lar estaria extinto, 
a extirpe estaria fadada à extinção e ruína, toda série de mortos estaria abandonada 
à eterna miséria (COULANGES, 2020). Em outras palavras, o objetivo da paternidade 
encontrava-se essencialmente vinculado à geração de filhos e aos cuidados destes 
descendentes visando a perpetuação do culto doméstico, que, em última instância, 
implicava a sobrevivência da própria entidade familiar.
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Na Idade Média, este caráter instrumental da paternidade também se fez 
presente, deslocado, porém, de sua matriz essencialmente religiosa/sagrada para um 
fundamento mais pragmático, de sobrevivência material da família, seja por meio da 
aprendizagem de um ofício, para os meninos, ou na forma de um bom casamento, 
para as meninas, para o qual o adequado exercício do trabalho doméstico revelava-se 
fundamental. 

Segundo Philippe Aries, as crianças, nas famílias europeias da Idade Média, eram 
mantidas em casa até os sete anos de idade (quando, na compreensão da época, os 
filhos já estariam aptos a ingressarem no mundo dos adultos), e enviadas a outras 
famílias para executarem serviços pesados por um período de sete a nove anos, na 
condição de aprendizes, a fim de que aprendessem boas maneiras (1986). Desta forma, 
o serviço doméstico confundia-se com a própria aprendizagem, não havendo limites 
entre a profissão e a vida particular, sendo as crianças os principais instrumentos de 
trabalho doméstico para as famílias da época.

Não havia, portanto, um sentimento existencial entre pais e filhos, pois a 
criança desde muito cedo deixava a família para nela retornar, eventualmente, bem 
mais tarde, depois de adulto, desta forma, os pais “se ocupavam das crianças menos 
por elas mesmas, pelo apego que lhes tinham, do que pela contribuição que estas 
crianças podiam trazer à obra comum, ao estabelecimento da família” (ARIES, 1986, 
p.231). Enquanto entre os mais ricos, os filhos se confundiam com a prosperidade do 
patrimônio familiar ou a honra do nome, entre os mais pobres, sentimentalmente, 
quase não havia vinculação entre pais e filhos, na medida que nem patrimônio havia 
para fomentar este liame familiar (ARIES, 1986).

A partir de meados do século XV, as realidades e os sentimentos da família para 
com as crianças se transformariam e isto deveu-se ao amplo reconhecimento da 
educação formal como indispensável à ascensão social e como rito de passagem do 
estado da infância ao adulto. Esta percepção educacional decorria de uma necessidade 
de maior rigor moral visando isolar a juventude do mundo sujo dos adultos, treinando-
os para melhor resistirem à tentação dos adultos (ARIES, 1986).

Com a disseminação lenta, porém contínua, de instituições de ensino pela 
Europa, e, na sequência, em todo o mundo, garantindo o acesso à educação não 
somente ao filho mais velho (primogênito) mas a toda a prole, originou-se um “novo 
espírito familiar, um novo clima afetivo e moral graças a uma intimidade maior entre 
pais e filhos” (ARIES, 1986, p.236), aproximando-se do conceito contemporâneo de 
parentalidade lastreada no afeto, ressignificando as relações entre pais e filhos. Esta 
antiga realidade familiar, portanto, foi sendo paulatinamente superada notadamente 
nos países ocidentais, a partir da segunda metade do século XX, impactando 
profundamente as relações intrafamiliares tanto conjugais quanto paterno-filiais. 

Neste novo caminhar, em solo nacional, a partir do artigo 226 da Constituição 
Federal de 1988, a família foi reconhecida como base da sociedade e, por esta razão, 
merecedora de uma especial proteção do Estado e da sociedade. Esta proteção jurídica 
tradicionalmente foi conferida exclusivamente à família matrimonial, entretanto, a 
partir de referida Carta Constitucional, a família matrimonial deixou de ser a única, mas 
passou a integrar uma das diversas modalidades de arranjos familiares reconhecidos 
em lei, na medida que o casamento deixou de ser o preferencial elemento agregador 
familiar e deu espaço para outras modalidades: uniões estáveis, famílias uniparentais, 
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famílias reconstituídas, famílias socioafetivas etc. 
Esta profunda mudança de paradigma somente foi possível porquanto a 

sociedade passou a compreender a família não mais como uma simples organização 
social cuja direção caberia ao pater familiae, mas como um “núcleo formador do 
sujeito, locus do amor e da afetividade, irradiador de direitos e deveres, norteados 
pelo princípio da responsabilidade e solidariedade” (PEREIRA, 2012, p.151). Assim, a 
partir deste novo componente eudemonista, a entidade familiar passou a lastrear-se 
cada vez mais nos laços de afeto e não exclusivamente no vínculo sanguíneo/biológico: 
a busca da felicidade, e não mais o matrimônio ou a perpetuação da entidade familiar 
por meio da prole, transformou-se na mola propulsora das novas relações familiares.

Antes mesmo da constituição de 1988, já havia esta percepção das inevitáveis 
mudanças nos arranjos familiares, merecendo destaque a pioneira intervenção de 
João Baptista Vilela, no dia 09 de maio de 1979, em Conferência na Faculdade de 
Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, ao defender que:

A paternidade em si mesma não é um fato da natureza, 
mas um fato cultural. Embora a coabitação sexual, de que 
possa resultar gravidez, seja fonte de responsabilidade 
civil, a paternidade, enquanto tal, só nasce de uma decisão 
espontânea. Tanto no registro histórico, como no tendencial, 
a paternidade reside antes no serviço e no amor que na 
procriação. As transformações mais recentes por que passou a 
família, deixando de ser unidade de caráter econômico, social 
e religioso para se afirmar fundamentalmente como grupo 
de afetividade e companheirismo, imprimiram considerável 
reforço ao esvaziamento biológico da paternidade. Na adoção, 
pelo seu conteúdo eletivo, tem-se a prefigura da paternidade 
do futuro, que radica essencialmente na ideia de liberdade 
(VILELLA, 1979, p. 400).

Ilustrando sua argumentação, João Batista Vilella (1979) apresentou uma 
interessante exegese do texto bíblico contido no 1º Livro de Reis2, apresentando relato 
do rei judeu Salomão que, ao decidir sobre o destino de uma criança reivindicada por 
duas mães, sentenciou o caso deliberando pela divisão da criança ao meio com uma 
espada. Na sequência, em razão desta inusitada deliberação do rei-magistrado, uma 
das mulheres renunciou à criança em favor da outra, como único meio de preservar-
lhe a vida, o que levou Salomão a entregar a criança à mulher que renunciara à prole. 
Para o professor, “não buscou o lúcido filho de Davi assentar a verdade biológica, 
senão, antes, surpreender a capacidade afetiva” (VILELLA, 1979, p.408). 

Esta mudança de paradigma, iniciada ainda na década de 70, consolidou-se 
paulatinamente em território brasileiro, tendo como expressão maior a mencionada 
Constituição de 1988, ao estabelecer alicerces para uma nova família constitucional, 
reconhecendo o papel conferido à afetividade e cuidado no trato das relações 
familiares, acolhendo implicitamente o princípio da afetividade (CALDERON, 2017), 

2 I Reis 3:16-28 (BÍBLIA, 2008).
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inclusive na paternidade (FACHIN, 2003). Por meio desta nova compreensão, a 
afetividade, fincada no princípio constitucional da dignidade humana, e não mais o 
vínculo meramente registral ou sanguíneo, transformou-se no elemento preferencial 
para a coesão familiar e o desenvolvimento da personalidade de seus integrantes.

Com efeito, a parentalidade biológica deu lugar à parentalidade social ou 
afetiva, partindo do pressuposto de que os pais não nascem, mas são feitos. No 
processo pedagógico de crianças, inclusive, houve uma mudança do modelo 
centrado no adulto para aquele focado no infante, havendo uma expansão do espaço 
social da interação criança-adulto ao longo do tempo: famílias de fato com filhos 
cresceram, famílias recompostas aumentaram, outros pais sociais entraram em cena 
e, mais recentemente, por efeito do crescente uso da procriação médica assistida 
e da maternidade de substituição, houve uma multiplicação das figuras de adultos 
presentes na cena do parto.

Neste sentido Paola di Nicola apontou que as mudanças na família seguiram 
algumas linhas de desenvolvimento que foram na direção de um enfraquecimento 
funcional da própria entidade familiar, de sua desinstitucionalização e privatização, e 
da radicalização do processo de individualização das biografias de vida (2021).

Este novo conteúdo da parentalidade, portanto, em contraposição ao modelo 
familiar tradicional, tornou possível uma configuração democrática de família na qual 
“não há direitos sem responsabilidades, nem autoridade sem democracia” (MORAES, 
2013, p.592), pressupondo-se a igualdade entre cônjuges, pais e filhos, por meio do 
respeito mútuo, a autonomia, a tomada de decisões dialogada, a renúncia à violência 
e a integração social. Assim, o poder familiar que decorre da parentalidade passou a 
ser interpretado e eventualmente limitado a partir do conceito de funcionalidade da 
família contemporânea.

Neste novo paradigma, a parentalidade, inclusive, pode excepcionalmente 
ser alvo da intervenção Estatal na medida em que se reconhece a base de direitos 
titularizados pela criança, que deve ser prioritariamente protegida e promovida 
(MULTEDO, 2017). No passado talvez esta interferência estatal fosse menos necessária 
ou pertinente pelo fato de a educação das crianças encontrar-se diluída pela ampla 
e diversificada rede familiar formada por avós, tios, primos, irmãos (MORAES, 2013) 
de um lado, e pela incontestabilidade do antigo pátrio poder, de outro, relegando ao 
Estado um papel absolutamente coadjuvante e secundário neste aspecto.

Entretanto, sob a atual multitude de configurações familiares, como a família 
nuclear, monoparental, recomposta, homoafetiva, intercultural, adotiva dentre outras 
que diariamente desafiam o Direito, a intervenção e limitação do poder familiar 
encontra fundamento na necessidade do adequado exercício do dever de cuidado 
e responsabilidade parental, atrelando-se a intensidade da intervenção às “escolhas 
existenciais e ao grau de discernimento dos filhos” (MULTEDO, 2017, p.119).

Em outras palavras, o Estado pode excepcionalmente evocar para si a prerrogativa 
de deliberar sobre certas questões atinentes aos filhos menores, em sucedâneo aos 
pais ou responsáveis legais, com fundamento na hipervulnerabilidade destes seres 
em formação e no direito à plena realização de seus fins enquanto seres humanos 
(HERVADA, 1992), visando o desenvolvimento de suas personalidades.

Com efeito, já desligada da ideia de autoridade centrada na figura paterna/
materna como historicamente ocorreu, a parentalidade passou a ser orientada pelo 
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dever de cuidado, de promoção da segurança e pelo desenvolvimento da personalidade 
dos filhos, na medida que o principal substrato da autoridade parental não seria mais 
a mera autoridade, mas a responsabilidade (MENEZES; MULTEDO, 2016). 

A parentalidade, portanto, deve fundamentar-se neste conteúdo finalístico do 
poder familiar, ao viabilizar a gradual e livre fruição dos direitos da personalidade dos 
filhos em formação. Assim, embora haja um notório interesse público na qualidade 
da autoridade parental exercida, na medida que criar cidadãos que promovam o bem 
comum é interesse de toda a comunidade, este interesse não pode suplantar a esfera 
de eleição dos pais, não somente pela condição dos singulares vínculos afetivos ali 
formados, como também pela proximidade e o grau de conhecimento de facetas 
da intimidade da criança, como o caráter e personalidade dos filhos (MENEZES; 
MULTEDO, 2016).

3. A PARENTALIDADE DO SÉCULO XXI

Como visto, é inegável que a tutela dos interesses das crianças passou por uma 
revolução copérnica nos últimos anos, convertendo o direito da família a ter um filho, 
ao direito da criança a ter uma família (NICOLA, 2021). Neste panorama, torna-se 
relevante ponderar se efetivamente o exercício da paternidade ou maternidade, 
modernamente denominada de parentalidade, ainda se configura um direito dos 
genitores.

A relevância desta discussão ultrapassa o mero âmbito acadêmico na medida 
que em se compreendendo a parentalidade como um direito natural dos pais, caberia 
ao Estado assegurar as condições necessárias ao seu pleno e adequado exercício, ao 
passo que concluindo contrariamente tratar-se de um poder-dever ou um múnus, 
restaria ao Estado cobrar de tais responsáveis legais o seu adequado exercício, sempre 
no interesse dos filhos.

Neste raciocínio, estabelecendo o Código Civil vigente3 o pleno exercício do 
poder familiar aos pais relativamente aos filhos, consistente em dirigir-lhes a criação 
e a educação, bem como exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços 
próprios de sua idade, aparentemente a legislação brasileira estabeleceu tanto 
deveres quanto direitos, os quais, em certa medida, podem conflitar-se.

Com efeito, no caso de descumprimento das obrigações inerentes ao poder 
familiar, mais precisamente castigar imoderadamente o filho, deixar o filho em 
abandono, praticar atos contrários à moral e aos bons costumes, incidir, reiteradamente, 
nas faltas previstas no artigo 1637 do Código Civil, ou seja, abusar os pais de sua 
autoridade, faltando aos deveres inerentes à parentalidade ou arruinando os bens 
dos filhos, ou entregar de forma irregular o filho a terceiros para fins de adoção, os 

3 Art. 1.634.  Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o 
pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos: (Redação dada pela Lei 
nº 13.058, de 2014)
I - dirigir-lhes a criação e a educação; (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014)
(...)
IX - exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e 
condição. (Incluído pela Lei nº 13.058, de 2014)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13058.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13058.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13058.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13058.htm#art2
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genitores estarão sujeitos à perda do direito ao exercício da parentalidade (artigo 
1638 do Código Civil).

De outro norte, a criança que desobedecer ou deixar de prestar o devido 
respeito aos seus genitores, ou mesmo recusar-se a realizar serviços próprios de 
sua idade a pedido deste, não depara-se com qualquer sanção ou consequência 
perante o ordenamento jurídico brasileiro. Mesmo a aplicação de eventual disciplina 
parental como resposta a tais atos de rebeldia encontra-se severamente limitada 
pela lei federal n. 13.010/2014 (Lei da Palmada), na medida que vedada a prática de 
quaisquer castigos físicos, notadamente aqueles que causem sofrimento psíquico ou 
lesão à criança ou adolescente4. E mais, caso assim procedam, os pais estarão sujeitos 
a uma série de medidas de natureza administrativa5 aplicáveis pelo Conselho Tutelar, 
sem prejuízo dos eventuais reflexos criminais de tais condutas6.

4 Art. 18-A. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso 
de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, 
educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, 
pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por 
qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. (Incluído 
pela Lei nº 13.010, de 2014)
Parágrafo único.  Para os fins desta Lei, considera-se: (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014)
I - castigo físico: ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física 
sobre a criança ou o adolescente que resulte em: (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014)
a) sofrimento físico; ou (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014)
b) lesão; (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014)
II - tratamento cruel ou degradante: conduta ou forma cruel de tratamento em relação à 
criança ou ao adolescente que: (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014)
a) humilhe; ou (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014)
b) ameace gravemente; ou (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014)
c) ridicularize. (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014)

5 Art. 18-B. Os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes 
públicos executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar 
de crianças e de adolescentes, tratá-los, educá-los ou protegê-los que utilizarem castigo 
físico ou tratamento cruel ou degradante como formas de correção, disciplina, educação 
ou qualquer outro pretexto estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, às 
seguintes medidas, que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso: (Incluído pela 
Lei nº 13.010, de 2014)
I - encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família; (Incluído pela 
Lei nº 13.010, de 2014)
II - encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico; (Incluído pela Lei nº 13.010, 
de 2014)
III - encaminhamento a cursos ou programas de orientação; (Incluído pela Lei nº 13.010, de 
2014)
IV - obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado; (Incluído pela Lei nº 
13.010, de 2014)
V - advertência. (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014)
Parágrafo único.  As medidas previstas neste artigo serão aplicadas pelo Conselho Tutelar, 
sem prejuízo de outras providências legais. (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014)
6 Art. 136 - Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda 
ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a 
de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou 
inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina:
        Pena - detenção, de dois meses a um ano, ou multa.
        § 1º - Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave:
        Pena - reclusão, de um a quatro anos.
        § 2º - Se resulta a morte:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm#art1
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Nesta perspectiva, um elemento essencial para compreender a natureza jurídica 
da parentalidade no panorama brasileiro atual é a adequada compreensão do princípio 
do prioritário interesse da criança, verdadeira chave hermenêutica para o estudo de 
qualquer relação jurídica envolvendo crianças, adolescentes e seus pais. 

O prioritário ou superior interesse da criança, em razão de seu alto grau de 
indefinição, amplitude, ambiguidade e subjetividade já foi ironicamente classificado 
como um “slogan em busca de uma definição” (RODHAM, 1973, pg.487). Na verdade, 
poucos instrumentos jurídicos internacionais tiveram um reconhecimento, dimensão 
e aplicação tão amplos, recorrentes e difundidos, circunstâncias estas que, por outro 
lado, acabaram por banalizá-lo a ponto de torná-lo invisível (BASSET, 2021). Em outras 
palavras, seu emprego reiterado converteu este metaprincípio num verdadeiro excesso 
retórico, esvaziando seu conteúdo, na medida que sua plasticidade, indeterminação, 
reiteração e emprego contraditório acabaram por enfraquecer sua própria força 
argumentativa (BASSET, 2021).

Assim, seu emprego indiscriminado e irrefletido na prática forense e social 
acabaram por esvaziar parte significativa de seu conteúdo jurídico, tornando-o 
moldável segundo os interesses e visões de mundo de seu operador, inclusive, 
contraditoriamente, como fundamento para a violação dos próprios direitos da 
personalidade das crianças objeto desta intervenção.

Segundo Lynne Kohm:

A doutrina do melhor interesse da criança é ao mesmo tempo 
a norma mais aclamada, desdenhada e confiável no direito de 
família hoje. É aclamada porque defende o melhor e mais alto 
padrão; é desdenhada porque é necessariamente subjetiva; e 
é confiável porque não há nada melhor7 (2011, p.1).

Em interessante julgamento ocorrido no Tribunal do Estado norte-americano 
do Alabama, no ano de 2005 (KOHM, 2011, p.4), referida corte reformou decisão 
de primeira instância sobre a guarda de filhos com base em sete posicionamentos 
distintos provenientes de seis dos nove desembargadores que julgaram a ação, todos 
fundamentos no princípio do Best Interest of the Child8.

Entretanto, apesar da elevada carga de subjetividade da aplicação deste princípio, 

        Pena - reclusão, de quatro a doze anos.
        § 3º - Aumenta-se a pena de um terço, se o crime é praticado contra pessoa menor de 
14 (catorze) anos.   

7 The best interests of the child doctrine is at once the most heralded, derided and relied 
upon standard in family law today. It is heralded because it espouses the best and highest 
standard; it is derided because it is necessarily subjective; and it is relied upon because there 
is nothing better (tradução livre). 
8 Ex parte G.C. Jr. (In re G.C., Jr. v. E.B. and D.B.), 924 So.2d 651 (Ala. 2005). Writing in 
dissent, Justice Parker notes: 
I find this remarkable, because neither the applicable child-custody laws nor the relevant 
legal precedents appear to be particularly unclear or inconsistent. . . . After considerable 
reflection, I have concluded that the primary cause of the Court‘s varied and often conflicting 
opinions in this case is disagreement over foundational issues that underlie the more visible 
custody issues. 
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este encontra-se expressamente previsto em nossa Carta Constitucional em seu artigo 
2279, sedimentando uma série de direitos indispensáveis ao pleno desenvolvimento 
da personalidade de crianças e adolescentes, um pressuposto existencial, ou, 
nas palavras de Adriano De Cupis, o minimum necessário e imprescindível ao seu 
conteúdo (2008). Em outras palavras, direitos que, se não existissem, implicariam a 
não existência da própria pessoa (criança).

Desta forma, o princípio constitucional da prioridade absoluta implica na 
priorização, por parte da família, Estado e sociedade, do asseguramento às crianças 
e adolescentes do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária, bem como a proteção contra toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Nesta linha hermenêutica, por consequência, a parentalidade advinda do regime 
constitucional vigente somente subsiste enquanto instrumento de promoção de tais 
direitos e proteção aos filhos menores. Ou seja, a partir da constitucionalização das 
relações familiares, o exercício do poder familiar pressupõe obrigatoriamente que sua 
finalidade esteja alinhada com a promoção de valores existenciais dos filhos, por meio 
da tutela dos direitos da personalidade destes seres em formação.

Neste sentido, Maria Celina Bodin de Moraes aponta que “o poder familiar é 
hoje concebido com um poder-dever posto no interesse exclusivo do filho e com 
a finalidade de satisfazer as suas necessidades existenciais, consideradas as mais 
importantes, conforme prevê a cláusula geral de tutela da dignidade” (2019, p.225). 
Para Moraes, portanto, a parentalidade estaria revestida da natureza de um poder-
dever a ser exercido não nos interesses exclusivos dos genitores, mas severamente 
limitados pelo prioritário interesse dos filhos. 

Ou seja, ao passo que o antigo pátrio poder tinha como principal finalidade a 
gerência patrimonial dos filhos, bem como a representação ou assistência dos menores 
para a prática de atos na vida civil, calcada na inerente desigualdade paterno-filial, o 
exercício hodierno da parentalidade decorre de sua instrumentalidade democrática, 
como meio para o pleno desenvolvimento biopsicológico das crianças.

A este respeito, Patrícia Ramos pontua sobre o poder familiar, que:

É caracterizado mais como um munus legal do que 
propriamente um poder, e por isso as críticas existentes à 
expressão “poder familiar” pois, concomitantemente ao 
complexo de prerrogativas sobre a pessoa e os bens dos 
filhos, corresponde aos deveres de criação, educação e 
sustento. É função exercida no interesse dos filhos, diante da 
personalização operada na matéria e do reconhecimento de 
direitos próprios dos filhos. É missão confiada aos pais para a 
regência da pessoa e dos bens dos filhos, desde a concepção à 

9 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 alimentação, 
à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 
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idade adulta, que representa mais um ônus do que privilégios, 
daí a expressão pátrio dever (2016, p.19).

Para Maria Clara Sottomayor, a relação com os pais deixa de estar sujeita a um 
poder parental, como um conjunto de direitos-deveres, com uma profunda ênfase nos 
direitos, descortinando-se a uma nova parentalidade em que a criança se encontra 
situada numa posição de igual dignidade a dos pais e na qual estes assumem a 
responsabilidade e deveres de cuidado e educação (2010). Para Sottomayor, portanto, 
o poder familiar deixa de ser entendido como um direito absoluto para tornar-se um 
poder funcional, um direito-dever que visa realizar o interesse do menor e, na medida 
do possível, a autorrealização dos pais, porém, pontuando que, no conflito destes, 
com a prevalência do primeiro (2002).

No mesmo sentido caminhou Rolf Madaleno, para quem o poder familiar seria 
um conjunto de direitos e de deveres que interage no propósito de atribuir aos pais 
uma função de bem desempenharem o exercício do poder familiar, “valendo-se da 
sintonia de seus deveres e dos seus direitos como progenitores, na tarefa de bem 
administrarem a pessoa e os bens de sua prole, com vistas a alcançarem a integral e 
estável formação dos seus filhos” (2022, p.792).

Nesta linha de pensamento, em outras palavras, é dever dos pais ter os filhos sob 
a sua companhia e guarda, porquanto dependentes da constante presença, vigilância, 
proteção e orientação destes. Com efeito, desta constante convivência exsurge a 
natural troca de experiências, sentimentos, informações e, sobretudo, a partilha de 
afeto, não sendo apenas suficiente a presença física dos pais. Neste sentido, essencial 
o desempenho substancial da parentalidade e não meramente formal.

Ou seja, devem os genitores assistir seus filhos na forma do amplo e integral 
exercício de proteção não apenas em sua função alimentar, porém mantendo-os sob 
a sua guarda, segurança e companhia e zelando pela integridade moral e psíquica 
da prole, conferindo todo o suporte necessário para conduzi-los ao completo 
desenvolvimento e independência.

Em complemento a esta abordagem jurídica, o olhar psicanalítico, de certa 
forma, coincide com este entendimento, no sentido de que somente aqueles que 
efetivamente exercem o poder familiar com vistas ao pleno desenvolvimento da 
prole podem efetivamente ser considerados pais ou mães e aptos ao exercício da 
parentalidade:

A entrada na parentalidade não é, portanto, decorrência 
da gestação e do parto, mas de um ato da mulher ou do 
homem que assume o lugar de mãe ou de pai de uma 
criança. Nesse sentido, para a psicanálise, o ponto de partida 
da parentalidade sempre implica o paradigma da adoção 
(GARRAFA, 2020, p.57).

Assim, sob este olhar, muito mais do que um mero poder ou direito, a 
parentalidade seria um passo rumo ao desconhecido, que envolveria solidão e risco:

Um passo que implica a disposição para, a partir da relação 
com o filho, lançar-se a uma reorganização existencial que 
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terá a criança como importante ponto de ancoragem – afinal, 
independentemente do laço estabelecido, só se pode ser pai 
ou mãe de alguém. O que há de se desdobrar a partir daí não 
se sabe de antemão; sabe-se, porém, que não há volta atrás, 
nem possibilidade de inverter o curso das posições em jogo: 
primeiro é preciso entrar na posição parental, para somente 
depois experimentá-la (GARRAFA, 2020, p.58).

É por isso que a maternidade e a paternidade, mais do que quaisquer outras 
formas de relacionamento humano, seriam uma abertura para o inesperado, uma 
relação humana que restringe nosso impulso ao domínio, à maestria e ao controle, 
com vistas a promover a excelência dos filhos (SANDEL, 2013). Neste sentido, a 
parentalidade se distancia da noção de direito e se aproxima mais de um conceito de 
missão, de vocação, de encargo socialmente relevante.

Sob outro enfoque, em sua obra “Crítica Introdutória ao Direito Natural” (1992), 
Javier Hervada argumenta que gerar filhos seria um direito natural de natureza 
derivada do matrimônio, definindo o direito natural como todo aquele bem que seja 
devido ao homem por virtude da natureza humana, dotado de caráter universal e 
imutável (1992). É dizer, como a parentalidade encontraria seu fundamento na 
própria essência humana, trata-se de direito que não poderia ser obstaculizado pela 
ação de terceiros, tratando-se de autêntico direito fundamental. Sob esta premissa, 
não seria lícito ao Estado obstar a geração de filhos por qualquer pessoa, ou controlar 
diretamente o planejamento familiar, na medida que consistiria no cerceamento de 
um direito natural inerente à personalidade humana. 

Ocorre que a despeito da própria Constituição Federal proteger e garantir o livre 
planejamento familiar, reconhecendo-o como direito e impondo ao Estado a obrigação 
de propiciar os recursos necessários ao seu exercício, este direito encontra-se limitado 
pelos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável10, na 
medida que a conjugabilidade não seria mais o fundamento familiar, como visto, mas 
a filiação. Em outras palavras, o constituinte previu expressamente o planejamento 
familiar como um direito, porém, ao prever seu exercício pelo casal (a parentalidade), 
sujeitou-o aos princípios da dignidade humana e paternidade responsáveis, que 
decorrem diretamente do prioritário interesse da criança.

Neste sentido, para Maria Celina Bodin de Moraes o impacto desta perspectiva 
foi tamanha que a “filiação assumiu, em lugar da conjugabilidade, agora instável, 
a centralidade institucional da família” (MORAES, 2019, p.427).  É dizer, com esta 
mudança de eixo, a coesão familiar outrora fundada no matrimônio passou para as 
relações de filiação, o que implicou, sob o ponto de vista jurídico, na emergência do 
prioritário interesse da criança como pedra angular das relações familiares, tornando 
supérfluos todos os demais institutos do direito de família (2019). 

10 226, § 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade 
responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar 
recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma 
coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.
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4. PSEUDODIREITOS DOS GENITORES

Quanto se trata da filiação, em razão da reconhecida vulnerabilidade de uma das 
partes desta relação jurídica familiar, há uma tendência cada vez maior do legislador 
em ampliar a tutela destas crianças e adolescentes neste peculiar contexto social, 
promovendo a defesa da ordem social a partir destes atores em processo de formação. 
Esta natureza assimétrica da relação paterno-filial, portanto, implica a criação de 
mecanismos de proteção às crianças, mesmo que aparentemente beneficiem, num 
primeiro momento, os próprios genitores.

Neste raciocínio, o artigo 6º da Constituição Federal11, ao estabelecer os direitos 
sociais, previu, ao lado da educação, da saúde, da alimentação, do trabalho, da moradia, 
do transporte, do lazer, da segurança, da previdência social, também a proteção à 
maternidade e à infância. Na sequência, no artigo 7º12, ao detalhar os direitos dos 
trabalhadores urbanos e rurais, incluiu expressamente a licença à gestante, licença-
paternidade, bem como a assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o 
nascimento até os 5 anos de idade em creches e pré-escolas.

Tais normativas constitucionais foram traduzidas infraconstitucionalmente em 
uma série de direitos voltados aos trabalhadores pais e mães, como a garantia de 
emprego a contar da confirmação da gravidez até cinco meses após o parto (art. 
10, inciso II, alínea b do ADCT); licença maternidade de 120 dias, sem prejuízo do 
salário (art. 392 da CLT); dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para 
a realização de, no mínimo, seis consultas médicas e outros exames complementares 
(§ 4º, inciso II do art. 392 da CLT); intervalos para a amamentação, até que a criança 
complete 6 meses de idade (art. 396 da CLT); licença para levar o filho de até 6 anos em 
consulta médica (art. 473, XI da CLT), proteção à mãe adotiva (artigo 392-A da CLT).

Ainda, o art. 473, inciso X, da CLT permite que o empregado deixe de comparecer 
ao serviço pelo tempo que se fizer necessário, sem prejuízo do seu salário, 
para acompanhar sua mulher ou companheira em consultas médicas e exames 
complementares durante a gravidez. Ainda, o art. 394 da CLT prevê que, nos casos em 
que o trabalho revelar-se prejudicial à gestação, é possível à mulher pedir a rescisão 
do contrato de trabalho, ficando dispensada do aviso prévio. 

Tais normas são replicadas e ampliadas nos diversos estatutos dos servidores 
públicos tanto federais, estaduais quanto municipais, citando, a título ilustrativo, a 
garantia conferida à servidora gestante de gozo de licença-maternidade de 120 dias, nos 
termos do seu artigo 207 da lei 8.112/90 (Estatuto dos Servidores Públicos Federais), 
prorrogáveis por mais 60 dias, conforme disposto na Lei 11.770/2008 e Decreto n. 
6690/2008, totalizando o prazo de 180 dias, contados a partir do primeiro dia do nono 
mês de gestação ou conforme atestado médico, sem prejuízo da remuneração e do 
auxílio-creche (pré-escolar), nos termos do artigo 7º do Decreto 977/1993. 

Todos estes direitos, a despeito de possuírem como destinatário as mães e 

11 Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, 
o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, 
a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição
12 Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social:

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10721384/artigo-392-do-decreto-lei-n-5452-de-01-de-maio-de-1943
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983249/consolida%C3%A7%C3%A3o-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10721208/par%C3%A1grafo-4-artigo-392-do-decreto-lei-n-5452-de-01-de-maio-de-1943
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10721480/inciso-ii-do-par%C3%A1grafo-4-do-artigo-392-do-decreto-lei-n-5452-de-01-de-maio-de-1943
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10721384/artigo-392-do-decreto-lei-n-5452-de-01-de-maio-de-1943
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983249/consolida%C3%A7%C3%A3o-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10721005/artigo-396-do-decreto-lei-n-5452-de-01-de-maio-de-1943
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983249/consolida%C3%A7%C3%A3o-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10711223/artigo-473-do-decreto-lei-n-5452-de-01-de-maio-de-1943
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/97158250/inciso-xi-do-artigo-473-do-decreto-lei-n-5452-de-01-de-maio-de-1943
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983249/consolida%C3%A7%C3%A3o-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/27981236/artigo-392a-do-decreto-lei-n-5452-de-01-de-maio-de-1943
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983249/consolida%C3%A7%C3%A3o-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10721080/artigo-394-do-decreto-lei-n-5452-de-01-de-maio-de-1943
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983249/consolida%C3%A7%C3%A3o-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
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pais trabalhadores, são irrenunciáveis e impositivos na medida que a ratio essendi 
encontra-se na mais ampla e integral tutela ao nascituro, bebê e criança, mesmo que 
adotiva. Em outras palavras, os direitos e garantias assegurados aos trabalhadores são 
derivados das obrigações constitucionais decorrentes da parentalidade e encontram 
nelas seu único fundamento.

Sob esta abordagem, não é imponderado concluir que referidos direitos 
pertencem ao nascituro e criança, porquanto seu gozo por parte dos trabalhadores 
pressupõe e impõe o ônus da parentalidade responsável na forma dos cuidados com 
a saúde (vacinação, exames pré e pós-natal obrigatórios, higienização adequada, 
repouso suficiente etc.), alimentação (amamentação, alimentação balanceada e 
suficiente), desenvolvimento emocional e psíquico (estimulação, contato materno), 
dentre outras obrigações decorrentes do poder familiar.

Tanto que eventual descumprimento de tais obrigações podem sujeitar os 
genitores a uma série de medidas aplicáveis pelas autoridades competentes visando 
afastar ou prevenir a violação aos direitos dos filhos menores: o encaminhamento 
a serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção 
da família, inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e 
tratamento a alcoólatras e toxicômanos, o encaminhamento a tratamento psicológico 
ou psiquiátrico, o encaminhamento a cursos ou programas de orientação, a obrigação 
de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar, 
obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado, a 
advertência, a perda da guarda, a destituição da tutela e, por fim, a suspensão ou 
destituição do poder familiar13.

Nesta perspectiva, impõe-se aos genitores negligentes, agressores ou omissos 
em seus deveres, sanções administrativas em caso de descumprimento doloso ou 
culposo dos deveres inerentes ao poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda14, 
ou de natureza criminal, na hipótese de expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob 
sua autoridade ou guarda, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia15, 
dentre outras consequências previstas na lei federal n. 8.069/90 e outras normativas 
federais. Ou seja, os direitos conferidos aos trabalhadores genitores possuem natureza 
essencialmente instrumental com vistas à tutela dos direitos do nascituro ou criança, 
os verdadeiros destinatários e beneficiários de tais normas protetivas.

Sob o enfoque familiar, outrossim, as conclusões parecem caminhar no mesmo 
sentido, eis que caso os genitores em conflito não residam no mesmo domicílio, o 
direito de visitas ou o exercício da guarda do filho menor subordinam-se ao prioritário 
interesse da criança e são por ele severamente moldados. Neste sentido, a fixação da 

13 Lei n. 8.069/90, artigo 129.
14 Lei 8.069/90 Art. 249. Descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes 
ao poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda, bem assim determinação da autoridade 
judiciária ou Conselho Tutelar: 
Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de 
reincidência.
15 Código Penal. Art. 136 - Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, 
guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a 
de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou 
inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina: Pena - detenção, de dois 
meses a um ano, ou multa.
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guarda, seja na modalidade unilateral, seja na compartilhada, dependem legalmente 
da aferição dos “interesses dos filhos” (art. 1583, §2º, §3º do CC16). Da mesma forma, 
o direito de visitas do pai ou mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, a despeito de 
poderem ser pactuados livremente entre os envolvidos nos termos da lei (art.1589 do 
CC17), será obstado judicialmente caso identificado eventual risco à integridade física 
ou psíquica da criança (art.4º, p.único da lei n. 12.318/2010).

Por fim, interessante conclusão pode ser extraída da lei federal n. 8.560/92 que 
trata da investigação e reconhecimento de paternidade, na medida que permite impor 
a paternidade à pessoa contra sua vontade, por meio de mera presunção legal. Ou 
seja, a mera recusa de um homem em submeter-se ao exame genético DNA (art.2º-A, 
§1º18) ou de seus parentes consanguíneos, no caso de óbito daquele (art.2º-A, §2º19), 
infligirá a “pena” da paternidade, com a incidência de todos os ônus legais desta 
declaração decorrentes, mesmo, eventualmente, não sendo sequer o pai biológico 
da criança.

Da mesma forma, apesar de poder ser de certa forma “renunciada” num segundo 
momento, já que a lei permite que a  gestante ou mãe que manifeste interesse em 
entregar seu filho para adoção, antes ou logo após o nascimento, seja encaminhada à 
Justiça da Infância e da Juventude visando a adequada colocação da prole em família 
substituta20, a maternidade é obrigatória e inescapavelmente atribuída à mulher que 
pariu a criança, informação esta que deverá constar da Declaração de Nascido Vivo21 

16 Art. 1.583.  A guarda será unilateral ou compartilhada. 
(...) 
§ 2o Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma 
equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses 
dos filhos. (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014)
§ 3º Na guarda compartilhada, a cidade considerada base de moradia dos filhos será aquela 
que melhor atender aos interesses dos filhos. 
17 Art. 1.589. O pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los 
e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo 
juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação.
18 Art. 2o-A.  Na ação de investigação de paternidade, todos os meios legais, bem como 
os moralmente legítimos, serão hábeis para provar a verdade dos fatos. (Incluído pela Lei nº 
12.004, de 2009).
 § 1º.  A recusa do réu em se submeter ao exame de código genético - DNA gerará a presunção 
da paternidade, a ser apreciada em conjunto com o contexto probatório. (Incluído pela Lei nº 
12.004, de 2009). (Renumerado do parágrafo único, pela Lei nº 14.138, de 2021)
19 § 2º  Se o suposto pai houver falecido ou não existir notícia de seu paradeiro, o juiz 
determinará, a expensas do autor da ação, a realização do exame de pareamento do código 
genético (DNA) em parentes consanguíneos, preferindo-se os de grau mais próximo aos mais 
distantes, importando a recusa em presunção da paternidade, a ser apreciada em conjunto 
com o contexto probatório. (Incluído pela Lei nº 14.138, de 2021)
20 Art. 19-A.  A gestante ou mãe que manifeste interesse em entregar seu filho para 
adoção, antes ou logo após o nascimento, será encaminhada à Justiça da Infância e da 
Juventude. (Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017)
21 Lei 12.662/2012.
 Art. 4º A Declaração de Nascido Vivo deverá conter número de identificação nacionalmente 
unificado, a ser gerado exclusivamente pelo Ministério da Saúde, além dos seguintes dados:
V - nome e prenome, naturalidade, profissão, endereço de residência da mãe e sua idade na 
ocasião do parto;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13058.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12004.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12004.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12004.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12004.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14138.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14138.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13509.htm#art1
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pelo profissional de saúde responsável pelo acompanhamento.
Em outras palavras, uma vez ocorrida a concepção, mesmo acidental, não cabe 

à mulher qualquer escolha já que vedada, em regra, a interrupção voluntária da 
gravidez, sendo destinatária obrigatória do “direito” à maternidade, mesmo assim 
não desejando. Neste sentido mais amplo, portanto, a parentalidade é irrenunciável, 
incompatível com a transação, e indelegável, não podendo os pais rejeitá-la ou 
transferi-la a terceiros por sua própria vontade. 

5. PARENTALIDADE: DIREITO OU MÚNUS?

Portanto, diante destes breves apontamentos, teria a paternidade e maternidade 
a natureza de um direito subjetivo, a ser garantido pelo Estado e sociedade, ou de um 
múnus, um encargo a ser cobrado e fiscalizado por estes mesmos entes?

Inicialmente cumpre esclarecer que o direito (subjetivo) é a fruição e o gozo 
de tudo o que nos pertence ou que nos é dado, segundo o princípio de que jus et 
obligatio sunt correlata (a todo direito corresponde a obrigação de respeitá-lo por 
parte de outrem). Assim, a proteção social vem em socorro do titular de um direito para 
protegê-lo, ou seja, a coação social procura repelir aquele que, por ação ou omissão, 
lesar direito alheio. Neste raciocínio, todo direito subjetivo implica a existência de 
um titular, chamado de sujeito do direito, o qual se vincula ao objeto do direito, 
destinatário da fruição ou gozo de seu titular, por uma relação jurídica protegida pela 
coação social (SILVA, 2016). 

No mesmo sentido, segundo Sílvio de Salvo Venosa, o direito subjetivo seria uma 
faculdade, um poder, uma prerrogativa do indivíduo para fazer valer, precipuamente, 
o que está estabelecido no direito objetivo, seja de natureza patrimonial quanto 
extrapatrimonial, tendo estes últimos natureza de direitos personalíssimos. Neste 
sentido, quando dizemos que temos direito, nos referimos ao direito subjetivo e, por 
outro lado, quando o diploma normativo disciplina um direito de uma ou de outra 
maneira, estamos nos referindo ao direito objetivo (2021).

Caio Mário da Silva Pereira, por seu turno, compreende o direito subjetivo como 
um poder do seu titular que implica um dever a ser prestado por outra pessoa e que 
pode, inclusive, gerar uma ação oponível a outrem para seu exercício. Esta relação 
jurídica se constrói com um sentido de bilateralidade, expresso por meio da fórmula 
poder-dever: “poder do titular do direito exigível de outrem; dever de alguém para 
com o titular do direito. O dever pode ser um de tipo variável: fazer, tolerar ou abster-
se; enquanto o direito será sempre o mesmo, isto é, o poder de exigir o cumprimento 
do dever” (2022, p.30). 

Portanto, à vista destas conceituações, o cerne para a compreensão do conceito 
de direito (subjetivo) seria sua exigibilidade em face de outrem, seja de particulares, 
seja do próprio Estado. 

Por outro lado, o múnus estaria dotado de natureza exclusiva de encargo, 
emprego ou função (SILVA, 2016), seja público ou privado, porém, revestido de 
interesse socialmente relevante, a exemplo da advocacia (art.2º da lei n.8.906/94), 
do sacerdócio eclesiástico ou pastoral (múnus eclesiástico), do depoimento como 
testemunha, da justificativa para a ausência ao voto obrigatório, da atuação como 
mesário, do inventariante, dentre outros. Em outras palavras, o múnus, a princípio, 
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diferentemente do direito subjetivo, não confere ao seu titular uma obrigação oponível 
a terceiros, sendo ônus imposto a determinado sujeito de direito, desvinculado de 
qualquer contraprestação, benefício ou direito automaticamente reconhecido.

Neste sentido, voltando-se ao problema de pesquisa inicialmente proposto, a 
despeito da parentalidade implicar o reconhecimento de alguns poucos direitos ao seu 
titular, notadamente de ordem trabalhista e disciplinar para com os filhos, são direitos 
de caráter instrumental porquanto adquiridos e gozados no exclusivo interesse dos 
filhos menores. 

Outrossim, a Constituição Federal em momento algum prevê o direito à 
paternidade ou maternidade, mas exclusivamente confere aos cidadãos o direito ao 
livre planejamento familiar22, ao propiciar os recursos educacionais e científicos ao 
seu exercício. Em outras palavras, o direito de optar entre ter muitos filhos, ou não ter 
filho algum, é constitucionalmente assegurado pelo Estado por impactar diretamente 
um aspecto da personalidade constitutivo da pessoa humana.

Entretanto, a partir do momento em que se opta, no âmbito do livre planejamento 
familiar, por ter filhos, este direito, a partir da concepção, converte-se num ônus de 
interesse social, na medida que se passa a exigir deste cidadão pai e/ou mãe uma plêiade 
de condutas visando o adequado desenvolvimento deste pequeno ser em formação. 
Neste sentido, o artigo 229 da Carta Magna impõe aos pais o dever de assistir, criar e 
educar os filhos menores, o que exigirá o atendimento de uma missão civilizatória que 
despenderá tempo, saúde física e mental, recursos financeiros, comprometimento 
afetivo e renúncias que não necessariamente serão correspondidas, seja no presente 
ou no futuro.

Nesta linha de raciocínio, a parentalidade mais se aproximaria do conceito 
de múnus do que propriamente de um direito subjetivo, justamente porquanto 
inexigível perante terceiros, sejam estes a sociedade ou o Estado. Pelo contrário, em 
caso descompromisso dos genitores com o princípio da parentalidade responsável, o 
Estado pode, por meio do Poder Judiciário, alijar permanentemente estes cidadãos 
desta função parental, substituindo por outro ou outros que aceitem assumir este 
encargo dignamente.

Assim, apesar de exigível do Estado o apoio necessário para seu exercício na 
forma de políticas públicas eficazes e funcionais, mediante o acesso à educação, 
serviços de saúde, apoio socioassistencial, dentre outros, não se pode exigir deste 
ente que assegure e garanta o exercício da parentalidade por si só, na medida que esta 
função se encontra vinculada exclusivamente à pessoa dos genitores e condicionada 
aos princípios do prioritário interesse da criança e proteção integral.

Em outras palavras a parentalidade somente subsiste enquanto alinhada aos 
interesses do filho criança ou adolescente, estando sujeita à suspensão ou extinção 
por meio da ação de destituição de poder familiar, sempre que este poder-dever 
(múnus) alijar-se desta missão civilizatória.

Esta percepção é relevante para a análise das hipóteses de destituição do poder 

22 Art.226
 § 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, 
o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos 
educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva 
por parte de instituições oficiais ou privadas.    
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familiar previstas no artigo 1638 do Código Civil, que estipula que perderá o poder 
familiar o pai ou mãe que castigar imoderadamente o filho; que deixar o filho em 
abandono; que praticar atos contrários à moral e aos bons costumes; que incidir, 
reiteradamente, nas faltas previstas no artigo 1637, ou seja, que abusar de sua 
autoridade, faltando aos deveres inerentes à parentalidade ou arruinando os bens 
dos filhos; ou que entregar de forma irregular o filho a terceiros para fins de adoção.

Referidas excepcionais condições, portanto, devem ser ponderadas sempre sob 
a ótica dos direitos dos filhos, mesmo presentes elementos sociais desafiadores aos 
pais, como situação de rua, violência transgeracional, dependência química, dentre 
outras, porquanto o poder familiar não se configura como um direito a ser assegurado 
aos genitores, mas um múnus a ser apoiado pelo Estado e Sociedade Civil, sempre 
no interesse dos direitos dos mais vulneráveis nesta relação familiar: as crianças e 
adolescentes. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A atual percepção da parentalidade revela um conceito mais amplo que o mero 
sustento material, educação, e cuidado com a saúde, inerentes ao poder familiar. Em 
complemento, exige também de seus titulares um amadurecimento humano, uma 
reestruturação psíquica e afetiva de vida de modo a convergir seus projetos pessoais 
às necessidades prioritárias dos filhos menores, seja de ordem psíquica, afetiva e 
corporal.

Nesta perspectiva, o exercício da parentalidade é protegido e apoiado pelo 
ordenamento jurídico brasileiro por meio de uma série de garantias e direitos, 
notadamente de natureza trabalhista, que conferem aparentes privilégios aos seus 
titulares. Porém, uma análise mais cuidadosa revela que os verdadeiros destinatários 
desta tutela são as crianças e nascituros, na medida que tais direitos não podem ser 
renunciados ou transferidos.

Da mesma forma, a paternidade e maternidade são impositivas e irrenunciáveis 
e dotadas de caráter essencialmente instrumental na medida que seu exercício deve 
estar obrigatoriamente direcionado ao prioritário interesse da criança e encontra-se 
severamente limitado pelo princípio da parentalidade responsável.

Neste sentido, a concepção de que a parentalidade estaria dotada da natureza 
jurídica de um direito subjetivo dos pais é incompatível com o ordenamento jurídico 
brasileiro atual porquanto a responsabilidade e encargos legais impostos aos 
genitores, assim como as respectivas sanções em caso de descumprimento, aliadas 
às normas principiológicas acima citadas, aproximam este instituto do conceito de 
múnus público.

Esta correta compreensão do exercício da paternidade e maternidade é de 
elevada relevância, na medida que permite aos integrantes da rede de proteção à 
infância a aferição da qualidade da parentalidade exercida e a consequente aplicação 
das medidas protetivas mais assertivas. Em última instância, viabiliza ao julgador a 
análise finalística do poder familiar no caso concreto, deliberando pela necessidade 
de suspensão ou extinção deste poder-dever sempre que apresentar-se em desacordo 
com sua finalidade existencial, com vistas à tutela dos prioritários direitos das crianças.
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A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE POR ORGANIZAÇÕES 
SOCIAIS E A NECESSIDADE DE APERFEIÇOAMENTO DO MODELO

Mateus Bertoncini1

Caroline Chiamulera2

1. INTRODUÇÃO

Este artigo não pretende discutir argumentos a favor ou contra as Organizações 
Sociais (OSs), mas apenas identificar de que forma os mecanismos de controle 
governamental podem ser fortalecidos e aprimorados e, nesta medida, possam 
fortalecer a eficiência, produtividade, qualidade e economicidade da gestão de 
recursos públicos em favor dos usuários dos serviços públicos de saúde, quando a 
gestão é realizada não diretamente pelo poder público, mas por OSs.

A temática é importante na medida em que afasta visões ideológicas sobre 
os benefícios ou malefícios das Organizações Sociais ou mesmo a perspectiva de 
privatização de serviços não exclusivamente públicos prestados pelo Estado, como 
é a saúde pública, e se volta à prática da atividade de tais entidades. Leva em 
consideração, portanto, não as discussões quanto à decisão política de adotar tal 
modelo de gestão de serviços públicos em saúde, mas, em contexto realístico, de 
que maneira o funcionamento de tais entidades vem sendo controlado pelo poder 
público, quando se faz opção por tal modelo de gestão.

Espera-se com as considerações aqui aventadas identificar eventuais fragilidades 
no controle governamental das OSs, quando contratadas pelo poder público para 
prestação de serviços de saúde pública no Sistema Único de Saúde (SUS) e, a partir de 
tais constatações, apontar elementos que possam subsidiar à administração pública 
na adoção de metodologia de controle mais eficiente, a qual poderá gerar maiores 
resultados quantitativos e qualitativos na produção de saúde e, possivelmente, maior 
economicidade aos cofres públicos e satisfação do usuário do serviço público.

A temática será analisada por meio da revisão bibliográfica de artigos e de 
pesquisas de dados relacionadas à atuação de OSs em alguns estados da Federação. A 
construção do artigo perpassa, num primeiro momento, pela idealização do instituto 
no período de Reforma Administrativa do Estado com Bresser Pereira e sua inicial 
utilização, avançando para a não tão recente declaração de sua constitucionalidade, 
na ADI 1923 julgada pelo Supremo Tribunal Federal, e sua atual utilização. Num 
segundo momento, aponta as fragilidades do controle governamental sobre elas, e, 

1 Professor do Corpo Permanente do Programa de Mestrado e Doutorado em Direito 
do Centro Universitário Curitiba – UNICURITIBA. Professor Titular de Direito Administrativo 
do Centro Universitário Curitiba. Professor de Direito Administrativo da Fundação Escola 
do Ministério Público do Estado do Paraná – FEMPAR. Mestre (2002) e Doutor (2004) em 
Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná. Estágio Pós-Doutoral em Direito 
junto à Universidade Federal de Santa Catarina (2014). Estágio Pós-Doutoral em Direito junto 
à Universidade de Coimbra (2020). Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do 
Paraná.
2 Mestranda em Direito Empresarial pelo UNICURITIBA. Especialista em Direito 
Constitucional pela UEL. Promotora de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná.
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num momento final, pretende contribuir com a indicação de algumas proposições 
que possam ser adotadas para torná-lo mais eficiente.

Em síntese, por intermédio do método dedutivo pretende-se, depois da 
necessária compreensão da temática do complexo e importante tema da prestação 
dos serviços de saúde pelo terceiro setor, construir uma resposta adequada ao 
seguinte questionamento: de que modo é possível aperfeiçoar-se o modelo de gestão 
de serviços de saúde baseado na sua prestação por organizações sociais (OSs)?

2. ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE

As organizações sociais foram originariamente introduzidas no ordenamento 
jurídico brasileiro por meio da Reforma Administrativa do Estado de Bresser Pereira, 
ao qual se designou publicização, significando dizer que os serviços que não envolvem 
o exercício de poder de Estado, como saúde, educação, cultura e pesquisa científica 
(não-exclusivos de Estado, embora este deva subsidiá-los), seriam, desde então, 
executados por e de responsabilidade do setor público não-estatal, denominado 
terceiro setor.

Tratava-se de uma das estratégias centrais do Plano Diretor de Reforma do 
Aparelho de Estado, cujo propósito seria de um marco institucional de transição 
de atividades estatais para o terceiro setor e, desta forma, contribuiria para o 
aprimoramento da gestão pública estatal e não-estatal.

Neste primeiro momento, eram apontadas várias vantagens com a adoção 
das parcerias público-privadas. Segundo o Ministério da Administração Federal e da 
Reforma do Estado, as organizações sociais tornariam mais fácil e direito o controle 
social; haveria ganhos de agilidade e qualidade na gestão de recursos; a aquisições 
de bens e serviços também seria mais ágil e qualificada que o modelo burocrático; 
e, por fim, a gestão organizacional em geral substituiria o controle meramente 
processualístico e burocrático por um controle finalístico, de resultados. Em outros 
termos, o Programa Nacional de Publicização (PNP) apontava a qualificação dos 
serviços prestados, com melhoria de eficiência e otimização, por meio de menor 
investimento de recursos financeiros, buscando enfatizar resultados, flexibilização e 
participação social, através do controle social.3

Assim, foram enunciadas no ordenamento jurídico, por meio da Lei Federal nº 
9.637/1998, passaram a ser definidas, no art. 1º, como pessoas jurídicas de direito 
privado, sem fins lucrativos, cujas atividades fossem dirigidas ao ensino, à pesquisa 
científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio 
ambiente, à cultura e à saúde.4 Então, rapidamente, começaram a ser implantadas, 
notadamente, na gestão hospitalar do Estado de São Paulo.

Segundo artigos publicados em 2001 e 2014, o primeiro sobre a análise de 

3 BRASIL. Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado. Secretaria da 
Reforma do Estado. Organizações sociais. 5.ed. Cadernos MARE de reforma do estado. V.2. 
Brasília: Ministério da Administração e Reforma do Estado, 1998, p. 16-17.
4 Art. 1º. O Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais pessoas 
jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, 
à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio 
ambiente, à cultura e à saúde, atendidos aos requisitos previstos nesta Lei.
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dados produzidos pelas primeiras organizações sociais estabelecidas em São Paulo 
e o segundo sobre estudo de caso único de organização social do interior paulista, 
as conclusões a que se chegaram são bastante similares apesar do relevante lapso 
temporal entre ambos os estudos, cujas demais conclusões são indicadas ao longo 
deste trabalho.

No primeiro, os autores alertam para o fato de que “a regulação, através 
de um novo contrato de gestão, deve considerar o desempenho” das entidades, 
“enfatizando processos, resultados e inserção sistêmica, referenciada pela demanda 
de saúde regional”5, ou seja, confere-se ênfase e alerta-se para o controle dos 
serviços contratados. No segundo6, elaborado sob a perspectiva dos gestores da 
organização social, foi apresentada, como limitação, a escassa participação social e 
seus mecanismos de controle, isto é, a fragilidade constatada, após onze anos do 
estudo anterior, faz referência aos mecanismos de controle.

Importante observar alguns aspectos de um e de outro dos estudos, especialmente 
para aferir as conclusões a que chegou o Banco Mundial, relativamente à gerência das 
organizações sociais, entre 2006 e 2008, tomando em conta, basicamente, a gestão 
levada a efeito em São Paulo.

No primeiro estudo, observou-se a atuação do modelo entre 1999/2001, valendo 
ressaltar que houve lei estadual regulando a matéria e indicando necessidade de 
utilização da tabela SUS e manutenção de exclusividade para atendimento de usuários 
do SUS. Foram assumidas 10 unidades hospitalares pelas OSs, localizadas em áreas 
periféricas, mas apenas 6 foram analisadas. A avaliação se deu a partir de utilização 
de formulário estruturado, em que se avaliaram “informações sobre capacidade 
instalada, produção, recursos humanos, financeiros, produtividade e qualidade; 
análise de morbidade visando à caracterização da complexidade do hospital, fazendo 
uso dos relatórios das autorizações de internação hospitalar (AIHs), segundo causa de 
internação e procedimentos”7.

Importante verificar neste estudo, embora não haja referência acerca da 
motivação do gestor ao escolher e aportar tais parâmetros no contrato de gestão, a 
definição de: i) indicadores de produção de serviços (atendimento ambulatorial e de 
pronto-socorro em média mensal mínima de 15 mil atendimentos ambulatoriais e 
de pronto-socorro; atendimento hospitalar de mil saídas/mês e taxa de ocupação de 
leitos de 75%, com média de permanência de 3,5 dias e valor de AIH8 mínimo de R$ 
350,00); ii) indicadores de qualidade (taxa de cesárea inferior a 30%, taxa de infecção 
hospitalar inferior a 5%, taxa de letalidade hospitalar inferior a 10%); iii) indicadores 
de satisfação da clientela, com realização de pesquisa, com frequência anual, entre 
usuários do hospital, internação, atendimento de pronto-socorro e ambulatorial, 
em que, no mínimo, 80% das pessoas atendidas considerem o nível de atendimento 

5 IBANEZ, Nelson et. al. Organizações sociais de saúde: o modelo do Estado de São 
Paulo. Ciênc. saúde coletiva, São Paulo, v. 6, n. 2, p. 391-404, 2001. p. 391.
6 RODRIGUES, C.; SPAGNUOLO, R. Organizações Sociais de Saúde: potencialidades e 
limites na gestão pública. Revista Eletrônica de Enfermagem, v. 16, n. 3, p. 549-57, 30 set. 
2014.
7 IBANEZ, 2001, p. 396
8 Abreviação para autorização de internação hospitalar.
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prestado igual, ou melhor, àquele recebido em outros serviços públicos ou privados 
dos quais se utilizaram nos últimos dois anos.9

Quanto aos indicadores de produção ambulatorial, notou-se que nas unidades 
da capital foi ultrapassada a meta em mais de 50%, enquanto nas unidades da região 
metropolitana a meta não foi atingida. A justificativa foi de que havia deficiência da 
rede básica de São Paulo e “fatores ligados à demanda reprimida e à porta aberta 
no Pronto-Atendimento, enquanto que os hospitais localizados fora da capital 
apresentam- se[vam-se] como referência para as redes ambulatoriais e para o plantão 
controlador regional da SES”10 [Secretaria Estadual de Saúde].

Ainda, quanto aos indicadores de produção hospitalar, observou-se que 
“praticamente todas as unidades alcançaram as metas”, apresentando altas taxas de 
ocupação de leitos, “cujas médias de permanência encontram-se[vam-se] acima do 
período planejado”11, além da alta produção de cirurgias e partos, o que evidenciou 
a importância de tais unidades no sistema de saúde da região metropolitana, 
desafogando atendimento em hospitais públicos, segundo os autores.

Neste aspecto, o artigo indica importante consideração de que tais unidades 
têm a maior parte de sua atuação em nível secundário da atenção (procedimentos 
clínicos e cirúrgicos ambulatoriais) de modo que os valores de AIHs para esse nível de 
complexidade de assistência são menores e se encontram defasados, fazendo com 
que o valor médio indicado no contrato não fosse alcançado por metade dos hospitais 
analisados. Em complemento, concluíram que 40% das internações são decorrentes 
de causas obstétricas, “seguida de causas clínicas ligadas ao aparelho respiratório, 
digestivo, causas externas e cardiovascular”12, em perfil muito semelhante aos 
hospitais de porte secundário da rede contratada pelo SUS.

Quanto aos indicadores de qualidade, verificaram que tanto a taxa de cesárea 
quanto a taxa de mortalidade estariam dentro dos parâmetros solicitados, ressalvando-
se, quanto a esta, a necessidade de aferir o tempo oportuno de intervenção no âmbito 
hospitalar quando da entrada do paciente no estabelecimento. No que atine às taxas 
de infecção hospitalar, estariam em parâmetros adequados, mas haveria a necessidade 
de homogeneizar os critérios das Comissões de Controle de Infecção Hospitalar por 
procedimentos, riscos, unidades de medida, para permitirem a comparação de taxas 
entre hospitais.

No que tange aos indicadores de satisfação de clientela, concluíram que embora 
o resultado demonstre que as comunidades assistidas estivessem satisfeitas com os 
programas e serviços apresentados, não haveria precisão da pesquisa do próprio 
estabelecimento sobre este aspecto porque não havia padronização necessária dos 
critérios metodológicos que permitissem análise consistente em relação a este item.

Importante mencionar que houve também indicação de que existia por parte 
das OSs contratação de serviços terceirizados de apoio administrativo (lavanderia, 
limpeza, manutenção, segurança), de apoio diagnóstico e terapêutico (imagem, sangue, 

9 IBANEZ, op. cit., p. 397.
10 Ibid, p. 397.
11 Ibid., p. 397-398.
12 Ibid., p. 401.
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laboratório clínico, anatomopatologia, anestesia), mas também de serviços médicos 
propriamente ditos. Os autores informam que a terceirização do primeiro tipo de 
serviço é comum em hospitais públicos e privados, o segundo é comum em hospitais 
privados, mas o terceiro, enquanto terceirização do corpo clínico por especialidades, 
seria novidade, merecendo acompanhamento mais cuidadoso, especialmente porque, 
no que atine à política salarial, os profissionais de saúde das OSs ganhariam, em 
média, mais do que os valores praticados na rede pública, principalmente médicos e 
enfermeiros. Ainda, acrescem que a melhor forma de retratar com maior visibilidade 
e medir produtividade seria aquela obtida pela relação entre a produção e o número 
de funcionários da subárea, incluindo chefes e supervisores.

No segundo estudo, realizado conforme método qualitativo, do tipo estudo 
de caso único de gerenciamento da rede primária de atenção à saúde por OS, em 
Botucatu/SP, se privilegiou “análises clínicas e longitudinais sobre mudanças e 
processos organizacionais, bem como, sobre políticas e cultura organizacional”13, 
relativamente a 11 unidades de Estratégia Saúde da Família (ESF) sob sua gestão.

As conclusões a que chegou o estudo mencionado basicamente apontam 
como potencialidades i) a agilidade dos serviços com destaque para a capacidade 
de resolver problemas de recursos humanos, compras de insumos e medicamentos 
com a agilidade esperada e custo reduzido, demonstrando melhor organização dos 
processos de trabalho; ii) a importância do contrato de gestão possuir metas claras 
e concisas, respeitando as avaliações sistematizadas que se fazem necessárias para 
o bom funcionamento da OS e o controle social necessário. Por outro lado, como 
limitações iii) o desafio do modelo de gestão frente a necessidade de aprimorar 
mecanismos de controle que garantam transparência e iv) a necessidade de sistemas 
de informação especializado de modo a facilitar o uso de indicadores para a tomada 
de decisões e que possibilite o controle pelos órgãos competentes, sendo fator 
primordial para o controle social e de revisão dos recursos financeiros com intuito de 
atender as necessidades da rede de saúde local14.

3. A (IN)EFICIÊNCIA DAS OSS E AS FRAGILIDADES DO CONTROLE GOVERNAMENTAL

Esse panorama inicial da implementação das OSs, abordado de modo otimista 
durante o processo de implementação, foi questionado pela literatura e também 
no âmbito do Poder Judiciário. Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, a lei que 
regula as organizações sociais permite que a entidade que se qualifique como tal, 
receba bens, recursos e até servidores públicos sem a necessidade de demonstrar 
qualificação técnica e econômico-financeira, bastando uma decisão discricionária da 
autoridade competente, sem sequer se exigir o devido processo licitatório. Para ele, a 
lei contém “inconstitucionalidades verdadeiramente aberrantes”.15

Maria Sylvia Di Pietro afirma ser “curioso falar-se em Programa Nacional de 
Publicização quando, na realidade, o que está sendo idealizado é exatamente a 

13 RODRIGUES; SPAGNUOLO, 2014, p. 550-551.
14 RODRIGUES; SPAGNUOLO, 2014, p. 556.
15 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 16.ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2003. p. 222-223.
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privatização”. A rigor, as organizações sociais desenvolvem atividade privada e não 
serviço público, mediante “incentivo do poder público”.16

Não obstante as várias argumentações encontradas acerca da inconstitucionalidade 
da lei das organizações sociais, a discussão restou dissipada com o julgamento da ADI 
1923 pelo Supremo Tribunal Federal, em 2015. Pôs-se termo à discussão, entendendo-
se que embora não sejam sujeitas ao regime jurídico de direito público, porquanto 
se tratem de pessoas jurídicas de direito privado (ainda que sem fins lucrativos), a 
qualificação da entidade, a celebração de contrato de gestão com o poder público 
e respectiva dispensa de licitação para tanto, a contratação com terceiros mediante 
utilização de  recursos públicos e a seleção de pessoal deverão todos ser conduzidos 
de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do 
art. 37 da CF.

Desde então, o atual panorama das organizações sociais parece ser ainda 
bastante controverso, apesar da constitucionalidade do instituto.

Em 2005, foi realizado um estudo comparativo do desempenho de hospitais em 
regime de organização social, denominado “Em Busca de Excelência: Fortalecendo o 
Desempenho Hospitalar em Brasil”, pesquisa esta coordenada por Gerard La Forgia, 
Especialista de Saúde do Banco Mundial, cuja finalidade era a de subsidiar uma 
monografia realizada pelo Banco Mundial sobre hospitais brasileiros. Tal pesquisa 
tinha como parceiros, dentre outros, o Ministério de Saúde, Banco Mundial, FIOCRUZ 
e ANVISA.17

Segundo essa pesquisa, posteriormente utilizada pelo Banco Mundial para 
emissão do documento nomeado como “Brazil – Enhancing performance in Brazil’s 
health sector: lessons from innovations in the state of São Paulo and the city of Curitiba”, 
elaborado na forma de estudo caso-controle, houve teste de hipótese em que haveria 
diferença significativa de estrutura e desempenho (eficiência técnica, alocativa, de 
qualidade e equidade) entre os hospitais em regime de Organização Social (caso) e 
controle (hospitais hierarquizados da administração direta) em um ponto do tempo 
(t). Consta que foi realizado, em perspectiva temporal, corte transversal relativo aos 
dados de   2003, tomando como universo 12 unidades com estruturas de governança 
da OS e 08 hospitais da administração direta.18

Conforme foi constatado, à época, pelo referido estudo, no que atine às 
estruturas hospitalares, as OSs se mostraram, em termos gerenciais, aparentemente 
a melhor opção de gestão para prestação de serviços de saúde hospitalar19, apesar do 
modelo ser ainda muito recente.

O Relatório do Banco Mundial, a partir de tais estudos, concluiu que os casos 

16 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública: concessão, 
permissão, franquia, terceirização, parceria público-privada. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2017. p. 338-341.
17 LA FORGIA, Gerard M.; COUTTOLENC, Bernard. Desempenho hospitalar no Brasil: em 
busca da excelência. São Paulo: Singular, 2009. p. 17.
18 COSTA, Nilson do Rosário; RIBEIRO, José Mendes. Estudo comparativo do desempenho 
de hospitais em regime de organização social. Programa de Pesquisas Hospitalares Em Busca 
de Excelência: Fortalecendo o Desempenho Hospitalar em Brasil. Fiocruz: Rio de Janeiro, 
2005.
19 Ibid.,p. 3-5.
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de inovações em gestão pública examinados no relatório demonstram formas de 
abordagem para a melhoria de desempenho no setor público brasileiro. São Paulo 
introduziu a inovação organizacional através da contratação de gestão hospitalar para 
organizações não governamentais (ONGs) qualificadas na forma de “Organizações 
Sociais”. Esse modelo envolve a devolução de responsabilidades gerenciais da 
Secretaria de Estado da Saúde (SES) a cada um dos hospitais das OSs, contornando 
restrições conhecidas que definem o gerenciamento de recursos humanos na 
administração direta do Estado.20

Atualmente, as organizações sociais em saúde não têm se mostrado uma forma 
de gestão transparente e eficiente, segundo se observa das pesquisas até então 
realizadas. Esse dado é corroborado em audiência pública realizada no dia 14/08/2018, 
na Câmara Municipal de Serra, no Espírito Santo, em que a professora Francis Sodré21, 
uma das maiores estudiosas atuais sobre o tema de organizações sociais de saúde, 
vinculada à Universidade Federal do Espírito Santo, apontou várias situações que 
evidenciam a atuação problemática das organizações sociais de saúde, exatamente 
pela ausência de um controle efetivo de tais instituições e pela falta de transparência 
do modelo.

Dentre elas, pode-se citar: i) o fato de as organizações sociais em saúde não 
serem organizações da sociedade civil, mas grandes grupos empresariais, atuantes 
sob a ótica do lucro; ii) de haver isenção dos governos quanto ao modelo fazendo 
com que grupos eleitorais vinculados a grupos empresariais se beneficiem; iii) de 
receberem mais recursos do que os serviços da administração direta; iv) de não haver 
controle e transparência dos valores públicos gastos com o modelo; v) de promoverem 
contratação de trabalhadores de modo precário, o que gera alta rotatividade de 
serviços.22

Em outro estudo sobre o tema, que tomou por base revisão de 31 artigos sobre 
OSs, publicados até 2015, na Lilacs e na SciELO, concluiu-se que não há estudos 
empiricamente sólidos e conclusivos a permitirem “generalizações sobre a maior 
eficiência da gestão de serviços de saúde por meio” de tal modelo,23 mas que haveria 
“fortes argumentos legais, administrativos e políticos” indicativos de que não se 
constituiriam como solução para resolver os problemas de gestão de serviços no SUS e 
que tenderiam, apesar de se tratarem de entidades supostamente sem fins lucrativos, 
a “fortalecer a privatização do sistema público de saúde brasileiro”.24

20 MATZUDA, Yasuhiko et. al. BRAZIL: Enhancing Performance in Brazil’s Health Sector: 
Lessons from Innovations in de State of São Paulo and the City of Curitiba. En breve, Fev., 
2008. n. 116.
21 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=efspknBj7ys, Acesso em 20 Jan. 
2019.
22 SODRÉ, Francis; BUSSINGUER, Elda Coelho de Azevedo. Organizações sociais e 
privatização da saúde: a discricionariedade dos contratos de gestão com o terceiro setor. In: 
Organizações sociais: agenda política e os custos para o setor público da saúde. Francis Sodré 
et. ali (Org.). 1.ed. São Paulo: Hucitec, 2018. p. 30-43.
23 SOARES, Gabriella Barreto; BORGES, Fabiano Tonaco; SANTOS, Renata Reis dos; 
GARBIN, Cléa Adas; MOIMAZ, Suzely Adas Saliba; SIQUEIRA, Carlos Eduardo Gomes. 
Organizações sociais de saúde (OSS): privatização da gestão de serviços de saúde ou solução 
gerencial para o SUS? Brasília: Revista Gestão e Saúde, 2016. vol. 07, n. 02. p. 828.
24 SOARES et. ali., ob. cit., p. 828.



283

MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume IV

Segundo este estudo, os administradores e gestores dos serviços de saúde 
seriam os maiores interessados e defensores no modelo de gestão por meio de OSs, 
devido à flexibilidade de gestão, especialmente de pessoal, e eficiência quanto ao 
desempenho e produtividade.25

Fato é que, os principais problemas que vêm sendo enfrentados quanto à adoção 
do modelo das organizações sociais em saúde, diz respeito à falta de transparência e 
ao precário controle governamental sobre os investimentos de recursos públicos em 
tais instituições e a respectiva contraprestação de serviços de saúde.

O que há, basicamente, é a contratualização de resultados, mas nem sempre 
há metas claras e objetivas e, quando existentes, a aferição do cumprimento se dá 
igualmente de modo duvidoso, considerando o cumprimento global e por estimativa, 
sem aferição da adequada liquidez e eficácia da prestação de serviços.

Importante ressaltar que esse controle dos resultados possui correlação direta 
com a Reforma Administrativa do Estado, que se preocupou em tornar a administração 
pública em gerencial, buscando eficiência e rompendo com o modelo burocrático, 
fazendo com que a forma de controle passasse a se concentrar não mais nos processos, 
mas nos resultados.

Entretanto, o que vem ocorrendo é uma crescente desresponsabilização do 
Estado ante suas responsabilidades na implementação do direito à saúde26, parecendo 
até mesmo incoerente que tal direito fundamental, e, em última instância, a promoção 
do direito à vida, não seja considerado atividade exclusiva do poder público e possa ser 
objeto de consecução pela iniciativa privada sem a mínima e necessária intervenção 
da governança, ainda que de modo fiscalizador quanto a análise desses resultados 
e eventuais correções e punições decorrentes da má utilização de recursos públicos 
pelas organizações sociais.

Ou seja, o Estado não se responsabiliza diretamente pela promoção do direito 
à saúde, sob o argumento da eficiência e premente necessidade de implantação de 
um sistema de administração gerencial, mas também não se responsabiliza pela 
fiscalização e controle efetivo de entidades, supostamente sem fins lucrativos, que 
utilizam os recursos públicos de modo mais fluido.

Há apontamentos quanto a irregularidades de toda ordem ou no sentido de 
que OSs subavaliam as metas a fim de que sejam facilmente alcançadas, ou de que 
o monitoramento e a avaliação realizados pela gestão são falhos e ineficientes (com 
notícias de que em vários casos há aprovação de contas com erros e inconsistências), 
além de diversas irregularidades administrativas, como a ausência de constituição 
de comissão de acompanhamento e avaliação de contrato de gestão, falhas na 
elaboração de indicadores de desempenho, descumprimento de metas e assim por 
diante.27 Significa dizer que um dos principais argumentos em favor das OSs, relativo 

25 Ibid., p. 835-837.
26 Cf. SOUZA, Bianca Tomaino de. Dezesseis anos do plano diretor de reforma do 
aparelho do estado (PDRAE): introdução à análise crítica sobre o papel do Estado brasileiro 
contemporâneo. Brasília: Revista Brasileira de Políticas Públicas, v.2. n.2. jul./dez.2012. p. 
126.
27 Cf. SOARES, Gabriella Barreto; BORGES, Fabiano Tonaco; SANTOS, Renata Reis 
dos; GARBIN, Cléa Adas; MOIMAZ, Suzely Adas Saliba; SIQUEIRA, Carlos Eduardo Gomes. 
Organizações sociais de saúde (OSS): privatização da gestão de serviços de saúde ou solução 
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à eficiência e resultados transparentes, não se realiza.28

Tais constatações são corroboradas por relatório de 2017, do Banco Mundial, 
relativamente à saúde pública no Brasil, cujas conclusões apontam no mesmo 
sentido, qual seja: ausência de eficiência no gasto público com saúde, especialmente 
a entidades do terceiro setor e setor privado, como no caso das OSs, atuantes na 
atenção hospitalar (média e alta complexidade ou atenção secundária e terciária) sem 
critérios claros de transparência e controle. Em síntese, “o Brasil poderia ter prestado 
o mesmo nível de serviço usando 34% menos recursos”.29

A primeira constatação decorrente desse relatório, é a de que é necessário que 
os serviços públicos de saúde sejam mais eficientes, inclusive com a adoção de um 
sistema gerencial e menos burocrático de controle de resultados; e, a segunda, é a de 
que o controle público não está sendo realizado adequadamente, quando se trata dos 
contratos de gestão com OSs.

Na continuidade da leitura do relatório do Banco Mundial (2017), há sugestões 
relativas ao sistema público de saúde (SUS), de modo geral quanto às possibilidades 
de ampliação do acesso e da atenção aos usuários com menos custos.

Algumas delas podem ser observadas quando se trata de organizações sociais 
de saúde, especialmente porque elas se encontram em situação de dupla certificação, 
significando dizer que muitas delas possuem qualificação como OSs e também como 
entidades filantrópicas, fazendo com que a tributação sobre elas seja praticamente 
inexistente, o que implica em excessivos incentivos não só por meio dos valores do 
contrato de gestão, mas também fiscais, gerando concorrência desleal com os hospitais 
privados. Em última análise, a adoção do modelo de organização social tornou-se, na 
prática, “um artifício que permite o recebimento e uso de recursos financeiros públicos 
para obtenção de um resultado que melhor seria se fosse chamado de lucro e não de 
superávit”.30

O Banco Mundial, a esse respeito, identificou o problema ao sugerir que houvesse 
redução dos gastos tributários com saúde, representativos de 30,5% dos gastos 
federais, concentrados em descontos no IRPF e hospitais filantrópicos, observando 
que tais gastos são altamente regressivos e que não haveria “nenhuma justificativa 
aparente para a obrigatoriedade de o governo pagar pelo atendimento privado de 
saúde aos grupos mais ricos da população”.31

gerencial para o SUS? Brasília: Revista Gestão e Saúde, 2016. vol. 07, n. 02. p. 828-850.
28 SODRÉ, Francis; BUSSINGUER, Elda Coelho de Azevedo. Organizações sociais e 
privatização da saúde: a discricionariedade dos contratos de gestão com o terceiro setor. In: 
Organizações sociais: agenda política e os custos para o setor público da saúde. Francis Sodré 
et. ali (Org.). 1.ed. São Paulo: Hucitec, 2018. p. 37-65. p. 50-51.
29 BANCO MUNDIAL. Um ajuste justo: análise da eficiência e equidade do gasto público 
no Brasil.
V.I: síntese. Novembro, 2017. p. 111-115.
30 TURINO, Fabiana; SODRÉ, Francis; BAHIA, Ligia. A dupla certificação na saúde: a 
articulação política entre as instituições filantrópicas e as organizações sociais e saúde. In: 
Organizações sociais: agenda política e os custos para o setor público da saúde. Francis Sodré 
et. ali (Org.). 1.ed. São Paulo: Hucitec, 2018. p. 85-86.
31 BANCO MUNDIAL, op. cit., p. 119.
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4. PROPOSTAS PARA O APERFEIÇOAMENTO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE

Portanto, uma das iniciais proposições de fortalecimento do controle sobre 
os gastos públicos, seria evidenciar em que medida existe cumulação de recursos 
públicos por meio das isenções/imunidades tributárias, conforme o caso, às 
organizações sociais de saúde a fim de que, em sendo constatadas, tais isenções/
imunidades sejam condicionadas ao cumprimento de metas contratuais avençadas 
com a administração pública. Neste passo, não se tem conhecimento de que existam 
regulamentos municipais, estaduais e/ou federais que prevejam isenção/imunidade 
tributária condicionada ao cumprimento de metas em transações ajustadas (ou 
mesmo em contratos de gestão) com a administração pública. De todo modo, para o 
condicionamento da isenção tributária seria necessária a previsão legal respectiva em 
relação aos contratos de gestão firmados com as OSs.

A segunda proposição que se faz é no sentido mais concreto e instrumental 
de formalização do contrato de gestão, com a necessidade de estabelecimento de 
parâmetros e metas quantitativas e qualitativas que levem em consideração não 
só a produção ambulatorial, hospitalar e de exames diagnósticos e terapêuticos 
(quantitativos) e integração da rede de atendimento (hierarquização e regionalização, 
conforme complexidade) ou mesmo diminuição de indicadores relacionados com 
mortalidade e infecção hospitalar, taxa de ocupação de leitos e tempo de permanência 
neles, ou ainda, criação das respectivas comissões de qualidade no âmbito hospitalar 
(qualitativos), como é comum, mas também adoção de critérios de i) vazios 
assistenciais, ii) volume de filas de espera para atendimento (demanda reprimida) e 
iii) satisfação do usuário.32

No primeiro estudo citado, de IBANEZ, indicou-se como uma das metas pactuadas 
indicadores de satisfação da clientela, com realização de pesquisa, com frequência 
anual, entre usuários do hospital, internação, atendimento de pronto-socorro e 
ambulatorial, em que, no mínimo, 80% “das pessoas atendidas considerem o nível de 
atendimento prestado igual, ou melhor, àquele recebido em outros serviços públicos 
ou privados dos quais se utilizaram nos últimos dois anos”33. Entretanto, quando se 
tentou medir essa meta, concluiu-se que não haveria precisão da pesquisa do próprio 
estabelecimento sobre este aspecto porque não havia padronização necessária dos 
critérios metodológicos que permitissem análise consistente em relação a este item.

Ocorre que, de regra, não se faz menção à avaliação do usuário dos serviços do 
SUS sobre o atendimento prestado, a discussão fica adstrita a gestor e prestador de 
serviços quanto ao estabelecimento de metas de controle de resultados, de modo que 
até mesmo para que o usuário sinta que faz parte do sistema, formatado segundo um 
tripé – usuário, gestor e prestador – não sendo limitada apenas de modo formal na 
legislação sanitária34, deve ser chamado a informar sobre a (in)satisfação do serviço 

32 PINTO, Élida Graziane; AMARAL, Daniel João do. Controle de custos e resultados nos 
contratos de gestão da saúde: alguns apontamentos sobre suas prestações de contas. In: 
Organizações sociais: agenda política e os custos para o setor público da saúde. Francis Sodré 
et. ali (Org.). 1.ed. São Paulo: Hucitec, 2018. p. 164-167.
33 IBANEZ, ob. cit., p. 397.
34 Para mais informações sobre a participação social na gestão do SUS, vide Lei Federal 
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e os motivos para tanto, como avaliador e controlador primordial, já que destinatário 
da prestação.

A terceira proposição diz com a adoção de critérios também de ordem prática na 
formulação das metas qualitativas no contrato. A saúde suplementar é mais avançada 
no estabelecimento de tal parametrização. A atual Resolução Normativa DC/ANS nº 
405/201635 ao instituir o Programa de Monitoramento da Qualidade dos Prestadores 
de Serviços na Saúde Suplementar – Qualiss, fornece relevantes diretrizes aplicáveis 
ao acompanhamento da qualidade dos serviços prestados pelas organizações sociais 
de saúde36.

Consultando a cartilha37 que trata do referido programa, pode-se observar que 
têm por objetivo “estimular a qualificação dos prestadores de serviços na saúde 
suplementar e aumentar a disponibilidade de informações”38, visando “ampliar o poder 
de avaliação e escolha de prestadores de serviços por parte das operadoras e dos 
beneficiários de planos de saúde”39. Indica algumas premissas como: “transparência 
da informação para a sociedade; natureza indutora da melhoria da qualidade 
setorial; avaliação da qualificação dos prestadores; estabelecimento de atributos de 
qualificação relevantes para o aprimoramento da qualidade assistencial; divulgação 
dos atributos de qualificação”40.

Conforme se verifica do art. 2741, da Resolução Normativa DC/ANS nº 405/2016, 
há domínios/classes no estabelecimento de indicadores e há também indicadores 
que são considerados essenciais e outros recomendáveis. Os domínios/classes, que 
constituem os eixos do PM-QUALISS, ficam definidos como estruturais, de segurança, 
de efetividade e de centralidade no paciente. Enquanto os indicadores para avaliação 

nº 8.142/90 e Recomendação nº 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde.
35 Dispõe sobre o Programa de Qualificação dos Prestadores de Serviços na Saúde 
Suplementar – QUALISS; revoga a Resolução Normativa - RN nº 267, de 24 de agosto de 
2011, com exceção do art.44- B incorporado à RN nº 124, de 30 de março de 2006; e revoga 
também a RN nº 275, de 1º de novembro de 2011, a RN nº 321, de 21 de março de 2013, a RN 
nº 350, de 19 de maio de 2014, e a Instrução Normativa - IN nº 52, de 22 de março de 2013 
da Diretoria de Desenvolvimento Setorial, e dá outras providências.
36 PINTO et. ali., ob. cit., p. 169.
37 Disponível em http://ans.gov.br/prestadores/qualiss-programa-de-qualificacao-dos-
prestadores-de- servicos-de-saude. Acesso em 05 Fev. 2020.
38 BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). QUALISS: 
Programa de Qualificação dos Prestadores de Serviços na Saúde Suplementar (Cartilha). 
2016, p. 2.
39 BRASIL, loc. cit.
40 BRASIL, op. cit., p. 3.
41 Art. 27. Os indicadores a serem avaliados são agregados nos seguintes domínios, que 
constituem os eixos do PM-QUALISS:
- Estrutura: composta pelos recursos físicos, humanos, materiais e financeiros necessários 
para a assistência em saúde;
- Segurança: observando o definido no Programa Nacional de Segurança do Paciente – PNSP, 
é o conjunto de ações ou processos que objetivam a redução, a um mínimo aceitável, do 
risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde;
– Efetividade: determinada pelo grau com que a assistência, os serviços e as ações atingem 
os resultados esperados; e
- Centralidade no Paciente: consiste na percepção de satisfação associada ao relato de 
experiência, escuta atenta, comunicação e envolvimento do paciente nas decisões.
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da assistência hospitalar, segundo tais critérios, são diferenciados entre essenciais42 e 
recomendáveis43.

Ou seja, trata-se de uma qualificação da assistência, algo que pouco se fala 
quando se trata de OSs ou até outros contratos com prestadores privados de saúde 
no âmbito do SUS. Sendo de primordial importância uma qualificação com aprovação 
de selo de qualidade para as entidades que se dispusessem a serem certificadas pela 
adoção de tais indicadores – e respectivo cumprimento – nos contratos de gestão.

Tal acreditação poderia ser realizada por órgão já existente e componente do 
sistema, com o é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), com a adoção de 
critérios claros tanto quanto os adotados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS), mesmo porque ambas são definidas legalmente (Lei nº 13.848/2019) como 
agências reguladoras.

Isto porque possui aquele órgão competência para normatizar, controlar e 
fiscalizar produtos, substância e serviços de interesse para saúde, conforme previsão 
do art. 2º, inciso III, da Lei nº 9.782/99, além de possuir poder para interditar os locais 
de “(...) prestação de serviços relativos à saúde, em caso de violação da legislação 
pertinente ou de risco iminente à saúde” (art. 7º, inciso XIV, da mesma lei) e também de 
“coordenar e executar o controle da qualidade de bens e produtos relacionados no art. 
8º” – e seu §2º o qual dispõe que “são considerados serviços submetidos ao controle 
e fiscalização sanitária pela agência, aqueles voltados para a atenção ambulatorial, 
seja de rotina ou de emergência, os realizados em regime de internação, os serviços 
de apoio diagnóstico e terapêutico, bem como aqueles que impliquem a incorporação 
de novas tecnologias” – por meio de análises previstas na legislação sanitária, ou de 
programas especiais de monitoramento da qualidade em saúde.

Significa dizer que já há previsão para que esta função de fiscalização da 
qualidade dos serviços de saúde seja realizada pela ANVISA, o que falta é a existência 
de um programa de certificação, nos moldes criados pela ANS.

A quarta proposição diz com a adoção de um programa já existente no âmbito do 
Ministério da Saúde, relativo à gestão de custos no SUS, chamado Programa Nacional 
de Gestão de Custos (PNGC), instituído pela Portaria GM/MS nº 55/2018, por meio 
do qual se criou o Sistema de Apuração e Gestão de Custos do SUS (APURASUS), com 
a finalidade de “gerar e incentivar a efetiva utilização da informação de custos pelos 
gestores de saúde, no intuito de otimizar o desempenho do SUS”.44

42 Para mais esclarecimentos sobre os indicadores essenciais de avaliação 
de qualidade hospitalar pelo QUALISS, ver http://www.ans.gov.br/prestadores/
qualiss-programa-de-qualificacao-dos-prestadores-de-servicos-de-saude/qualiss-
programa-de-qualificacao-de-prestadores-de-servicos-de-saude/monitoramento-da-
qualidade-dos-prestadores-de-servicos-de-saude/modulos-e-indicadores/qualiss- 
indicadores-hospitalares-essenciais-2013-14. Acesso em 23 Ago. 2020.
43 Para mais esclarecimentos sobre os indicadores recomendáveis de avaliação de 
qualidade hospitalar pelo QUALISS, ver http://www.ans.gov.br/prestadores/
qualiss-programa-de-qualificacao-dos- prestadores-de-servicos-de-saude/qualiss-programa-
de-qualificacao-de-prestadores-de-servicos-de-saude/monitoramento-da-qualidade-dos-
prestadores-de-servicos-de-saude/modulos-e-indicadores/qualiss-indicadores-hospitalares-
recomendaveis-2013-14. Acesso em 23 Ago. 2020.
44 BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria GM/MS nº 55, de 2018. 
Institui, no âmbito do Ministério da Saúde, o Programa Nacional de Gestão de Custos (PNGC) 
e o Sistema de Apuração e Gestão de Custos do SUS (APURASUS).
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Segundo consta do instrumento que o regulamenta, tem como público-alvo, 
preferencial, secretarias estaduais e municipais de saúde, institutos e hospitais 
federais do Ministério da Saúde, que aderirem voluntariamente ao PNGC e ao uso do 
APURASUS. E aí está o problema. Trata-se de programa e sistema de informação de 
caráter voluntário e não obrigatório, de modo que, passados mais de dois anos de sua 
criação, pouco se tem ouvido falar de sua implantação e dos resultados alcançados 
por ele até então. A rigor, esse sistema de informação deveria ser obrigatório, posto 
ser “inadmissível que as Secretarias de Saúde Estaduais e Municipais não evidenciem 
nenhum esforço de comparação de preços praticados nos contratos de gestão 
celebrados com OSs”45, assim desconsiderando, de modo sub-reptício, o controle 
de gastos e a aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quase que uma doação a 
“fundo perdido” ao terceiro setor.46

A quinta proposição, relativa à fiscalização das metas, corresponde ao pagamento 
por serviço prestado e efetivamente liquidado e não pagamento por evidência e global, 
decorrente de análise percentual do cumprimento de metas, modelo de contrato de 
gestão que “estimula a ineficiência na prestação de serviço na medida em que quanto 
menos serviços a OS entregar mais receberá, proporcionalmente, em contrapartida 
financeira”, desestimulando “a excelência na sua atuação e a melhoria contínua na 
qualidade e quantidade dos serviços prestados”.47

Na análise elaborada pelo Banco Mundial, as sugestões também são no mesmo 
sentido, isto é, de um pagamento realizado conforme a produção (performance) e 
resultado, conforme grupos diagnósticos (mais consentâneo com o controle de 
resultado) e não por procedimentos (controle baseado por custo unitário) como 
atualmente se faz, de modo a incentivar uma maior produtividade e eficiência na 
gestão dos recursos públicos.48

Tal sistema de pagamento já é largamente utilizado por outros países, inclusive 
no âmbito do sistema de saúde suplementar (setor privado), regulamentado pela 
ANS, sendo descrito como DRG e definido como “sistema de classificação [que] 
busca correlacionar os tipos de pacientes atendidos pelo hospital, com os recursos 
consumidos durante o período de internação, criando grupos de pacientes coerentes, 
do ponto de vista clínico e similares ou homogêneos quanto ao consumo dos recursos 
hospitalares”49.

Teria sido criado com o objetivo originário de “permitir a monitoração da 
qualidade da assistência e utilização dos serviços hospitalares. No final da década 
de 70, foi adaptado para ser utilizado como base para o pagamento a hospitais do 
estado de New Jersey, EUA (...)”50, suscitando interesse em outros países como “Grã- 
Bretanha, França, Holanda, Bélgica, Alemanha Ocidental, Espanha, Itália, Portugal, 

45 PINTO et. ali, 2018, p. 162-163.
46 Ibid., p. 162-163.
47 PINTO et. ali, op. cit., p. 164-168.
48 BANCO MUNDIAL, op. cit., p. 118-119.
49 NORONHA, Marina F. et al. O desenvolvimento dos "Diagnosis Related Groups"- DRGs. 
Metodologia de classificação de pacientes hospitalares. Rev. Saúde Pública, São Paulo, v. 25, 
n. 3, p. 198-208, June 1991. p. 198.
50 NORONHA et. al., op. cit., p. 198-199.
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Áustria, Suíça, Noruega, Dinamarca, Suécia, Finlândia, Austrália, Canadá, Coréia”51.
Ressalte-se que a segunda e terceira proposições, relativas à formatação das 

metas contratuais (portanto, a priori) são referidas porque se não há metas claras que 
devam ser cumpridas e objetivos bem definidos dos serviços que devam ser prestados, 
então, o resultado é exatamente o que vem sendo refletido na maioria dos estudos 
mais recentes, indicativos de que não há comprovação de que a modalidade de gestão 
por OSs seja eficiente e com resultados positivos do aspecto custo-assistencial.

Já quanto à quarta e quinta proposições, dizem respeito ao controle de custos 
e, portanto, do acompanhamento relativo ao cumprimento das metas (a posteriori da 
formalização do contrato de gestão).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

É perceptível que a adoção do modelo de gestão por meio de OSs, assumindo 
o Estado o papel de regulação e não de direta prestação de serviços de saúde, não 
vem fazendo com que o objetivo primeiro de eficiência, defendido pela Reforma 
Administrativa do Estado esteja sendo alcançado. Por este aspecto, deixa o Estado o 
papel de prestador direto dos serviços sob o argumento de ineficiente promoção, mas 
também não assume seu papel de regulador das atividades realizadas pelas OSs, ou 
seja, omite-se duplamente.

Também fica consignado que a adoção do modelo, justificada pela eficiência e 
melhor e mais livre atuação das OSs quanto à contratação de profissionais e utilização 
de recursos, não se mostra, nem de longe, efetivamente melhor sob o ponto de vista de 
gestão de custos públicos, algo muito diferente quando se observa a correspondência 
aos mecanismos e métodos de controle, especialmente de qualidade e produtividade, 
estabelecido pela ANS no âmbito do setor exclusivamente privado da saúde entre 
operadoras de planos de saúde e prestadores de serviços.

Pelo que se pode ver de alguns mecanismos de controle adotados pela ANS 
em relação aos prestadores de serviço privado, as OSs, não consideradas nem 
públicas nem privadas e, portanto, sem aplicação de um conjunto ordenado de regras 
públicas ou privadas específicas, se beneficiem da ausência de controle e regulação 
governamental, não só quanto à ineficiência do estabelecimento das metas, mas 
também quanto à verificação de respectivo cumprimento, o que gera problemas, 
inclusive, de ordem mercadológica, já que beneficiadas pelo Estado com mecanismos 
de controle governamental ineficiente e isenções fiscais não concedidas ao setor 
exclusivamente privado, fazendo com que os gastos públicos sejam desordenados e o 
serviço por elas prestado seja, de igual forma, inefetivo e sem a geração dos resultados 
que se espera serem os mais desejáveis quando não adotada a burocracia estatal.

Nesse sentido, é de importância a edição de legislação que condicione os 
benefícios fiscais (isenções) às OSs ao cumprimento das metas pactuadas.

Por outro lado, resta evidente que o Estado não se presta nem a realização da 
atividade-fim (prestação direta de serviços de saúde pública), nem a realização da 
atividade-meio (regulação da prestação dos serviços de saúde pública por meio de 
instituições privadas, no caso OSs), fazendo com que o principal interessado nestas 

51 NORONHA, loc. cit.
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relações entre público e privado, o usuário do SUS, permaneça desapercebido (já 
que não considerado quanto às metas qualitativas dos serviços realizados por OSs) e 
desassistido quanto ao seu direito fundamental e social à saúde (porque a assistência 
não leva em consideração nem os vazios assistenciais nem a demanda reprimida).

Controle efetivo de custos com o APURASUS e adoção de pagamento por 
performance/produção e por grupos diagnósticos (DRG) e não mais por procedimento 
(AIH, APAC), ao invés de pagamentos globais por estimativa e percentual de 
cumprimento de metas, além do controle apriorístico de indicadores e metas claras 
quando da formalização do contrato de gestão, a serem posteriormente exigidas, se 
fazem imprescindíveis para alcance da tão sonhada eficiência e efetividade do SUS, 
por meio da adoção do modelo de gestão por OSs.

Ademais, olhar para regras adotadas no âmbito do setor exclusivamente privado 
da saúde, regulado pela ANS, é primordial para alcançar a almejada qualidade de 
serviços no âmbito do SUS, quando este pretende contratar o setor privado para a 
prestação direta dos serviços de saúde.

Nem se fale, porque não se pode ter como tal uma hipótese de proposição 
para este breve estudo, na transparência dos dados das OSs, seja em sites na rede 
mundial de computadores, seja ao público em geral e ao controle social, por meio 
dos Conselhos de Saúde, posto que decorrente, isto sim, de imposição legal. Tal 
dever legal é imposto a todos os entes que recebam recursos públicos, ainda que se 
trate de pessoa jurídica de direito privado, conforme se observa do art. 2º, da Lei nº 
12.527/2011.
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BREVES REFLEXÕES SOBRE GUARDA COMPARTILHADA X GUARDA 
ALTERNADA

Rodrigo Baptista Braziliano1

RESUMO: Diante dos crescentes processos que envolvem guarda alternada, sob 
rotulação de guarda compartilhada, importante trazer breves reflexões sobre o tema, 
com o aspecto negativo que a divisão igualitária de tempo do filho na casa do pai e 
mãe separados pode trazer no desenvolvimento do menor, abordando argumentos 
doutrinários e jurisprudenciais sobre o tema, assim como a importância da atuação 
do Ministério Público, como custos iuris, nessas demandas.

PALAVRAS-CHAVE: Direito de Família. Guarda compartilhada. Guarda alternada. 
Convivência. 

1. INTRODUÇÃO

O instituto da guarda no ordenamento jurídico brasileiro traz intenso debate 
sobre a distinção entre guarda compartilhada e guarda alternada, já que não poucas 
vezes, os pais buscam cegamente uma divisão igualitária de tempo com os filhos, 
pensando apenas neles próprios e deixando de lado o superior interesse da criança 
envolvida, que deve ser preservado de maneira prioritária, a fim de garantir o bem-
estar do menor na logística da vida cotidiana com pais separados. 

Não se nega que ambos os pais têm direitos iguais, devem exercer os deveres 
inerentes ao poder familiar, mas isso não significa que devem “dividir” o filho 
entre cada um deles, o que pode causar severos danos, inclusive no que se refere 
ao desenvolvimento da saúde mental do menor, o que deve ser evitado através de 
posturas maduras e concretas no correto exercício da guarda compartilhada em 
detrimento da guarda alternada. 

Vale frisar que a legislação brasileira prevê como espécies de guarda a unilateral 
e compartilhada, sequer havendo previsão legal sobre a guarda alternada, como se 
extrai do art. 1.584, do Código Civil, in verbis:

“Art. 1.584.  A guarda, unilateral ou compartilhada, poderá 
ser: 

I – requerida, por consenso, pelo pai e pela mãe, ou por 
qualquer deles, em ação autônoma de separação, de divórcio, 
de dissolução de união estável ou em medida cautelar;

II – decretada pelo juiz, em atenção a necessidades específicas 
do filho, ou em razão da distribuição de tempo necessário ao 
convívio deste com o pai e com a mãe.

1 Promotor de Justiça no Estado do Paraná, lotado na 3º Promotoria de Justiça de 
Campo Largo.
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§ 1o  Na audiência de conciliação, o juiz informará ao pai e à mãe 
o significado da guarda compartilhada, a sua importância, a 
similitude de deveres e direitos atribuídos aos genitores e as 
sanções pelo descumprimento de suas cláusulas.

§ 2o  Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à 
guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a 
exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, 
salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não 
deseja a guarda do menor.” 

Nesta perspectiva, a partir da observância da legislação brasileira no tocante 
a guarda, realizar-se-á uma breve reflexão sobre o tema, amparada na doutrina e 
jurisprudência dominantes, e, por fim, de que forma deve o Ministério Público atuar 
salvaguardar o superior interesse dos menores envolvidos em tais demandas. 

2. DA GUARDA COMPARTILHADA X GUARDA ALTERNADA

É cediço que o ordenamento jurídico pátrio privilegia, e com a razão, o instituto 
da guarda compartilhada, que se tornou regra geral, como se extrai do art. 1.584, do 
Código Civil, acima transcrito. 

Leciona a doutrina que “a guarda compartilhada diz respeito à forma (inovadora) 
de custódia dos filhos (de pais que não convivem juntos) pela qual a criança ou 
adolescente terá uma residência principal (onde desenvolverá a sua referência 
espacial, com relacionamento com vizinhos, amigos, escola…), mantendo, porém, uma 
convivência simultânea e concomitante com o lar de ambos os genitores, partilhando 
o cotidiano de ambos os lares (aniversários, alegrias, conquistas…). Enfim, é o exercício 
do mesmo dever de guarda por ambos os pais.”2

Maria Berenice Dias3 leciona que “A preferência legal é pelo compartilhamento, 
pois garante maior participação de ambos os pais no crescimento e desenvolvimento 
da prole. O modelo de corresponsabilidade é um avanço. Retira da guarda a ideia de 
posse e propicia a continuidade da relação dos filhos com ambos os pais. A regra 
passou a ser a guarda compartilhada.” (grifo acrescido)

Quando ambos os genitores expressam desejo em exercer a guarda, porém um 
dos genitores insiste em exercer a guarda na modalidade unilateral, não havendo 
nada que desabone o outro genitor a ponto de aplicar a modalidade unilateral, via de 
regra, devem ser compartilhadas as responsabilidades entre pai e mãe, nos termos do 
art. 1.584, § 2o, do Código Civil.

Nesse sentido, merece destaque:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

2 FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson, Curso de Direito Civil, Vol. 6. 8ª 
Edição. Editora JusPodivm, Salvador, 2016.
3 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias, 12ª edição. Editora Revista dos 
Tribunais, 2017. 
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AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA E ALIMENTOS. 
IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU GUARDA 
UNILATERAL DA FILHA PARA A GENITORA. INSURGÊNCIA 
MATERNA QUE PRETENDE A FIXAÇÃO DE GUARDA UNILATERAL 
EM SEU FAVOR E EXONERAÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. 
PARCIAL PROVIMENTO. FIXAÇÃO DA GUARDA QUE DEVE 
ATENDER AO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ART. 1584, 
§2º DO CC. PREFERÊNCIA LEGAL PELA FIXAÇÃO DE GUARDA 
COMPARTILHADA, SENDO QUE A GUARDA UNILATERAL É A 
EXCEPCIONALIDADE, QUE NÃO SE VERIFICA NO CASO EM 
APREÇO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DESABONEM A 
CONDUTA DO GENITOR NO EXERCÍCIO DA GUARDA. DECISÃO 
MANTIDA. SUSPENSÃO DO ENCARGO ALIMENTAR ATÉ 
MELHOR INSTRUÇÃO DO FEITO. 1. A guarda compartilhada 
é a regra e a unilateral é hipótese excepcional (1.584, §2º, 
CC), em razão da predominância da igualdade parental. 
2. “(...) Apenas duas condições podem impedir a aplicação 
obrigatória da guarda compartilhada, a saber: a) a inexistência 
de interesse de um dos cônjuges; e b) a incapacidade de um 
dos genitores de exercer o poder familiar”. (REsp 1878041/SP, 
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 
em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).2. Na hipótese dos autos, 
não há qualquer prova ou elemento que desabone o genitor 
no exercício da guarda a fim de amparar a modificação da 
guarda compartilhada para unilateral da genitora. (...). 
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

(TJPR - 12ª C.Cível - 0028176-02.2022.8.16.0000 - Londrina 
-  Rel.: DESEMBARGADORA IVANISE MARIA TRATZ MARTINS 
-  J. 19.09.2022)

Portanto, o bem-estar do menor envolvido deve ser considerado de maneira 
primordial, visto que deve viver em ambiente no qual se sinta seguro, amado e tenha 
a imagem da família presente, tal como em ambos os lares, paterno e materno, o que 
justifica a preferência pela guarda compartilhada, quando inexiste impedimento para 
tal, eis que atende melhor aos interesses da criança envolvida.

Todavia, o que tem ocorrido é uma confusão entre a guarda compartilhada com 
a guarda alternada, o que faz com que se apresentem demandas judiciais nas Varas 
de Família na qual ambos os pais ou um deles pretende uma alternância de lares, com 
divisão igualitária de tempo, que não é positivo para o adequado desenvolvimento do 
menor. 

É cediço que a guarda alternada – ainda que rotulada de dias de convivência 
alternados ou matematicamente divididos entre pai e mãe – não é saudável para 
uma criança porque esta precisa de um lar de referência fixo, certo, uma base, sendo 
defeso que permaneça ora na casa do pai, ora na casa da mãe, num “ping pong” 
diário, semanal ou quinzenal, que a afasta o menor da rotina de vida saudável, além 
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de gerar cansaço, ausência de referenciais e possíveis abalos de ordem psicológica. 
Está consolidado o entendimento, oriundo da seara jurídica e da psicologia 

moderna, de que a guarda alternada é prejudicial ao desenvolvimento da criança e 
do adolescente, face a necessidade de estabelecimento de rotina e identidade de lar.

Oportuno esclarecer que a guarda compartilhada não se confunde com a divisão 
igualitária de tempo, sendo certo que não se pode permitir que a pretensão de 
alternância de lares prejudique o dia a dia da criança, a qual precisa ter rotina e um 
referencial de casa a seguir. 

A doutrina destaca:

“A guarda compartilhada legal, assim entendido o 
compartilhamento do poder familiar, não guarda nenhuma 
correlação com a coparentalidade responsável tampouco com 
a custódia por períodos repartidos, pois compartir e repartir 
têm distinto conteúdo semântico, importando aos elevados 
interesses dos filhos, e não dos pais, a qualidade da convivência, 
e essa igualdade pode ser compartilhada em tarefas e 
funções a serem divididas entre os pais, assegurada a ampla 
comunicação dos genitores para com seus filhos, ou como em 
resumo concluiu a jurisprudência espanhola de não ocorrer 
uma distribuição matemática do tempo, mas uma assunção 
equitativa das responsabilidades, ajustadas às necessidades 
do menor, tudo relacionado com a disponibilidade de tempo 
de cada um dos pais para se dedicarem aos filhos, e tudo 
em ambiente presidido por mecanismos de flexibilidade e de 
entendimento, pois, como arremata Maria Clara Sottomayor, 
a igualdade entre os pais não se mede pela igualdade na 
divisão do tempo, mas pela igualdade na qualidade dos 
cuidados e dos afetos.” (MADALENO, Rolf. Direito de Família. 
8. ed. rev. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 589)

Vale compartilhar a distinção entre guarda compartilhada e guarda alternada, 
apresentada por Rosângela Paiva Epagnol4:

“A guarda compartilhada de filhos menores, é o instituto que 
visa a participação em nível de igualdade dos genitores nas 
decisões que se relacionam aos filhos, é a contribuição justa 
dos pais, na educação e formação, saúde moral e espiritual 
dos filhos, até que estes atinjam a capacidade plena, em 
caso de ruptura da sociedade familiar, sem detrimento, ou 
privilégio de nenhuma das partes. (...)

Não poucas pessoas envolvidas no âmbito da guarda 
de menores, vislumbram um vínculo entre a Guarda 

4 https://www.pailegal.net/guarda-compartilhada/mais-a-fundo/analises/389-filhos-
da-mae-uma-reflexao-a-guarda-compartilhada
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compartilhada e guarda alternada, ora, nada há que se 
confundir, pois, uma vez já visto os objetos do primeiro 
instituto jurídico, não nos resta dúvida que dele apenas 
se busca o melhor interesse do menor, que tem por direito 
inegociável a presença compartilhada dos pais, e nos 
parece que, etimologicamente o termo compartilhar, nos 
traz a idéia de partilhar + com = participar conjuntamente, 
simultaneamente. Ideia antagônica à guarda alternada, cujo 
teor o próprio nome já diz. Diz-se de coisas que se alternam, 
ora uma, ora outra, sucessivamente, em que há revezamento. 
Diz-se do que ocorre sucessivamente, a intervalos, uma vez 
sim, outra vez não. Aliás, tal modelo de guarda não tem sido 
aceita perante nossos tribunais, pelas suas razões óbvias, 
ou seja, ao menor cabe a perturbação quanto ao seu ponto 
de referência, fato que lhe traz perplexidade e mal estar no 
presente, e no futuros danos consideráveis à sua formação 
no futuro. Como nos prestigia o dizer de Grisard Filho (2002) 
“Não há constância de moradia, a formação dos hábitos deixa 
a desejar, porque eles não sabem que orientação seguir, se do 
meio familiar paterno ou materno.” (GRISARD FILHO, Waldir. 
Guarda Compartilhada. Revista dos Tribunais, 2ª ed., 2002, p. 
190).”(...)” (in: FILHOS DA MÃE (UMA REFLEXÃO À GUARDA 
COMPARTILHADA – Artigo publicado no Publicada no Juris 
Síntese nº 39 - JAN/FEV de 2003) (grifo acrescido). 

No mesmo sentido, a manifestação da Psicóloga Rosa Sender Lang (2000)5:

“A guarda compartilhada deveria se limitar à responsabilidade 
partilhada, que em muitos ex-casais já ocorre normalmente, 
mas ela não deveria significar divisão rígida em termos do 
tempo e do espaço físico da criança. Uma divisão do tipo um 
mês com cada um, seria contra-indicada, principalmente na 
primeira infância. A criança necessita de um porto seguro que 
a casa de origem proporciona, na qual possa se reconhecer no 
ambiente conhecido e estável. Preservar este lugar significa 
manter constante o mundo da criança, já que o quarto da 
criança representa inicialmente, a extensão do seu mundo 
interno, pois é através da constância dos objetos conhecidos 
e familiares repletos de significados em seu ambiente, que 
a criança reencontrará a paz que precisa para lidar com a 
instabilidade que a situação acarreta. Isto não impede que 
possa ter e, é fundamental que tenha um espaço na casa 
do genitor descontínuo, pois isto representa para a criança 

5 SENDER LANG, R. (2000) Guarda dos filhos: a criança frente à ruptura familiar. Revista 
Psicanalítica, Sociedade psicanalítica, RJ. V.II n.1
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a comprovação concreta de ter um espaço no coração e na 
mente do mesmo.” (Fonte: Artigo publicado no site: http://
www.pailegal.net).

A doutrina especializada prossegue mostrando-se contrária a guarda alternada:

“Esse modelo de guarda se opõe fortemente à continuidade 
do lar, que deve ser respeitada para preservar o interesse da 
criança. É inconveniente à consolidação dos hábitos, valores, 
padrão de vida e formação da personalidade do menor, 
pois o elevado número de mudanças provoca instabilidade 
emocional e psíquica.” (Silva, 2008)6

Ferreira dos Santos (2016)7 ressalta que a guarda alternada costuma não 
preservar o princípio do melhor interesse da criança devido à quebra de continuidade 
do lar e a supressão de referências básicas, consequentemente, prejudicando seu 
desenvolvimento. Afirma que se trata de uma “guarda pingue-pongue, porque o filho 
fica no pra lá e pra cá, um pouco com um dos pais e um pouco com o outro, ou guarda 
do mochileiro, porque o filho sempre está arrumando a mochila (ou a mala) para ir à 
outra casa (da mãe ou do pai).”

Vicente (2010)8 aponta que são muitos os pontos negativos da guarda alternada: 
diversas mudanças de lar e cada guardião exercendo a educação da maneira que 
encontrar mais apropriada.

 Akel (2008, p. 112)9 também discorre sobre a perda da habitualidade, 
continuidade e rotina dos afazeres cotidianos da criança, “perdendo, por completo, o 
verdadeiro significado de lar familiar”.

Strenger (2005)10 afirma que na infância e na juventude devem ser evitadas 
grandes alterações na vida e na rotina do menor, permanecendo tudo o que for 
prescindível mudar. Assim, o menor necessita contar com a estabilidade de um 
domicílio, um ponto de referência e um centro de apoio para suas atividades no 
mundo exterior,  de uma continuidade espacial (além de afetiva) e social, onde finque 
suas raízes físicas e sociais, com o qual ele sinta uma relação de interesse e onde 
desenvolva uma aprendizagem doméstica, diária, da vida.

Farias11 leciona:

“Em linha de princípio, na custódia compartilhada não significa 

6 SILVA, Ana Maria Milano. A lei sobre guarda compartilhada, p. 57.
7 FERREIRA DOS SANTOS, K.M.(2016). Guarda compartilhada x guarda alternada: uma 
linha tênue as separa.
8 VICENTE, G. (2010) Guarda compartilhada: a busca pelo melhor interesse do menor. 
http://siaibib01.univali.br/pdf/GabrielaVicente
9 AKEL, Ana Carolina Silveira 2009) Guarda compartilhada: um avanço para a família. 
São Paulo: Atlas.
10 STRENGER, Guilherme Gonçalves  (2005). Guarda de filhos. São Paulo, DPJ editora.
11 FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Famílias. 9a 
Edição. Salvador: Editora JusPodivum, 2016. Pág. 693.

http://www.pailegal.net/
http://www.pailegal.net/
http://siaibib01.univali.br/pdf/GabrielaVicente
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que a criança ou adolescente terá duas casas, alternando-se 
pelos dias numa e outra, de maneira quase errante, retirando-
lhe, de certo modo, a referência espacial. Essa situação de 
alternância, inclusive, pode, de alguma maneira, se revelar 
perniciosa aos interesses menoristas […]”

Nesse diapasão, o princípio do melhor interesse do menor permanece como 
padrão na atualidade, considerando, sobremaneira, as necessidades da pessoa em 
desenvolvimento biopsicossocial, ainda que em detrimento dos interesses individuais 
dos pais. 

Crianças e adolescentes são pessoas que ainda não desenvolveram 
completamente sua personalidade e estão em processo de formação, necessitando 
de rotina, de referências, de bases sólidas e seguras, sem a exaustiva logística de 
divisão igualitária de tempo entre pai e mãe e “vai e vem” de uma casa pra outra.

É de uma clareza solar que os malefícios da chamada “guarda alternada” são 
incontestes e prejudicam a formação dos filhos em razão da supressão de referências 
básicas sobre a sua moradia, hábitos alimentares, vida social, construção de vínculos 
de amizade local, na vizinhança, no bairro, etc., comprometendo a estabilidade 
emocional e física daquela criança ou adolescente que fica “pingando” entre a casa 
do pai e a casa da mãe, com a mochila nas costas “pra lá e pra cá”, a chamada “criança 
mochileira”, o que é triste de se constatar no dia a dia de um menor.

A respeito do tema, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manifestou-se 
do seguinte modo: “...muito mais limitado é o cabimento da guarda alternada ... em 
razão da evidente instabilidade que acarreta ao equilíbrio psicológico da criança, que 
fica submetida a um verdadeiro “cabo de guerra” entre seus genitores, o que muito 
mais se exacerba quando há acirrado conflito entre eles”. (Agravo de Instrumento 
Nº 70067405993, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe 
Brasil Santos, 22/02/2016).

Não é diferente o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL 
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO E 
DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA. FIXAÇÃO DE 
DOMICÍLIO DO FILHO E DO REGIME DE CONVIVÊNCIA COM 
OS PAIS. GUARDA COMPARTILHADA DISTINTA DA GUARDA 
ALTERNADA. MEDIDA IMPRESCINDÍVEL AO MELHOR 
INTERESSE DA CRIANÇA. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. AUSÊNCIA 
DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA 
DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ, 
AgInt no REsp 1699243/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, 
DJe 05/09/2018) (grifo acrescido)

AGRAVO DEI NSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS C/C 
ALTERAÇÃO DE GUARDA. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO 
REGIME DE CONVIVÊNCIA PATERNO-FILIAL. POSSIBILIDADE. 
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CONVIVÊNCIA ESTABELECIDA QUE SE APROXIMA DO REGIME 
DE GUARDA ALTERNADA. MODIFICAÇÃO, QUASE QUE 
DIÁRIA DA RESIDÊNCIA DO INFANTE, QUE FERE SEU MELHOR 
INTERESSE. GUARDA COMPARTILHADA QUE NÃO SIGNIFICA 
DIVISÃO IGUALITÁRIA DE TEMPO. COMPARTILHAMENTO DA 
GUARDA LEGAL E NÃO FÍSICA DA CRIANÇA. LAR REFERENCIAL 
MATERNO. REGIME DE CONVIVÊNCIA IMPLANTADO 
QUE NÃO SE MOSTRA BENÉFICO. NECESSIDADE DE 
ESTABELECIMENTO DE ROTINA, REGRAS E HÁBITOS. 
CRIANÇA QUE SE ENCONTRA EM PECULIAR CONDIÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO. DECISÃO REFORMADA. NOVO REGIME 
DE CONVIVÊNCIA ESTABELECIDO. RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO. (TJPR - 11ª C.Cível – 0040689-36.2021.8.16.0000 
–  Rel.: Juiz de Direito Substituto em 2o grau Sérgui Luiz Kreuz 
- J. 27.04.2022) (grifo acrescido)

AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 
ESTÁVEL C/C PEDIDO DE GUARDA COMPARTILHADA. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU 
A CONVIVÊNCIA ALTERNADA ENTRE OS GENITORES. 
DESNECESSÁRIA A REFORMA DA DECISÃO, QUE PRESERVOU 
OS INTERESSES DA INFANTE, ADEQUANDO A ROTINA DE 
CONVIVÊNCIA FAMILIAR. GUARDA COMPARTILHADA NÃO 
SE CONFUNDE COM ALTERNADA, QUE É PREJUDICIAL PARA 
O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA. DECISÃO MANTIDA. 
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 12ª C.Cível 
- 0004082-2020.8.16.0000 – Campo Largo – Rel.: Juiz de 
Direito Substituto em 2o grau Alexandre Gomes Gonçalves - J. 
26.06.2020) (grifo acrescido)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO 
DE GUARDA COMPARTILHADA E CONVIVÊNCIA. DECISÃO 
QUE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 
CONSUBSTANCIADA NA PRETENSÃO DE ALTERNÂNCIA DOS 
LARES DA FILHA. CONFUSÃO DE PRECEITOS DE GUARDA 
COMPARTILHADA E ALTERNADA. MEDIDA QUE NÃO SE 
REVELA FAVORÁVEL À CRIANÇA. MELHOR INTERESSE. 
EXTREMA PRECARIEDADE DOS ELEMENTOS DE PROVA. 
NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA SE INVESTIGAR A 
RELAÇÃO PAI E FILHA. MANUTENÇÃO, POR ORA, DA DECISÃO 
AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 11ª C.Cível - 
0016548-55.2018.8.16.0000 - Colombo – Rel.: Desembargador 
Mario Nini Azzolini - J. 29.11.2018) (grifo acrescido)

Conclui-se que é absolutamente impróprio e prejudicial à boa formação 
da personalidade da criança submetê-la à guarda alternada dos pais, com dias ou 
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semanas alternadas em cada casa, já que não teria a parte em desenvolvimento uma 
rotina mínima, uma constância de moradia, uma formação uniforme sobre valores 
para o seu desenvolvimento.

Outrossim, a alternância pode causar prejuízos na saúde mental e higidez 
psíquica da criança a curto, médio ou longo prazo, tornando confusos certos 
referenciais importantes na fase inicial de sua formação, como, por exemplo, 
reconhecer o lugar onde mora, identificar seu espaço, seus objetos pessoais e interagir 
mais constantemente com pessoas e locais que representam seu universo habitual 
(vizinhos, amigos, locais de diversão etc).

Com efeito, os interesses individuais de pai e mãe em dividirem o tempo do filho 
de forma igualitária não podem se sobrepor ao superior interesse da criança, em ter 
um desenvolvimento adequado e sadio, sem o troca-troca de residências. 

Segundo Levy (2008)12  “(...) trata-se do reflexo do egoísmo dos pais, que pensam 
nos filhos como objetos de posse, passíveis de divisão de tempo e espaço, uma afronta 
ao princípio do melhor interesse da criança.”

Alves Araújo (2010)13 discorre sobre tema:

“Pais que executam a guarda alternada pensam 
egoisticamente no seu bem-estar e não no dos filhos. A 
alternância sendo de um dia, dois dias ou mesmo de uma 
semana, penaliza a criança, que fica “sem teto”, vira uma 
nômade, carregando geralmente na mochila da escola ou 
no carro, seus pertences mais pessoais. Acordar em camas 
e quartos diferentes a cada vez, retira da criança a noção de 
raízes, de base, de estabilidade e de previsibilidade, podendo 
prejudicar seriamente seu desenvolvimento psicológico.” 

Inclusive, o tema foi enfrentado pela jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE SEPARAÇÃO 
DE CORPOS, C/C GUARDA E RESPONSABILIDADE PROVISÓRIA. 
SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES 
OS PEDIDOS INICIAIS. INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO À 
REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. GENITORA/APELANTE QUE 
DESEJA A ALTERAÇÃO DO PERÍODO DE CONVIVÊNCIA PARA 
UMA SEMANA COM CADA GENITOR, ALTERNADAMENTE. 
IMPOSSIBILIDADE. O PERÍODO DE CONVIVÊNCIA DESEJADO 
PELA GENITORA CARACTERIZA GUARDA ALTERNADA. 
MODELO DE GUARDA QUE BENEFICIA OS GENITORES E 
PREJUDICA O REGULAR DESENVOLVIMENTO DO FILHO. 
ALTERAÇÃO DA RESIDÊNCIA FIXA DO FILHO. PEDIDO NÃO 
ACOLHIDO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE DESABONEM O 

12 LEVY, Fernanda Rocha Lourenço. Guarda de filhos:os conflitos no exercício do poder 
familiar, p. 60.185
13 ALVES ARAÚJO, C. (2010). Guarda alternada é prejudicial à criança? https:/vyaestelar.
com.br/guarda-altrnada-e-prejudicial-a-crianca/
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GENITOR NA QUALIDADE PAI. MENOR QUE RESIDE COM O PAI 
HÁ CERCA DE 4 ANOS. RETORNO DA APELANTE À RESIDÊNCIA. 
INVIÁVEL. AS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS COMPROVAM 
DE FORMA SATISFATÓRIA A INSUSTENTABILIDADE DE 
COABITAÇÃO NA RESIDÊNCIA PELAS PARTES. DETERMINAÇÃO 
DE VENDA IMEDIATA DO IMÓVEL PARA PARTILHA. 
NECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA 
QUE HOMOLOGOU A PARTILHA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 
11ª C.Cível - 0006638-77.2014.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: Juiz 
Anderson Ricardo Fogaça - J. 12.07.2018) (grifo acrescido)

Por outro lado, o argumento de que esse tipo de rotina da criança não 
caracterizaria guarda alternada, mas apenas a distribuição equilibrada do convívio da 
criança com os genitores não se sustenta, porque esse equilíbrio na convivência com 
aquele genitor que não possui o lar referencial da guarda compartilhada não significa 
divisão igualitária do tempo da criança entre pai e mãe, como destaca o Superior 
Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA 
COMPARTILHADA. OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIOS DA 
PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE. GUARDA ALTERNADA. DISTINÇÃO. 
GUARDA COMPARTILHADA. RESIDÊNCIA DOS GENITORES EM 
CIDADES DIVERSAS. POSSIBILIDADE.

1 - Recurso especial interposto em 22/7/2019 e concluso ao 
gabinete em 14/3/2021.

2 - O propósito recursal consiste em dizer se: a) a fixação 
da guarda compartilhada é obrigatória no sistema jurídico 
brasileiro; b) o fato de os genitores possuírem domicílio 
em cidades distintas representa óbice à fixação da guarda 
compartilhada; e c) a guarda compartilhada deve ser fixada 
mesmo quando inexistente acordo entre os genitores.

3 - O termo “será” contido no § 2º do art. 1.584 não deixa 
margem a debates periféricos, fixando a presunção relativa 
de que se houver interesse na guarda compartilhada por um 
dos ascendentes, será esse o sistema eleito, salvo se um dos 
genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda 
do menor.

4 - Apenas duas condições podem impedir a aplicação 
obrigatória da guarda compartilhada, a saber: a) a inexistência 
de interesse de um dos cônjuges; e b) a incapacidade de um 
dos genitores de exercer o poder familiar.
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5 - Os únicos mecanismos admitidos em lei para se afastar 
a imposição da guarda compartilhada são a suspensão ou a 
perda do poder familiar, situações que evidenciam a absoluta 
inaptidão para o exercício da guarda e que exigem, pela 
relevância da posição jurídica atingida, prévia decretação 
judicial.

6 - A guarda compartilhada não se confunde com a 
guarda alternada e não demanda custódia física conjunta, 
tampouco tempo de convívio igualitário dos filhos com os 
pais, sendo certo, ademais, que, dada sua flexibilidade, esta 
modalidade de guarda comporta as fórmulas mais diversas 
para sua implementação concreta, notadamente para o 
regime de convivência ou de visitas, a serem fixadas pelo juiz 
ou por acordo entre as partes em atenção às circunstâncias 
fáticas de cada família individualmente considerada.

7 - É admissível a fixação da guarda compartilhada na 
hipótese em que os genitores residem em cidades, estados, 
ou, até mesmo, países diferentes, máxime tendo em vista 
que, com o avanço tecnológico, é plenamente possível que, 
à distância, os pais compartilhem a responsabilidade sobre 
a prole, participando ativamente das decisões acerca da vida 
dos filhos.

8 - Recurso especial provido.

(STJ, REsp 1878041/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021) 
(grifo acrescido)

É defeso se valer do direito de convivência para se buscar a implementação 
disfarçada da guarda alternada entre os genitores.

A criança não é um objeto a ser dividido igualitariamente entre seus pais por 
motivos egoísticos dos adultos. Necessita esse menor de uma rotina mínima dentro 
do seu lar de referência, inclusive como forma de preservar vínculos no meio social 
onde tem a referência de lar. 

Cabem aos pais tutelar prioritariamente o superior interesse dos seus filhos 
menores e havendo indício mínimo de que isso não está sendo preservado, ainda que 
sem intenção de causar danos ao menor, mas como forma de fazer valer interesses 
dos pais em detrimento dos interesses do menor, cabe ao Ministério Público, como 
instituição custos iuris dentro dos processos de família, se valer das ferramentas 
jurídicas, inclusive recursais, para garantir o superior interesse dos menores em ter 
uma rotina minimamente sadia, ainda que isso vá contra os interesses pessoais dos 
pais, de terem o menor em tempos iguais em cada uma das casas. 

Não poucas vezes, chegam ao Poder Judiciário processos de homologação de 
acordo de guarda e convivência, nos quais se estabelece a guarda compartilhada com 
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a divisão igualitária de tempo do menor entre pai e mãe, com as constantes trocas de 
casas, o que rechaça-se, como sustentado acima, já que tenta-se “disfarçar” a guarda 
alternada em tais situações. 

De fato, nesse tipo de regulamentação, o que se tem, na prática, é guarda 
alternada! 

Em tais situações, de anuência entre pai e mãe sobre a divisão igualitária de 
tempo sob o manto de guarda compartilhada, poder-se-ia pensar que em respeito 
a autonomia de vontade das partes14 e em razão do princípio da consensualidade 
elencado no art. 3o, § 2o, do Código de Processo Civil15, deveria prevalecer o que fora 
estabelecido em acordo. 

Ocorre que os termos do acordo não são absolutos e não podem violar direitos 
caros dos menores envolvidos, sob pena de não homologação. 

É sabido que a lei prevê que o acordo extrajudicial de qualquer natureza ou valor 
poderá ser homologado no juízo competente. Acontece, porém, que tais assertivas 
não levam à conclusão de que o Juiz é obrigado a homologar o acordo encaminhado 
por quem quer que seja, sem analisar seu conteúdo, avaliando a capacidade das 
partes e a licitude da forma e do objeto.

Da mesma forma, seria desnecessária a intervenção do Ministério Público como 
custos iuris caso a este coubesse a obrigação de simplesmente assentir com a vontade 
das partes.

Sobre o poder-dever do Juiz de negar a homologação de acordo, diz a 
jurisprudência pátria:

EMENTA: Civil. ALIMENTOS. ACORDO extrajudicial. Pedido de 
HOMOLOGAÇÃO. Proposta. Menor. Interesses. Necessidades. 
Preservação. Em pedido de HOMOLOGAÇÃO de ACORDO 
de ALIMENTOS destinados ao sustento de menor, o Juiz 
não está adstrito aos termos da proposta, especialmente 
quando esta não preserva os interesses e as necessidades 
básicas do alimentando. Nas causas que versam prestação 
de ALIMENTOS a filho menor não se deve impor rigor na 
exegese dos arts. 293 e 460 do Código de Processo Civil. 
Nega -se provimento ao recurso. (TJMG, 4ª C. Cível, Ap. 
Cível 000.312.898-0/00, Rel. Des. Almeida Melo, julgado em 
10/04/2003, DJ 30/05/2003) (grifo acrescido)

PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL. 

14 “Art. 166. A conciliação e a mediação são informadas pelos princípios da independência, 
da imparcialidade, da autonomia da vontade, da confidencialidade, da oralidade, da 
informalidade e da decisão informada.” 

15 “Art. 3º Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. 
 § 1º É permitida a arbitragem, na forma da lei. 
 § 2º O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. 
 § 3º A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos 
deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério 
Público, inclusive no curso do processo judicial.” 
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INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DO REPRESENTANTE DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO NA TRANSAÇÃO. OBJETO DO ACORDO 
QUE VAI DE ENCONTRO AOS INTERESSES DOS MENORES. 
RECUSA HOMOLOGATÓRIA NECESSÁRIA. [...] Tratando-se 
de acordo que envolve interesse de menores, celebrado sem 
a presença do Ministério Público e que, ao final, mostra-se 
prejudicial às partes em razão da considerável minoração 
dos valores indenizatórios já fixados em sentença, o acerto 
não deve ser homologado. Desnecessária, via de regra, a 
intimação da parte, pessoalmente, para comparecimento 
à audiência de instrução e julgamento, isto porque, o 
responsável pelo requerimento de produção […]

(TJSC - AC: 20100844805 SC 2010.084480-5 (Acórdão), 
Relator: Sebastião César Evangelista, Data de Julgamento: 
05/11/2014,  Primeira Câmara de Direito Civil Julgado, ) (grifo 
acrescido).

Dessa forma, havendo ilicitude do objeto a ponto de causar prejuízos ao menor, 
já que estão em discussão direitos fundamentais dos menores, torna-se possível, 
inclusive, negar a homologação de acordo que estabeleça guarda alternada. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora a legislação brasileira não traga o instituto da guarda alternada, é uma 
situação que vem crescendo nas causas que tramitam nas Varas de Família e merecem 
especial atenção de todos os entes envolvidos, partes, advogados, Ministério Público 
e magistrados, como forma de garantir os direitos básicos dos menores envolvidos, 
em terem pleno desenvolvimento, crescimento sadio e o mais longe possível das 
consequências que uma separação pode trazer.

Desta maneira, enquanto prevalecer o superior interesse da criança, a atuação do 
Ministério Público nos processos de família se faz necessária como forma de proteger 
o bem-estar dos menores, que não podem ficar à mercê da discricionariedade dos 
pais, que, não poucas vezes, causa-lhes prejuízos no crescimento e desenvolvimento, 
o que justifica uma atuação judicial firme em prol dos menores envolvidos.
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O PROGRAMA SUSCOM+ DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ: 
UMA ABERTURA DEMOCRÁTICA NA CONSTRUÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À 

SAÚDE

Thadeu Augimeri de Goes Lima1

Camilo Zufelato2

Valter Foletto Santin3

RESUMO: O artigo apresenta um estudo de caso sobre o Programa SUSCOM+, 
desenvolvido e conduzido pelo Ministério Público do Estado do Paraná em municípios 
desta unidade federativa e cujo objetivo principal é fortalecer a participação 
comunitária na construção da política pública de Atenção Básica à Saúde no âmbito 
do Sistema Único de Saúde. O trabalho tem natureza empírico-teórica e analisa 
aquele Programa a partir de referenciais e conceitos fornecidos pela Ciência Jurídica, 
pela Ciência da Administração Pública e pela Ciência Política, notadamente as ideias 
de direitos fundamentais sociais, de ciclo de políticas públicas, de democracia e 
de participação popular ou comunitária, buscando demonstrar que ele é capaz de 
proporcionar uma abertura democrática no momento inicial do ciclo constitutivo 
da política pública de Atenção Básica à Saúde, qual seja, a definição de agenda, de 
modo a possibilitar que as concretas aspirações da comunidade sejam efetivamente 
recepcionadas e respondidas pela esfera governamental competente.

PALAVRAS-CHAVE: Atenção Básica à Saúde. Definição de agenda. Participação 
comunitária. Ministério Público do Estado do Paraná. Programa SUSCOM+.

1. INTRODUÇÃO

Podemos afirmar que o estudo das políticas públicas usualmente abraça um 
caráter transdisciplinar, chamando contribuições de diversos ramos do saber para 
compor um quadro – tanto quanto possível – holístico desse fenômeno, que está 
presente, em maior ou menor escala, em todas as sociedades organizadas na forma 
de Estados. 

1 Pós-doutorado em Ciência Jurídica pela Universidade Estadual do Norte do Paraná 
(UENP). Doutor em Direito Processual pela Universidade de São Paulo (USP). Mestre em 
Ciência Jurídica pela Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP). Especialista em 
Direito e Processo Penal pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Promotor de Justiça 
do Ministério Público do Estado do Paraná.
2 Livre-docente em Direito Processual Civil pela Universidade de São Paulo (USP). Doutor 
em Direito Processual pela Universidade de São Paulo (USP). Master Universitario II Livello 
pela Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Professor titular de Direito Processual Civil 
da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo (USP). Advogado.
3 Pós-doutorado pelo Programa de Pós-Doutoramento em Democracia e Direitos 
Humanos do Ius Gentium Conimbrigae – Centro de Direitos Humanos da Faculdade de 
Direito da Universidade de Coimbra (Portugal). Doutor e Mestre em Direito Processual pela 
Universidade de São Paulo (USP). Professor efetivo do Programa de Pós-Graduação (Mestrado 
e Doutorado) em Ciência Jurídica e da Graduação em Direito da Universidade Estadual do 
Norte do Paraná (UENP). Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo.
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De fato, a confluência de múltiplos olhares nos permite identificar e compreender 
desde as necessidades coletivas que determinam a adoção das políticas públicas 
até as transformações que estas são capazes de provocar na realidade social, sem 
esquecer, é claro, todo o processo que medeia tais polos e envolve a formulação e a 
implementação das citadas políticas públicas.

No caso do Brasil, dentre as políticas públicas impostas como deveres estatais, 
a política pública de atenção à saúde, operacionalizada através do Sistema Único de 
Saúde, merece permanente destaque, dada a sua importância para a configuração 
de um patamar mínimo de vida digna para as pessoas – o que se costuma chamar 
de mínimo existencial. E, no interior do Sistema Único de Saúde, a política pública de 
Atenção Básica à Saúde, tida como a sua “porta de entrada”, há que ser iluminada.

Este artigo apresenta um estudo de caso sobre o Programa SUSCOM+, 
desenvolvido e conduzido pelo Ministério Público do Estado do Paraná em Municípios 
desta unidade federativa e cujo objetivo principal é fortalecer a participação 
comunitária na construção da política pública de Atenção Básica à Saúde. 

O trabalho tem natureza empírico-teórica e analisa aquele Programa a partir de 
referenciais e conceitos fornecidos pela Ciência Jurídica, pela Ciência da Administração 
Pública e pela Ciência Política, notadamente as ideias de direitos fundamentais sociais, 
de ciclo de políticas públicas, de democracia e de participação popular ou comunitária, 
buscando demonstrar que ele é capaz de proporcionar uma abertura democrática no 
momento inicial do ciclo constitutivo da política pública de Atenção Básica à Saúde, 
qual seja, a definição de agenda, de modo a possibilitar que as concretas aspirações 
da comunidade sejam efetivamente recepcionadas e respondidas pela esfera 
governamental competente.

Primeiramente, contudo, traz as premissas de todo o raciocínio desenvolvido: 
a previsão constitucional e a crise de efetividade dos direitos fundamentais sociais, 
o papel do Ministério Público Brasileiro como indutor de políticas públicas voltadas 
à satisfação de tais direitos e as linhas estruturantes do Sistema Único de Saúde e da 
Atenção Básica à Saúde. 

2. A LONGA JORNADA PELA EFETIVAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS NO 
BRASIL

A outorga de caráter fundamental a direitos sociais ocorreu notadamente a partir 
da Constituição Federal Brasileira de 1988, que, como ressalta Flávia Piovesan (2015), 
não apenas trouxe esses direitos no seu art. 6º, mas também contemplou diversas 
medidas responsáveis pela concretização deles, dentre diretrizes e programas. Nesse 
sentido, os direitos fundamentais sociais representaram uma virada paradigmática 
no que se refere a um modelo de Estado “abstencionista” para uma atuação estatal 
pautada em uma lógica de direitos ativa e prestacional. Isso implicou um processo 
de inscrição epistemológica das políticas públicas4 no campo da Ciência Jurídica, 

4 Nesse sentido, as políticas públicas podem ser consideradas um desenho de atuação 
governamental, em que há a conjugação organizada de diversos mecanismos e atuações 
para a consecução dos fins estatais e/ou a realização dos direitos fundamentais subjacentes 
(BUCCI, 2006).
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na medida em que elas representam as formas de efetivação dos direitos sociais 
constitucionalmente previstos (BUCCI, 2006). 

Assim, os direitos fundamentais sociais presentes na Constituição Federal estão 
relacionados a um alargamento conceitual da dignidade da pessoa humana, em que 
esses direitos se agregam ao conjunto de direitos fundamentais individuais em uma 
lógica de “direitos-meios” (uma vez que viabilizam a fruição dos direitos individuais) 
(BUCCI, 2006), e se inscrevem na dinâmica do Estado Democrático de Direito em 
sua dimensão de “transformação social”, a qual privilegia a substância dos direitos 
e garante meios de materialização do Texto Constitucional (STRECK; MORAIS, 2006). 

Esse incremento do conteúdo jurídico da dignidade da pessoa humana trouxe 
a complexidade da efetivação dos direitos fundamentais e humanos. A construção 
constitucional de um repertório de mecanismos de concretização desses direitos 
por meio da atuação estatal é essencial e insere esta última no processo de 
institucionalização das dinâmicas sociais com o fim de amortizar “a força desagregadora 
da economia capitalista” e “promover o desenvolvimento da pessoa humana” 
(BUCCI, 2006). Contudo, não é possível a transposição dessas formulações teóricas 
sobre as pretensas atividades estatais diretamente aos países que ocupam posições 
internacionais periféricas, como o Brasil, na medida em que eles experimentam a 
ausência de um Estado Social no caminho de efetivação daqueles direitos (BUCCI, 
2006). 

É preciso considerar, na contraditória experiência de atuação prestacional do 
Estado na realidade brasileira, que a inefetividade dos direitos fundamentais sociais 
não pode ser aceita de modo pacífico, porque a Constituição Brasileira foi elaborada 
ressaltando a força desses direitos no curso da redemocratização política e nos 
esforços de superação de desigualdades historicamente consolidadas. A efetividade 
dos direitos fundamentais sociais atravessa o sentido substancial de democracia 
desejado, e esse panorama democrático depende da equalização material e de 
oportunidades sociais na jornada pela superação de situações de subumanidade e de 
desigualdades que permeiam e estruturam a sociedade brasileira (BUCCI, 2006). 

Nesse contexto, os direitos fundamentais sociais operam dentro do objetivo 
de atingimento de uma igualdade material e demandam, para tanto, uma cadeia de 
atuações estatais concretas – legislativas e administrativas –, impactando sobremaneira 
na dinâmica orçamentária pública. A satisfação desses direitos de forma espontânea 
pelo Estado se expressa por meio de políticas públicas, que são preponderantemente 
elaboradas pelos Poderes Legislativo e Executivo (CANELA JÚNIOR, 2011) e podem 
se embasar em diferentes substratos normativos, desde normas constitucionais até 
instrumentos jurídicos infralegais (BUCCI, 2006). 

Contudo, como pode ser tomado na realidade brasileira acima enunciada, as 
atuações estatais não necessariamente estão totalmente alinhadas com a realização 
plena daqueles direitos e, nessa inefetividade, expressam-se em uma dimensão 
comissiva ou omissiva. As condutas comissivas que violam os direitos fundamentais 
sociais e os fins precípuos do Estado são aquelas que necessitam de um controle que 
lhes denegue validade, uma vez que instauram políticas públicas de forma defectiva. 
As condutas omissivas são aquelas que demandam o preenchimento de um vazio 
de políticas públicas que não foram implementadas. Ambas as situações partilham 
o mesmo núcleo: a divergência entre o que está normativamente previsto enquanto 
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direito e o que se encontra concretamente feito (CANELA JÚNIOR, 2011).
A correção desses “desvios de rota” na formulação e implementação de políticas 

públicas e na concretização de direitos fundamentais sociais passou a contar com 
os esforços do Ministério Público e do Poder Judiciário. Como mencionado, as 
disposições constitucionais trouxeram um repertório institucional e normativo, 
substancial e procedimental (COSTA, 2016), que contempla formas de exigibilidade 
daqueles direitos, em juízo ou na esfera extrajudicial. O Ministério Público e o Poder 
Judiciário ganharam espaço como atores no cenário político, com potencial de atuação 
contramajoritária constitucionalmente delineada (SADEK, 2013; COSTA, 2016).

Houve um processo de “juridificação” das relações sociais, no qual espaços antes 
destinados à atuação política passaram a incorporar a intervenção do Ministério Público 
e do Poder Judiciário (OLIVEIRA, 2019), conduzindo ao fenômeno da judicialização ou 
do controle jurisdicional de políticas públicas, decorrente da inércia ou da negligência 
dos Poderes Legislativo e Executivo (especialmente deste último) na implementação 
delas (SANTIN, 2005, 2013; MACHADO; DAIN, 2012; GRINOVER, 2017). Dessa forma, 
o Judiciário é chamado a intervir nos casos em que haja violação ao denominado 
mínimo existencial, composto por direitos fundamentais sociais como os direitos 
à educação, à proteção integral de crianças e adolescentes, à assistência social, à 
moradia, à atenção à saúde, à alimentação e à segurança pública (SANTIN, 2005, 
2013; GRINOVER, 2010). Vale referir, contudo, que o mínimo existencial se caracteriza 
pela dinamicidade e pela organicidade e maleabilidade conceitual, adaptando-se, 
em termos históricos e geográficos, à conjuntura socioeconômica e tendo como 
linha condutora o princípio da proibição do retrocesso (WATANABE, 2013), segundo 
o qual as conquistas na efetivação de direitos fundamentais sociais não podem ser 
simplesmente revogadas.

A jornada pela efetivação dos direitos fundamentais sociais pode ser considerada 
extensa, até porque eles são vitórias históricas que ganharam corpo ao longo do tempo. 
Como pontua Flávia Piovesan (2015), os direitos sociais começaram a ser previstos a 
partir da Constituição Federal Brasileira de 1934, contudo de forma dispersa ao longo 
do seu texto e sem a conotação do caráter fundamental. Tal qual explanamos, foi a 
Constituição de 1988 que atribuiu a esses direitos a posição de direitos fundamentais 
e a aplicabilidade imediata. Nesse sentido, não é possível tomá-los a partir de um 
referencial apenas atual, sem considerar todo um histórico que os permeia.

Além disso, o percurso de efetivação dos direitos fundamentais sociais mediante 
a implementação de políticas públicas consiste em um trajeto de sua afirmação em face 
de muitos obstáculos, estando associado a uma perspectiva que leve em consideração 
as clivagens sociais e que reflita sobre formas de diálogos interinstitucionais (OLIVEIRA, 
2019).

É justamente como uma instituição fomentadora e facilitadora desses diálogos 
interinstitucionais visando à implementação de políticas públicas e à efetivação de 
direitos fundamentais sociais que deve se portar o Ministério Público, diante de sua 
atual configuração constitucional.
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3. O PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO NA FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO 
DE POLÍTICAS PÚBLICAS

O Ministério Público é geralmente visto como a instituição responsável pela 
persecução criminal, e o Promotor de Justiça ou Procurador da República como o 
agente público que tem o poder (e no Brasil também a obrigação) de apresentar e 
sustentar casos criminais perante órgãos jurisdicionais.

Uma vez que o Brasil é uma Federação, composta por Estados e um Distrito 
Federal dotados de ampla autonomia político-administrativa e pela União, além dos 
Municípios, ele dispõe de vários Ministérios Públicos. Cada Estado, o Distrito Federal 
e a União têm seus próprios Ministérios Públicos independentes. E cada Ministério 
Público é chefiado por um Procurador-Geral e composto por um grande número de 
membros. Porém, a identidade de estrutura, de princípios e de propósitos nos permite 
lhe reconhecer um caráter nacional e unitário. 

O Ministério Público Brasileiro, como um todo, é atribuído pela Constituição 
Federal com muitas outras tarefas além da persecução criminal. O art. 127, caput, 
da Constituição lhe outorga a natureza de instituição permanente, essencial à função 
jurisdicional do Estado, e a responsabilidade de defender a ordem jurídica, o regime 
democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis. Para tanto, o Ministério 
Público Brasileiro tem ampla legitimidade para ações coletivas e outros instrumentos 
jurídicos voltados a buscar a satisfação de direitos, a implementação de políticas 
públicas e a responsabilização de autoridades negligentes, por exemplo, conforme o 
art. 129 da Constituição.

A Constituição Federal de 1988 representou verdadeiramente o marco da 
consolidação de uma nova identidade para o Ministério Público nacional, tendo 
refletido, em linhas gerais, as aspirações contidas na chamada Carta de Curitiba, 
proposta elaborada pelos seus vários segmentos e aprovada no 1º Encontro Nacional 
de Procuradores-Gerais de Justiça e Presidentes de Associações, realizado na capital 
do Estado do Paraná entre os dias 20 e 22 de junho de 1986 (GARCIA, 2008).

Carlos Roberto de Castro Jatahy (2010) sustenta que o art. 127 da Constituição 
redefiniu o Ministério Público e lhe alterou a essência, numa modificação conceitual 
e paradigmática nunca antes vista, e assevera que duas mudanças ficam nítidas na 
leitura do dispositivo: sua nova função institucional, como instituição voltada para 
a transformação social, e sua posição constitucional diferenciada perante os demais 
Poderes constituídos do Estado, implicando que não se encontra formalmente 
integrado ao Executivo, ao Legislativo ou ao Judiciário, porém mantém com eles 
relações institucionais que possibilitam os freios e contrapesos necessários ao 
harmônico funcionamento do sistema.

Gregório Assagra de Almeida (2010), ao seu turno, argumenta que a melhor 
concepção para explicar o atual posicionamento do Ministério Público é a que o vê 
deslocado da sociedade política, como órgão estatal repressivo, para a sociedade civil, 
como legítimo e autêntico defensor da sociedade. 

De fato, o hodierno Ministério Público brasileiro é parte do modelo positivado de 
Estado Democrático de Direito, estruturado pela Constituição sob forma institucional 
e com independência em relação aos demais Poderes e órgãos estatais, estando 
vinculado diretamente com a Constituição Federal, com a ordem jurídica que com ela 
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seja compatível e com a sociedade civil e seus superiores interesses (CAMBI; LIMA, 
2011; ZUFELATO; LIMA, 2015).

Sobre o seu novo papel, a visão de que o Ministério Público deve atuar como 
instituição vocacionada à transformação social (JATAHY, 2010) ou agência política, 
produtora social e fomentadora-efetivadora de políticas públicas (CAMBI, 2009) já se 
tornou consagrada. 

Ou seja, além de buscar o efetivo cumprimento das políticas públicas, o 
Ministério Público também deve atuar na própria formulação delas (CAMBI, 2009). 
Nessa importantíssima missão, é chamado a intervir de forma eficaz, tanto no plano 
legislativo dos direitos fundamentais sociais quanto no plano das instituições que 
devem assegurar o processo político democrático e a concretização das atividades 
estatais prestacionais (CHOUKR, 2010).

Assim, o Ministério Público deve ser contemplado como instituição mediadora 
nos conflitos de interesses sociais (JATAHY, 2010) e verdadeiro canal de comunicação 
da sociedade, notadamente com o Poder Judiciário (CAMBI, 2009).

4. O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE BRASILEIRO E A ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE COMO SUA 
“PORTA DE ENTRADA”

A saúde pública começou a ganhar destaque político a partir do momento em 
que as grandes epidemias marcaram indelevelmente os países, fazendo nascer o 
conceito de perigo social e exigindo controle sobre as pessoas e as práticas de higiene, 
com o intuito de evitar aquelas epidemias e a devastação de aldeias, cidades e regiões 
(SANTOS, 2005).

Essa consciência do coletivo – doença como risco social contagioso que poderia 
se disseminar sem distinção, independentemente de classes sociais – levou as 
autoridades a se preocuparem com a política pública de saúde. A participação do 
Estado na atenção à saúde decorre exatamente da consciência do perigo social e da 
necessidade de intervenção coletiva (SANTOS, 2005).

Ao longo da História do Brasil, a atenção à saúde adquiriu diversas feições. 
No Império (1822-1889) e na Primeira República ou República Velha (1889-1930) 
ela era tida como um favor do Estado à sua população, uma vez que não havia um 
arcabouço jurídico que pudesse garantir o direito à saúde para todos. O Estado, 
assim, agia de forma discricionária. A partir da Era Vargas (1930-1945) e até o período 
da redemocratização, na década de 1980, havia duas formas pelas quais o cidadão 
poderia usufruir da atenção à saúde: a) sendo um trabalhador com carteira assinada 
e contribuinte da previdência social; e b) sendo capaz de pagar por um plano privado 
de saúde (OLIVEIRA, 2015).

A partir da década de 1970, num contexto em que vários segmentos da sociedade 
brasileira lutavam pelas liberdades democráticas contra o regime militar, o movimento 
da reforma sanitária empunhou a sua bandeira em defesa da atenção à saúde como 
um direito de todos e da concepção de que as ações e os serviços de saúde deveriam 
ser formulados não só pelo Estado, mas em conjunto com a sociedade, que conhece 
de perto as instituições de saúde (OLIVEIRA, 2015).

Vinda a lume em 1988 a atual Constituição Federal Brasileira, o direito à saúde 
foi elevado à categoria de direito subjetivo público de natureza fundamental social, 
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com o reconhecimento de que cada pessoa é detentora dele e de que o Estado (lato 
sensu, entendido como Poder Público) é o seu devedor (SANTOS, 2005). O art. 196 da 
Constituição textualmente afirma que a saúde “é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação”.

Nessa trilha, um novo sistema de saúde pública nacional foi criado, o Sistema 
Único de Saúde (SUS), com responsabilidades públicas e uma definição de saúde que 
não leva em conta apenas o fenômeno puramente biológico, compreendendo ainda 
as condições sociais, econômicas e ambientais (SANTOS, 2005). 

De acordo com expressas disposições constitucionais (arts. 197 e 199), a 
existência do Sistema Único de Saúde não exclui a possibilidade de prestação de ações 
e serviços de atenção à saúde pela iniciativa privada, exercida por pessoas naturais 
ou jurídicas, com ou sem intuito de lucro, e de forma autônoma ou complementar às 
ações e aos serviços públicos.

As linhas mestras do Sistema Único de Saúde são traçadas no art. 198, caput, da 
Constituição. O dispositivo estabelece que as ações e os serviços públicos de saúde 
integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um Sistema Único, 
organizado de acordo com as seguintes diretrizes: a) descentralização, com direção 
única em cada esfera de governo (inc. I); b) atendimento integral, com prioridade 
para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais (inc. II); e c) 
participação da comunidade (inc. III).

A descentralização do Sistema Único de Saúde significa que as ações e os serviços 
públicos de saúde são distribuídos como deveres de todos os entes da Federação, isto 
é, entre a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal, o que se compatibiliza 
com a divisão constitucional de competências materiais e legislativas desses entes. 

A União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal detêm competência 
material para organizar e executar ações e serviços públicos de atenção à saúde, nos 
termos dos arts. 23, inc. II, e 30, inc. VII, da Constituição. Também a competência 
legislativa se reparte entre a União, os Estados e o Distrito Federal, conforme o 
disposto nos arts. 24, inc. XII, e 32, § 1º, sendo atribuído aos Municípios o poder de 
suplementar as legislações federal e estadual, no que couber, por força do art. 30, inc. 
II (SANTOS, 2005).

A distribuição de competências em saúde pública pode ser assim resumida: a) 
a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal têm competência para cuidar 
da saúde da população, ou seja, competência para organizar e executar ações e 
serviços públicos de atenção à saúde; b) a União, os Estados e o Distrito Federal têm 
competência concorrente para legislar sobre atenção à saúde pública; c) quando a 
competência legislativa é concorrente, a União legisla sobre normas gerais e os Estados 
e o Distrito Federal suplementam a legislação federal, legislando exaustivamente a 
fim de atender às suas peculiaridades; os Estados, tais quais o Distrito Federal, na 
sua competência suplementar, podem editar normas específicas, mais detalhadas; 
d) quanto ao Município, a sua competência legislativa no campo da atenção à saúde 
pública irá se referir sempre aos interesses locais: o Município legisla no interesse local, 
além de poder suplementar as legislações federal e estadual no tocante à atenção à 
saúde pública, sempre que o interesse local o exigir (SANTOS, 2005).
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Em cada esfera, contudo, deve haver um órgão incumbido da direção do Sistema 
Único de Saúde. Tratando-se da União, o órgão é o Ministério da Saúde, enquanto 
que, tratando-se de Estado, de Município ou do Distrito Federal, o órgão é a respectiva 
Secretária de Saúde. 

Ao seu turno, a diretriz de atendimento integral se refere a aspectos quantitativos 
e qualitativos das ações e dos serviços de saúde pública, que devem abranger todas 
as necessidades da pessoa relacionadas ao seu bem-estar. Portanto, não só todos 
têm direito à atenção à saúde, como esta deve ser prestada de maneira completa, 
sem exclusões de doenças ou patologias, por dificuldades técnicas ou financeiras do 
Poder Público (TAVARES, 2014). O atendimento integral deve privilegiar as atividades 
preventivas, ou seja, aquelas voltadas a evitar as doenças e agravos à saúde e/ou a 
lhes minorar antecipadamente as possíveis consequências, sem contudo olvidar os 
serviços assistenciais. Como veremos adiante, a política pública de Atenção Básica é o 
principal instrumento para se lograr o atendimento integral à saúde.

Finalmente, a diretriz da participação comunitária é efetivada principalmente, 
conforme o art. 1º da Lei n. 8.142/1990, por intermédio de duas instâncias colegiadas, 
existentes em cada esfera da Federação: a Conferência de Saúde e o Conselho de 
Saúde (PICORELLI, 2019). 

De acordo com o art. 1º, § 1º, a Conferência de Saúde deve se reunir a cada 
quatro anos, com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a 
situação da saúde pública e propor as diretrizes para a formulação da política pública 
de saúde. Ela será convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, pela 
própria Conferência ou pelo Conselho de Saúde (PICORELLI, 2019).

Nos termos do art. 1º, § 2º, o Conselho de Saúde é um órgão colegiado em caráter 
permanente e deliberativo, composto por representantes do governo, prestadores de 
serviço, profissionais de saúde e usuários. Ele atua na formulação de estratégias e 
no controle da execução da política pública de saúde na instância correspondente, 
inclusive nos aspectos econômicos e financeiros (PICORELLI, 2019).

Em complemento às normas constitucionais que delineiam o Sistema Único 
de Saúde, sobreveio a Lei n. 8.080/1990, a qual, basicamente, cuida da organização, 
da direção e da gestão do Sistema, das competências e atribuições das esferas de 
governo, do funcionamento e da participação complementar dos serviços privados de 
assistência à saúde e da política de recursos humanos, além dos recursos financeiros, 
da gestão financeira, do planejamento e do orçamento das ações e dos serviços de 
saúde pública.

Dentre as várias políticas públicas específicas que compõem o quadro maior 
da política de saúde pública brasileira – por exemplo, política de atenção à saúde 
de gestantes, política de atenção à saúde de idosos, política de atenção à saúde de 
crianças etc –, destaca-se, por sua enorme importância e sua articulação imediata 
com as diretrizes estampadas no art. 198, caput, da Constituição Federal, a chamada 
Política Nacional de Atenção Básica à Saúde.

A Atenção Básica é frequentemente referida como a “porta de entrada” dos 
usuários no sistema público de saúde, sendo responsável pelo atendimento inicial 
dos cidadãos que buscam os seus serviços. Os objetivos da Atenção Básica são 
essencialmente os de orientar sobre a prevenção de doenças, executar ações voltadas 
a solucionar os casos de agravos e patologias dentro de seu nível de complexidade 



316

MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume IV

e de direcionar os casos mais graves para níveis de atendimento mais complexos. A 
Atenção Básica funciona, assim, como um “filtro” apto a organizar o fluxo dos casos 
que ingressam no Sistema Único de Saúde.

A Política Nacional de Atenção Básica à Saúde evoluiu notadamente a partir da 
experiência do Programa Saúde da Família, lançado pelo Ministério da Saúde em 1994, 
e foi objeto das Portarias do Ministério da Saúde números 648/2006 e 2.488/2011. 
Atualmente ela é disciplinada pela Portaria do Ministério da Saúde n. 2.436/2017.

O art. 2º, caput, da Portaria do Ministério da Saúde n. 2.436/2017 define a Atenção 
Básica à Saúde como o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas 
que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, 
redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvidas por 
meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizadas com equipes 
multiprofissionais e dirigidas à população em território delimitado, sobre as quais as 
equipes assumem responsabilidade sanitária.

O § 1º do art. 2º expressamente afirma que a Atenção Básica à Saúde será a 
principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Assistência à Saúde, 
coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na Rede, 
ao passo que o § 2º preconiza que a Atenção Básica será ofertada integralmente e 
gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com suas necessidades e demandas do 
território, considerando os determinantes e condicionantes de saúde.

Em consonância com a sua genealogia, o art. 4º estabelece que a Política Nacional 
de Atenção Básica tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária para a expansão 
e a consolidação da Atenção Básica.

O art. 3º destaca os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde e da Rede 
de Atenção à Saúde a serem operacionalizados na Atenção Básica. Os princípios 
(inc. I) são a universalidade, a equidade e a integralidade e as diretrizes (inc. II) são a 
regionalização e hierarquização, a territorialização, a população adscrita, o cuidado 
centrado na pessoa, a resolutividade, a longitudinalidade e a coordenação do cuidado, 
a ordenação da Rede e a participação da comunidade. Esses princípios e diretrizes 
significam, em brevíssima síntese, que a Atenção Básica deve ter por foco a população 
localizada em um determinado espaço territorial e providenciar um serviço de atenção 
à saúde acolhedor, humanizado, articulado, de qualidade e efetivo, além de aberto 
aos anseios comunitários, que devem encontrar canais de expressão e ser levados em 
consideração na formulação e na implementação da política pública.

As responsabilidades dos entes políticos na Atenção Básica são explicitadas nos 
arts. 7º a 10.

Competem à União, aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal, igualmente, 
deveres de normatização, fomento, financiamento, oferta de infraestrutura e de 
logística, planejamento, monitoramento, fiscalização, avaliação, qualificação de 
profissionais, gestão de informações, estímulo à participação popular e ao controle 
social e garantia de efetivo e integral atendimento.

Outrossim, conforme se percebe do art. 10, em coerência com as diretrizes de 
regionalização e hierarquização, territorialização e população adscrita trazidas no art. 
3º, inc. II, compete essencialmente aos Municípios e ao Distrito Federal, no exercício 
de suas competências municipais, organizar, executar e gerenciar as ações e os 
serviços de Atenção Básica, de forma universal, dentro dos seus territórios, de modo 
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a permitir que ela atue como a porta de entrada preferencial e ordenadora da Rede 
de Atenção à Saúde. Cabe a tais entes políticos, por exemplo, programar as ações 
da Atenção Básica a partir de suas bases territoriais, de acordo com as necessidades 
de saúde identificadas em suas populações, utilizando instrumento de programação 
nacional vigente; organizar o fluxo de pessoas, inserindo-as em linhas de cuidado, 
instituindo e garantindo os fluxos definidos na Rede de Atenção à Saúde entre os 
diversos pontos de atenção com diferentes configurações tecnológicas, integrados 
por serviços de apoio logístico, técnico e de gestão, para assegurar a integralidade do 
cuidado; estabelecer e adotar mecanismos de encaminhamento responsável pelas 
equipes que atuam na Atenção Básica, de acordo com as necessidades de saúde das 
pessoas, mantendo a vinculação e a coordenação do cuidado; e organizar o fluxo de 
pessoas, visando à garantia das referências a ações e serviços de saúde fora do nível 
da Atenção Básica e de acordo com as necessidades de saúde daquelas pessoas.

Podemos concluir que as tarefas, a participação popular e a prestação social de 
contas na Atenção Básica à Saúde devem ocorrer principalmente em âmbito local e 
tomar como critérios as características, as necessidades e os interesses dos membros 
de uma concreta comunidade. Como consequência, é no respectivo espaço público 
de debates e com os olhos e ouvidos abertos a tais características, necessidades e 
interesses das pessoas que deve se formulada e implementada a política pública, 
ou seja, elas devem constituir a base para uma definição democrática de agenda 
concernente à Atenção Básica, esforço a que se propõe o Programa SUSCOM+ do 
Ministério Público do Estado do Paraná.

5. O PROGRAMA SUSCOM+ DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ: 
FORTALECENDO A DEFINIÇÃO DEMOCRÁTICA DE AGENDA CONCERNENTE À ATENÇÃO BÁSICA 

A expressão ciclo da política pública é utilizada para designar o conjunto de 
etapas do processo – não necessariamente linear – de elaboração, concretização e 
avaliação de uma política pública, embora não haja uniformidade entre os teóricos 
sobre quais são e como se sucedem essas etapas (SECCHI, 2012; RUA, 2014; BAPTISTA; 
REZENDE, 2015).

Não obstante tais divergências, é certo que há expressiva atenção para a grande 
importância de uma etapa que se situa no início do ciclo de qualquer política pública e 
funciona como seu ponto de partida: a definição de agenda (KINGDOM, 2003; JOHN, 
2006, 2013; CAPELLA, 2007; SECCHI, 2012; RUA, 2014; BAPTISTA; REZENDE, 2015; 
SANTOS, 2016).

A agenda é uma relação de problemas ou temas reconhecidos como publicamente 
relevantes (SECCHI, 2012; BAPTISTA; REZENDE, 2015), ou, em outras palavras, é uma 
lista de prioridades inicialmente estabelecidas, às quais uma esfera governamental 
deve dedicar seus esforços, e entre as quais os atores sociais lutam arduamente para 
incluir os tópicos de seu interesse (RUA, 2014).

A definição de agenda de política pública resulta de um fluxo pouco sistemático 
e extremamente competitivo, pelo qual se extraem, dentro do universo de questões 
que poderiam ocupar as atenções do Poder Público, aquelas que efetivamente 
receberão tratamento (RUA, 2014).

Percebe-se que a identificação de um problema social como digno de preocupação 
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pública e sua inserção na agenda governamental, em uma perspectiva sistêmica, 
significa a abertura do sistema de políticas públicas para um determinado estímulo 
(input), que, a partir de então, ingressará no sistema e será processado, embora sem 
a garantia de um resultado (output) que corresponda integralmente às aspirações das 
pessoas ou grupos que conseguiram dita inclusão. 

A definição de agenda de política pública, como é óbvio, ganha ainda mais 
importância na temática ampla da política pública de atenção à saúde, pois implica 
a opção por um modo de agir e a destinação dos limitados recursos governamentais 
materiais e humanos para o atendimento das necessidades eleitas como prioritárias 
em dada realidade espaço-temporal.

No contexto da Atenção Básica à Saúde, por força de mandamentos 
constitucionais, legais e regulamentares, como vimos anteriormente, a formulação e a 
implementação da política pública devem necessariamente se apoiar na participação 
comunitária. Assegurar esta participação desde o início do ciclo da política, vale dizer, 
desde a definição da agenda, ademais, confere à política pública resultante uma maior 
validação democrática.

Com o escopo de fomentar uma participação comunitária mais intensa na 
construção da Atenção Básica à Saúde nos Municípios do Estado do Paraná, o 
Ministério Público do Estado do Paraná (MPPR) (2018), por intermédio de seu Centro 
de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Proteção à Saúde Pública (CAOPSP), 
desenvolveu e vem conduzindo uma inovadora experiência: o Programa SUSCOM+.5

O Programa foi lançado no ano de 2017 e, desde que colocado em prática, 
alcançou oito Municípios do Estado do Paraná – Cerro Azul, Medianeira, Rio Negro, 
Capanema, Maringá, Tijucas do Sul, Xambrê e Terra Roxa. Nota-se, portanto, que a 
iniciativa é relativamente recente, porém, como veremos a seguir, já tem revelado 
interessantes e promissores resultados.

O objetivo geral do Programa, no campo da política pública de Atenção Básica à 
Saúde, é o de reconhecer, nas localidades em que ele se desenvolver, as predominantes 
percepções de saúde da população, conjugando-as com a investigação dos indicadores 
sanitários de maior vulto e a detecção de eventuais vazios assistenciais, daí extraindo 
consensos majoritários, registrados em documento próprio, que motivarão as 
intervenções possíveis. O Ministério Público do Estado do Paraná pretende, por meio 
dele, estimular colaborativamente os setores governamentais e não governamentais 
à elaboração de estratégias e respostas que possam garantir, tanto quanto possível, os 
consensos obtidos, sem prejuízo das intervenções jurídicas, inspirando assim um novo 
marco interinstitucional de diálogo e transformação – caracterizado pelo espírito de 
cooperação entre todos os participantes – que contemple a participação mais efetiva 
da comunidade na interlocução com o Sistema Único de Saúde (MPPR, 2018).

Dentre os objetivos específicos esperados do Programa estão os seguintes: a) 
o levantamento situacional e a visibilidade das condições sanitárias dos Municípios 
selecionados; b) a identificação de prioridades locais, valorizando a manifestação 
da comunidade como elemento para a ampliação e melhoria do acesso à atenção 

5 O acrônimo visivelmente deriva de Sistema Único de Saúde (SUS) com mais (+) 
participação comunitária (COM). Página virtual oficial do Programa SUSCOM+: http://www.
saude.mppr.mp.br/pagina-1053.html.
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à saúde; c) induzir boas práticas sanitárias por parte do Poder Público, bem como 
o aperfeiçoamento de seu controle social; d) induzir a construção de um discurso 
coletivo sobre o direito à atenção à saúde no âmbito local; e) o aumento da 
coesão social em torno do Sistema Único de Saúde (desenvolvimento da noção 
de “pertencimento”); f) encorajar a construção participativa de soluções locais; g) 
reduzir os desníveis de informação entre a gestão sanitária e o usuário; h) reduzir as 
frustrações da comunidade, pela participação na política pública de Atenção Básica 
à Saúde; i) identificação e consolidação de alianças estratégicas, inclusive regionais, 
para o propósito do Programa; j) prestigiar as linhas mestras constitucionais do 
Sistema Único de Saúde, por meio de sua aplicabilidade prática; k) o aprofundamento 
da integração interfederativa; l) o fortalecimento do acolhimento e da resolutividade 
da Atenção Básica na percepção do usuário; m) a maior eficácia das referências inter-
regionais; n) a criação ou a adequação do funcionamento de Ouvidorias do Sistema 
Único de Saúde; e o) o fomento à replicação do Programa em outros territórios (MPPR, 
2018).

O Programa selecionou inicialmente cinco Municípios-pilotos, localizados 
em regiões diversas do Paraná, com demografias e aspectos socioeconômicos e 
sanitários distintos e ocupando estratos variados na última versão disponível do 
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), de modo a explorar diferentes 
realidades e estabilizar conceitos, iniciativas, experiências e prazos. Tais Municípios-
pilotos foram os de Cerro Azul, Medianeira, Rio Negro, Capanema e Maringá. Nessa 
fase inicial, pretendia-se obter volume de práticas, resultados e experiências sanitárias 
que constituíssem um conjunto heterogêneo de realidades e que pudessem favorecer, 
simplificada, modulada e com maior autonomia, a expansão posterior do Programa 
para outros territórios (MPPR, 2018).

O IDHM, que segue o mesmo padrão do IDH Global, foi o critério utilizado para 
selecionar os primeiros Municípios integrantes do Programa porque, através dele, é 
possível retratar, com maior profundidade, a realidade e as dificuldades comuns às 
populações e identificar os desafios gerais do desenvolvimento humano (inclusive 
aqueles atinentes à saúde). O IDH analisa o desenvolvimento humano estudado a 
partir de três dimensões: longevidade, educação e renda. Tende, pois, a evidenciar 
debilidades regionais mais extensas e profundas do que os marcadores de saúde 
sozinhos possam sugerir (MPPR, 2018).

No que tange à metodologia do Programa, a sua execução se inicia com a 
pactuação do CAOPSP com a Promotoria de Justiça local, voltada a sintonizar esforços 
e prazos (MPPR, 2018). 

O CAOPSP, então, dá início ao levantamento preliminar de informações e 
indicadores sanitários sobre o território. Essa apuração é realizada em bases de 
dados oficiais (Ministério da Saúde, Secretarias Municipais e Estadual de Saúde, 
dentre outros) e origina um documento denominado Ficha de Situação do Município 
(FIS). A FIS abrange, dentre outros, dados gerais sobre o Município (índices de 
desenvolvimento, dados populacionais e de renda, abastecimento e saneamento, 
despesas), investimento orçamentário próprio em atenção à saúde, participação social 
(existência do Conselho Municipal de Saúde e respeito à paridade de composição 
entre a sociedade e a esfera governamental), configuração da rede local e referências, 
estabelecimentos de saúde, cobertura da Atenção Básica, vacinação e imunização, 
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saúde da criança e da mulher, morbimortalidade geral e saúde mental (MPPR, 2018).
A FIS deve ser complementada com as informações colhidas localmente e depois 

entregue aos interlocutores e parceiros no Programa (notadamente o Conselho 
Municipal de Saúde e órgãos estaduais e municipais) e publicizada para acesso a 
todos os interessados (MPPR, 2018).

Na sequência, realizam-se reuniões de trabalho com representantes dos Poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário e da sociedade civil organizada, com a finalidade 
de apresentar o Programa e debater a situação da saúde pública do Município e os 
encaminhamentos para a realização de audiência pública (MPPR, 2018).

A próxima etapa consiste em ouvir a comunidade em audiência pública aberta 
à ampla participação dos seus membros, organizados ou não, momento em que os 
trabalhos serão desenvolvidos com a lógica democrática da liberdade de expressão, 
voltada para a eleição de prioridades comunitárias na política pública de Atenção 
Básica à Saúde. A ideia é ouvir os anseios da população interessada, o que se pretende 
que se torne prática perene e propicie arranjos locais para as soluções desejadas na 
Atenção Básica à Saúde (MPPR, 2018).

Os problemas identificados e as propostas e cronogramas para a sua superação 
serão objetos de ata da audiência pública e de termo de compromisso assinado 
pelas autoridades. Buscar-se-á, ainda, que as obrigações assumidas nesse termo de 
compromisso sejam inseridas no Plano Municipal de Saúde, de modo a haver mais um 
reconhecimento formal do Município quanto ao compromisso de executar as ações e 
os serviços que a população identificou como prioritários (MPPR, 2018).

Além disso, os conteúdos da ata e do termo de compromisso também servirão 
para embasar as iniciativas jurídicas do Ministério Público relativamente aos problemas 
constatados (MPPR, 2018).

Após o decurso dos prazos estabelecidos para as atividades estatais orientadas 
à resolução dos problemas identificados pela população, terá lugar uma segunda 
audiência pública, devolutiva, com o escopo de prestar contas à comunidade sobre as 
ações e os serviços efetivamente executados e seus resultados e de avaliá-los. Com as 
informações expostas e colhidas nessa audiência pública será elaborado um relatório 
final (MPPR, 2018).

É importante ressaltar que o Programa não almeja substituir nenhuma das 
instâncias de gestão ou controle do Sistema Único de Saúde, mas sim valorizá-las e 
lhes agregar maior legitimidade, e que as iniciativas jurídicas do Ministério Público 
não eximem a responsabilidade legal dos gestores públicos e outras autoridades, em 
hipóteses de ilicitudes que, eventualmente, venham a ser descobertas (MPPR, 2018).

Como dito anteriormente, oito Municípios do Estado do Paraná receberam o 
Programa SUSCOM+ e sete deles concluíram todas as suas fases. Outrossim, o período 
agudo da pandemia de Covid-19, entre os anos de 2020 e 2021, certamente obstou 
que ele se expandisse a outros Municípios. 

Vejamos brevemente as principais características dos sete Municípios que 
completaram o Programa e os resultados obtidos, conforme as informações extraídas 
das respectivas FIS e dos documentos referentes às audiências públicas, e em seguida 
passemos às considerações finais deste artigo.6

6 Disponíveis na página virtual oficial do Programa SUSCOM+: http://www.saude.mppr.
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O Município de Cerro Azul se situa na região sudeste do Estado do Paraná. À 
época dos preparativos da primeira audiência pública, sua população estimada era 
de 16.938 habitantes e seu IDHM era 0,573, abaixo da média estadual, que era 0,749. 

A primeira audiência pública do Programa SUSCOM+ foi realizada em 18 de agosto 
de 2017 e contou com a presença de representantes das esferas governamentais e de 
entidades da sociedade civil e de 325 membros da comunidade. Dentre os tópicos 
suscitados nas manifestações dos participantes, identificaram-se os três maiores 
problemas locais da Atenção Básica à Saúde: falta de medicamentos, saúde bucal e 
saúde da mulher e da criança. Os temas foram submetidos à votação dos participantes 
para a eleição da prioridade que seria enfrentada pelo Poder Público e a maioria 
escolheu a saúde da mulher e da criança. As autoridades municipais e estaduais 
então firmaram o termo de compromisso mediante o qual se obrigaram a elaborar 
plano e cronograma de ações voltadas à solução das deficiências e a apresentá-los à 
Promotoria de Justiça local. 

A segunda audiência pública foi realizada em 28 de maio de 2019, novamente 
contando com a presença de representantes das esferas governamentais e de 
entidades da sociedade civil e de membros da comunidade. Verificou-se que o plano 
e o cronograma de ações – tratando especialmente de capacitação de profissionais, 
conscientização de usuários e disponibilização de serviços de atenção à saúde – foram 
apresentados e satisfatoriamente cumpridos, considerando-se assim que o Programa 
SUSCOM+ foi concluído com sucesso no Município de Cerro Azul. 

O Município de Medianeira se situa na região oeste do Estado do Paraná. À 
época dos preparativos da primeira audiência pública, sua população estimada era 
de 41.817 habitantes e seu IDHM era 0,763, acima da média estadual, que era 0,749. 

A primeira audiência pública do Programa SUSCOM+ foi realizada em 5 de outubro 
de 2017 e contou com a presença de representantes das esferas governamentais e de 
entidades da sociedade civil e de 127 membros da comunidade. Dentre os tópicos 
suscitados nas manifestações dos participantes, identificaram-se os dois maiores 
problemas locais da Atenção Básica à Saúde: deficiência do processo de informação 
na Rede de Atenção à Saúde e mortalidade infantil. Os temas foram submetidos à 
votação dos participantes para a eleição da prioridade que seria enfrentada pelo 
Poder Público e a maioria escolheu a melhoria do processo de informação na Rede 
de Atenção à Saúde. As autoridades municipais e estaduais então firmaram o termo 
de compromisso mediante o qual se obrigaram a adotar providências voltadas à 
melhoria do acesso dos usuários à informação e à orientação na Rede de Atenção 
Básica à Saúde.

A segunda audiência pública foi realizada em 8 de maio de 2018, novamente 
contando com a presença de representantes das esferas governamentais e de 
entidades da sociedade civil e de membros da comunidade. Verificou-se que as 
providências assumidas foram satisfatoriamente cumpridas, considerando-se assim 
que o Programa SUSCOM+ foi concluído com sucesso no Município de Medianeira.

O Município de Rio Negro se situa na região sudeste do Estado do Paraná. À 
época dos preparativos da primeira audiência pública, sua população estimada era 
de 31.274 habitantes e seu IDHM era 0,760, acima da média estadual, que era 0,749. 

mp.br/pagina-1053.html. Acesso em: 13 out. 2022.
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A primeira audiência pública do Programa SUSCOM+ foi realizada em 24 
de fevereiro de 2018 e contou com a presença de representantes das esferas 
governamentais e de entidades da sociedade civil e de 206 membros da comunidade. 
Dentre os tópicos suscitados nas manifestações dos participantes, identificaram-
se os três maiores problemas locais da Atenção Básica à Saúde: falta de agentes 
comunitários de saúde, falta de médico e baixa qualidade de atendimentos prestados. 
Os temas foram submetidos à votação dos participantes para a eleição da prioridade 
que seria enfrentada pelo Poder Público e a maioria escolheu o aumento do número 
de agentes comunitários de saúde e a melhoria dos atendimentos prestados por 
eles. As autoridades municipais e estaduais então firmaram o termo de compromisso 
mediante o qual se obrigaram a elaborar plano de ações voltadas à solução das 
deficiências e a apresentá-lo à Promotoria de Justiça local. 

A segunda audiência pública foi realizada em 11 de julho de 2019, novamente 
contando com a presença de representantes das esferas governamentais e de 
entidades da sociedade civil e de membros da comunidade. Verificou-se que o plano de 
ações – tratando especialmente dos procedimentos e do cronograma para a admissão 
de agentes comunitários de saúde – foi apresentado e parcialmente cumprido, pois 
ainda faltavam quatro agentes comunitários de saúde para completar o quadro do 
Município. Desse modo, estabeleceu-se que a Promotoria de Justiça local deveria 
continuar acompanhando a questão até a efetiva admissão dos profissionais faltantes 
e se considerou concluído o Programa SUSCOM+ no Município de Rio Negro.

O Município de Capanema se situa na região sudoeste do Estado do Paraná. À 
época dos preparativos da primeira audiência pública, sua população estimada era 
de 18.526 habitantes e seu IDHM era 0,706, pouco abaixo da média estadual, que era 
0,749.

A primeira audiência pública do Programa SUSCOM+ foi realizada em 28 de março 
de 2018 e contou com a presença de representantes das esferas governamentais 
e de entidades da sociedade civil e de 82 membros da comunidade. Dentre os 
tópicos suscitados nas manifestações dos participantes, identificaram-se os três 
maiores problemas locais da Atenção Básica à Saúde: qualidade do atendimento, 
nos aspectos da falta de capacitação dos profissionais, da deficiência de equipes e da 
inadequada territorialização, plano de cargos, carreiras e salários dos servidores da 
atenção à saúde e atenção à saúde mental. Os temas foram submetidos à votação dos 
participantes para a eleição da prioridade que seria enfrentada pelo Poder Público e 
a maioria escolheu a atenção à saúde mental. As autoridades municipais e estaduais 
então firmaram o termo de compromisso mediante o qual se obrigaram a reimplantar 
o Centro de Atenção Psicossocial no Município até o mês de agosto de 2018.

A segunda audiência pública foi realizada em 11 de setembro de 2018, 
novamente contando com a presença de representantes das esferas governamentais 
e de entidades da sociedade civil e de membros da comunidade. Verificou-se que 
a providência assumida foi integralmente cumprida, considerando-se assim que o 
Programa SUSCOM+ foi concluído com sucesso no Município de Capanema.

O Município de Maringá se situa na região norte do Estado do Paraná. À época 
dos preparativos da primeira audiência pública, sua população estimada era de 
357.077 habitantes e seu IDHM era 0,808, acima da média estadual, que era 0,749.

A primeira audiência pública do Programa SUSCOM+ foi realizada em 12 de abril 
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de 2018 e contou com a presença de representantes das esferas governamentais 
e de entidades da sociedade civil e de 118 membros da comunidade. Dentre os 
tópicos suscitados nas manifestações dos participantes, identificaram-se os quatro 
maiores problemas locais da Atenção Básica à Saúde: falta de médicos, qualidade 
do atendimento, estrutura física e casos de dengue. Os temas foram submetidos à 
votação dos participantes para a eleição da prioridade que seria enfrentada pelo 
Poder Público e a maioria escolheu a resolução da falta de médicos. As autoridades 
municipais e estaduais então firmaram o termo de compromisso mediante o qual 
se obrigaram a remediar a falta de médicos e de outros profissionais em equipes da 
Estratégia Saúde da Família. 

A segunda audiência pública foi realizada em 15 de abril de 2019, novamente 
contando com a presença de representantes das esferas governamentais e de 
entidades da sociedade civil e de membros da comunidade. Verificou-se que a 
providência assumida foi integralmente cumprida, considerando-se assim que o 
Programa SUSCOM+ foi concluído com sucesso no Município de Maringá.

O Município de Tijucas do Sul se situa na região sudeste do Estado do Paraná. 
À época dos preparativos da primeira audiência pública, sua população estimada era 
de 14.526 habitantes e seu IDHM era 0,716, pouco abaixo da média estadual, que era 
0,749. 

A primeira audiência pública do Programa SUSCOM+ foi realizada em 14 de março 
de 2019 e contou com a presença de representantes das esferas governamentais 
e de entidades da sociedade civil e de 98 membros da comunidade. Dentre os 
tópicos suscitados nas manifestações dos participantes, identificaram-se os três 
maiores problemas locais da Atenção Básica à Saúde: falta de médicos, qualidade do 
atendimento e falta de medicamentos. Os temas foram submetidos à votação dos 
participantes para a eleição da prioridade que seria enfrentada pelo Poder Público 
e a maioria escolheu a resolução da falta de médicos. As autoridades municipais e 
estaduais então firmaram o termo de compromisso mediante o qual se obrigaram a 
remediar a falta de um ginecologista e de médicos em equipes da Estratégia Saúde da 
Família.

A segunda audiência pública foi realizada em 15 de agosto de 2019, novamente 
contando com a presença de representantes das esferas governamentais e de 
entidades da sociedade civil e de membros da comunidade. Verificou-se que a 
providência assumida foi integralmente cumprida, considerando-se assim que o 
Programa SUSCOM+ foi concluído com sucesso no Município de Tijucas do Sul.

O Município de Terra Roxa se situa na região oeste do Estado do Paraná. À época 
dos preparativos da primeira audiência pública, sua população estimada era de 17.439 
habitantes e seu IDHM era 0,764, acima da média estadual, que era 0,749.

A primeira audiência pública do Programa SUSCOM+ foi realizada em 5 de junho 
de 2019 e contou com a presença de representantes das esferas governamentais e 
de entidades da sociedade civil e de 72 membros da comunidade. Dentre os tópicos 
suscitados nas manifestações dos participantes, identificaram-se os três maiores 
problemas locais da Atenção Básica à Saúde: qualidade do atendimento, necessidade 
de funcionamento da farmácia pública em horário estendido ou vinte e quatro horas e 
falta de atendimentos médicos especializados. Os temas foram submetidos à votação 
dos participantes para a eleição da prioridade que seria enfrentada pelo Poder Público 
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e a maioria escolheu o funcionamento da farmácia pública em horário estendido ou 
vinte e quatro horas. As autoridades municipais e estaduais então firmaram o termo 
de compromisso mediante o qual se obrigaram a viabilizar o horário estendido para o 
funcionamento da farmácia pública.

A segunda audiência pública foi realizada em 29 de agosto de 2019, novamente 
contando com a presença de representantes das esferas governamentais e de 
entidades da sociedade civil e de membros da comunidade. Verificou-se que a 
providência assumida foi integralmente cumprida, considerando-se assim que o 
Programa SUSCOM+ foi concluído com sucesso no Município de Terra Roxa.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como pudemos notar, o Programa SUSCOM+ realmente foi capaz de proporcionar 
uma abertura democrática na definição de agenda da política pública de Atenção 
Básica à Saúde nos Municípios em que se realizou, possibilitando que as concretas 
aspirações da comunidade fossem efetivamente recepcionadas e respondidas pela 
esfera governamental competente.

É certo que o número de membros da comunidade que participou das audiências 
públicas se mostrou ainda bastante tímido, se comparado com o número de habitantes 
de cada Município. Isso deve necessariamente levar a pensar em incrementar a 
publicidade do Programa e a melhor estimular a participação da comunidade, mas 
não lhe elimina os resultados positivos, especialmente se considerarmos que é uma 
iniciativa relativamente recente e um trabalho ainda em progresso.

De fato, dos sete Municípios que concluíram o Programa, percebe-se que em 
seis deles a prioridade identificada pelos membros da comunidade participantes foi 
satisfatoriamente enfrentada e resolvida e que no Município de Rio Negro, único em 
que não houve o cumprimento integral do ajustado no termo de compromisso, faltou 
pouco para tanto.  

Desse modo, é de se concluir que a estratégia do Programa SUSCOM+ constitui 
uma experiência válida e digna de ser replicada, não apenas na política pública de 
atenção à saúde, mas também em outras políticas públicas implementadoras de 
direitos fundamentais sociais, a fim de garantir maiores abertura democrática e 
participação popular nos momentos iniciais dos seus ciclos constitutivos, sem prejuízo 
do reforço do controle social dos seus resultados.
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A (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA NOVA CAUSA DE AUMENTO DE PENA 
PARA CRIMES CONTRA A HONRA COMETIDOS NAS REDES SOCIAIS

Thaís de Oliveira Santiago Henrique1

RESUMO: O presente trabalho aborda a discussão acerca da eventual 
inconstitucionalidade da nova causa de aumento de pena para crimes contra a honra 
cometidos ou divulgados em quaisquer das redes sociais da internet, trazida pela Lei 
13.964/2019, que ficou conhecida como “Pacote Anticrime”. A discussão se dá sob 
a ótica do princípio da proporcionalidade, tendo em vista a exacerbada pena trazida 
para a nova majorante, incluída como um parágrafo no artigo 141 do Código Penal. 
O trabalho apresenta uma abordagem pelo método hipotético-dedutivo e tem por 
objetivo a realização de uma breve análise dos crimes contra a honra contidos no 
Código Penal e da causa de aumento de pena já antes existente para majoração das 
penas dos crimes contra a honra cometidos por meio da rede mundial de computadores 
e, por fim, a análise do novel dispositivo, abordando as questões relacionadas ao seu 
veto presidencial e posterior rejeição pelo Congresso Nacional, bem como os motivos 
pelos quais referida pena pode ser considerada inconstitucional. Ao final do trabalho 
foi possível concluir pela necessidade da análise do tema pela Corte Suprema, em 
sede de controle de constitucionalidade.

PALAVRAS-CHAVE: Crimes Contra a Honra; Inconstitucionalidade; Pacote 
Anticrime; Princípio da Proporcionalidade.

1. INTRODUÇÃO

O quinto capítulo do Código Penal Brasileiro traz as figuras delitivas dos crimes 
contra honra, quais sejam, a calúnia, a difamação e a injúria, e suas respectivas 
circunstâncias. Dentre elas, mais precisamente nas disposições comuns do artigo 141, 
a causa de aumento de pena de um terço para quando os referidos crimes forem 
cometidos na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a sua divulgação. 
Tal circunstância já constava do texto original do Código Penal e era aplicada, entre 
outras, nas hipóteses em que tais crimes eram cometidos por meio da internet.

Com efeito, a cada ano, temos assistido o crescente número de crimes praticados 
por meio da internet, grande parte pelas redes sociais. As dificuldades práticas na 
investigação destes crimes e na identificação de seus autores e, claro, a sensação de 
impunidade que algumas pessoas ainda experimentam ao acreditar que é possível 
“se esconder atrás das telas”, faz com o número de delitos desta natureza seja tão 
expressivo. 

Dentre os vários crimes que encontram na internet uma de suas vias, talvez os 

1 Possui graduação em Direito com Láurea Acadêmica pela Faculdade do Norte Novo 
de Apucarana – FACNOPAR. Pós-graduada em Direito Penal e Direito Processual Penal 
Contemporâneos pela Faculdade do Norte Novo de Apucarana – FACNOPAR. Aprovada no 
XXIV Exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Atualmente é Assistente de Promotor de 
Justiça, no Ministério Público do Estado do Paraná.
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crimes contra a honra sejam os mais comuns. Neste viés, não há como não ressaltar 
também um mal que está, cada dia mais, se proliferando na sociedade e, portanto, está 
na ordem do dia: as fake news, ou seja, notícias falsas distribuídas deliberadamente 
por meios de comunicação - físicos e digitais - e pelas redes sociais. 

Como o objetivo das fake news é, na grande maioria das vezes, prejudicar e 
manchar a imagem de alguém, não raras vezes essas informações falsas se traduzem 
em crimes contra a honra. 

Assim, é compreensível que, nesse contexto de comoção popular, a onda de 
crimes contra a honra praticados nas redes sociais tenha atingido e influenciado a 
atuação do legislador. Mesmo porque, os parlamentares (e a classe política em geral) 
são um dos grandes alvos deste tipo de crime, mormente sob a forma de fake news. 
Todavia, a atuação do legislador deve sempre se pautar nos limites constitucionais, 
principiológicos e legais.

Recentemente, a Lei 13.964/2019, conhecida como “Pacote Anticrime”, 
promoveu diversas alterações na legislação penal e processual penal. Dentre elas, 
a inserção de uma nova majorante no citado artigo 141, prevendo que a pena deve 
ser aplicada em triplo se os crimes de calúnia, difamação e injúria forem cometidos 
ou divulgados em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial de 
computadores.

Ocorre que a exacerbada punição criada pelo legislador foi objeto de veto 
presidencial com base, em suma, na violação ao princípio da proporcionalidade entre 
o tipo penal e a pena cominada, bem como na existência da causa de aumento de 
pena pela facilitação da divulgação – anteriormente citada –, suficiente para a tutela 
do bem jurídico que se pretende proteger. 

Contudo, ao apreciar os vetos do Presidente da República, o Congresso Nacional 
deliberou pela rejeição de parte deles. Dentre os vetos rejeitados, está a citada causa 
de aumento de pena. Desta feita, referido dispositivo encontra-se em vigência. 

Neste cenário, emerge a discussão acerca da constitucionalidade do dispositivo, 
justamente pelas razões levantadas no veto presidencial, mormente a aparente 
violação ao princípio da proporcionalidade. Neste mesmo viés se enxerga a importância 
do estudo do tema.

O método científico utilizado foi o hipotético-dedutivo, delineando-se o 
problema e levantando as possíveis hipóteses de solução a serem verificadas para, 
posteriormente, chegar a uma conclusão.

No decorrer do trabalho, a princípio, será feita uma breve exposição dos 
crimes contra a honra contidos no Código Penal e suas circunstâncias. Em um 
segundo momento, será abordado o dispositivo introduzido pela Lei 13.964/19, 
conhecida popularmente como “Pacote Anticrime”, com considerações sobre o veto 
presidencial, sua posterior rejeição e, ainda, a vigência do dispositivo. Por fim, serão 
feitas considerações acerca da (in)constitucionalidade do referido dispositivo, com a 
tônica da aparente violação ao princípio da proporcionalidade, além de considerações 
acerca das consequências práticas da aplicação da nova causa de aumento de pena.
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2. CRIMES CONTRA A HONRA

Inserido no título que trata dos direitos e garantias fundamentais, o artigo 5º, 
inciso X, da Constituição Federal dispõe que “são invioláveis a intimidade, a vida 
privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 
dano material ou moral decorrente de sua violação” (BRASIL, 1988). Daí, derivando-
se da proteção constitucional, o Código Penal define os crimes e delimita as penas 
daquele que ofende a honra alheia. 

Conforme leciona Cezar Roberto Bitencourt (2014, p. 327), a proteção da honra 
não é interesse exclusivo do indivíduo, mas da própria coletividade, que tem interesse 
na preservação da honra, da incolumidade moral e da intimidade, bens jurídicos 
indispensáveis para a harmonia social. Isso justifica tamanha proteção.

Os crimes contra a honra trazidos no Código Penal são a calúnia, a difamação e 
a injúria, previstos respectivamente nos artigos 138, 139 e 140. Além disso, cumpre 
mencionar que também são trazidos crimes contra a honra pela Legislação Penal 
Especial, como o Código Penal Militar, o Código Eleitoral e a Lei de Segurança Nacional, 
aplicando-se, nestes casos, o princípio da especialidade. 

Ensina a doutrina que calúnia é a imputação a alguém de fato definido como 
crime, enquanto difamação é a imputação a alguém de fato não criminoso, mas 
ofensivo a sua reputação, sendo essas as figuras mais parecidas entre si. Por fim, 
na injúria, o sujeito não atribui fato a alguém, mas sim qualidades/características 
negativas, defeitos (CUNHA, 2016. p. 173).

Além disso, enquanto nos crimes de calúnia e de difamação há ofensa à honra 
objetiva, que diz respeito à reputação que o indivíduo possui no meio social onde 
vive, no crime de injúria há ofensa à honra subjetiva, que é aquela relacionada com a 
dignidade e o decoro pessoal da vítima, juízo que cada indivíduo tem de si (CUNHA, 
2016. p. 173). 

Por isso, para a consumação dos delitos, nas figuras da calúnia e da difamação 
exige-se que o fato chegue ao conhecimento de terceiros, enquanto na figura da 
injúria basta que seja direcionado à vítima. 

Quanto aos meios de execução, os crimes contra a honra podem ser praticados 
verbalmente, por gestos, por escrito ou por qualquer outro meio simbólico. 
Frequentemente, são cometidos utilizando-se da internet, mormente de redes sociais. 

Importante mencionar que, inaugurando as disposições comuns aos três tipos 
penais, o artigo 141 do Código Penal prevê causa de aumento de um terço para as 
hipóteses em que o crime foi cometido contra o Presidente da República, ou contra 
chefe de governo estrangeiro (inciso I); contra funcionário público, em razão de suas 
funções, ou contra os Presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do 
Supremo Tribunal Federal (inciso II); na presença de várias pessoas, ou por meio que 
facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria (inciso III); contra criança, 
adolescente, pessoa maior de sessenta anos ou pessoa com deficiência, exceto no 
caso de injúria qualificada (inciso IV). Prevê, ainda, o aumento em dobro se o crime 
for cometido mediante paga ou promessa de recompensa (§ 1º); e o aumento em 
triplo se o crime for cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes 
sociais da rede mundial de computadores (§ 2º), sendo esta última a majorante que 
se pretende analisar no presente trabalho.
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3. A CAUSA DE AUMENTO DE PENA TRAZIDA PELA LEI 13.964/2019

Como visto, a Lei 13.964/2019, conhecida como “Pacote Anticrime”, promoveu 
diversas alterações na legislação penal e processual penal. Dentre elas, a inserção da 
nova majorante no citado artigo 141, § 2º, do Código Penal.

Cumpre fazer um breve retrospecto acerca do surgimento da Lei 13.964/2019 
que, em sua ementa e em seu artigo primeiro, diz aperfeiçoar a legislação penal e 
processual penal. 

O chamado “Pacote Anticrime”, Projeto de Lei 882/2019, foi apresentado ao 
Congresso Nacional em 31 de janeiro de 2019, pelo ex-Juiz Federal e Ministro da 
Justiça Sérgio Fernando Moro, objetivando um maior rigor no enfrentamento à 
criminalidade. 

Já em março de 2019, a Câmara dos Deputados criou uma comissão para apreciar 
o projeto e passou a trabalhar, em paralelo, com uma proposta alternativa, que havia 
sido elaborada em 2018 por um grupo de juristas, encabeçado pelo então Ministro da 
Justiça Alexandre de Moraes. 

Além do “Projeto Moro” e do “Projeto Moraes”, foi apresentado um substitutivo 
pela maioria do Congresso Nacional, trazendo diversos dispositivos com viés muito 
mais garantista, extraídos em sua maioria do Projeto de Lei n.º 8045/2010, destinado 
à criação de um Novo Código de Processo Penal (LIMA, 2020. p. 19-21). 

A junção destes três esforços deu origem à Lei 13.964/2019, com mudanças no 
Código Penal, no Código de Processo Penal, na Lei de Execução Penal e em diversas 
outras leis penais esparsas. 

Dentre as alterações, ganha destaque a inclusão da nova majorante para os 
crimes contra honra, no artigo 141, § 2º, do Código Penal, prevendo que “se o crime é 
cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial 
de computadores, aplica-se em triplo a pena” (BRASIL, 2019).

3.1. VETO PRESIDENCIAL E REJEIÇÃO DOS VETOS

Após a votação no Congresso Nacional, o Projeto de Lei foi enviado para o 
Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que deliberou por vetar vinte 
e quatro dispositivos da nova lei. Os vetos, feitos nos termos do artigo 66, § 1º da 
Constituição Federal2, se pautaram na contrariedade ao interesse público e na 
inconstitucionalidade. A lei foi então publicada em 24 de dezembro de 2019, com 
vacatio legis de apenas trinta dias.

Interessante destacar ainda que foram ajuizadas algumas Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade – ADI3 em face de diversos dispositivos da lei, resultando na 
suspensão sine die da eficácia de diversos dispositivos (LIMA, 2021. p. 4). 

2 Veja-se a redação do citado dispositivo: Art. 66. A Casa na qual tenha sido concluída a 
votação enviará o projeto de lei ao Presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará. 
§ 1º Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional 
ou contrário ao interesse público, veta-lo-á total ou parcialmente, no prazo de quinze dias 
úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao 
Presidente do Senado Federal os motivos do veto. (BRASIL, 1988).
3 Vide ADI’s 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305.
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Para além disso, os vetos presidenciais, recebidos pelo Congresso Nacional em 
26 de dezembro de 2019, estavam pendentes de apreciação. Ocorre que o Congresso 
deliberou por sua rejeição apenas em 19 de abril de 2021, ou seja, quase quinze 
meses depois. 

Dos vinte e quatro vetos presidenciais, o Congresso Nacional deliberou pela 
rejeição de dezesseis: exatamente aqueles que versavam sobre matéria criminal, 
mantendo os oito vetos feitos na Lei de Improbidade Administrativa.

Pois bem. Dentre os vetos presidenciais, posteriormente derrubados pelo 
Congresso Nacional, estava o veto ao dispositivo que inclui a citada nova majorante 
para os crimes contra a honra. Importante trazer à baila, na íntegra, as razões do veto 
ao referido dispositivo:

A propositura legislativa, ao promover o incremento da 
pena no triplo quando o crime for cometido ou divulgado em 
quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial de 
computadores, viola o princípio da proporcionalidade entre 
o tipo penal descrito e a pena cominada, notadamente se 
considerarmos a existência da legislação atual que já tutela 
suficientemente os interesses protegidos pelo Projeto, ao 
permitir o agravamento da pena em um terço na hipótese de 
qualquer dos crimes contra a honra ser cometido por meio que 
facilite a sua divulgação. Ademais a substituição da lavratura 
de termo circunstanciado nesses crimes, em razão da pena 
máxima ser superior a dois anos, pela necessária abertura de 
inquérito policial, ensejaria, por conseguinte, superlotação 
das delegacias, e, com isso, redução do tempo e da força de 
trabalho para se dedicar ao combate de crimes graves, tais 
como homicídio e latrocínio (BRASIL, 2019).

Em que pese os argumentos expostos pelo Presidente da República quando do 
veto, este foi derrubado. Assim, o dispositivo – acompanhado dos outros quinze – 
passou a valer.

3.2. ASPECTOS SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA REJEIÇÃO DOS VETOS

Com a rejeição dos vetos, a doutrina passou a discutir supostos vícios de 
constitucionalidade em relação ao seu trâmite, disciplinado no artigo 66 da 
Constituição Federal. Renato Brasileiro de Lima (2021, p. 5) aponta a existência de, 
pelo menos, dois questionamentos acerca da possível inconstitucionalidade formal 
do processo legislativo dos vetos e de sua posterior derrubada.

O primeiro, relacionado a não apreciação dos vetos dentro do prazo de trinta dias 
a contar de seu recebimento. Isso porque, o recebimento dos vetos pelo Congresso 
Nacional se deu em 26 de dezembro de 2019 e a rejeição dos vetos pela maioria 
absoluta dos Deputados e Senadores se deu em 19 de abril de 2021, ou seja, muito 
além do prazo de trinta dias, previsto no § 4º do artigo 66 da Constituição. 

Contudo, conforme relembra Lima (2021, p. 6), a própria Constituição Federal 
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estabelece, no § 6º do referido dispositivo, que a consequência da não observância 
do prazo de trinta dias é apenas o sobrestamento das demais preposições, afastando 
o questionamento sobre o acarretamento de inconstitucionalidade em razão da 
demora.

O mesmo não se pode dizer em relação ao segundo questionamento, relacionado 
a não apreciação dos vetos presidenciais em sessão conjunta da Câmara dos Deputados 
e do Senado Federal. Segundo o Congresso, houve uma sessão conjunta realizada 
remotamente. Todavia, da análise da tramitação é possível verificar que houve uma 
sessão remota em separado, primeiro na Câmara e depois no Senado. A justificativa 
foi a incompatibilidade dos sistemas de deliberação, o que impossibilitaria a realização 
da sessão remota conjuntamente (LIMA, 2021, p. 6-7). Ou seja, a não realização da 
sessão conjunta se deu por problemas operacionais e de tecnologia.

Com efeito, as dificuldades trazidas pela pandemia do coronavírus justificam a 
realização das reuniões deliberativas por meio virtual. O vício se daria, na verdade, 
em razão da deliberação dos vetos pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal 
separadamente. 

Na visão de Lima (2021, p. 6-7), diante da previsão expressa da Constituição 
Federal (conforme artigo 57, §3º, inciso IV c.c artigo 66, § 4º) acerca da necessidade 
de realização de sessão conjunta, há flagrante vício de constitucionalidade formal do 
procedimento, que poderá, inclusive, acarretar a ineficácia da rejeição dos vetos pelo 
Congresso Nacional. 

Interessante destacar que, reconhecendo-se a inconstitucionalidade formal 
da derrubada dos vetos, consequentemente, os dispositivos seriam também 
inconstitucionais.

3.3. VIGÊNCIA DOS VETOS REJEITADOS

Apesar do possível vício de constitucionalidade formal citado, fato é que – ao 
menos por ora – os dispositivos, após a rejeição dos vetos, passaram a valer, sendo 
acrescidos aos dispositivos sancionados e, assim, reincorporados na Lei 13.964/2019.

Cumpre mencionar que, de acordo com o §1º do artigo 8º da Lei Complementar 
n.º 26/1998, “a contagem do prazo para entrada em vigor das leis que estabeleçam 
período de vacância far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia do 
prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral” (BRASIL, 
1998). 

Assim, como a Lei 13.964/2019 foi publicada em 24 de dezembro de 2019, 
prevendo um – exíguo – prazo de trinta dias de vacatio legis, temos que a vigência 
dos dispositivos que não foram objeto de veto presidencial se deu em 23 de janeiro 
de 2020. 

Já em relação aos dispositivos que foram vetados e, posteriormente, tiveram 
os vetos rejeitados pelo Congresso Nacional, o período de vacatio legis deverá ser 
contado a partir de sua promulgação e publicação (MASSON, N., 2021. p. 836). 

Considerando que a publicação da promulgação dos dispositivos que haviam 
sido vetados se deu em 30 de abril de 2021, contados os trinta dias de vacatio legis, a 
vigência ocorreu em 29 de maio de 2021.

O “Pacote Anticrime” (Lei n.º 13.964/2019) terá, portanto, duas datas de 
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vigência: uma para os dispositivos sancionados pelo Presidente da República e outra 
para os dispositivos vetados e posteriormente acrescidos à lei em razão da rejeição 
dos vetos. 

4. A (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO § 2º 
DO ARTIGO 141 DO CÓDIGO PENAL

Estando em vigência a nova causa de aumento de pena para crimes contra a 
honra cometidos por meio das redes sociais, torna-se necessário abordar a aparente 
inconstitucionalidade do dispositivo. 

Como visto, o novo § 2º do artigo 141 do Código Penal prevê que as penas 
cominadas aos crimes de calúnia, difamação e injúria serão aplicadas em triplo se 
estes forem cometidos em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial 
de computadores. 

De início, portanto, cabe delinear brevemente o que se entende por redes sociais 
da rede mundial de computadores. Como não há definição na lei (em sentido estrito), 
um parâmetro que pode ser utilizado para a definição é o que consta da Resolução 
n.º 305 de 17 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece 
parâmetros para o uso das redes sociais pelos membros do Poder Judiciário. Dispõe a 
Resolução, em seu artigo 2º, parágrafo único, que:

Consideram-se rede social todos os sítios da internet, 
plataformas digitais e aplicativos de computador ou dispositivo 
eletrônico móvel voltados à interação pública e social, que 
possibilitem a comunicação, a criação ou o compartilhamento 
de mensagens, de arquivos ou de informações de qualquer 
natureza (BRASIL, 2019, p. 25-28).

Neste ponto, importante destacar que, nas palavras de Cabette (2021), “não 
haverá majorante toda vez que sejam utilizados meios informáticos para a prática 
ou divulgação do crime contra a honra, mas tão somente quando esses meios se 
constituírem propriamente de redes sociais da rede mundial de computadores”.

Isso porque, como é de sabença, tratando-se de lei penal incriminadora, 
incabível interpretação extensiva ou analogia in malam partem. Menciona-se ainda 
que, como se trata de novatio legis in pejus, a nova majorante não retroage, podendo 
ser aplicada apenas aos crimes contra a honra praticados em redes sociais ocorridos 
após a vigência do dispositivo.

Superados estes pontos, cabe frisar que as redes sociais da internet são 
amplamente usadas hoje em dia, sendo difícil encontrar uma pessoa que não tenha 
um perfil/página em, pelo menos, uma delas. Podemos citar como exemplos de redes 
sociais digitais o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, o YouTube, o LinkedIn, o Twitter, 
o Pinterest, o TikTok, o Skype etc.

Na contramão dos inúmeros benefícios que podem ser auferidos com seu uso, 
não raras vezes essas redes sociais são utilizadas como meio para o cometimento 
de crimes. Conforme menciona Victor Eduardo Rios Gonçalves (2021. p. 525.), “a 
facilidade de comunicação pelas redes sociais tem se mostrado terreno fértil para a 
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proliferação dos crimes contra a honra.”
Ocorre que, embora seja de fato um problema rotineiro a utilização das redes 

sociais para a prática de crimes contra a honra, questiona-se se andou bem o legislador 
ao criar a nova majorante com previsão de pena tão exacerbada.

Seguindo o exemplo de Lima (2021. p. 6-7), um crime de calúnia, previsto no 
artigo 138 do Código Penal, se cometido em sua modalidade “simples”, terá pena 
de detenção de seis meses a dois anos, e multa. Por se tratar de infração de menor 
potencial ofensivo, será objeto de termo circunstanciado, que será encaminhado 
aos Juizados Especiais Criminais, adotando-se o procedimento sumaríssimo. Serão 
admitidos os benefícios despenalizadores, como, por exemplo, a transação penal. 

Pois bem. Se esta mesma calúnia for cometida utilizando-se determinada rede 
social, será aplicada a nova majorante (artigo 141, § 2º, do Código Penal), de modo que 
a pena passará a ser de dezoito meses a seis anos (aplicada em triplo). A investigação 
se dará por meio de inquérito policial, que será encaminhado ao Juízo Comum, não 
sendo cabíveis a transação penal ou a suspensão condicional do processo, mas tão 
somente o acordo de não persecução penal. Em caso de prisão em flagrante delito, 
sequer poderá ser arbitrada fiança.

A título de comparação, tomando, por exemplo, esta mesma calúnia cometida 
por meio das redes sociais, a pena de dezoito meses a seis anos a ela aplicada é seis 
vezes maior que a pena aplicada ao crime de lesão corporal leve (artigo 129, caput, 
do Código Penal). Ainda, a pena máxima é duas vezes maior que a pena aplicada aos 
crimes de homicídio culposo (artigo 121, § 3º do Código Penal) e de aborto provocado 
pela gestante ou com seu consentimento (artigo 124 do Código Penal) e é igual à pena 
aplicada ao crime de infanticídio (art. 123, caput, do Código Penal).

Para melhor ilustrar, interessante mencionar outros exemplos. No caso do crime 
de difamação (artigo 139, caput, do Código Penal), que em sua modalidade “simples” 
prevê pena de detenção de três meses a um ano e multa, incidindo a novel majorante, 
a pena passará a ser de nove meses a três anos, e multa. Mesma pena máxima aplicada, 
por exemplo, aos crimes de homicídio culposo e de aborto provocado pela gestante 
ou com seu consentimento (artigo 121, § 3º e artigo 124, ambos do Código Penal), ao 
crime de sequestro e cárcere privado (artigo 148, caput, do Código Penal) e ao crime 
de destruição, subtração ou ocultação de cadáver (artigo 211 do Código Penal).

A injúria simples, por sua vez, que é punida com pena de detenção de um a seis 
meses ou multa (artigo 140, caput, do Código Penal), passaria para a pena de três a 
dezoito meses, pena maior que a que incide, por exemplo, para os crimes de maus-
tratos (artigo 136, caput, do Código Penal), de falsa identidade (artigo 307 do Código 
Penal), e de lesão corporal simples (art. 129, caput, do Código Penal).

Como se pode ver, a exacerbada pena trazida pela nova majorante se traduz em 
inegável desproporcionalidade no nosso sistema penal. Prevê a aplicação de penas 
iguais ou muito parecidas para crimes com reprovabilidade um tanto desigual.

Sobre o princípio da proporcionalidade, que é um princípio implícito, corolário 
lógico do princípio da individualização da pena (CUNHA, 2016. p. 401), interessante 
ressaltar de início que, enquanto alguns doutrinadores o tratam como sinônimo de 
princípio da razoabilidade, outros fazem distinção entre eles.

Ao lecionar que os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade não 
se confundem, embora estejam intimamente ligados, Bitencourt afirma que são 
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princípios fungíveis, mas que possuem origens distintas. Enquanto o princípio da 
proporcionalidade tem origem germânica, a razoabilidade advém de construção 
jurisprudencial da Suprema Corte norte-americana. Sendo que razoável é aquilo que 
tem aptidão para atingir os objetivos a que se propõe, sem representar excesso algum 
(BITENCOURT, 2014. p. 68).

Feita a distinção, cumpre delinear no que consiste o princípio da proporcionalidade, 
segundo a doutrina. Ensina Cleber Masson (2020. p. 48) que o princípio da 
proporcionalidade possui três destinatários: o legislador (proporcionalidade abstrata), 
o juiz (proporcionalidade concreta), e os órgãos de execução penal (proporcionalidade 
executória). Da proporcionalidade abstrata – que interessa ao tema – decorre que cabe 
ao legislador eleger as penas mais apropriadas para cada infração penal, traduzindo-
se em uma seleção qualitativa, e as respectivas graduações entre o mínimo e máximo, 
numa seleção quantitativa.

Além disso, o referido princípio deve ser analisado em uma dupla face: como 
proibição de proteção insuficiente de bens jurídicos, vez que a punição não pode 
se dar abaixo da medida; mas também como proibição de excesso, já que é vedada 
a cominação e a aplicação de penas em quantidades exageradas e desnecessárias 
(MASSON, C. 2020. p. 48-50).

É exatamente na faceta proibição do excesso que, aparentemente, pecou o 
legislador ao criar a nova causa de aumento de pena para os crimes contra a honra 
cometidos por meio das redes sociais digitais, atribuindo-lhe a exacerbada reprimenda.

Com efeito, adotando a fala de Nucci, “o legislador brasileiro, por falta de 
adoção de uma política criminal definida, comete vários deslizes no cenário da 
proporcionalidade, ao cominar penas muito brandas ou excessivamente severas a 
determinados casos” (NUCCI, 2020. p. 110). Não é outro, senão este, o caso em tela. 

Impossível não fazer a ligação entre o exagero do legislador na criação da nova 
majorante em comento com a função simbólica do direito penal. 

A função simbólica do direito penal é aquela que não produz efeitos externos, 
mas tão somente na mente dos governantes, acarretando uma sensação de terem 
agido para a proteção da paz pública; bem como na mente dos governados, com 
uma falsa sensação de que a criminalidade se encontra sob controle das autoridades. 
Isso ocorre por meio do “direito penal do terror”, criando, através de uma inflação 
legislativa, figuras penais desnecessárias; e também por meio da “hipertrofia do direito 
penal”, com aumento desproporcional e injustificado de penas para determinados 
casos (MASSON, C., 2020. p. 9).

Foi assim, com aumento desproporcional da pena, que o legislador buscou 
combater a infestação de crimes contra a honra que – infelizmente – se espalha pelas 
redes sociais. Todavia, não é este o melhor caminho.

Na verdade, o que parece, é que se trata de medida pouco eficaz para diminuição 
dos casos de crimes contra a honra cometidos por meios digitais. Para ilustrar: um dos 
maiores obstáculos para “frear” a onda de ataques à honra nas redes não resulta da 
falta de gravidade da sanção imposta, mas da dificuldade prática na identificação de 
autores.

Mesmo porque, falando em gravidade da sanção imposta, como visto alhures, 
antes das mudanças trazidas pelo “Pacote Anticrime”, já havia a figura que previa o 
aumento de pena nos crimes desta natureza cometidos por meio das redes sociais, 
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suficiente para a tutela do bem jurídico que se pretende proteger com o novo 
dispositivo. Foi este, inclusive, um dos argumentos levantados pelo veto presidencial 
e citados pela doutrina.

Como já mencionado, o ainda vigente inciso III, do artigo 141, trazendo 
disposições comuns a todos os crimes contra a honra, prevê o aumento de um terço 
da pena para quando o delito for cometido na presença de várias pessoas, ou por 
meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. 

Ora, não há dúvida que quando um crime contra a honra é praticado em qualquer 
modalidade das redes sociais digitais há a presença de várias pessoas e, portanto, se 
trata de meio que facilita sua divulgação. 

Não por outro motivo, sempre foi esta a majorante que incidiu nestes casos, 
aplicando-se o aumento proporcional e razoável de um terço sobre a pena aplicada 
(muito diferente da nova figura majorante, que faz a pena ser aplicada no triplo).

Interessante destacar ainda, na linha do que constou das razões do veto 
presidencial, que o aumento – desproporcional – da pena causaria um grande 
aumento no número de inquéritos policiais nas Delegacias de Polícia, vez que se 
tratam de crimes muito comuns e que antes, em regra, ensejavam a lavratura de 
termo circunstanciado. 

Isso, sem sombra de dúvidas, causará superlotação das delegacias e mora nos 
trabalhos dos agentes de segurança, piorando a eficiência do trabalho já tão engessado 
das forças policiais. 

É óbvio: a falta de recursos e de pessoal nas Delegacias de Polícia, problemas 
afetos à Administração, não pode ser óbice à atuação do legislador. Todavia, é um 
ponto a ser levado em consideração, mormente quando somado aos outros fatores 
expostos até aqui.

Apesar disso, nenhum destes argumentos foi suficiente para convencer o 
legislador do aparente equívoco no qual se traduz esta nova causa de aumento de 
pena. 

Neste caminho é que se questiona a constitucionalidade da figura majorante 
introduzida no nosso sistema penal pelo “Pacote Anticrime”. 

E, na esteira do que ensina Bitencourt (2014. p. 67) ao tratar do princípio da 
proporcionalidade, os excessos precisam encontrar no sistema político-jurídico 
alguma forma ou meio de, se não os combater, ao menos questioná-los. Fazemos isso, 
em um Estado Democrático de Direito, sem invadir as atribuições da esfera legislativa, 
por meio do Poder Judiciário, no exercício do controle de constitucionalidade.

Por este caminho, inclusive, foi que Lima encontrou e apontou uma solução 
para o tema, ao discorrer sobre as alterações legislativas após a nova lei, os vetos 
presidenciais e sua posterior derrubada pelo Congresso Nacional:

É imprescindível, portanto, em fiel observância ao princípio 
da proporcionalidade e da razoabilidade das leis restritivas de 
direitos (CF, art. 5º, LIV), a atuação do Judiciário no controle 
da constitucionalidade da atividade legislativa em matéria 
penal de modo a corrigir esse excesso, declarando-se, pois, a 
inconstitucionalidade do art. 141, §2º, do CP, incluído pela Lei 
n. 13.964/19 (…) (LIMA, 2021).
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Nesta mesma conclusão chegou Cabette ao escrever sobre o tema, dizendo que:

Resta a esperança de que essa nova inconstitucionalidade 
que veio à tona devido à obstinação do Poder Legislativo, 
seja corrigida pelo devido controle do judiciário, mediante a 
provocação dos atores processuais, de forma a não ocasionar 
maiores desequilíbrios do que os já existentes em nosso 
combalido ordenamento jurídico – penal (CABETTE, 2021).

Assim, é essencial que, prezando pelo princípio da proporcionalidade e da 
razoabilidade, enquanto proibição do excesso, a novidade legislativa chegue a nossa 
Corte Suprema para, em sede de controle de constitucionalidade, se manifestar sobre 
o tema, dando   a resposta necessária para o reestabelecimento do equilíbrio do 
ordenamento jurídico ou, ao menos, pacificando o tema. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo do presente trabalho foi abordada a discussão acerca da (in)
constitucionalidade da nova causa de aumento de pena para crimes contra a honra 
cometidos ou divulgados em quaisquer modalidades das redes sociais da internet, 
trazida pela Lei 13.964/2019, conhecida como “Pacote Anticrime”.

A nova majorante trouxe a previsão de aplicação da pena em triplo para 
quando os crimes de calúnia, difamação e injúria forem praticados nas redes sociais 
digitais, causando evidente desproporção para o sistema penal em razão da rigorosa 
reprimenda. 

Para discorrer sobre o tema, de início, foi feita uma breve abordagem acerca das 
modalidades de crimes contra a honra trazidos pelo Código Penal, com suas principais 
características.

Destacou-se a figura majorante que já existia no Código Penal antes da alteração 
feita pelo “Pacote Anticrime”, prevista no artigo 141, inciso III, do Código Penal, antes 
aplicável às hipóteses em que os crimes contra honra fossem cometidos por meio 
das redes sociais. Majorante esta que acrescia a pena de um terço, sendo razoável e 
proporcional para a proteção do bem jurídico em voga.

Ocorre que, com a nova causa de aumento de pena, mais específica, afasta-se 
a aplicação do artigo 141, inciso III, do Código Penal (ainda vigente), para que seja 
aplicado o novel dispositivo, inserido como o § 2º do referido artigo 141. 

Demonstrou-se, ainda, que a inserção da nova figura – entre outras modificações 
– no sistema penal não foi tranquila. Para tanto, foi feito um breve retrospecto acerca 
do surgimento da Lei 13.964/2019, que ficou conhecida como “Pacote Anticrime”, 
mas que é o produto de três forças incidentes nesse complexo processo legislativo: 
o “Projeto Moro”, o “Projeto Moraes” e um substitutivo apresentado pelo Congresso 
Nacional. 

Finalizada a lei, que trouxe mudanças no Código Penal, no Código de Processo 
Penal, na Lei de Execução Penal e em diversas outras leis penais esparsas, esta se 
deparou com vinte e quatro vetos presidenciais (além de diversas Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade). Dos vinte e quatro vetos, dezesseis foram rejeitados pelo 
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Congresso Nacional, em processo legislativo de duvidosa constitucionalidade. 
De todo modo, entre os dispositivos reintegrados ao texto da lei após a derrubada 

dos vetos, está a citada figura majorante para os crimes contra a honra cometidos nas 
redes sociais digitais.

Nesse norte, surge a necessidade de discussão acerca de sua constitucionalidade. 
Para tanto, no presente trabalho, o que se fez foi demonstrar a discrepância havida 
entre as penas que serão aplicadas com a incidência da nova figura e aquelas aplicadas 
a outros crimes, indiscutivelmente mais graves, traduzindo-se em ofensa ao princípio 
da proporcionalidade em matéria penal, no seu viés de proibição do excesso. Ainda, 
delineou-se algumas consequências práticas de tão brusca elevação da pena.

Concluiu-se, assim, pela necessidade de a discussão chegar ao Supremo Tribunal 
Federal para, em sede de controle de constitucionalidade, se pronunciar sobre o 
excesso do legislador, declarando o aumento inconstitucional ou, ainda, entendendo 
pela constitucionalidade do dispositivo e pela possibilidade de sua aplicação mas, 
de todo modo, pacificando o tema, vez que é muito provável – e até previsível – 
que os Juízes e Tribunais passem a reconhecer a desproporcionalidade da pena 
nos casos concretos que surgirão para julgamento. E, como se sabe, para o bem da 
justiça, necessário que seja dado tratamento uniforme para condutas com o mesmo 
enquadramento típico.
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ENTREGA VOLUNTÁRIA PARA ADOÇÃO

Anne Elise Stresser Wosch1

Caroline Bertolino Mezzaroba2

Wilson Dornelas Rodrigues Filho3

RESUMO: Este artigo possui o escopo de mostrar como ocorre a entrega voluntária 
para adoção no Brasil após a edição da Lei nº 13.509/2017, que alterou o art. 19-A 
do Estatuto da Criança e do Adolescente. A nova redação do dispositivo descreve 
de forma pormenorizada o procedimento para a entrega da criança para adoção. A 
adoção se realiza em razão do desejo da gestante ou puérpera, manifestado antes ou 
logo após o nascimento, de não querer criar o filho, portanto, diferente das situações 
regulares de adoção, aqui não se faz necessário que a criança esteja em situação de 
risco para que seja retirada de sua família natural. A entrega legal garante à mulher 
algo pouco primado no ordenamento jurídico brasileiro: autonomia de seu direito de 
escolha. Sua vontade é levada em consideração e ela não sofre nenhuma sanção penal 
ou civil. Fundamental destacar a primazia do princípio do melhor interesse da criança 
ao ato, garantindo ao infante ser criado em um lar que o queira e com condições para 
tanto. Por meio de dados do Conselho Nacional de Justiça e das Varas da Infância e 
Juventude no Brasil, percebe-se que, embora seja uma  alternativa legal, garantindo o 
melhor interesse tanto da mãe quanto da criança, a procura pelo instituto da entrega 
legal ainda é muito baixa. Por fim, conclui-se que se fosse amplamente  divulgado 
o programa de entrega voluntária e mais gestantes  soubessem de seu direito, 
provavelmente, o resultado seria diverso.

PALAVRAS-CHAVE: Entrega Voluntária. Entrega Legal para Adoção. Adoção. 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 13.509 de 2017.

1. INTRODUÇÃO

Diferente das causas de destituição do poder familiar previstas no Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA), na entrega voluntária não há a necessidade da 
apuração de maus-tratos,  abandono ou uma situação grave de extrema magnitude 
à vida do infante para ocorrer a destituição do poder familiar e a sua colocação em 
família substituta. Aqui, ocorrerá somente a livre manifestação de vontade da mãe, 
ou dos pais, em entregar seu filho,  buscando a colocação dessa criança em família 
extensa, e, quando não for possível, sua colocação em família substituta. 

No presente artigo, a adoção será estudada de forma cronológica, mostrando 
como era realizada no Brasil e como atualmente ocorre, desde quando foi regulada 
pela Lei de Adoção e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, observando os 

1 Estagiária de graduação da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Rio Branco do 
Sul/PR.
2 Promotora Substituta do Ministério Público do Estado do Paraná.
3 Promotor de Justiça da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Rio Branco do Sul/PR.
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requisitos legais para que ela ocorra.
Por outro óbice, a pesquisa visa mostrar como o ordenamento jurídico pátrio 

trata a  mulher que não deseja ter filhos. Expõe a estigmatização acerca do processo 
de gestação, a autonomia do direito de escolha da mulher que não deseja criar um 
filho, o direito de sigilo da entrega, o resguardo à genitora.

Analisa, outrossim, a inclusão do art. 19-A no Estatuto da Criança e do Adolescente 
como uma alternativa legal, tanto para gestante quanto para o infante, que busca 
assegurar o melhor interesse e o direito à vida e dignidade de ambos.

Vislumbra-se, ainda, como o Poder Judiciário e demais órgãos públicos recebem 
e prestam atendimento à gestante desde quando ela manifesta o desejo de entrega 
até, eventualmente, a desistência pela mãe ou pelos pais.

Por fim, por meio de dados fornecidos pelo Conselho Nacional de Justiça, 
analisar-se-á como ocorre a adoção e a entrega legal no Brasil nas Varas da Infância e 
Juventude e como é possível atender, igualmente, o melhor interesse da criança e a 
autonomia da gestante.

2. ORIGEM HISTÓRICA: ADOÇÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO 

Para que seja possível compreender a entrega legal para adoção, faz-se necessário 
antes analisar o instituto da adoção e como foi sua inserção no ordenamento jurídico 
brasileiro, sua forma e procedimento aplicado atualmente.

2.1. ADOÇÃO NO BRASIL

No Brasil, a primeira legislação que discorre acerca da adoção data de 1693 e 
tratava sobre o desamparo de crianças abandonadas no Rio de Janeiro, que eram 
chamadas de “expostos”. Tendo em vista que o governo não possuía condições 
de cuidá-las, elas eram acolhidas e criadas por famílias com melhores condições 
financeiras. Contudo, não havia nenhuma documentação que registrasse os “filhos de 
criação”. Anos depois, foram instituídas as “Rodas dos Expostos”, em que os infantes 
eram recebidos e cuidados por entidades, normalmente voltadas às ações de caridade, 
como a Santa Casa de Misericórdia.

Assim, em um primeiro momento, a adoção era vista como um ato de caridade 
realizado pelas famílias mais abastadas e por organizações beneficentes. Somente no 
ano de 1916, com a vigência do Código Civil, o instituto da adoção foi incorporado, 
de fato, no ordenamento jurídico pátrio. Denominada “adoção simples”, era regulada 
pelo artigo 368 e seguintes do Código supracitado, que estabelecia, além dos critérios 
da adoção legal, “os direitos e deveres que resultam do parentesco natural não se 
extinguem pela adoção, exceto o pátrio poder, que será transferido do pai natural 
para o adotivo”.

Dentre os critérios estabelecidos pelo Código Civil revogado, estabelecia que 
apenas  maiores de 50 (cinquenta) anos, sem filhos, poderiam adotar (art. 368), e 
o adotante deveria ser, pelo menos, 18 anos mais velho que o adotado (art. 369). 
Ademais, merece destaque o artigo 374, que estabelecia a possibilidade de dissolução 
da adoção nos casos em que o adotado cometesse ingratidão contra o adotante. 
Finalmente, a  adoção simples era realizada por escritura pública, e o vínculo de 
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parentesco ocorria tão-somente entre adotado e adotante, exceto quanto aos fins 
patrimoniais.

Os inúmeros requisitos exigidos pelo Código Beviláqua fizeram com que a adoção 
não fosse acessível para todos, tornando-se um processo limitado e dificultoso. 
Isso contribuiu para que as adoções ilegais (informais) de crianças abandonadas 
continuassem. Inclusive, as mencionadas “Rodas dos Expostos” só foram formalmente 
extintas em 1950. Pereira e Azambuja explicam:

Nestas, existia a roda dos expostos, em que os bebês eram 
depositados, preservando o sigilo de quem realizava esse 
ato e facilitando a entrega dessas crianças por suas mães. 
Esse procedimento provavelmente atendia, entre outras, 
às práticas de adultérios, entre senhores e suas escravas, 
que eram comuns naquela época. Na década de 1950, essa 
modalidade de entrega dos bebês foi extinta e surgiram 
os orfanatos, os quais foram substituídos pela Fundação 
Estadual do Bem-Estar do Menor (Febem), com o objetivo 
de evitar os maus-tratos que vinham ocorrendo até então. 
(PEREIRA; AZAMBUJA, 2016. p. 21-22).

Observando os problemas e dificuldades em relação ao processo de adoção, 
o Departamento Nacional da Criança apresentou um anteprojeto da Lei de Adoção. 
Por conseguinte, no ano de 1953 o projeto foi encaminhado ao Congresso Nacional, 
e, em 8 de maio de 1957, foi promulgada a Lei nº 3.133, alterando artigos do Código 
Civil que abordavam os critérios para adoção. Assim, diminuiu-se a idade do adotante 
de 50 para 30 anos, tal como a diferença de idade entre adotante e adotado reduziu 
de 18 para 16 anos, Por fim, aqueles que já possuíam filhos biológicos adquiriram 
também o direito de adotar. Explica Rodrigues:

A primeira importante modificação trazida pelo legislador, 
no campo da adoção,  ocorreu com a Lei n. 3.133, de 8 de 
maio de 1957. Tal lei, reestruturando o instituto, trouxe 
transformações tão profundas à matéria que se pode afirmar 
sem receio de exagero, que o próprio conceito de adoção 
ficou, de certo modo, alterado. Isso porque, enquanto, dentro 
de sua estrutura tradicional, o escopo da adoção era atender 
ao justo interesse do adotante, de trazer para a sua família 
e na condição de filho uma pessoa estranha, a adoção (cuja 
difusão o legislador almejava) passou a ter, na forma que 
lhe deu a lei de 1957, uma finalidade assistencial, ou seja, a 
de ser, principalmente, um meio de melhorar a condição do 
adotado (RODRIGUES, 2007, p. 336-33).

Entretanto, ainda remanesceram problemas e lacunas que a referida lei não foi 
capaz de solucionar, como o fato de o adotado não ter direito à herança da família que 
o adotou. Ademais, não se alterou o art. 378 do Código Civil, mantendo o vínculo de 
parentesco do adotado com a sua família biológica.
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No ano de 1965, com a Lei nº 4.655, houve avanço no cenário da adoção no 
Brasil, que passou a incorporar a chamada “legitimidade adotiva” que previa:

Art. 1º. É permitida a legitimação do infante exposto, cujos 
pais sejam desconhecidos ou hajam declarado por escrito 
que pôde ser dado, bem como do menor abandonado 
pròpriamente dito até 7 (sete) anos de idade, cujos pais 
tenham sido destituídos do pátrio poder; do órgão da mesma 
idade, não reclamando por qualquer parente por mais de 
um ano; e, ainda, do filho natural reconhecido apenas pela 
mãe, impossibilitado de prover a sua criação. (BRASIL, Lei que 
dispõe sobre a legitimidade adotiva, 1965).

Contudo, conforme a lei, as crianças deveriam ter até sete anos e a legitimação 
somente era deferida após o período mínimo de três anos de guarda do infante pelos 
requerentes, desde que essa guarda tivesse se iniciado antes de a criança comemorar 
o sétimo aniversário. Após o trâmite legal, o juiz proferia a sentença que possibilitaria 
a averbação do Registro Civil da Certidão de Nascimento do adotando, permitindo 
que os adotantes figurassem como pais legítimos.

Posteriormente, entrou em vigor o Código de Menores, estabelecendo dois 
tipos de adoção: adoção simples e adoção plena. A adoção simples era destinada às 
crianças que estavam em “situação irregular” (ou “situação de risco”, como se entende 
atualmente), e era necessária somente uma autorização judicial para a averbação 
do registro do infante, desde que observado o prazo de convivência previamente 
estabelecido pela autoridade judiciária. Por outro lado, a adoção plena substituiu a 
“legitimação adotiva”, dando aos filhos adotados os mesmos direitos dos legítimos e 
rompia com qualquer vínculo de parentesco entre o adotado e seus pais biológicos.

Com o tempo, ocorreram mudanças e debates pró-infância. Foi constatado que  
até o ano de 1988 cerca de 90% (noventa por cento) das adoções no Brasil ocorriam 
de maneira ilegal. As discussões acerca do tema se tornaram relevantes ao redor do 
mundo, em especial com a Convenção Sobre os Direitos da Criança em 1989, ratificada 
por 196 países, e provocaram mudanças no ordenamento jurídico brasileiro (PEREIRA; 
AZAMBUJA, 2016. p. 23).

Em 1988 foi promulgada a Constituição da República Federativa do Brasil, a qual 
adotou a doutrina da proteção integral e os princípios da prioridade absoluta e do 
melhor interesse das crianças e adolescentes, assegurando a eles o direito à convivência 
familiar, reconhecida a sua condição de pessoa em fase de desenvolvimento. Ainda, 
no artigo 277, § 6º, a Constituição estabeleceu a igualdade dos filhos adotivos com os 
filhos biológicos, vedando qualquer discriminação relativa à filiação.

Dois anos depois da promulgação da Constituição Federal, entrou em vigor o 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), através da Lei nº 8.069/90, que passou 
a regularizar o processo de adoção. Foi abolida a “adoção simples”, bem como 
resguardado o  direito aos infantes a adoção plena e irrevogável. Ademais, deu ao 
Poder Judiciário uma qualidade primordial para que o processo de adoção ocorra.

Nas palavras de Silvio Venosa:

[…] na adoção no Estatuto da Criança e do Adolescente não se 
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pode considerar somente a existência de simples bilateralidade 
na manifestação de vontade, porque o Estado participa 
necessária e ativamente do ato, exigindo-se uma sentença 
judicial, tal como faz também o Código Civil de 2002. Sem 
esta, não haverá adoção. A adoção moderna, da qual nossa 
legislação não foge à regra, é direcionada primordialmente 
para os menores de 18 anos, não estando mais circunscrita 
a mero ajuste de vontades, mas subordinada à inafastável 
intervenção do Estado. Desse modo, na adoção estatutária 
há ato jurídico com marcante interesse público que afasta 
a noção contratual. Ademais, a ação de adoção é ação de 
estado, de caráter constitutivo, conferindo a posição de filho 
ao adotado (VENOSA, 2011, p. 278)

Desta forma, ao passar dos anos, a adoção se tornou um instituto balizado e 
regulado pelo Estado, garantindo que o infante passasse a ser, progressivamente, 
a figura central desse processo, de forma a assegurar a adoção voltada ao melhor 
interesse dela.

2.2. ADOÇÃO: CONCEITO, NATUREZA E PROCEDIMENTO PARA ADOTAR

A adoção atualmente encontra-se regulada nos artigos 39 e seguintes do 
Estatuto da Criança e do adolescente. Adoção é o vínculo legal de paternidade e/ou 
maternidade na qual uma pessoa que, biologicamente, não é filho, passa a ser assim 
considerado (NUCCI, 2018, p. 146).

Na forma jurídica, a adoção encontra-se na Seção III do ECA e é mencionada 
como uma espécie de colocação da criança ou adolescente em família substituta, 
através de uma relação jurídica solene e bilateral, visando a criação de laços de 
paternidade e filiação. Para Nucci, diferente das famílias naturais, que se dão de 
maneira biológica, esse laço ocorre entre pessoas estranhas entre si. Ou seja, por 
meio de um vínculo fictício de filiação, a lei permite que a criança ou adolescente se 
torne filho do adotante.

Analisada como um instituto jurídico, trata-se a adoção de um ato solene, no qual 
alguém estabelece vínculo fictício de filiação, trazendo para sua família, na condição 
de filho, pessoa que em regra lhe é estranha, desde que observados os requisitos 
legais (DINIZ, 2011, p. 416).

Para corrente institucionalista, a adoção consiste em instituto de ordem pública, 
com origem na realidade social e regulamentada pelo direito positivo. Advém de uma  
situação de uma criança ou adolescente tutelada pelo Poder Público, com o qual o 
adotante terá responsabilidades e deveres, movidos pelo laço não-biológico, mas 
pelo laço afetivo entre eles. Portanto, adotar é um ato voluntário, mas o dever de 
cuidar, educar, alimentar e garantir os direitos fundamentais é obrigatório, decorrente 
do novo poder familiar criado (GRANATO, 2010, p. 29-30).

A adoção atualmente concebida pelo ordenamento jurídico brasileiro possui 
caráter excepcional e irrevogável, devendo apenas ocorrer quando esgotados os 
recursos de manutenção da criança ou do adolescente na família natural ou extensa 
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(art. 39, ECA). Assim, somente quando não for possível a integração do infante em sua  
família natural ou extensa, poderá este ser cadastrado para na lista de adoção. Com 
isso, o ECA visa garantir o convívio da criança e adolescente com sua família natural.

A família é o primeiro grupo que uma criança conhece e estabelece laços 
afetivos, que são fundamentais para seu desenvolvimento, principalmente voltados 
a sua humanização e socialização. Por esse motivo, o direito prevê que crianças e 
adolescentes tenham o direito de pertencer a uma família, devendo o Estado e o Poder 
Judiciário criar programas e políticas para garantir o direito à convivência familiar.

A regra do ordenamento jurídico é priorizar o convívio familiar com a família 
natural (biológica) daquela criança, todavia, isso nem sempre se mostra eficaz. Por 
esse motivo, o direito à convivência familiar biológica não é absoluto, sofrendo 
mitigação em razão do melhor interesse da criança e do adolescente.

Diante do mencionado, percebe-se que nem todas as crianças e adolescentes 
conseguem viver em um lar saudável, protetivo, com amor, carinho e condições 
básicas de saúde. Então, nos casos em que são submetidas a abandono material, 
agressões, abusos ou situações de crueldade e violência, o Poder Judiciário deverá 
intervir, podendo afastá-las desse ambiente hostil.

Deve-se, portanto, primar pelo bem-estar da criança e do adolescente, seja 
mantendo-os em sua família natural ou extensa, ou, na impossibilidade, colocando-o 
em família substituta capaz de suprir suas necessidades. Nesse sentido, Nucci explica:

Há que se entender que a criança precisa conhecer e vivenciar 
o amor, carinho, afeto e estes predicados não decorrem, 
necessariamente, da vinculação biológica. Evidente que a 
preponderância do direito fundamental da criança está em 
crescer dentro de família natural, estruturada e capaz de lhe 
proporcionar um ambiente saudável, livre de violências, ou 
seja, crescer e vivenciar um ambiente de afetividade (NUCCI, 
2018, p. 162).

No ordenamento jurídico vigente, para poder adotar os pretendentes deverão ter, 
ao menos, 18 anos, e se cadastrar no Cadastro Nacional de Adoção (CNA). A partir de 
então, passarão por cursos preparatórios sobre adoção e avaliações multidisciplinares, 
a fim de identificar se estão aptos a adotar. Uma vez demonstrada a aptidão, segue-
se o critério de antiguidade da pessoa no Cadastro (quem está a mais tempo na fila 
de adoção), e os perfis desejados pelos adotantes, em contrapartida com o perfil das 
crianças e adolescentes disponíveis.

Após a fase de estágio de convivência, a adoção poderá ser efetivada, a depender 
de sentença judicial, de natureza constitutiva, que será averbada no registro civil, 
reconhecendo o adotado como filho do adotante, podendo-se, inclusive, ter a 
alteração do sobrenome. Contudo, a adoção somente produzirá efeitos após o trânsito  
em julgado da sentença que será, em regra, irrevogável:

Art. 47. O vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial, 
que será inscrita no registro civil mediante mandado do qual 
não se fornecerá certidão.
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§ 1º A inscrição consignará o nome dos adotantes como pais, 
bem como o nome de seus ascendentes.

§ 2º O mandado judicial, que será arquivado, cancelará o 
registro original do adotado. [...]

§ 5 o A sentença conferirá ao adotado o nome do adotante e, 
a pedido de qualquer deles, poderá determinar a modificação 
do prenome.

§ 6 o Caso a modificação de prenome seja requerida pelo 
adotante, é obrigatória a oitiva do adotando, observado o 
disposto nos §§ 1 o e 2 o do art. 28 desta Lei.

§ 7 o A adoção produz seus efeitos a partir do trânsito em 
julgado da sentença constitutiva, exceto na hipótese prevista 
no § 6 o do art. 42 desta Lei, caso em que terá força retroativa 
à data do óbito. [...]. (grifos nossos) (BRASIL, Estatuto da 
Criança e do Adolescente, 1990).

Ainda, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabeleceu um limite temporal 
para conclusão do processo de adoção. Conforme o art. 47, § 10º, o prazo máximo será 
de 120 dias, prorrogável uma única vez por igual período, mediante decisão judicial 
fundamentada. Sendo assim, a ação de adoção deve terminar em, aproximadamente, 
oito meses, e tramitará em segredo de justiça, por tratar de menores de idade.

Posto isto, verifica-se que a adoção apresenta dois efeitos: um de ordem 
patrimonial, que diz respeito aos direitos alimentícios e sucessórios (art. 1.628, CC); 
outro de ordem pessoal, que remete ao direito de parentesco, ao nome (art. 47, §5º, 
ECA) e ao poder familiar (art. 1.634, CC).

3. ANÁLISE DO INSTITUTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA

Visto os conceitos iniciais da adoção e como esse instituto é previsto no 
ordenamento jurídico pátrio, passa-se à análise da entrega voluntária para adoção.

3.1. INCLUSÃO DO ART. 19-A NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

O instituto da entrega voluntária desponta no ordenamento jurídico brasileiro 
como alternativa legal para aquela gestante ou mãe que, por motivos subjetivos que 
não precisam ser revelados, não deseja criar a criança que está gerando ou que acabou 
de nascer. Basta que ela manifeste a vontade de entregar seu filho para adoção e o 
procedimento será assistido pela Justiça da Infância e da Juventude.

Acerca deste instituto, a primeira menção que se tem data do ano de 2009, na 
Lei nº 12.010/09, que alterou o ECA incluindo em seu artigo 13: “As gestantes ou mães 
que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente 
encaminhadas à Justiça da Infância e da Juventude”.

Entende-se que a obrigatoriedade mencionada no § 1º, do artigo 13, do ECA, evita 
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que ocorram as “adoções clandestinas” também chamadas “adoção à brasileira”, para 
conhecidos, vizinhos, entre outras pessoas que tenham o desejo de adotar. Impede, 
também, que haja irregularidades no processo de adoção, como a venda de bebês. 
Por isso é obrigatória a figura do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Rede de 
Proteção para acompanhar a genitora nesse processo.

Sobre o artigo supracitado explica Digiácomo e Digiácomo:

[...] Como o art. 13, §1º do ECA está inserido no contexto do 
atendimento à saúde, o objetivo de incluir o dispositivo neste 
Capítulo é deixar claro que a partir do momento que qualquer 
pessoa ou profissional que atue na “rede de proteção” à 
criança e ao adolescente local, tiver conhecimento que os 
pais pretendem entregar seus filhos para adoção, a Justiça 
da Infância e da Juventude deve ser acionada. Tal previsão 
visa evitar que a eventual adoção seja “intermediada” por 
terceiros e/ ou realizada sem as formalidades legais, que 
decorre da necessidade da tomada de uma série de cautelas, 
instituídas em proveito do adotando, que pode sofrer graves e 
traumáticas consequências de uma adoção mal conduzida e/
ou realizada de maneira informal (DIGIÁCOMO; DIGIÁCOMO, 
2020, p. 39-40).

No ano de 2016, foi promulgada a Lei nº 13.257, conhecida como “Marco Legal 
da Primeira Infância”, sendo acrescentado o termo “sem constrangimento” ao artigo 
supracitado. Assim, dispõe o § 1º: “As gestantes ou mães que manifestem interesse 
em entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas, sem 
constrangimento, à Justiça da Infância e da Juventude”.

Nota-se que a adição do termo “sem constrangimento” visa inibir um 
comportamento corriqueiro do ser humano, de julgar a experiência de outra pessoa 
a partir de interpretações que desqualifiquem a opção da mulher pela entrega da 
criança. Ainda, possui o escopo de evitar inadequadas intervenções por parte da 
equipe que atua na Rede de Proteção e em serviços ofertados pelo Estado, como o 
de saúde, proibindo os funcionários desses órgãos de questionar decisão da mulher e 
insistir para que ela mude de ideia (TEIXEIRA, 2017, p. 32).

A entrega voluntária, embora prevista no art. 13 do ECA, não detinha um 
rito legal previamente estabelecido. Assim, a chamada “Lei de Adoção” (Lei nº 
13.509/2017) incluiu o artigo 19-A no Estatuto, detalhando como ocorrerá a entrega 
legal e seu trâmite dentro do Poder Judiciário. Apesar da inclusão do art. 19-A, o art. 
13 não foi revogado, até por ser o único a prever o encaminhamento da genitora para 
acompanhamento no judiciário sem constrangimento.

Teixeira explica em que consiste a entrega voluntária:

O ato da entrega - diferente do abandono, do infanticídio ou da 
adoção ilegal - é entendido como um ato responsável, muitas 
vezes envolto por uma atitude corajosa e por uma leitura de 
ser a melhor providência naquele momento e contexto, para 
o bem-estar e desenvolvimento sadio da criança (TEIXEIRA, 
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2017, p. 32).

O artigo 19-A estabelece que as gestantes ou mães que demonstrem interesse 
em entregar seu filho para adoção, antes ou logo após o nascimento, deverão ser 
encaminhadas para a Justiça da Infância e Juventude. A entrega deverá ser sempre 
intermediada pelo Poder Judiciário, com a participação do Ministério Público e da 
Rede de Proteção, e devidamente formalizada por decisão judicial, com documento 
escrito, nos moldes do art. 166, §4º do ECA.

Enquanto o caput do art. 19-A do ECA enuncia que a gestante ou mãe que 
manifeste interesse na entrega do filho para adoção seja encaminhada à Justiça da 
Infância e da Juventude, os parágrafos estabelecem, de forma minuciosa, como se 
dará de fato a entrega.

Uma vez manifestada a vontade da mulher, e encaminhada ao Poder Judiciário,  
deve-se começar a prestação do auxílio psicológico a ela. Não para fazê-la mudar de 
ideia, mas, sim, para atender e zelar pelo seu desejo e explicar suas consequências. 
Nesse sentido, Nucci explica:

Durante a gestação, pode haver abalo emocional e a mulher 
grávida decidir entregar o filho à adoção sem a devida reflexão; 
o mesmo ocorre com a fase do estado puerperal (perturbações 
físico-psíquicas presentes durante e após o parto), podendo a 
mãe rejeitar a criança por um certo período. Em face disso, 
manifestando o intento de entrega do filho, encaminha-se a 
gestante ou mãe à equipe multidisciplinar da Vara da Infância 
Juventude, cuja função será detectar o seu real interesse em 
não manter os laços familiares (NUCCI, 2020, p.100).

Percebe-se que o momento de atendimento psicológico à mulher é de suma 
importância para o procedimento de entrega legal, pois a entrega de um filho é um 
momento decisório e o apoio aqui se torna importante para que ela não venha a 
sentir o remorso posteriormente.

Cabe ressaltar que as psicólogas e assistentes sociais realizam um diálogo 
respeitoso e humanizado com a genitora, analisando se ela está devidamente ciente 
e compreende a decisão que está tomando, ainda observam se a decisão de entrega 
é livre e consciente. Explicando em outros termos, analisam se a mãe no momento da 
entrega mãe está sofrendo coação ou alguma pressão externa para realizar a entrega, 
bem como se a mulher não encontra-se sob estado puerperal.

No chamado “estado puerperal”, há perturbações de ordem psicológica que 
acometem as mulheres, podendo acarretar transtornos de ordem mental e produzir 
na mulher sentimentos de desprezo pelo filho, angústia e ódio. Isto é, na área da 
saúde, entende-se que “o estado puerperal é uma perturbação psicológica que a mãe 
sofre entre o deslocamento e expulsão da placenta e à volta do organismo materno 
às condições normais” (MESTIERI, 2005, p. 05). Observado que a genitora estava sob 
o estado puerperal durante a entrega legal, em julgado pelo Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais, decidiu que a filha entregue a adoção deveria retornar ao convívio da 
família biológica (TJMG,  Agravo de Instrumento nº 1.0000.21.061064-8/000).
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Dessa forma, especialmente nos casos de entrega à adoção, deve-se analisar 
a situação clínica e psicológica da mãe, devendo a equipe multidisciplinar buscar 
entender o que a chegada dessa criança significa para vida dela. Isso porque, neste 
momento, é comum que a mãe se sinta insegura e com os sentimentos “à flor da pele”, 
razões pelas quais é importante que os profissionais compreendam essa realidade e 
prestem a devida assistência.

Outro aspecto fundamental da entrega voluntária é o direito ao sigilo resguardado 
à mãe. Esse direito ao sigilo fez com que alguns autores, como Rossato, Lépore e 
Cunha, intitulassem a entrega voluntária de “parto anônimo”:

O direito ao parto anônimo é aquele que, dentro do mais 
absoluto sigilo, permite à mulher não assumir a maternidade 
da criança que gerou, encaminhando o neonato a outra 
família por meio de mecanismos colocados à disposição 
da genitora pelo Estado. Como já analisado em momento 
anterior da obra, o § 1.º do art. 13 do Estatuto (com redação 
dada pela Lei n. 13.257/2016) determina que as gestantes 
ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos 
para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas, sem 
constrangimento, à Justiça da Infância e da Juventude 
(ROSSATO; LÉPORE e CUNHA, 2020, p. 80).

Desta forma, a lei estabelece que à mãe é resguardado o sigilo acerca do 
nascimento do filho, tendo ela o direito de não o comunicar a seus familiares, bem 
como se quiser, não dizer quem é o pai da criança.

Assim, a busca pela família extensa somente se efetua quando houver indícios 
de pessoas aptas para tanto, e quando a genitora expressamente consentir. Sendo 
assim, nem sempre nos processos de entrega legal são necessárias as buscas por 
esses membros, visto que seria moroso e um “entrave burocrático à conclusão ao 
feito” (DIGIÁCOMO; DIGIÁCOMO, 2020, p. 42).

Se a mãe consentir, far-se-á no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogáveis por igual 
período, a busca por membros da família extensa, nos termos do  artigo 19-A §3º do 
ECA. Ou seja, o judiciário teria legalmente, aproximadamente, seis meses, no máximo, 
para localizar parente próximo que deseje a guarda ou tutela dessa criança.

Outrossim, o artigo 19-A, § 4º, do Estatuto e do adolescente, menciona a 
possibilidade de a mãe não indicar o genitor da criança. Diante disso, existem duas 
opções: i) a genitora informar quem é supostamente o pai da criança; e ii) a genitora 
não informar quem é o pai da criança.

Na primeira hipótese, caso o Poder Judiciário tenha informações a respeito de  
quem é o genitor, deve o órgão entrar em contato com ele, no intuito de verificar se 
ele concorda com a entrega. Concordando, o processo segue do jeito que se encontra. 
Caso não concorde e manifeste o interesse e condições de ficar com o filho, o genitor 
passará a assumir a guarda da criança.

Compreende-se assim, que a presença paterna no procedimento de entrega 
legal é facultativa. Com efeito, torna-se impossível ao Judiciário averiguar quem é, de 
fato, o pai da criança a ser entregue à adoção, sem a comunicação da mãe. Ademais, 
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a entrega legal deve ser efetuada sem qualquer constrangimento à genitora, não 
podendo o Estado forçá-la em dizer quem é o pai. Por isso, entende-se plausível a 
previsão legal pela não obrigatoriedade da presença paterna no procedimento.

Posteriormente, manifestada a intenção da mãe ou de ambos os genitores (se 
houver a figura paterna), o juiz do caso designará audiência. Na solenidade, eles 
exteriorizam essa vontade perante o Juiz e membro do Ministério Público, para fins 
de ratificação, conforme estabelece o § 5º, do art. 19-A, ECA: “Após o nascimento da 
criança, a vontade da mãe ou de ambos os genitores, se houver pai registral ou pai 
indicado, deve ser manifestada na audiência a que se refere o § 1º do art. 166 desta 
Lei, garantido o sigilo sobre a entrega”.

Durante a audiência, o Juiz esclarecerá as consequências da entrega e analisará 
a livre vontade do(s) genitor(s) de entregar(em) o filho para adoção.

Na hipótese de não existir a indicação de genitor, ou esse também manifestar 
o desejo de entrega, bem como não existir representante da família extensa apto a 
receber a criança, a autoridade judiciária competente deverá decretar a extinção do 
poder familiar e determinar a colocação da criança sob a guarda provisória de quem 
estiver habilitado a adotá-la ou de entidade que desenvolva programa de acolhimento 
familiar ou institucional (art. 19-A §4º do ECA).

A lei ainda prevê que, na hipótese de não-comparecimento à audiência, nem do 
genitor, nem representante da família extensa, para confirmar a intenção de exercer 
o poder familiar ou a guarda, será suspenso o poder familiar da mãe, e o infante será 
colocado sob guarda provisória de quem esteja habilitado a adotá-lo. Esta medida 
visa dar celeridade aos processos de adoção. Por outro lado, se estiverem presentes o 
genitor ou membro da família extensa, terá o prazo de quinze dias para propor Ação 
de Adoção, após o término do estágio de convivência (art. 19-A, §7º, ECA).

Ainda, pode ocorrer a desistência da entrega, manifestada em audiência ou 
perante a equipe interprofissional. Nesse caso, a criança será mantida com o(s) 
genitor(es), e a Justiça determinará o acompanhamento familiar pelo prazo de 180 
dias (art. 19-A, §8º, ECA).

Ademais, a lei prevê o prazo de 10 dias, para o exercício do direito de 
arrependimento da mãe ou dos pais, contado a partir da data da prolação da 
sentença  de extinção do poder familiar (art. 166, § 5º, ECA). Por analogia, aplica-se 
o estabelecido no art. 19-A § 8º: a devolução da criança à genitora ou genitores e o 
acompanhamento pela Vara da Infância e Juventude por 180 dias.

Não sendo manifestado o arrependimento, a entrega se tornará irretratável e o 
recém-nascido será cadastrado para adoção no prazo de 30 dias, contado a partir do 
dia do acolhimento (art. 19-A § 10º, ECA). Há de se mencionar a importância desta 
disposição, pois muitos casais ou pessoas cadastradas no CNA (Cadastro Nacional de 
Adoção) procuram crianças recém-nascidas, e com um prazo estabelecido em lei, esse 
processo se torna mais simples. Explica Nucci:

Muitos juízes esperavam o longo procedimento de perda do 
poder familiar, até a sua consolidação, para inserir a criança 
no cadastro de adoção. Por isso, muitos recém-nascidos, que 
teriam facilidade para serem adotados, passam a ter uma 
idade superior ao maior interesse dos candidatos à adoção 
(crianças até 2 anos), prejudicando a colocação em família 
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substituta. São essas crianças que se tornam adolescentes em 
abrigos, vitimadas pela demora imposta pela antiga lei e pelo 
Judiciário (NUCCI, 2017, p. 58, p. 101).

De acordo com o SNA (Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento), o número 
de adotados diminui à medida que a idade aumenta, sendo a preferência dos casais 
e pessoas inscritas as crianças de até 2 (dois) anos de idade. A tendência é verificada 
mais fortemente nas adoções realizadas do que nas adoções em trâmite.

Do total de adoções realizadas no ano de 2020, 5.204 (51%) foram de crianças 
de até 03 (três) anos de idade completos, 2.690 (27%) de crianças de 4 (quatro) até 7 
(sete) anos de idade completos, 1.567 (15%) de crianças de 8 (oito) até 11 (onze) anos 
de idade completos e apenas 649 (seiscentos e quarenta e nove) de adolescentes 
(6%), ou seja, maiores de 12 anos de idade completos (CNJ, 2020, p. 14). Assim, a 
entrega voluntária seria benéfica também aos pretendentes inscritos no Cadastro de 
Adoção, pois adotariam uma criança com poucos anos de vida, colocando-a em um 
seio familiar de forma célere.

A entrega voluntária igualmente ampara a mãe que vê a gravidez como algo 
não desejado. Pensamentos de como criar o filho sem um núcleo familiar presente 
e atuante; sem uma boa condição financeira; o desejo de não querer engravidar e 
ocorrer de forma imprevista; a ausência de figura paterna; a pressão social e familiar; 
a gravidez advinda de um relacionamento extraconjugal, entre outros elementos 
contribuem para que o desejo de ser mãe, visto socialmente como natural e sagrado, 
torne a gravidez e ser mãe em algo distante e indesejado.

Ao olhar da sociedade, a mulher é, indevidamente, objetificada para ser mãe, e 
mais, uma boa mãe, sendo que toda exceção a isso é considerada uma anormalidade 
patológica. Badinter expõe que a relação entre maternidade e natureza é o alicerce 
para estigmatização e o mito do amor materno, colocando a maternidade em um 
patamar de “divino”. Ainda, esse amor materno cria uma ilusão de que a mãe esteja 
à disposição para proteger, se dedicar em sacrifício do filho, tendo, muitas vezes, que 
abdicar de sua própria vida em detrimento da do seu filho (BADINTER, 1985, p. 367).

Contudo, segundo pesquisas, ao analisar o perfil socioeconômico das mães que 
entregam os filhos para adoção, trata-se de mulheres jovens, solteiras, com educação 
primária incompleta, que trabalham esporadicamente como domésticas e não contam 
com o apoio da família, nem do parceiro (MENEZES, 2007, p. 54).

O problema quando se aborda a maternidade e a entrega voluntária é o peso 
que a sociedade tem com a responsabilização somente da mulher, como se o cuidado 
e o sacrifício acima citados devessem partir somente dela. Isso se dá por diversos 
motivos, um deles é por se presumir a maternidade como algo certo: o filho nascido 
daquela mulher certamente é dela, diferente da paternidade, que é algo questionável. 
Além disso, o patriarcado presente na sociedade, que coloca a mulher como pessoa 
doméstica, devendo ser criada para saber cuidar dos filhos e da casa, enquanto o 
homem é criado para o espaço público e para o mercado de trabalho.

Instituindo a possibilidade de entrega legal para adoção, o legislador concede 
à mãe uma alternativa legal de não criar o filho que está gerando ou que acabou de 
nascer, com o escopo de inibir as práticas ilegais e criminosas frequentes no Brasil, 
como a adoção clandestina, aborto e abandono infantil.
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Por fim, garante o melhor interesse da criança, resguardando o seu direito à vida, 
uma vida digna de crescer em um lar com condições materiais e sociais favoráveis, e 
mais importante: um lar que a deseja, concedendo a essa criança amor.

3.3. ANÁLISE DE DADOS DOS PROCEDIMENTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA NO BRASIL 

No Brasil, ao analisar dados de janeiro de 2017 a maio de 2018, é possível 
constatar que ocorreram 203 casos de entrega voluntária, sendo, portanto, um caso 
de entrega a cada 2,5 dias. Contudo, esse número tende, na verdade, a ser maior, pois 
nem todos os estados fornecem os dados das entregas. Além disso, cerca de 40,5% 
das mulheres no Brasil desistem da entrega durante o processo (CANCIAN, 2018):

Entrega voluntária de bebês para adoção, 2017 e 2018:

Fonte: CANCIAN (2018)

Em dados fornecidos no ano corrente pelo Conselho Nacional de Justiça, no 
Brasil, a partir de 1º de janeiro 2019 até 15 de junho 2022, foram computados 1.544 
casos de entrega voluntária (CNJ, 2022).

Desses, 879 eram meninos e 665 meninas. Do total, computa-se que 641 são 
pardos;  632 brancos; 90 pretos; 25 amarelos e 5 indígenas.
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Fonte: CNJ (2022)

Ainda, vislumbra-se que o número exponencial de infantes a serem entregues a 
adoção possuem até 3 anos de idade, foram 1.170 crianças, cerca de 76% (setenta e 
seis por cento) dos casos atendidos pelo Poder Judiciário. 

Fonte: CNJ (2022)

Por fim, de todos os casos atendidos, foram 889 infantes adotados, bem como 
167 adotados pela Adoção Intuitu Personae, sendo ainda 32 infantes reintegrados 
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a(aos) sua(seus) genitora(res).

Fonte: CNJ (2022)

Contudo, os números apresentados se mostram baixos, quando comparamos 
com as práticas ilegais que os genitores utilizam para não criar o filho, como, por 
exemplo, o abandono de incapaz e o aborto.

O abandono de incapaz  trata-se de um crime de perigo concreto “em  decorrência 
do próprio verbo empregado na figura criminosa, qual seja, abandonar, o que exige um 
risco efetivo, real” (CAPEZ, 2019, p. 314). O objeto jurídico que a lei penal resguarda é 
a segurança do indivíduo que, por ser incapaz e menor de idade, não tem condições 
de se defender ou se proteger sozinho.

Previsto no artigo 133 do Código Penal, a incursão no crime poderá resultar em 
pena de seis meses a três anos, com possibilidade de aumento da pena caso o agente 
seja ascendente ou descendente da vítima.

Ademais, existe uma espécie específica de abandono de incapaz, intitulada pelo 
Código Penal de abandono de recém-nascido: “Art. 134 - Expor ou abandonar recém-
nascido, para ocultar desonra própria: Pena - detenção, de seis meses a dois anos”. De 
acordo com a doutrina, trata-se de uma forma de abandono de incapaz privilegiada, 
na qual o legislador optou em conceder o privilégio ao delito de abandono de recém-
nascido como estímulo para que o agente não pratique malefício mais grave, que é o 
cometimento do delito de infanticídio (CAPEZ, 2019, p. 322).

No Brasil, em pesquisa realizada no ano de 2021, cerca de oito crianças são 
abandonadas por dia e acolhidas por entidades que desenvolvam programas de 
acolhimento familiar ou institucional (SOUTO, 2021). De acordo, com dados do Sistema 
Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA), disponibilizados pelo Conselho Nacional de 
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Justiça (CNJ), de 2015 a junho de 2021, cerca de 18,7 mil crianças e adolescentes foram 
inseridas em serviços de acolhimento por abandono, sendo, portanto, abandonadas 
em média 2.671 crianças e adolescentes por ano no Brasil.

Em relação à prática do aborto, trata-se da interrupção forçada e voluntária da 
gravidez. No ordenamento jurídico em rega é vedado, podendo ocorrer somente em 
casos excepcionais: i) no caso de aborto necessário (para garantir a vida da mulher); 
ii) em caso de gravidez resultante de estupro (art. 128, CP); e iii) o STF na ADPF nº 54 
acresceu ao rol o aborto legal em caso de anencefalia.

Por dados fornecidos do DataSUS, vislumbra-se que no primeiro semestre de 
2020 o SUS realizou 80.948 procedimentos de curetagens e aspirações, para a limpeza 
do útero de mulheres após abortos malsucedidos; e 1.024 interrupções de gravidezes 
(ACAYABA, 2020). Quanto à mortalidade, a Organização Mundial da Saúde (OMS) não 
possui dados oficiais acerca dos abortos ilegais que resultaram na morte da gestante 
por país, mas estima que a taxa seja em torno de 30 mortes para cada 100 mil abortos 
em toda a América Latina e Caribe.

Ante o exposto, a entrega voluntária torna-se possibilidade legal, para aquelas 
gestantes que, hoje, acabam optando por abandonar o filho à própria sorte (art. 134, 
CP) ou pelo aborto (art. 124, CP), por exemplo.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, verificou-se que a adoção evoluiu em nosso sistema jurídico, 
principalmente com a promulgação do atual Estatuto da Criança e do Adolescente. 
A  criança passou, então, a ser vista como sujeito de direitos, devendo ser tratada 
como prioridade pelo Estado e pelo Poder Judiciário, em razão de sua posição de 
vulnerabilidade. 

A entrega voluntária estabelecida pelo art. 13 passou a ser regulamentada com 
a Lei da Adoção pela inclusão do art. 19-A, do ECA, e visa garantir o melhor interesse 
da criança em ser criada em um lar que a deseja e por pessoas aptas para tanto. Ao 
mesmo tempo, garante à mulher um direito de escolha, de não querer criar o filho 
que está gerando, possibilitando, assim, maior autonomia a ela. 

Destaque-se que a opção de não querer criar um filho e manifestar essa vontade 
perante o Judiciário oferece à gestante ou mãe uma alternativa lícita que atende ainda 
e sobretudo ao superior interesse do infante, que será criado por uma família em 
condições de possibilitar o seu saudável desenvolvimento. Procedimento legal que 
poderá, inclusive, diminuir os casos de abandono de incapaz e, durante a gestação, 
eventuais interrupções da gravidez.

Somente no ano de 2021, foram oito crianças abandonas por dia, e, levando em 
consideração apenas o primeiro semestre do ano de 2020, o SUS constatou  80.948 
procedimentos de curetagens e aspirações, para realizar limpeza do útero de mulheres 
após abortos malsucedidos. Em contrapartida, dos anos de 2017 a 2018, apenas 203 
mulheres manifestaram a vontade de entregar para adoção. Em 2019 até junho de 
2022 ocorreram apenas 1.544 entregas para adoção no Brasil.

Contudo, conforme apresentado, no Brasil, a entrega para adoção é ainda um 
direito pouco explorado, possivelmente em razão de sua parca visibilidade, o que 
enseja o exercício de elevadas práticas ilegais. Os números apresentados expressam 
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que, embora a entrega voluntária seja uma alternativa prevista em lei, na qual é 
garantida toda assistência à gestante e ao recém- nascido, o número de processos de 
entrega é ínfimo.

 Acredita-se que tal cenário poderia ser modificado com um maior acesso à 
informação das mulheres sobre a possibilidade entrega, tais como publicidade em 
redes televisivas e de rádio, por cartazes ou programas de acesso à informação à 
população, em estabelecimentos conhecidos como “linha de frente”, que atendem 
gestantes, como em postos de saúde, hospitais, secretaria de assistência social, 
CREAS, CAPS e nos próprios Fóruns, visto que, somente com a divulgação da entrega 
legal e de suas benesses, a Estado brasileiro será capaz de salvaguardar a vida digna e 
o melhor interesse da gestante, dos genitores e, especialmente, da criança.
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A JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE E AS DECISÕES ESTRUTURAIS COMO 
FERRAMENTA DE AUXÍLIO

Wlademir Junior Lucietti Filho1

RESUMO: O presente artigo aborda a judicialização sanitária brasileira em seu 
aspecto social e jurídico a fim de demonstrar que as decisões estruturais (structural 
injuctions) se apresentam como grande ferramenta no auxílio da viabilização do 
pretendido pelo indivíduo. O status Constitucional do Direito à saúde determina ser 
dever do Estado assegurar esse direito por meio de políticas públicas. Desse modo, 
tendo o cidadão deparado com eventual falha na política pública na obtenção de 
consultas, exames, cirurgias, fármacos e insumos, torna-se possível que recorra 
ao judiciário a fim de garantir seu direito sanitário. Assim, com o recebimento da 
demanda por parte do Poder Judiciário é comum o deferimento imediato de pedidos 
liminares quando presentes os pressupostos a fim de dar acesso sanitário ao cidadão 
requerente, sob pena de multas diárias e até mesmo sequestro de valores na conta 
do erário. Muito se discute se a determinação judicial atrapalha ou auxilia as políticas 
públicas, e nesta seara, as decisões estruturais servem como auxílio para o Julgador.

PALAVRAS-CHAVE: Decisões estruturais. Judicialização da saúde. Políticas 
públicas.

1. INTRODUÇÃO

Partindo da premissa que a sociedade é detentora de direitos fundamentais, nos 
quais encontra-se o direito à saúde, elencado no artigo 6º da Constituição Federal, 
sendo dever do Estado garantir a todos esse direito com base na reserva do possível a 
fim de reservar o mínimo essencial para sobreviver de forma digna.

Nesse contexto, o cidadão ao não obter o seu direito positivado, promove na 
esfera judicial a busca pelo seu acesso à saúde. Dessa maneira, comum se torna a 
localização de demandas tanto individuais quanto coletivas.

Em que pese o nosso Processo Civil carregue a ideia do litígio, ações de obrigação 
de fazer que envolvem prestações sanitárias podem trazer novas visões sobre o 
processo, uma vez que o que se busca a viabilização do atendimento ou da prestação 
do serviço, possível é iniciar uma nova mentalização sobre a quebra deste protocolo, 
a fim de tornar o processo consensualizado para obtenção do seu resultado que é a 
positivação do direito à saúde, evidente que tal utilização só será possível caso o ente 
público não se recuse a cumprir com o seu papel constitucional, caso contrário não 
terá medidas outras se não a imposição judicial.

Outrossim, tem-se que judicializar a saúde é um tema, além de contemporâneo 
e muito delicado, há muito a melhorar. Apesar disso, outro fator enfrentado e 
rotineiramente recepcionado por quem pleiteia judicial é a escassez dos recursos por 

1 Wlademir Junior Lucietti Filho, bacharel em Direito pela Universidade Tuiuti do Paraná, 
Especialista em Direito pela FESP/PR com ênfase em Processo Penal e Pós-Graduando em 
Direito Constitucional pelo CENES.
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parte do Poder Público que, além de não conseguir atender todas as demandas, ainda 
ameaça a continuidade das políticas públicas. E é nesse sentido que os processos 
estruturais podem auxiliar de forma grandiosa as ações sanitárias, as quais merecem 
um maior estudo e atenção, principalmente se deparado com temas de maior 
complexidade como é o caso dos direitos fundamentais, em especial o direito à saúde 
aqui em análise.

2. DIREITO À SAÚDE

Inicialmente, primordial destacar a universalidade do direito à saúde, onde 
se X tem direito ao medicamento ou tratamento, Y terá o mesmo direito e assim 
sucessivamente. Esta regra deve ser respeitada sem que haja ferimento ao princípio 
da impessoalidade, sem distinções ou preconceitos, pois o direito à saúde é válido a 
qualquer pessoa.

[...] O direito à saúde é estabelecido pelo artigo 196 da 
Constituição Federal como (1) “direito de todos” e (2) “dever 
do Estado”, (3) garantido mediante “políticas sociais e 
econômicas (4) que visem à redução do risco de doenças e de 
outros agravos”, (5) regido pelo princípio do “acesso universal 
e igualitário” (6) “às ações e serviços para a sua promoção, 
proteção e recuperação.2

Sobre a positivação deste direito, em decisão proferida pelo Ministro Celso de 
Mello na ADPF n.º 45/DF, foi consignado o seguinte:

Desnecessário acentuar-se, considerando o encargo 
governamental de tornar efetiva a aplicação dos direitos 
econômicos, sociais e culturais, que os elementos componentes 
do mencionado binômio (razoabilidade da pretensão + 
disponibilidade financeira do Estado) devem configurar-se 
de modo afirmativo e em situação de cumulativa ocorrência, 
pois, ausentes qualquer desses elementos, descaracterizar-
se-á a possibilidade estatal de realização prática de tais 
direitos.3

Ou seja, a necessidade de recursos públicos para a garantia do direito 
constitucional à saúde é primordial como reitera o Ministro Gilmar Mendes:

Assim, a garantia judicial da prestação individual de saúde, 
prima facie, estaria condicionada ao não comprometimento 

2 Trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes na Suspensão de Tutela Antecipada (STA) 
nº175, p. 12, disponível em: http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticianoticiastf/anexo/
sta175.pdf.
3 Ibid., parte da decisão do Ministro e Relator Celso de Mello na ADPF-MC N.º 45, Rel. 
Celso de Mello, DJ 4.5.2004 que fora utilizado no voto do Ministro Gilmar Mendes, p. 13-14.
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do funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS), o que, 
por certo, deve ser sempre demonstrado e fundamentado de 
forma clara e concreta, caso a caso.4

Portanto, o acesso à saúde necessita da garantia do Poder Público em sua 
positivação, porquanto não se trata de um direito absoluto, e sim de um direito 
subjetivo. A fim de melhor explaná-lo, cabe expor a definição de Mariana Filchtiner 
(2017, p. 52), segundo Canotilho, sobre o direito subjetivo no direito à saúde: “[...] Em 
outras palavras: a dimensão subjetiva do direito à saúde diz respeito às pretensões 
que pode ensejar, ou às posições jurídico-subjetivas que se pode reconhecer ao titular 
desse direito.”

Em outras palavras, o que a autora apresenta é que um indivíduo com certo 
interesse deve buscar sua digna proteção, pois o direito subjetivo não se limita 
conceitualmente em uma simples vontade ou em um interesse protegido.

Como se denota, o direito sanitário em sua linha constitucional necessita do 
Poder Público para a sua concretização, uma vez ser a parte que deva assegurar o 
acesso a este direito com fundamento no artigo 196 da Constituição de 1988.

2.1. DIREITO À SAÚDE SEGUNDO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Oportuno apresentar, em que pese o art. 196 da CF/88 traga a saúde como 
dever do Estado, que a saúde pública já possuía diretrizes na Carta Política de 1967 e 
na Emenda Constitucional nº 01/1969, as quais atribuíam à União a responsabilidade 
em planejar e dar praticidade a um plano de saúde.

A reformulação trazida pela Constituição de 1988 elevou o direito à saúde ao rol 
dos direitos fundamentais, estando presente no artigo 6º da Constituição Federal, no 
Capítulo II:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a 
alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e 
à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição.   (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
90, de 2015) (BRASIL, 1988)

Com a sua inclusão no rol do art. 6º, necessário se tornou regrar um plano de 
execução, uma vez que tal direito baseou-se na ideologia do princípio da dignidade 
da pessoa humana, sendo ao indivíduo assegurado o mínimo existencial para viver de 
maneira digna.

Assim, surgiu o artigo 23 da Constituição/88 estabelecendo que a União, os 
Estados, Municípios e o Distrito Federal possuem solidariedade na prestação do 
serviço sanitário:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do 

4 Ibid., p. 14. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc90.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc90.htm
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Distrito Federal e dos Municípios:

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e 
garantia das pessoas portadoras de deficiência; (BRASIL, 
1988)

Embora elencada a solidariedade, esta possui limitações, principalmente 
orçamentárias, basta comparar os recursos de um Município com os recursos da 
União. 

Assim, em atenção a Lei do SUS nº 8080/1990 e segundo o entendimento de 
João Pedro Gebran Neto, resta demonstrada a solidariedade dos entes da seguinte 
forma:

[...] competência da União em legislar sobre o direito sanitário 
(art.24, XII), competência dos municípios em prestar, com 
a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, 
serviços de atendimento à saúde da população (art.30,VII). 
(2016, p. 124)

Percebe-se que a Constituição de 1988 trouxe grande significação para os 
direitos fundamentais no Brasil, passando inclusive a estruturar o sistema de saúde 
pública. Nessa seara, cumpre apresentar o artigo 200 da CF/1988, criador do Sistema 
Único de Saúde- SUS mediante Lei nº 8080/1990 que orienta as competências deste 
sistema, onde se destacam como elementos importantes: a organização dos serviços, 
o modelo de atenção, o financiamento, a gestão, a governança e a regulação, a fim de 
atender a universalidade do direito à saúde.

Sobre a sua origem, declara João Pedro Gebran Neto:

[...] frente às reivindicações da sociedade civil e do chamado 
“movimento sanitarista”, concebeu-se um sistema único 
de saúde, hierarquizado com rede regionalizada, cujas 
competências são fixadas pelo art. 200 da Constituição 
Federal. (2016, p. 125)

3. JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE

O direito sanitário possui caráter universal e a sua busca pelas esferas judiciais 
são constantes, e a crise existente no sistema público é um dos fatores como cita 
Clenio Jair Schulze (2016, p. 45): “O protagonismo do Judiciário em matéria de direito 
à saúde é também uma das facetas da crise do Estado Brasileiro. Ou seja, se o setor 
público não funciona adequadamente, o caminho natural é a judicialização.”

Evidente que no acolhimento destas demandas por parte do judiciário no 
deferimento medidas principalmente em sede liminar, acarretará no custeio dos 
procedimentos, fármacos e /ou insumos através dos cofres públicos, e nessa guisa, 
sendo um direito universal, abrirá precedentes para inúmeras outras demandas o 
que poderá abarrotar o judiciário e comprometendo o planejamento do erário, como 
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trata Barroso:

Tais excessos e inconsistências não são apenas problemáticos 
em si. Eles põem em risco a própria continuidade das políticas 
de saúde pública, desorganizando a atividade administrativa 
e impedindo a alocação racional dos escassos recursos 
públicos. (2009, p. 4)

Apesar disso, não há que se falar em proteção ao Poder Público, embora possa 
haver excessos, a maioria das ações são decorrentes de falhas nas políticas públicas, 
e como já abordado, necessário se torna a busca do direito à saúde via judicial para 
que o direito seja positivado.

Ou seja, trata-se de uma busca equilibrada entre obter a positivação do direito 
sem que promova o desequilíbrio das demais políticas públicas, principalmente 
inviabilizando o direito sanitário de outrem, o que poderá levar a uma infinidade de 
ações judiciais sucessivas.

Assim, com a judicialização da saúde individual ou coletivamente, as decisões 
proferidas podem comprometer as demais políticas públicas do Estado quando 
proferidas sem condições de potencialização do direito como por exemplo um 
medicamento de elevado custo, uma vez buscado em sede judicial, a sua inclusão 
liminar para o rol dos gastos destinados à saúde poderá comprometer todo o seu 
planejamento sanitário.

O Brasil é campeão mundial de judicialização (...). Tudo é levado 
às portas dos Tribunais, sem qualquer limite ou contenção. O 
burocratismo vigente no Executivo e no Legislativo também 
já reina no Judiciário. E excesso de condenações desregula 
gestão do SUS e dos planos de saúde. (SCHULZE, 2016, p. 107)

Com isso, surge a possibilidade da utilização de processos estruturais na 
judicialização sanitária seja promovendo maior diálogo entre as partes, seja 
possibilitando ao Ente Público a realização de planos que viabilizem a pretensão do 
autor objetivando o seu direito fundamental.

4. DECISÕES ESTRUTURAIS

Antes de abordar a questão em si, para uma maior compreensão, cabe definir o 
que são as Decisões Estruturais segundo Owen Fiss:

[...] os processos estruturais são aqueles em que um juiz, 
confrontando a burocracia do Estado com os valores 
constitucionais, determina a reestruturação da organização 
no sentido de eliminar a ameaça a esses valores decorrente 
das atitudes da instituição, sendo a injuction o meio pelo qual 
essas diretivas de reconstrução são transmitidas. (2017, p. 
284)
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A influência dos processos estruturantes é direta em uma organização, quando 
deparado com ações em desfavor do Poder Público referente às políticas públicas 
estas podem interferir em sua política, contudo, com um viés positivo. 

Tendo o Ente sido determinado judicialmente a se reformular institucionalmente, 
este necessita de meios plausíveis e de um tempo considerável para que possa se 
reorganizar no intuito de atender a decisão judicial sem colocar em risco todo o 
seu planejamento. Tal conduta visa maior viabilidade por parte do Poder Público na 
busca pela eficácia. E é nesse ponto que as decisões estruturais possuem importância 
significativa:

[...] as reformas estruturais têm base na noção de que a 
qualidade da vida social dos cidadãos é afetada diretamente 
pela operação das organizações de larga escala, e não 
apenas pelas ações individuais daqueles que atuam sob ou 
dentro dessas. Também partem da crença de que os valores 
constitucionais não podem ser plenamente assegurados 
sem que se realizem mudanças básicas na própria estrutura 
dessas organizações. (BAUERMANN, 2017, p.284 apud FISS 
1979, P 93)

Por ser delicado realizar influências diretas nas organizações do Poder Público, 
a utilização de decisões estruturais possibilita que o Poder Judiciário emita decisões 
mais racionais:

[...] A possibilidade de fundamentação de decisões judiciais, 
mas simplesmente de insinuar a possibilidade de que as 
decisões judiciais sejam lidas de uma racionalidade diferente 
a decisões meramente normativas ou deônticas. (PUGA, 
2017, p. 86, tradução nossa)

Este instrumento processual possibilita ao Judiciário maior assertividade em 
suas decisões com viés mais racional do que meramente doutrinário ou jurídico, e 
isto é primordial para as ações que encontram em sua viabilidade inúmeros entraves 
burocráticos.

Neste seara, para Gustavo Osna:

[...] as decisões estruturantes representam uma peça para o 
aprimoramento jurisdicional diante da sua nova realidade. 
É a partir da sua mudança contextual, reconhecendo a 
importância da comunidade e percebendo o avanço das 
funções imputadas ao Estado, que a adoção dessa figura 
pode se mostrar mais necessária. (2017, p. 190)

Em um processo estrutural que figura o Poder Público, não deve-se alimentar 
somente a ideia do sistema processual tradicional bipolarizado onde o entendimento 
é limitado apenas no interesse de dois polos, afinal, existe toda uma coletividade que 
poderá sofrer os efeitos desta demanda:
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Provavelmente, uma das características mais marcantes do 
litígio estrutural é a multiplicidade de interesses que se inter-
relacionam sobre o objeto do litígio. Ao contrário do litígio 
tradicional, de estrutural bipolar [...] o conflito estrutural 
trabalha com a lógica da formação de diversos núcleos 
de posições e opiniões a respeito do tema a ser tratado. 
(ARENHART, 2017, p. 423-424)

O próprio Código de Processo Civil - CPC convida o julgador a utilizar esse 
modelo processual, que até mesmo pode ser até compreendido como um método de 
resolução de conflitos, na medida em que o CPC trabalha com as táticas consensuais 
como a mediação e a conciliação.

Deste modo, um processo estrutural que trata da multiplicidade de interesses, 
sua transação entre os polos deve ser ainda mais estreita, viabilizando as pretensões 
sem que haja litígio. Esta possibilidade de aproximação das partes é defendida por 
alguns juristas como Arenhart (2017, p. 448): “O processo estrutural deve assemelhar-
se a uma ampla arena de debate, em que as várias posições e os vários interesses 
possam fazer-se ouvir e possam interferir na formação da solução jurisdicional.”

4.1. BROWN VS BOARD EDUCATION E O CASO DA ACP DO CARVÃO

De suma importância para a interpretação das medidas estruturantes é abordar 
o caso “Brown vs Board Education”, fato ocorrido em 1954 nos Estados Unidos onde 
a Corte Superior enfrentou o problema da segregação racial.

Linda Brown era uma criança negra de tenra idade e que 
precisava atravessar toda a sua cidade a pé, Topeka, no 
Estado de Kansas, para chegar à sua escola pública. Ocorre 
que havia muitas outras escolas públicas próximas de sua 
casa, no entanto, não aceitavam crianças negras. Diante 
das negativas das autoridades escolares locais de remanejo, 
Brown ajuizou contra o Conselho de Educação estadual (Board 
of Education of Topeka) para exigir que estudasse próximo de 
sua residência. A Suprema Corte acabou assegurando seu 
direito de frequentar uma escola que era exclusiva de brancos 
a partir de uma interpretação da Décima Quarta emenda 
Constitucional em defesa da igualdade no mais amplo dos 
sentidos. (JOBIM, ROCHA, 2017, p. 571-572)

O caso findou-se com a ideia separate but equal (separado mas igual), tornando 
brancos e negros iguais perante a lei, desse modo, permitindo que ambos tivessem 
acesso à educação nas mesmas escolas, sem distinções.

Neste caso as decisões estruturais se apresentaram no modo de operação da 
Corte, uma vez que em seu julgamento foram utilizadas uma série de movimentos a 
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fim de demonstrar a desigualdade racial nas escolas5.
Com isso, a Suprema Corte desenvolveu uma relação de procedimentos a serem 

cumpridos com o intuito de obter o conhecimento das condições do reclamado e 
possuir uma maior assertividade em sua decisão, viabilizando a reestruturação do 
Estado com relação à matéria. 

A utilização desta ferramenta processual foi primordial, uma vez que a cultura de 
separação por raças foi alterada por uma sentença, modificando assim todo o contexto 
cultural e social da época e da região, que deve ser tratada de forma cautelosa e 
precisa. 

No Brasil houve um exemplo de utilização de medidas estruturantes que foi o 
caso conhecido como “ACP do Carvão”. Onde o Ministério Público Federal ajuizou 
Ação Civil Pública perante o juízo de Criciúma (autos 93.8000533-4) em face de 
mineradoras e da União – totalizando 24 réus, a realização da recuperação ambiental 
da região degradada6.

[...] foi proferida sentença, pelo então Juiz Federal Paulo 
Afonso Brum Vaz, em que se impôs aos réus oferecer, em seis 
meses um projeto de recuperação da região, contemplando, 
pelo menos, “todos os itens assinalados no PROVIDA-SC, 
com cronograma mensal de etapas a serem executadas, e 
executar dito projeto no prazo de 3 (três) anos, contemplando 
as áreas de rejeitos, áreas mineradas a céu aberto e minas 
abandonadas, bem como o desassoreamento, fixação de 
barrancas, descontaminação e retificação dos cursos d’água, 
além de outras obras que visem amenizar os danos sofridos 
principalmente pela população dos municípios-sede da 
extração e do beneficiamento. (ARENHART, 2015, p.10)

Assim como o Brown vs Board of Education e o caso da ACP do Carvão, as 
demandas públicas, via de regra, envolvem interesses da coletividade, e sobre isso, 
muito fácil será ao poder judiciário limitar-se no método bipolarizado de conflitos 
julgando procedente ou improcedente os pedidos formulados. 

Haja vista a tamanha dificuldade de sentenciar políticas públicas, as decisões 
estruturais tornam-se peças-chave, pois sua função de viabilizar e propiciar a maior 
eficácia nos cumprimentos, realizando uma série de procedimentos que acompanhados 
pela justiça visam atender os interesses coletivos e individuais.

Em primeiro momento costuma-se pensar que, o que difere esses dois modelos 
são os interesses, ou seja, os coletivos possuem o interesse de um grupo ou classe, 
por quanto os individuais, obviamente, visam interesses singulares. Porém, é possível 
verificar que por vezes um interesse individual reflita na coletividade e as ações 
coletivas sejam manuseadas com base em um interesse individual.

Uma ação individual que discute as políticas públicas poderá acarretar efeitos a 
toda uma coletividade:

5 (JOBIM, ROCHA, 2017, p. 573)
6 (ARENHART, 2015, p. 10)



370

MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume IV

[...] na discussão a respeito de uma política pública ou na 
intervenção judicial no domínio econômico, certamente 
revela essas características. O conflito, nesses casos não pode 
resumir-se a uma pretensão de A, que se sujeita à resistência 
de B. Nesses conflitos, concorrerão diversos interesses, de uma 
multiplicidade de sujeitos, com pontos de vista concorrentes 
ou divergentes, e que sem dúvida merecem ser ouvidos e 
ponderados para a adequada solução do litígio. (ARENHART, 
2017, p. 424)

Outrossim, os processos de cunho individual que tratam de interesses coletivos 
merecem ser reformados a ponto de possibilitar o acesso do grupo ou classe que será 
atingida por esta ação para que se possa debater os interesses discutidos chegando 
pois, numa decisão mais eficiente.

Uma ação individual que busque, por exemplo, tutelar o direito à saúde, poderá 
comprometer a política pública gerando consequências a toda uma sociedade, e esta 
não deve ser a função dessa espécie de ação como trata Gilmar Mendes:

Assim, a garantia judicial da prestação individual de saúde, 
prima facie, estaria condicionada ao não comprometimento 
do funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS), o que, 
por certo, deve ser sempre demonstrado e fundamentado de 
forma clara e concreta, caso a caso.7

No que tange os processos coletivos, Sérgio Cruz Arenhart entende também por 
ser um risco aos interesses grupais, pois segundo ele, o processo coletivo brasileiro 
trata os interesses do autor de forma individual:

É curioso notar como o processo coletivo – e particularmente o 
processo coletivo brasileiro – “abstrai” as pessoas envolvidas 
em um litígio metaindividual ou individual de massa. Mais do 
que isso, o modelo brasileiro adotado para a tutela coletiva 
culmina por “personalizar” os direitos individuais de massa e 
os direitos metaindividuais, de certa forma atribuindo-os aos 
legitimados para a tutela coletiva e tratando esses interesses, 
a partir de então, como se fossem direitos individuais. (2017, 
p. 426)

Nada mais seria que tratar o processo coletivo de forma individual, eis que um 
“representante” da coletividade tratará o processo com base em seu interesse e não 
do todo, como reforça Arenhart (2017, p. 426) “É comum que a pretensão deduzida 
no processo não represente exatamente a tutela que a sociedade deseja ou aquela 
de que necessita”.

7 Trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes, p. 14, disponível em: http://www.stf.jus.
br/arquivo/cms/noticianoticiastf/anexo/sta175.pdf
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Ou seja, o processo terá por debate o interesse individual por mais que se esteja a 
discutir por via de uma ação coletiva, e nesse tópico Arenhart é ainda mais específico:

[...] o que se observa nos processos coletivos é que a 
“representação” – pelo legitimado coletivo – dos interesses 
metaindividuais e individuais de massa postos em discussão 
é (ou pode ser), em grande medida, fictícia. Prevalece, em 
suma, a vontade do autor coletivo, tanto na determinação 
da lide, como na condução do processo. E essa vontade, 
obviamente, pode ser bastante diversa daquela que de fato é 
manifestada pela sociedade ou pelo grupo em favor de quem 
se atua. (2017, p. 427)

Em se tratando de uma ação coletiva ou então de uma ação individual que 
abarca os interesses coletivos, a participação da sociedade nesses processos é de 
suma importância como afirma:

Veja-se, aliás, a classe, a categoria, ou, mais amplamente, a 
sociedade, no processo coletivo brasileiro, sequer é autorizado 
a participar do processo. Não há instrumentos que autorizem 
– ao menos na legislação positivada – a intervenção direta 
dos titulares do direito objeto da demanda, senão por meio 
dos legitimados coletivos, os quais, no entanto, como visto, 
não têm necessariamente nenhum compromisso em traduzir 
estes interesses no processo. (ARENHART, 2017, p. 428)

Tratar de interesses coletivos no processo estrutural exige-se a participação de 
todos que possam ser atingidos por aquela decisão, para que o magistrado possa ter 
o conhecimento do todo:

Se isso é grave nos processos coletivos de forma geral, isso 
é ainda mais grave nos processos estruturais. Porque estes 
processos estão vocacionados a lidar com grandes conflitos, 
em que convergem vários interesses distintos, e porque nesses 
tipos de controvérsias, impõe-se dar ao magistrado a dimensão 
de todo o problema, é absolutamente imprescindível que 
todas as posições possam participar do processo. (ARENHART, 
2017, p. 428)

Tratar de decisões estruturais requer um manuseio preciso, seja nas ações 
individuais seja nas coletivas, e principalmente quando se discute uma política pública:

Já no que diz respeito às tutelas coletivas, onde se demandam 
soluções a todo um grupo de pessoas, é ainda mais evidente a 
necessidade de utilização das decisões estruturais, mormente 
porque nesses casos a complexidade da situação é muito 
maior, por abranger a alteração de toda uma política pública, 
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o que dificilmente poderá ocorrer de maneira instantânea. 
(CASTELO, 2017, p.16)

O acesso da sociedade nessas ações se torna primordial no tocante à dimensão 
dos possíveis problemas decorrentes de uma decisão e também para a construção de 
uma solução mais racional e eficaz.

Tendo o conhecimento da evolução constitucional do direito à saúde e agora 
compreendendo o que são os processos estruturais, a partir deste momento 
demonstrarei com base nos estudos realizados, a importância do manuseio das 
decisões estruturais nos processos que envolvem o direito à saúde tornando este 
direito mais acessível à sociedade é possível pelo Estado como garantidor desta 
obrigação.

5. DECISÕES ESTRUTURAIS NO DIREITO À SAÚDE

O direito à saúde é fornecido à sociedade através de ações e planejamentos 
conhecidos como políticas públicas.

Tais iniciativas (ações, programas, medidas e serviços) 
constituem-se na definição de políticas públicas, essenciais 
para que estratégica e planejadamente, o suporte normativo 
constitucional e infraconstitucional ganhe eficácia jurídica e 
social em torno de uma finalidade ou objetivo determinado. 
(MAGGIO, 2017, p. 390)

No que envolve o direito à saúde:

Em razão das características vinculadas à saúde, torna-se 
imperiosa a prestação de qualificadas ações e serviços em seu 
favor através de políticas públicas sanitárias. Ao se abster de 
operacionalizá-las ou ao executá-las indevidamente, gerando 
dano de ordem material ou moral a usuários do Sistema Único 
de Saúde – SUS, o Estado (gênero) pode e deve ser demandado 
a respeito, surgindo a pretensão de natureza indenizatória 
– quando presentes os pressupostos caracterizadores de 
responsabilidade estatal -, como relevante medida para se 
assegurar grau de resolutividade apto a proporcionar bem-
estar físico, mental e social a todos devido. (MAGGIO, 2017, 
p. 390)

Assim, havendo falhas políticas públicas sanitárias que por sua vez não operam 
de modo devido sendo ineficazes para a população, a falta de uma maior racionalidade 
judicial poderá contribuir para a piora da prestação do serviço mediante política 
pública, a qual necessita de recursos para poder surtir efeitos.

Nessa toada, se houver a todo o momento determinações judiciais que interfiram 
nos limites orçamentários do erário, a escassez desses recursos comprometerá 
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continuamente as políticas públicas. Em regra, tudo gira em torno da capacidade 
financeira do Poder Público em financiar esse direito.

Deste modo, tem-se como possibilidade ao Poder Judiciário, quando do 
recebimento de demandas sanitárias, estabelecer procedimentos em série a fim de 
possibilitar ao Estado viabilizar a pretensão do autor, buscando para tanto uma tutela 
mais eficaz e possível, e daí surgem-se os processos estruturais como ferramenta 
auxiliadora.

Destaca-se novamente que o principal fundamento é a possibilitar o cumprimento 
das medidas e positivação do direito, uma vez que ao abrir precedentes, em um futuro 
próximo poderemos ter toda a rede do SUS judicializada. 

A complexidade que abarca as ações envolvendo direitos sociais, insurge a 
utilização dos processos estruturais, uma vez que torna a prestação do Estado mais 
viável e eficaz sem que comprometa às políticas públicas.

O Poder Judiciário tem grande relevância nos processos de cunho constitucional, 
haja vista que ao tratar dos direitos fundamentais, o manuseio de processos estruturais 
traria inúmeras vantagens à ação, porém, não é o que acontece até o momento:

Assim, chega-se a demonstração de que a aplicação 
desvirtuada dos conceitos básicos que formam o SUS e o 
abuso no exercício do controle difuso de constitucionalidade 
dão origem a um ambiente de judicialização retroalimentador, 
que em nada contribui para o papel da pacificação social a ser 
exercido pelo Poder Judiciário. Mais precisamente, chega-se à 
demonstração de que a suposta configuração constitucional 
do direito à saúde é usada como escudo para o afastamento 
irresponsável e muitas vezes arbitrário da legislação posta, 
sem a observância de qualquer técnica de controle de 
constitucionalidade, resultando em violação da própria figura 
do Estado Democrático de Direito. (ROCHA, 2017, p. 359)

É nesta seara que as decisões estruturais possuem grande relevância e podem 
ter maior aplicabilidade pelo judiciário:

Dessa forma, as decisões estruturantes representam uma 
peça para o aprimoramento jurisdicional diante da sua 
nova realidade. É a partir da sua mudança contextual, 
reconhecendo a importância da comunidade e percebendo o 
avanço das funções imputadas ao Estado, que a adoção dessa 
figura pode se mostrar mais necessária.

(…) Vista sob esse viés, acreditamos ainda que essa técnica 
pode servir com um importante elemento para equalizar 
os efeitos gerais (econômicos e institucionais) de decisões 
judiciais complexas. Ainda que essa não seja a sua feição 
mais usual, ela traria um importante ganho para a atividade 
do Poder Judiciário. (OSNA, 2017, p. 190)
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Conforme apresentado, o processo estrutural é muito sugerido a ser aplicável 
nas ações sanitárias em relação a complexidade dos casos que englobam direitos 
fundamentais. Outra possibilidade do judiciário no tocante aos processos estruturais 
é na formulação de procedimentos em cascata, tornando as determinações judiciais 
ainda mais racionais sem mencionar a possibilidade destinada ao Poder Público de 
viabilizar a positivação do direito do autor pugnado inicialmente sem comprometer a 
política pública.

Por fim, diante da massificação da judicialização da saúde, tem-se no poder 
judiciário grande relevância no auxílio à garantia dos direitos fundamentais. Desse 
modo, não há obste a respeito de possíveis aprimoramentos dos métodos de condução 
destes processos, quiçá de suas decisões.

Dessa forma, os processos estruturais se apresentam com propósito de viabilizar 
a pretensão do indivíduo sem comprometer as Políticas Públicas, sendo uma medida 
racional, eficaz e satisfatória.

A utilização dos processos estruturais pode ser imediata, como o próprio Barroso 
(2009, p. 25) entende: “Mais recentemente, vem se tornando recorrente a objeção de 
que as decisões judiciais em matéria de medicamentos provocam a desorganização 
da Administração Pública”. 

A título de exemplo, a utilização do structural injuctions poderia ser útil já no 
Recurso Especial de nº 1657788 que há no Superior Tribunal de Justiça - STJ onde 
discutiu-se sobre tratamentos terapêuticos não incorporados no SUS.8

É de cunho lógico que discutir a obrigação do Ente Público em dispensar 
medicamentos não incorporados ao SUS enseja maior participação do Estado ou do 
povo, em primazia não deve-se limitar a participação pela realização de audiências 
públicas apenas, mas o próprio chamamento ao processo das partes envolvidas 
para mensurar possíveis impactos desta demanda. Com isso, o processo estrutural 
potencializa o maior conhecimento do todo para que então decisões mais assertivas 
sejam tomadas. 

O acórdão deu provimento à pretensão autoral, partindo do entendimento de 
que o Poder Público deve disponibilizar o tratamento mesmo que sem a incorporação 
no rol do SUS. Abaixo o teor do acórdão:

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as 
acima indicadas, acordam os Ministros da Primeira Seção do 
Superior Tribunal de Justiça, em questão de ordem suscitada 
pelo Senhor Ministro Relator, por maioria, vencido o Sr. 
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, decidiu ajustar o tema 
do recurso repetitivo, nos seguintes termos: ‘Obrigatoriedade 
do poder público de fornecer medicamentos não incorporados 
em atos normativos do SUS’. Deliberou, ainda, à unanimidade, 
que caberá ao juízo de origem apreciar as medidas de 
urgência”. Participaram do julgamento a Srª Ministra Assusete 
Magalhães e os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena 

8 Ementa do Recurso Especial nº 1657788, disponível em:
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Costa, Gurgel de Faria, Francisco Falcão, Napoleão Nunes 
Maia Filho, Og Fernandes e Mauro Campbell Marques.9

Sabe-se que o vigente Código de Processo Civil prioriza a utilização de métodos 
de conciliação. No Recurso Especial analisado, a aproximação das partes para o 
diálogo institucional seria primordial, afinal, para o autor da demanda, o tratamento 
terapêutico resta como esperança para a sua saúde, já para o Estado os impactos 
econômicos são consideráveis, além da desconfiança no resultado desses tratamentos 
que não possuem a eficácia comprovada. 

Tendo como premissa que a quantidade X de recursos do Poder Público poderá 
atender determinada população, a mesma quantia poderá ser afetada com o custeio 
de fármacos, e demais procedimentos sanitários se compelido judicialmente. Assim, 
visando maior assertividade e racionalidade nas decisões como ferramenta de 
positivação do direito sanitário, os processos estruturais se apresentam como saída 
útil para a resolução deste tema que é a judicialização da saúde brasileira.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A saúde como direito fundamental do cidadão e dever do Estado, com 
embasamento Constitucional, passível de ser pugnado judicialmente a fim de 
garantir o mínimo existencial ao indivíduo para a sobrevivência de maneira digna, são 
relacionados com o princípio da universalidade, com base nisso, a judicialização da 
saúde torna-se excessiva, sobrecarregando o sistema judiciário.

Outro fator relevante relacionado ao tema da judicialização é sobre as decisões 
que de alguma forma interferem nas políticas públicas, onde a massificação de 
demandas e na falta utilização de métodos inovadores por parte dos magistrados em 
saber lidar com esses processos poderá impactar negativamente a toda a coletividade, 
pois na medida em que os planejamentos são afetados, principalmente no tocante 
aos recursos financeiros, ao Poder Público resta a obrigatoriedade de retirar de um 
lado pra suprir o outro. 

Cumpre registrar também, que as falhas nas políticas públicas são constantes, 
de modo que o cidadão na garantia de seus direitos visa a positivação em última 
ratio que é judicialmente. Apesar disso, embora respaldado pelo seu direito sanitário 
contra o dever estatal, denota-se nova aplicação de procedimentos incomuns para a 
racionalidade da demanda, uma vez que poderá desencadear novos casos a serem 
apresentados judicialmente.

Outrossim os processos estruturais se apresentam com elevado grau de 
eficiência nas decisões, possibilitando ao juiz uma maior racionalidade e precisão em 
suas decisões, sem que esteja limitado a proceder ou improceder os pedidos como 
nos moldes tradicionais. 

Relacionado com a judicialização da saúde pública, o structural injuctions, trará 
de grandes resultados se utilizado, principalmente no tocante às políticas públicas 

9 Acórdão do Recurso Especial nº 1657788 disponível em: http://www.stj.jus.
br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=tratamentos+terapeuticos+pelo+SUS&&tipo_
visualizacao=RESUMO&b=ACOR.

http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=tratamentos+terapeuticos+pelo+SUS&&tipo_visualizacao=RESUMO&b=ACOR
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=tratamentos+terapeuticos+pelo+SUS&&tipo_visualizacao=RESUMO&b=ACOR
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=tratamentos+terapeuticos+pelo+SUS&&tipo_visualizacao=RESUMO&b=ACOR
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onde a falta de recursos e a interferência do judiciário na estrutura do Estado ensejam 
cautela. Haja vista que as determinações judiciais atingem também a sociedade, 
portanto, é imperioso ter uma maior eficiência nas decisões, principalmente quando 
envolvem obrigação de fazer direcionada ao Estado. Com a utilização desta ferramenta 
conhecida como processo estrutural, mais próximo se estará da viabilização do direito 
e da manutenção das políticas públicas.
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ASPECTOS DA GOVERNANÇA APLICADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO SOB 
A ÓTICA DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES

Zaira Carvalho Cornélio Braga1

RESUMO: Este artigo tem como objetivo relacionar os mecanismos de governança 
pública aplicados no âmbito das instituições públicas brasileiras com os procedimentos 
dispostos na Nova Lei de Licitações, buscando evidenciar os aspectos de governança 
como uma inovação proposta nesta lei. Apresentou-se informações acerca da origem 
da governança com o objetivo de contextualização do tema. A obtenção dos dados 
realizou-se através de pesquisas bibliográficas, utilizando notadamente a contribuição 
do Tribunal de Conta da União, haja vista a escassez de material bibliográfico sobre 
o tema. Realizou-se pesquisa documental adotando-se como documentos suporte a 
Nova Lei de Licitações. Conclui-se que a utilização dos mecanismos de governança 
pública nos processos licitatórios resulta em uma gestão pública mais eficiente, 
sustentável, íntegra e transparente.

PALAVRAS-CHAVE: Compras Públicas; Governança; Licitação.

1. INTRODUÇÃO

As contratações governamentais são um elemento essencial na gestão pública na 
medida em que são imprescindíveis para efetivação das políticas públicas, manutenção 
e custeio da máquina administrativa, além da sua função clássica de prover bens e 
serviços, ocupando um papel fundamental na economia e desenvolvimento das 
nações.

As contratações públicas são consideradas uma área de alto risco para a 
corrupção, caracterizando-se como uma das atividades governamentais mais 
vulneráveis. Este risco decorre não somente pelo elevado volume de transações e dos 
interesses financeiros em jogo, mas também pela complexidade do processo, pela 
estreita interação entre funcionários públicos e empresas e pela multiplicidade de 
partes interessadas (OCDE, 2016, p.6).

A corrupção na contratação pública leva a distorções na concorrência, acesso 
limitado ao mercado e redução de investimentos. O Comitê Consultivo de Negócios 
e Indústria de 2014 da Pesquisa Econômica da OCDE (BIAC) indica que aumentar a 
eficiência e a transparência nas compras públicas é a principal prioridade para as 
reformas do setor público. Os riscos de integridade ocorrem em todas as etapas do 
processo de aquisição, desde a avaliação das necessidades na fase de licitação até 
a execução e pagamento do contrato. A natureza do risco de integridade pode ser 
diferente para cada etapa, e os sinais de alerta incluem influência indevida, conflito 
de interesses e vários tipos de riscos de fraude (OCEDE, 2016 p. 7-8)

1 Auditora do Ministério Público do Estado do Paraná. Mestre em Políticas Públicas 
e Desenvolvimento. Especialista em Auditoria e Perícia Contábil. Especialista em Controle 
da Gestão Pública. Aluna do curso de Especialização em Auditoria, Perícia e investigação de 
Fraudes Contábeis e Financeiras promovido pela Escola Superior do MPPR.
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Desse modo, a gestão eficiente das aquisições governamentais poderá gerar 
economia de recursos e resultar no incremento das ações públicas. Assim, cabe ao 
Estado buscar estratégias que resultem em processos de aquisições menos custosos, 
obtendo-se propostas mais vantajosas sem, no entanto, perder a qualidade e 
durabilidade dos bens ou serviços, almejando a melhoria do processo e busca por 
melhores resultados o que implicará em benefícios para a sociedade.

O ordenamento jurídico brasileiro exige, em regra, a obrigatoriedade de realização 
de procedimento licitatório para a aquisição de bens e serviços, regulado pelo artigo 
37 da Constituição Federal Brasileira e legislações específicas, salvo exceções dispostas 
nestas legislações. Nesse sentido, destaca-se a Lei 14.133/2021, conhecida como 
nova Lei de Licitações, a qual trouxe inovações que busca complementar elementos 
já existentes na legislação anterior bem como implementar novos objetivos visando 
assegurar a eficiência na contratação pública. 

De acordo com Hely Lopes Meirelles:

a licitação é o procedimento administrativo mediante o qual 
a Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa 
para o contrato de seu interesse. Como procedimento, 
desenvolve-se através de uma sucessão ordenada de atos 
vinculantes para a Administração e para os licitantes, o que 
propicia igual oportunidade a todos os interessados e atua com 
fator de eficiência e moralidade nos negócios administrativos 
(MEIRELLES, 2010 p. 281). 

Por conseguinte, no entendimento de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, a licitação 
é:

o procedimento administrativo pelo qual um ente público, 
no exercício da função administrativa, abre a todos os 
interessados, que se sujeitem às condições fixadas no 
instrumento convocatório, a possibilidade de formularem 
propostas dentre as quais selecionará e aceitará a mais 
conveniente para a celebração de contrato. (DI PIETRO, 2019 
p. 556).

É no contexto do procedimento licitatório que se insere este artigo, o qual busca 
compreender e evidenciar os aspectos da governança das contratações, o qual surge 
como inovação positiva da Nova Lei de Licitações e, quando aplicada, resultará no 
fortalecimento da estrutura de governança da Administração Pública contribuindo 
para gestão pública mais íntegra e eficiente.

Inicialmente se busca contextualizar a origem da governança corporativa e 
governança pública para um melhor entendimento do objetivo da aplicação das boas 
práticas de governança. Na sequência são abordados os aspectos da governança e 
sua aplicabilidade na Nova Lei de Licitações. Por fim são realizadas as considerações 
finais.
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2. GOVERNANÇA CORPORATIVA E GOVERNANÇA PÚBLICA

Com a globalização as organizações passaram a ser mais exigidas no seu 
desempenho, em razão do aumento da competitividade, a qual exige gestões 
eficientes com melhores resultados. Diante desse cenário, as organizações cujas 
gestões eram predominantemente familiares passaram a profissionalizar as 
administrações delegando poderes e autoridade a terceiros. Em muitos casos 
há divergência de interesses entre proprietários e administradores, fato que em 
decorrência do desequilíbrio de informação, poder e autoridade, leva a um potencial 
conflito de interesse entre eles, na medida em que ambos tentam maximizar seus 
próprios benefícios. Desse modo, surge a necessidade de estruturar um sistema de 
governança de modo a garantir a responsabilidade, segurança e confiabilidade entre os 
envolvidos na gestão, com um modelo mais profissionalizado, o qual foi denominado 
de governança corporativa (TCU, 2014, p.11)

Governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações 
são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre 
sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e 
demais partes interessadas. As boas práticas de governança corporativa convertem 
princípios básicos em recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade 
de preservar e otimizar o valor econômico de longo prazo da organização, facilitando 
seu acesso a recursos e contribuindo para a qualidade da gestão da organização, sua 
longevidade e o bem comum (IBGC, 2015, pg.20)

Na década de 2000 esse tema entrou mundialmente em destaque em razão 
dos inúmeros escândalos corporativos, contábeis e financeiros ocorridos em alguns 
países, entre os quais destacam-se o caso da Enron2 WorldCom3 entre outros (REDE 

2 Enron Corporation era uma empresa de energia, commodities e serviços dos EUA, 
baseada em Houston, Texas. Em um dos controversos escândalos contábeis da última década, 
descobriu-se em 2001 que a empresa estava usando lacunas contábeis para esconder bilhões 
de dólares de dívidas incobráveis ao mesmo tempo em que inflacionava os ganhos da empresa. 
O escândalo resultou em acionistas perdendo mais de US $ 74 bilhões, enquanto o preço 
da ação da Enron caiu de cerca de US $ 90 para menos de US $ 1 em um ano. O escândalo 
resultou em acionistas perdendo mais de US $ 74 bilhões, enquanto o preço da ação da 
Enron caiu de cerca de US $ 90 para menos de US $ 1 em um ano. Uma investigação da SEC 
revelou que o CEO da empresa, Jeff Skillings, e o ex-CEO da Ken Lay, mantiveram bilhões de 
dólares em dívidas no balanço da empresa. Além disso, pressionaram a empresa de auditoria 
da empresa, Arthur Andersen, a ignorar o problema. Os dois foram condenados com base no 
testemunho do ex-empregado Sherron Watkins da Enron. No entanto, Lay morreu antes de 
cumprir o tempo na prisão, mas Jeff Skillings foi condenado a 24 anos de prisão. O escândalo 
levou à falência da Enron e à dissolução de Arthur Andersen.

3 A WorldCom era uma empresa americana de telecomunicações baseada em Ashburn, 
Virgínia. Em 2002, apenas um ano após o escândalo da Enron, descobriu-se que a WorldCom 
havia inflado seus ativos em quase US $ 11 bilhões, tornando-se, de longe, um dos maiores 
escândalos de responsabilidade. A empresa tinha baixado os custos da linha capitalizando em 
vez de gastá-los e inflacionou suas receitas fazendo inscrições falsas. O escândalo surgiu pela 
primeira vez quando o departamento de auditoria interna da empresa encontrou quase US 
$ 3,8 bilhões em contas fraudulentas. O CEO da empresa, Bernie Ebbers, foi condenado a 25 
anos de prisão por fraude, conspiração e arquivamento de documentos falsos. O escândalo 
resultou em mais de 30.000 cortes de empregos e mais de US $ 180 bilhões em perdas por 
investidores. A empresa tinha baixado os custos da linha capitalizando em vez de gastá-los 
e inflacionou suas receitas fazendo inscrições falsas. O escândalo surgiu pela primeira vez 
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JORNAL CONTÁBIL, 2018).
 Nos anos que se seguiram, inúmeros países passaram a dispensar mais atenção 

a este problema e publicaram códigos, leis e normativas que tratavam de promover 
a governança. Nos Estados Unidos, em 2002, foi publicada uma lei federal, Lei 
Sarbanes-Oxley, oficialmente denominada como Public Company Accounting Reform 
and Investor Protection Act., conhecida como SOx. A Sox visa aprimorar a governança 
corporativa e a prestação de contas, cujo objetivo é identificar, combater e prevenir 
fraudes que impactam no desempenho das empresas, garantindo o compliance 
(BORGERTH, 2005).

A Lei foi o resultado de uma rápida mobilização das autoridades norte americanas, 
na ânsia de minimizar, através de medidas concretas, os danos decorrentes das 
fraudes envolvendo a Enron, que foram seguidas pelos problemas encontrados nas 
demonstrações contábeis de empresas como a WorldCom e a Xerox (CANTIDIANO, 
2005, p. 20).

No Brasil, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC editou o Código 
das melhores práticas de governança corporativa, documento que define quatro 
princípios básicos de governança aplicáveis ao contexto nacional: transparência, 
equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa (IBGC, 2015).

Por sua vez, o Tribunal de Contas da União passou a desenvolver uma série de 
estudos para implementação da Governança no seio das instituições públicas. No 
ano de 2013 editou a primeira versão do Referencial Básico de Governança (RBG) 
para orientar e incentivar a implementação de boas práticas de governança por 
organizações públicas, material que se encontra em sua terceira edição.

O TCU sintetizou o conceito de governança pública organizacional, a qual 
compreende essencialmente os mecanismos de liderança, estratégia e controle 
postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, com vistas 
à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. 
Em síntese, são funções de governança avaliar, direcionar e monitorar. (TCU, 2020 
p.36, 37).

quando o departamento de auditoria interna da empresa encontrou quase US $ 3,8 bilhões 
em contas fraudulentas. O CEO da empresa, Bernie Ebbers, foi condenado a 25 anos de prisão 
por fraude, conspiração e arquivamento de documentos falsos. O escândalo resultou em 
mais de 30.000 cortes de empregos e mais de US $ 180 bilhões em perdas por investidores.
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Figura 2: Mecanismos da Governança Pública

Fonte: TCU, 2015, p.26

A instituição da Governança propicia ao ente público a melhoria de desempenho 
para a geração de valor, evitando a adoção de controles desnecessários e utilização de 
procedimentos meramente burocráticos. A utilização das boas práticas de governança 
cria contextos favoráveis à entrega dos resultados esperados pelos cidadãos com 
sustentabilidade (TCU, 2020, p. 15). 

De acordo com o TCU (2020, p.17) a governança pública organizacional envolve 
três atividades básicas realizadas pelos seus responsáveis: avaliar, dirigir e monitorar.

Figura 1 - Atividades da Governança. 

Fonte: TCU, 2020, p. 17

 A atividade de avaliação requer fundamentos em evidências, o ambiente, os 
cenários, as alternativas, o desempenho e os resultados atuais e os almejados. É 
necessário avaliar para poder direcionar. Direcionar, diz respeito a priorizar e orientar a 
preparação, a articulação e a coordenação de políticas e de planos, alinhando as funções 
organizacionais às necessidades das partes interessadas e assegurando o alcance dos 
objetivos estabelecidos. O direcionamento dá os critérios para o monitoramento. Por 



384

MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume IV

fim, o monitoramento se refere ao acompanhamento dos resultados, o desempenho 
e o cumprimento de políticas e planos, confrontando-os com as metas estabelecidas 
e as expectativas das partes interessadas. O monitoramento gera insumos para a 
avaliação (TCU, 2020 p.18,19).

Assim, para garantir que as organizações públicas atendam aos interesses 
da sociedade há um conjunto de práticas recomendadas pelo Código Brasileiro 
de Governança Corporativa, que devem ser observadas pelos gestores públicos, 
tais como: transparência; política de relacionamento com partes interessadas; 
avaliação de desempenho da alta administração; independência da auditoria interna; 
gerenciamento de riscos; e promoção de valores éticos e padrões de conduta. Nas 
entidades Públicas, tais práticas devem ser realizadas por instâncias de governança, 
que podem ser internas ou externas (TCU, 2020 p. 39).

As instâncias externas de governança são aquelas responsáveis pela fiscalização, 
pelo controle e pela regulação e são autônomas e independentes sem vinculação com 
as organizações públicas, como o Ministério Público, Tribunais de Contas, Congresso 
Nacional. Destaca-se ainda as instâncias externas de apoio à governança, que são 
aquelas responsáveis pela avaliação, auditoria e monitoramento independente, como 
exemplo são as auditorias independentes e o controle social organizado; quanto às 
instâncias internas de governança, são aquelas responsáveis por definir ou avaliar a 
estratégia e as políticas internas, bem como monitorar a conformidade e o desempenho 
destas. Exemplos dessas estruturas são os conselhos de administração ou equivalentes 
e a alta administração. Já as instâncias internas de apoio à governança são aquelas 
realizam a comunicação entre partes interessadas internas e externas à administração, 
bem como auditorias internas que avaliam os processos de governança e de gestão 
de riscos e controles internos, comunicando quaisquer disfunções identificadas à alta 
administração, tais como a ouvidoria, a auditoria interna, o conselho fiscal (TCU, 2020 
p. 40).

3. PRINCÍPIOS DE GOVERNANÇA PARA O SETOR PÚBLICO

Matias Pereira (2010, p.117) destaca os três princípios fundamentais de 
governança no setor público princípios baseado no estudo realizado pelo International 
Federation of Accountants (IFAC), denominado Governance in the public sector:  
Opennes (Transparência):  é requerido para assegurar que as partes interessadas 
(sociedade) possam ter confiança no processo de tomada de decisão e nas ações 
das entidades do setor público, na sua gestão e nas pessoas que nela trabalham; 
Integrity (Integridade): compreende procedimentos honestos e perfeitos. É baseada 
na honestidade, objetividade, normas de propriedade, probidade na administração 
dos recursos públicos e na gestão da instituição; Accountability (responsabilidade de 
prestar contas): as entidades do setor público e seus indivíduos são responsáveis por 
suas decisões e ações, incluindo a administração dos recursos públicos e todos os 
aspectos de desempenho e, submetendo-se ao escrutínio externo apropriado.

De acordo com o Código de Conduta formulado pelo Instituto Brasileiro de 
Governança Corporativa os princípios da governança são a Transparência, Equidade, 
Accountability e Responsabilidade Corporativa. 

Transparência consiste no desejo de disponibilizar para 
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as partes interessadas as informações que sejam de seu 
interesse e não apenas aquelas impostas por disposições de 
leis ou regulamentos. Não deve restringir-se ao desempenho 
econômico-financeiro, contemplando também os demais 
fatores (inclusive intangíveis) que norteiam a ação gerencial 
e que conduzem à preservação e à otimização do valor da 
organização. Equidade Caracteriza-se pelo tratamento justo 
e isonômico de todos os sócios e demais partes interessadas 
(stakeholders), levando em consideração seus direitos, 
deveres, necessidades, interesses e expectativas. Prestação 
de Contas (accountability) os agentes de governança devem 
prestar contas de sua atuação de modo claro, conciso, 
compreensível e tempestivo, assumindo integralmente 
as consequências de seus atos e omissões e atuando com 
diligência e responsabilidade no âmbito dos seus papéis. 
Responsabilidade Corporativa Os agentes de governança 
devem zelar pela viabilidade econômico-financeira das 
organizações, reduzir as externalidades negativas de seus 
negócios e suas operações e aumentar as positivas, levando 
em consideração, no seu modelo de negócios, os diversos 
capitais (financeiro, manufaturado, intelectual, humano, 
social, ambiental, reputacional etc.) no curto, médio e longo 
prazos. (IBGC, 2015, p.20-21)

Por sua vez, o Decreto nº 9.203/2017, que dispõe sobre a política de governança 
da administração pública federal, traz em seu bojo os seguintes princípios: capacidade 
de resposta; integridade; confiabilidade; melhoria regulatória; prestação de contas e 
responsabilidade; e transparência (BRASIL, 2017).

De acordo com o TCU (2020, p.45) a capacidade de resposta é a capacidade 
de responder de forma eficiente e eficaz às necessidades das partes interessadas, 
focando na satisfação das expectativas das pessoas em termos de qualidade, 
quantidade e rapidez dos serviços públicos prestados com os recursos limitados 
disponíveis. Integridade diz respeito às ações organizacionais e ao comportamento 
do agente público, referindo-se à adesão e alinhamento consistente aos valores, 
princípios e normas éticas comuns para sustentar e priorizar o interesse público sobre 
os interesses privados. Confiabilidade representa a capacidade das instituições de 
minimizar as incertezas para os cidadãos nos ambientes econômico, social e político. 
Uma instituição confiável tem que se manter o mais fiel possível aos objetivos e 
diretrizes previamente definidos, passar segurança à sociedade em relação a sua 
atuação e, por fim, manter ações consistentes com a sua missão institucional. 

Melhoria regulatória representa o desenvolvimento e a avaliação de políticas e 
de atos normativos em um processo transparente, baseado em evidências e orientado 
pela visão de cidadãos e partes diretamente interessadas. Transparência consiste em 
permitir que a sociedade obtenha informações atualizadas sobre operações, estruturas, 
processos decisórios, resultados e desempenho do setor público, disponibilizando, 
inclusive na forma de dados abertos, para as partes interessadas não apenas aquelas 
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impostas por disposições de leis ou regulamentos. Equidade e participação dizem 
respeito a promover tratamento justo a todas as partes interessadas, levando 
em consideração seus direitos, deveres, necessidades, interesses e expectativas. 
Accountability (prestação de contas e responsabilidade) diz respeito à obrigação 
que têm as pessoas ou entidades às quais se tenham confiado recursos, incluídas as 
empresas e corporações públicas, de assumir as responsabilidades de ordem fiscal, 
gerencial e programática que lhes foram conferidas, e de informar o cumprimento 
desses a quem lhes delegou essas responsabilidades (TCU,2020, P. 44-48).

4. GOVERNANÇA PÚBLICA E A NOVA LEI DE LICITAÇÕES

A crise fiscal dos anos 1980 exigiu novo arranjo econômico e político com a 
intenção de tornar o Estado mais eficiente, uma vez que este já não suportava tantas 
demandas com poucos recursos. Esse contexto propiciou discutir a governança na 
esfera pública e resultou no estabelecimento dos princípios básicos que norteiam as 
boas práticas de governança nas organizações públicas: transparência, integridade e 
prestação de contas (TCU, 2020 p.29).

A governança no setor público emerge em um cenário em que a sociedade exige 
que seus governantes empreguem os recursos públicos em sintonia com o interesse 
da sociedade, de forma transparente e eficaz, prestando contas de suas ações e 
aplicações destes recursos. A aplicação dos princípios da governança tem por escopo a 
busca da eficiência da gestão pública, resultando em políticas públicas efetivadas com 
o menor custo e uma maior qualidade nos serviços prestados, de forma transparente 
e planejada, evitando-se os desvios de recursos, de finalidade (TCU, 2020, p. 29).

A OCDE, buscando mecanismos de prevenção à corrupção, apresenta 
diretrizes sobre governança coorporativa em empresas públicas para utilização pela 
comunidade internacional. As diretrizes são recomendações aos governos para 
garantia de que eles operem com eficiência, transparência e responsabilidade. Em 
relação aos contratos públicos, a OCDE (2017) destaca que   continua sendo uma 
fonte inexplorada de prosperidade econômica e social. Ele representa 13% do PIB nos 
países da OCDE e 1/3 das despesas gerais do governo, mas continua sendo bastante 
burocrático, ineficiente e altamente vulnerável à corrupção. Como existem riscos de 
integridade em todo o processo de contratação pública, é necessária uma abordagem 
holística para a mitigação de riscos e prevenção da corrupção A Recomendação da 
OCDE sobre Contratos Públicos destaca vários  princípios de apoio mútuo que podem 
direta ou indiretamente prevenir a corrupção e estimular a boa governança e a 
responsabilização nos contratos públicos, quais sejam: integridade, transparência, 
participação das partes interessadas, acessibilidade, compras eletrônicas, fiscalização 
e controle (OCDE, 2017, p.05).

Por sua vez, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC define quatro 
princípios básicos de governança aplicáveis ao contexto nacional: transparência, 
equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa (IBCG, 2005).

Esses princípios podem ser seguidos tanto por organizações privadas como 
públicas. Matias Pereira (2010) Destaca:

A governança nas organizações públicas e privadas apresenta 
significativas similitudes. Levando-se em consideração que o 
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setor público e o privado possuem focos específicos, observa-
se que são comuns entre eles as questões que envolvem 
a separação entre propriedade e gestão, responsável 
pela geração dos problemas de agência, os instrumentos 
definidores de responsabilidades e poder, o acompanhamento 
e o incentivo na execução das políticas e objetivos definidos, 
entre outros. Verifica-se, em um sentido amplo, que os 
princípios básicos que norteiam os rumos dos segmentos 
dos setores privado e público são idênticos: transparência, 
equidade, cumprimento das leis, prestação de contas e 
conduta ética (MATIAS PEREIRA, 2010)

A governança das contratações pode ser descrita como a aplicação dos princípios 
e práticas de governança nos processos de aquisição das organizações. Nesse sentido, 
pode-se entender governança das aquisições como o conjunto de diretrizes, estruturas 
organizacionais, processos e mecanismos de controle que visam a assegurar que as 
decisões e as ações relativas à gestão das aquisições estejam alinhadas às necessidades 
da organização, contribuindo para o alcance das suas metas (TCU, 2020, p.36).

Os mecanismos de governança pública, delineado pelo TCU contempla a 
Liderança, Estratégia e Controle, cada um com práticas específicas para o melhor 
alcance das boas práticas de governança, conforme demonstrado na figura apresentada 
na sequência.

Figura 03: Mecanismos e práticas de Governança Pública

Fonte: TCU, 2020, p. 52
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Dentro desse contexto, a liderança é sinônimo de instâncias internas de 
governança e engloba os conselhos ou colegiados superiores e a alta administração 
da organização. Dentre os papéis da liderança encontra-se a avaliação do modelo de 
governança adotada com vista a ajustá-lo ao contexto e aos objetivos organizacionais, 
bem como a promoção da cultura de ética e integridade. Para tanto, algumas 
competências são requeridas nestes papéis, como conhecimentos, habilidades e 
atitudes adequadas voltadas aos objetivos. As três práticas que compõe o mecanismo 
de liderança se referem ao estabelecimento do modelo de governança, promoção da 
integridade e promoção da capacidade de liderança (TCU, 2020, p.42-43).

Em relação ao mecanismo da estratégia estão contempladas as práticas de gerir 
riscos, estabelecer a estratégia, monitorar o alcance dos resultados operacionais e 
monitorar o desempenho das funções de gestão. No mecanismo de controle estão 
contempladas as práticas de transparência, promoção da accountability, avaliação 
das partes interessadas e efetividade da auditoria interna (TCU, 2020, p.42-43).

Considerando os aspectos de governança definidos pelo TCU, os quais 
compreendem essencialmente o conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e 
controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão 
das aquisições, com objetivo de que as aquisições agreguem valor ao negócio da 
organização, com riscos aceitáveis, observa-se no texto da Nova Lei de Licitação 
diversos aspectos relativos a boas práticas de governança.

De início, o artigo 5º dispõe a necessidade de observar no processo licitatório 
vários princípios, conforme segue:

Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os 
princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, 
da publicidade, da eficiência, do interesse público, da 
probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, 
da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da 
motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, 
da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, 
da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e 
do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as 
disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 
1942 (BRASIL, 2021).

A observação de tais princípios resultam em boas práticas de governança, os 
quais estão contemplados nos mecanismos de governança de liderança, estratégia 
e controle. Do mesmo modo, os princípios do procedimento licitatório, descritos no 
artigo 11, podem ser relacionados mecanismos de governança.

Art. 11. O processo licitatório tem por objetivos:

I - Assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado 
de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, 
inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto;

II - Assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del4657.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del4657.htm
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como a justa competição;

III - evitar contratações com sobrepreço ou com preços 
manifestamente inexequíveis e superfaturamento na 
execução dos contratos;

IV - Incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional 
sustentável. (BRASIL, 2021).

Observa-se que a Nova Lei de Licitações destaca no parágrafo único do artigo 
11 a importância da governança das contratações, verificando a necessidade de 
implementação de processos de gestão de riscos e controles internos para avaliação 
e monitoramento os processos licitatórios e contratos. Esses processos podem ser 
relacionados aos mecanismos da governança pública.

Parágrafo único. A alta administração do órgão ou entidade 
é responsável pela governança das contratações e deve 
implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de 
riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar 
os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o 
intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no caput deste 
artigo, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar 
o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico 
e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e 
eficácia em suas contratações (BRASIL, 2021)

Nesse sentido, a nova lei de licitações preconiza que os entes públicos devem 
implementar processos e estruturas de governança, de modo a minimizar erros 
e fraudes com vista ao alcance dos objetivos, entre os quais o asseguramento da 
proposta mais vantajosa para a administração público, integrando nesse conceito 
de vantajosidade não apenas o aspecto financeiro, mas também a durabilidade e 
qualidade do bem ou serviço, atendo aos mecanismos de governança pública.

Outra inovação que atende às boas práticas de governança é determinação 
do programa de integridade, o qual deverá ser implantado pelo licitante vencedor, 
no prazo de 6 (seis) meses, contados da celebração do contrato de obras, serviços e 
fornecimentos de grande vulto conforme disposto no artigo 25, § 4º (BRASIL, 2021).

Em relação à transparência, destaca-se a determinação da forma eletrônica, como 
regra, sendo as licitações realizadas remotamente. A forma presencial será excepcional 
e deverá ser motivada, com gravação em áudio e vídeo da respectiva sessão pública 
(art. 17, §§ 2º e 5º); a criação de sistema informatizado de acompanhamento das obras, 
em que os cidadãos poderão acompanhar online o andamento das obras contratadas 
(art. 174, VI, b). Além disso, o artigo 174 da Nova Lei de Licitações determina a criação 
do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), sítio eletrônico oficial destinado 
à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos por esta Lei  o que confere 
transparência e a possibilidade de realização da accountability. O PNCP conterá, 
dentre outras informações, os planos anuais de contratação, os catálogos eletrônicos 
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de padronização, os editais de credenciamento e de pré-qualificação, os avisos de 
contratação direta e os editais de licitação e respectivos anexos, as atas de registros 
de preços, os contratos e termos aditivos, bem como as notas fiscais eletrônicas. O 
portal pretende divulgar, de forma centralizada e obrigatória, os atos exigidos pela 
nova legislação, facultando, aos órgãos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo 
e Judiciário de todos os entes federativos, a realização das contratações por meio 
do sistema que será disponibilizado no portal. O PNPC, entre outras funcionalidades 
deverá oferecer comunicação entre a população e representantes da Administração e 
do contratado designados para prestar as informações e esclarecimentos pertinentes. 
Tal dispositivo relaciona-se com os mecanismos de governança, proporcionando a 
transparência, accountability quando estabelece e divulga canais de comunicação 
com as diferentes partes interessadas e assegurar sua efetividade, consideradas as 
características e possibilidades de acesso de cada público-alvo (BRASIL, 2021).

Assim, observa-se que a lei foi construída sob a ótica da governança pública 
propiciando um conjunto de ferramentas que assegurem a correta utilização dos 
recursos públicos, a mitigação dos riscos, a transparência, a eficiência nas aquisições 
entre outros aspectos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os cidadãos atualmente têm participado de forma mais efetiva das ações 
governamentais, seja pelo incremento da educação, do desenvolvimento das 
comunicações e ferramentas tecnológica que propiciaram um avanço do controle 
social dos atos dos gestores públicos. A sociedade tem exigido dos seus representantes 
a gestão eficaz dos recursos públicos e a prestação de contas de suas ações.

Nesse contexto, a administração pública busca mecanismos que proporcionem 
uma atuação transparente, célere, eficiente para atender aos anseios da sociedade, 
e passa a incorporar nos seus processos de trabalhos e gestão as boas práticas de 
governança. Uma das suas principais atividades é a aquisição de bens e serviços, cuja 
relevância se destaca entre as demais. Essa atividade se beneficiará, indiscutivelmente 
das boas práticas de governança, que sendo adotadas, evitará os desperdícios 
de recursos, corrupção e ainda promoverá a aplicação correta de recursos, com 
sustentabilidade.

A Nova Lei de Licitações traz em seu bojo inovações, notadamente em relação 
a governança, determinando ao gestor público a obrigatoriedade de observar os 
mecanismos de governança pública, cujo objetivo primordial é assegurar a utilização 
eficiente de recursos mitigando os riscos na aquisição, para garantir que as organizações 
atuem conforme o interesse público efetivando políticas públicas de cunho social e 
econômico, fomentando o desenvolvimento.

Percebe-se a intenção do legislador em integrar no texto da Nova Lei de 
Licitação diversos mecanismos de liderança, estratégia e controle para avaliação, 
direcionamento e monitoramento dos processos licitatórios. A análise realizada 
evidenciou a existência destes mecanismos nos artigos da referida Lei, evidenciando 
a importância da governança na administração pública e em especial voltada para o 
processo de aquisições.

Resta, portanto, às Administrações Públicas a implementação destes mecanismos 
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em seus processos de aquisições, contribuindo para uma gestão pública mais íntegra 
e transparente, de modo a assegurar a efetivação de políticas públicas eficazes e 
promoção do bem-estar social, bem como propiciar mais transparências em seus atos 
possibilitando o exercício da accountability.
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