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APRESENTAÇÃO
“Pouco conhecimento faz com que as pessoas se sintam
orgulhosas. Muito conhecimento, que se sintam humildes.
É assim que as espigas sem grãos erguem desdenhosamente
a cabeça para o céu, enquanto que as cheias as baixam para
a terra, sua mãe.“ — Leonardo Da Vinci
Com grata satisfação apresentamos a 3ª Edição do “MP, Justiça e Sociedade”,
com uma coletânea de 24 (vinte e quatro) estudos realizados pelos integrantes do
Ministério Público do Paraná e comunidade acadêmica paranaense. A valiosa iniciativa
das autoras e dos autores resultou em importantes produções nas diferentes áreas do
conhecimento e com relevante interesse à atuação ministerial.
Num passado recente, acumular conhecimentos conferia significativo
reconhecimento e respeito às pessoas pelos seus pares. Mas isso pertence ao passado.
Estamos na era da informação e do compartilhamento dos saberes, uma era em que
o valor está em distribuir, em coparticipar, em tornar público o que se pensa, o que
se faz, o que se lê, o que se vê e o que se aprende. Aprender com o outro aprimora a
habilidade de “aprender a aprender” e aprender por toda a vida.
A valorização dos saberes e práticas ministeriais gera o aperfeiçoamento
funcional e estimula o permanente desenvolvimento da melhor aplicação do Direito
na promoção da dignidade humana, do Estado Democrático de Direito e da realização
dos valores éticos essenciais ao exercício da cidadania.
Os textos que integram esta edição foram selecionados a partir de um edital de
chamamento público de artigos, elaborado pelo MPPR, para fomentar a produção
de reflexões sobre questões jurídicas que tenham interesse no aprofundamento da
relação entre a teoria e a prática do Ministério Público brasileiro. Temas como violência
doméstica, garantia de direitos fundamentais, participação social, legitimação
democrática, acordo de não persecução penal, garantismo penal, responsabilização
dos agressores, proteção de dados pessoais e criptoativos, são alguns dos temas
abordados nesta edição.
Agradecemos o empenho dos autores e autoras que aqui compartilharam seus
saberes e multiplicaram os conhecimentos oriundos de suas destacadas pesquisas e
estudos acadêmicos. Esse ebook contribui, pois, para o diálogo institucional, fortalece
a cultura do aperfeiçoamento funcional e ajuda a construir a política do serviço ao
bem comum.
Boa leitura!
Curitiba, inverno de 2022.
Eduardo Cambi
Promotor de Justiça do MP/PR
Coordenador da Escola Superior do MP/PR
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E MECANISMOS DE ENFRENTAMENTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO: UMA ANÁLISE DA COMARCA DE SÃO MATEUS DO
SUL/PR
Ana Righi Cenci1
Paula Milena Nunes2
RESUMO: O presente artigo é resultado de uma análise das medidas protetivas

requeridas na Comarca de São Mateus do Sul/PR ao longo do ano de 2020 e 2021, a
qual considerou as informações fornecidas pelas vítimas e agressores no momento de
sua oitiva perante a autoridade policial, em relação ao local do fato, idade de ambos,
eventual relação do fato com o prévio consumo de substâncias entorpecentes pelo
agressor (álcool ou drogas ilícitas), tipo de relacionamento existente entre a vítima
e o agressor e existência de ação penal relacionada ao fato. O estudo, inicialmente,
conceitua a violência doméstica e indica algumas das formas pelas quais ela se
manifesta, conforme dispõe a Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha). Em um segundo
momento, propõe-se a análise dos dados observados nos referidos pedidos de medidas
protetivas de urgência, indicando as conclusões entendidas como mais relevantes.
Finalmente, faz-se uma breve análise sobre as possibilidades de intervenção do
Ministério Público no enfrentamento à violência doméstica e familiar.
PALAVRAS-CHAVE: Violência doméstica; lei Maria da Penha; medidas protetivas

de urgência; Ministério Público.
INTRODUÇÃO

Embora a aprovação da Lei nº 11.340/06 tenha trazido avanços significativos
no enfrentamento à violência doméstica e familiar, a efetiva aplicação da Lei tem
encontrado diversos obstáculos, seja no sistema de justiça (o qual atua nas situações
em que a violência já ocorreu), seja no âmbito preventivo, tendo em vista as
dificuldades de investimento em estruturas e recursos humanos suficientes para a
execução de uma política pública adequada.
O presente trabalho foi redigido a partir da experiência prática das autoras como
integrantes do Ministério Público do Estado do Paraná (Comarca de São Mateus do
Sul), uma das instituições responsáveis pela persecução criminal e pelo acolhimento
das vítimas de violência doméstica. Para a elaboração deste estudo, realizou-se o
levantamento dos dados constantes nos pedidos de medidas protetivas de urgência
requeridas na Comarca de São Mateus do Sul/PR, durante os anos de 2020 e 2021,
sistematizando-os por meio das informações fornecidas pelas vítimas e agressores

1
Promotora de Justiça no Ministério Público do Estado do Paraná. Mestre em Direito,
com área de concentração em Direitos Humanos (UNIJUI-RS). Especialista em Direito Público
(FMP-RS), em Direitos Difusos e Coletivos (FMP-RS) e em Ministério Público (ESMP-PR).
Bacharel em Sociologia.
2
Bacharel em Direito pelo Centro Universitário Vale do Iguaçu – UNIGUAÇU. Estagiária
de Pós-Graduação do MPPR na Comarca de São João do Triunfo/PR.
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no momento de sua oitiva perante a autoridade policial, em relação ao local do fato,
idade de ambos, eventual relação do fato com o prévio consumo de substâncias
entorpecentes pelo agressor (álcool ou outra substância entorpecente), tipo de
relacionamento existente entre a vítima e o agressor, envolvimento de crianças no
contexto de violência doméstica, eventual ocorrência de agressão anterior e existência
de ação penal relacionada ao fato.
Entende-se que tais informações são importantes para identificar os grupos
sociais e contextos em que as situações de violência doméstica são mais corriqueiras,
bem como traçar estratégias de enfrentamento a esse problema social. Destaca-se
que em 2020 foram registrados 134 pedidos de medidas protetivas de urgência, sendo
que, em 2021, foram 142 pedidos.
Nesse sentido, com vistas a dar maior concretude ao tema por meio de
fundamentos fáticos, a segunda parte deste artigo traz visibilidade à realidade
vivenciada pelas mulheres vítimas de violência doméstica e familiar na Comarca
de São Mateus do Sul/PR, sistematizando dados e estatísticas acerca dos casos de
violência contra a mulher em referida Comarca e efetuando uma análise das medidas
protetivas de urgência requeridas.
Desta forma, o presente estudo busca demonstrar que visibilizando essa
estrutura que compõe a sociedade desde os tempos mais remotos, compreendendo-a
e buscando alternativas para preveni-la e combatê-la, é possível trazer mudanças
significativas neste cenário, trazendo eficiência e aperfeiçoamento para as instituições
que possuem o dever de garantir os direitos humanos das mulheres. Por isso, a terceira
parte deste artigo busca apresentar os mecanismos de enfrentamento à violência
doméstica, utilizados e que podem ser utilizados, pelo Ministério Público do Estado
do Paraná.
O objetivo principal é estruturar uma rede efetiva e abrangente de proteção às
mulheres, através das instituições que compõem o sistema de justiça, indo além da
normatividade e de fundamentos jurídicos, considerando as condições peculiares da
realidade social das mulheres inseridas nessa situação.
A justificativa desta pesquisa encontra-se na necessidade de discussão acerca da
violência contra as mulheres, visibilizando esse problema na estrutura da sociedade
para o fim de buscar desestruturá-lo, garantindo assim a plena aplicação da Lei Maria
da Penha e consequentemente a efetivação dos direitos das mulheres.
1. BREVES APONTAMENTOS SOBRE AS FORMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SOBRE AS
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA

A violência doméstica constitui um problema social e histórico, que afeta
mulheres na maioria dos casos, por razões de gênero. Nesse sentido, a Declaração e
Plataforma de Ação da IV Conferência das Nações Unidas sobre a Mulher, importante
marco relacionado aos direitos das mulheres, conceituou, em seu parágrafo 118, que
“a violência contra a mulher é uma manifestação das relações de poder historicamente
desiguais entre mulheres e homens, que têm causado a dominação da mulher pelo
homem, a discriminação contra ela e a interposição de obstáculos ao seu pleno
desenvolvimento” (1995, p. 44).
A Lei 11.340/2006 foi editada como resposta à condenação do Brasil pela
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Comissão Interamericana de Direitos Humanos no caso “Maria da Penha”, em que o
País foi condenado, entre outras medidas, a promover adequadamente a proteção de
mulheres em situação de violência doméstica. Deve-se destacar que, em sua redação,
a Lei 11.340/2006 não previu nenhum tipo penal3, evidenciando que a finalidade
da legislação não é (ao menos não somente) a punição dos autores de violência
doméstica, mas sim a proteção às vítimas, mediante a atuação preventiva por meio
de políticas públicas que impeçam a prática de atos de violência e que, diante da
ocorrência destes, assegurem o adequado acolhimento às mulheres em situação de
violência.
A previsão específica de medidas protetivas de urgência tem, portanto, uma
finalidade essencialmente protetiva. O art. 22 da Lei 11.340/2006 assim dispõe:
Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar
contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar,
de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as
seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras:
I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com
comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei nº
10.826, de 22 de dezembro de 2003;
II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com
a ofendida;
III - proibição de determinadas condutas, entre as quais:
a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das
testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes
e o agressor;
b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por
qualquer meio de comunicação;
c) freqüentação de determinados lugares a fim de preservar a
integridade física e psicológica da ofendida;
IV - restrição ou suspensão de visitas aos dependentes
menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou
serviço similar;
V - prestação de alimentos provisionais ou provisórios.
VI – comparecimento do agressor a programas de recuperação
3
O único crime atualmente tipificado na Lei 11.340/2006 é o art. 24-A, o qual tornou
crime o descumprimento de medida protetiva de urgência, tornando infração penal específica
a violação da ordem judicial que defere alguma das medidas previstas no art. 22 da mesma
lei.
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e reeducação; e (Incluído pela Lei nº 13.984, de 2020)
VII – acompanhamento psicossocial do agressor, por meio
de atendimento individual e/ou em grupo de apoio. (Incluído
pela Lei nº 13.984, de 2020)
Referida Lei, em seu art. 5º, incisos I, II e III conceitua a violência doméstica e
familiar contra a mulher como “qualquer ação ou omissão baseada no gênero que
lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou
patrimonial no âmbito da unidade doméstica, da família, ou em qualquer relação
íntima de afeto”, sendo que o art. 7º especifica hipóteses de violência doméstica e
familiar, nos seguintes termos:
Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a
mulher, entre outras:
I - a violência física, entendida como qualquer conduta que
ofenda sua integridade ou saúde corporal;
II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta
que lhe cause dano emocional e diminuição da auto-estima
ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou
que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos,
crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento,
humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante,
perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização,
exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer
outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à
autodeterminação;
III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que
a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação
sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação
ou uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar,
de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar
qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio,
à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação,
chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule
o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos;
IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta
que configure retenção, subtração, destruição parcial ou
total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos
pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos,
incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades;
V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que
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configure calúnia, difamação ou injúria.
Importante salientar que essas hipóteses não são taxativas, podendo haver
outras formas de violência contra a mulher ainda não contempladas neste rol - como
é o caso da violência institucional, exemplificativamente, uma vez que, apesar de o
Brasil ter assumido a obrigação de atuar nos sistemas de justiça com uma perspectiva
de gênero, as mulheres ainda enfrentam diversos obstáculos no tocante ao acesso à
justiça, sendo esta também uma forma de violência contra a mulher4.
É frequente que as formas de violência se manifestem de modo conjunto ou seja, que a mulher em situação de violência enfrente diversas das hipóteses
elencadas na Lei 11.340/2006 e que a gravidade dos atos praticados pelo agressor
progressivamente se acentue - sendo este um ciclo que, caso não rompido, pode
resultar na mais grave das violências, com a prática de feminicídio.
Nesse contexto, a análise dos dados de violência doméstica a partir dos pedidos
de medida protetiva formulados pelas mulheres em situação de violência permite
traçar um diagnóstico da violência doméstica em um determinado território (no caso,
os municípios de São Mateus do Sul e Antônio Olinto, abrangidos pela Comarca de
São Mateus do Sul), identificando situações comuns vivenciadas pelas vítimas, bem
como analisando as medidas mais comumente requeridas no momento do registro
policial.
Os dados apresentados no tópico seguinte foram extraídos dos processos
cadastrados no sistema Projudi, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, como
requerimento de medida protetiva de urgência, durante os anos de 2020 e 2021, na
Comarca de São Mateus do Sul/PR. Não se pode ignorar o número de situações de
violência doméstica não notificados formalmente ao sistema de justiça, por inúmeras
razões. Deste modo, ainda que os dados a seguir apresentados não correspondam à
totalidade de casos de violência doméstica, são suficientes para algumas conclusões
a respeito da violência doméstica e familiar na Comarca.
2. DADOS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NA COMARCA DE SÃO MATEUS DO SUL/PR

4
Conforme explicita Fabiana Cristina Severi (2016, p. 576), “Com base em estereótipos
é que as mulheres, frequentemente, são retratadas como uma espécie de “categoria suspeita”
por parte das autoridades públicas: as crenças de que as mulheres exageram nos relatos
sobre violência ou mentem, de que utilizam o direito por motivo de vingança ou para obter
vantagem indevida, de que são corresponsáveis pelos crimes sexuais em razão de vestimenta
ou conduta inadequada, por exemplo, são, muitas vezes, levadas em consideração em
maior medida do que os princípios constitucionais como isonomia, boa-fé, devido processo
legal, ampla defesa na análise das provas processuais e na elaboração da decisão judicial.”.
Importante destacar que o reconhecimento de práticas de violência institucional ensejou
recentemente a edição da Lei 14.245/2021, a qual, entre outras alterações, acrescentou
os arts. 400-A e 474-A ao Código de Processo Penal, para prever expressamente que nas
audiências de instrução criminal (“em especial nas que apurem crimes contra a dignidade
sexual”) e sessões plenárias do Tribunal do Júri, todas as partes e demais sujeitos processuais
presentes no ato deverão zelar pela integridade física e psicológica da vítima, sob pena de
responsabilização civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz garantir o cumprimento do
disposto neste artigo, vedadas: I - a manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios
aos fatos objeto de apuração nos autos; II - a utilização de linguagem, de informações ou de
material que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas.
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A fim de contextualizar o território de abrangência da presente pesquisa, é
importante esclarecer que a Comarca de São Mateus do Sul/PR engloba os Municípios
de São Mateus do Sul e Antônio Olinto/PR. O Município de São Mateus do Sul está
situado na região sudoeste do Estado do Paraná (aproximadamente 150 quilômetros da
capital, Curitiba) e possui uma população estimada em 47.137 habitantes. O Município
de Antônio Olinto possui população estimada em 7.421 habitantes, conforme dados
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ambos os municípios possuem parte
significativa de sua população (cerca de 40%) vivendo em localidades rurais, nas quais
há maiores dificuldades de acesso aos serviços públicos (incluindo a Polícia Civil e
Militar, o Ministério Público e o Poder Judiciário).
Ao longo do ano de 2020 (01/01/2020 a 31/12/2020), foram registrados
134 pedidos de medidas protetivas de urgência. Já no ano de 2021 (01/01/2021 a
31/12/2021), foram registrados 144 pedidos de medidas protetivas de urgência.
Analisando-se o local de residência das requerentes, observa-se que, no ano
de 2020, 2 (duas) requerentes residiam em outros municípios, 113 (cento e treze)
requerentes na área urbana e apenas 19 (dezenove) na área rural. Já em 2021, 104
(cento e quatro) mulheres requerentes de medidas protetivas eram residentes da
área urbana e apenas 40 (quarenta) da área rural. Em relação a tais dados, cabe
destacar a flagrante desproporção entre a população residente em área rural em
ambos os municípios da Comarca e o número de medidas protetivas requeridas
por mulheres residentes em área rural. De acordo com informações constantes
nos endereços eletrônicos dos respectivos municípios, em São Mateus do Sul, a
população rural é estimada em 42%5 e, em Antônio Olinto, 91,7%6. Considerando o
total de habitantes em referidos municípios e a quantidade de medidas protetivas de
urgência registradas nos anos de 2020 e 2021 na Comarca de São Mateus do Sul, se
extrai que, provavelmente, a maioria das vítimas não está procedendo à denúncia da
violência - o que pode ser resultado de vários fatores como dependência financeira e/
ou emocional, medo do agressor, vergonha, questões culturais, dificuldade de acesso
à justiça ou mesmo por não se reconhecerem em situação de violência doméstica.
Observa-se que essa situação de silenciamento quanto à violência doméstica e familiar
contra a mulher é especialmente grave em relação às mulheres camponesas, pois,
da análise dos dados obtidos, infere-se que, em 2020, apenas 14% das vítimas eram
residentes de área rural, sendo de 27% este percentual em 2021. As vítimas residentes
em área urbana totalizam 72%, correspondendo a 104 das 144 medidas protetivas
de urgência requeridas em referido ano. Ou seja, há mais registros realizados pelas
vítimas residentes em áreas urbanas, do que pelas vítimas residentes em áreas rurais.
Diversos fatores podem justificar a pequena quantidade de medidas protetivas
requeridas por mulheres residentes em áreas rurais. É necessário reconhecer que
a rede de apoio das mulheres residentes em área rural pode ser mais precária se
comparada à das mulheres residentes em área urbana - seja pela maior distância física
em relação a outros parentes e vizinhos (o que dificulta a observação da situação de
violência por terceiros), seja pela maior dificuldade no tocante ao acesso à justiça.
5
Disponível
em:
https://www.saomateusdosul.pr.gov.br/portal/servicos/1005/
geografia. Acesso em 25 jan 2022.
6
Disponível em: https://antonioolinto.pr.gov.br/dados/. Acesso em 25 jan 2022.
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Isso porque muitas mulheres residentes em área rural não possuem condições
de, por si próprias, se locomoverem até uma Delegacia de Polícia ou ao Fórum da
Comarca, sequer tendo acesso adequado a meios de comunicação (por ausência de
aparelhos e pela má qualidade dos serviços de informática em grande parte da área
rural - onde não há sinal de internet ou celular, por exemplo). Além disso, as questões
relacionadas à desigualdade de gênero no âmbito rural possuem especificidades, pois
a divisão do trabalho entre homens e mulheres e a cultura machista, que estabelece
comportamentos como sendo adequados ou não para cada um dos gêneros, se faz
presente de modo mais acentuado do que na área urbana.
Quanto à presença de crianças ou adolescentes envolvidos no contexto de
violência doméstica, observou-se que, no ano de 2020, dos 134 (cento e trinta e
quatro) casos registrados, em 74 (setenta e quatro) deles haviam crianças envolvidas
no contexto de violência doméstica. De igual modo, em 2021, dos 144 (cento e
quarenta e quatro) casos, 73 (setenta e três) haviam crianças envolvidas. Esses
dados são alarmantes, considerando que em mais da metade dos casos haviam
crianças inseridas no meio, pois isso implica em consequências no desenvolvimento
saudável da criança que, presenciando violência doméstica e familiar ou convivendo
com as vítimas dessa violência, também são afetadas por esse contexto, direta ou
indiretamente, sofrendo violência psicológica.
Noutros termos, a prática de violência na presença ou com repercussão
sobre crianças ou adolescentes é problemática tanto por eventualmente colocálos em situação de risco real (sendo, inclusive, sujeitos favorecidos pelas medidas
protetivas, juntamente com suas genitoras, em muitos casos), quanto porque é um
elemento relevante para a reprodução da cultura de violência contra a mulher. A
violência doméstica passa a ser naturalizada pelos sujeitos que a presenciam, sendo
potencialmente reproduzida em seus relacionamentos futuros. A ocorrência de
violência na presença de crianças e adolescentes também produz impactos coletivos,
na sociedade em geral, na medida em que assegura a reprodução transgeracional
dessa violência, até mesmo na infância ou na vida adulta, perpetuando o ciclo que a
envolve e desestruturando as famílias (OLIVEIRA; RODRIGUES; CARVALHO, 2018).
Em relação à idade dos agressores, observou-se que, no ano de 2020 (em que
houve um total de 134 registros), 16 agressores possuíam menos de 25 anos de idade;
21 possuíam entre 25 e 29 anos de idade; 41 possuíam entre 30 e 39 anos de idade;
36 entre 40 e 49 anos de idade; 15 entre 50 e 59 anos de idade e 4 possuíam mais de
60 anos de idade. No ano de 2021 (total de 142 registros), 18 agressores possuíam
menos de 25 anos de idade; 23 possuíam entre 25 e 29 anos de idade; 40 possuíam
entre 30 e 39 anos de idade; 38 possuíam entre 40 e 49 anos de idade; 12 possuíam
entre 50 a 59 anos de idade e 11 tinham mais de 60 anos.
Observa-se, portanto, que a grande maioria dos agressores possui menos de
50 anos (totalizando 112 em 2020 e 119 em 2021 - respectivamente, 85% e 83%
dos pedidos de medida protetiva). Nesse grupo, chama-se a atenção, ainda, para o
significativo número de jovens em relação aos quais foi requerida medida protetiva
de urgência. Tais dados permitem observar, de certo modo, a persistência geracional
da cultura de violência contra a mulher e alerta para a necessidade de discutir a
violência doméstica com as crianças e adolescentes do sexo masculino, no sentido de
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desnaturalizar o machismo e a violência contra a mulher7.
Quanto à idade das vítimas (mulheres requerentes de medidas protetivas de
urgência), infere-se que, em 2020, 28 delas possuíam menos de 25 anos de idade;
17 possuíam entre 25 e 29 anos de idade; 46 possuíam entre 30 e 39 anos de idade;
30 entre 40 e 49 anos de idade; 8 entre 50 e 59 anos de idade e 5 possuíam mais
de 60 anos de idade. No ano de 2021 (total de 142 registros), 28 vítimas possuíam
menos de 25 anos de idade; 15 possuíam entre 25 e 29 anos de idade; 53 possuíam
entre 30 e 39 anos de idade; 28 possuíam entre 40 e 49 anos de idade; 11 possuíam
entre 50 a 59 anos de idade e 7 tinham mais de 60 anos. Tal como ocorre em relação
aos agressores, as mulheres em situação de violência também são, em sua grande
maioria, jovens (algumas, inclusive, ainda adolescentes). Observa-se que o maior
número de situações de violência ocorreram com mulheres jovens e adultas jovens,
as quais estão em idade ativa em termos de trabalho, muitas delas consolidando
sua independência financeira. O fato de existir um maior número de pedidos de
medidas protetivas das mulheres dessa faixa etária, contudo, também pode decorrer
de uma subnotificação da violência doméstica sofrida pelas mulheres mais velhas
(em especial, com mais de 50 anos). Isso porque as gerações mais novas estão tendo
mais condições de denunciar a violência doméstica, seja por conseguir nominá-la e
identificá-la em contextos que, em outros tempos, não seriam compreendidos como
violência, seja por ter mais acesso à informação e a meios de denúncia formal do que
as gerações anteriores.
Quanto ao vínculo entre vítima e agressor, verificou-se que, em relação a ambos
os anos, a grande maioria dos agressores são maridos, ex-maridos, conviventes ou
ex-conviventes da vítima, sendo esta uma situação infelizmente rotineira, o que
evidencia a desigualdade nas relações de poder conjugais, nas quais as mulheres
são historicamente subalternizadas e compreendidas como alguém que deve estar
submissa ao homem e às necessidades da família (especificamente, dar conta da
organização do ambiente doméstico).
Apesar da maioria dos agressores serem ex-conviventes/conviventes das vítimas,
a violência doméstica contra a mulher ocorre em todos os vínculos interpessoais,
existindo também requerimentos de medidas protetivas formulados por mães em
detrimento de seus filhos (geralmente no contexto de uso abusivo de substâncias
entorpecentes) e por irmãs em relação à irmãos.
Como referido no tópico anterior deste trabalho, as medidas protetivas de
urgência são autônomas em relação ao direito penal, pois não necessariamente uma
situação conceituada como “violência” pela Lei 11.340/2006 corresponda a um delito
tipificado pela legislação penal (e, ainda, em alguns casos, é possível que a mulher em
situação de violência queira a fixação de medidas protetivas e não pretenda a punição
do agressor na esfera penal - o que pode ocorrer nos casos de crimes cuja persecução
depende da representação da vítima). Contudo, verifica-se que a grande maioria dos
7
Nesse sentido, cabe destacar que é comum a narrativa, em audiências de instrução
criminal nas quais os acusados são bastante jovens (menos de 25 anos de idade), de que
as ameaças ou agressões praticadas contra suas namoradas, companheiras ou esposas
ocorreram porque as atividades domésticas não haviam sido realizadas de forma “adequada”
ou porque entendiam que a mulher, de algum modo, não havia cumprido alguma função
entendida como exclusivamente sua no âmbito doméstico.
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pedidos de medida protetiva se fundamentaram em situações que deram causa a
um processo criminal. Nesse contexto, das 134 (cento e trinta e quatro) medidas
protetivas requeridas no ano de 2020, apenas 15 não geraram processo criminal. Em
2021 do total de 144 (cento e quarenta e quatro) medidas protetivas de urgência,
apenas 33 (trinta e três) não originaram processo criminal. Os processos originados
versam sobre diversos delitos, tais como ameaça, lesão corporal, vias de fato, invasão
de domicílio, estupro, dano, perturbação da tranquilidade, perturbação do sossego,
perseguição, descumprimento de medidas protetivas de urgência, constrangimento
ilegal, furto, roubo, sequestro e cárcere privado, perseguição e divulgação de cena de
sexo ou de pornografia.
Quanto à vinculação da situação de violência ao prévio consumo de álcool ou
outros entorpecentes pelo agressor, constatou-se que, em 2020, 55 dos 134 casos
ocorreram em contexto de consumo de bebida alcoólica e/ou drogas ilícitas. No ano
de 2021, das 144 (cento e quarenta e quatro) casos registrados, em 62 (sessenta e
dois) ocorreu o consumo prévio de bebida alcoólica e/ou drogas ilícitas. Frise-se que,
nesse contexto, observou-se que o consumo do álcool ocorre em maior proporção
do que as drogas ilícitas. Diante disso, evidencia-se a necessidade de olhar para esses
dados também por um viés de saúde pública, eis que o uso abusivo de álcool e/ou
drogas ilícitas, apesar de não ser a causa das violências perpetradas, é responsável
por influenciá-las e potencializá-las. Por outro lado, também pode-se extrair que
consumo pode ser também um resultado, na medida em que a violência atua como
fonte propulsora do uso e vice-versa, gerando um ciclo vicioso de consumo seguido
de atos violentos (SOARES; FERNANDES; CUNHA; SOUZA, 2021).
Quanto à reincidência8, com base nas declarações das vítimas, no ano de 2020,
infere-se que em 74 das 134 medidas requeridas as vítimas declararam ter sofrido
agressão anterior, sendo que em 59 casos as vítimas nada declararam quanto a isso e
apenas em 1 a vítima declarou não ter sofrido agressão anterior. Por sua vez, em 2021
observou-se uma diminuição no número de situações de reincidência, pois entre os
144 casos ocorridos, apenas em 49 deles as mulheres relataram ter sofrido violência
anterior pelo mesmo agressor, em 6 declararam não ter sofrido violência anterior e
em 88 nada mencionaram a respeito disso. Salienta-se que as violências declaradas
pelas vítimas consistiram em violências física, psicológica, moral e sexual, sendo mais
frequentes as violências físicas e psicológicas.
Cabe destacar que a reincidência (reiteração) na violência doméstica está
diretamente ligada ao ciclo da violência e à forma como ele se manifesta. Considerando
que grande parte das reiterações são praticadas por maridos e/ou companheiros das
vítimas, em que geralmente é maior o período de vínculo entre eles, sendo casos
revestidos de maior grau de complexidade, é frequente que a mulher em situação de
violência permaneça nessa situação, impedindo a ruptura, o que mantém a violência

8
O conceito de reincidência aqui não corresponde ao conceito jurídico de prática
de um novo fato tipificado como crime, mas sim ao senso comum - ou seja, reincidência
simplesmente uma nova ocorrência de situação de violência (não necessariamente com
persecução penal anterior). Ou seja, para fins deste estudo, consideram-se reincidentes os
sujeitos conforme o relato das vítimas acerca de eventual agressão anterior, não necessitando
que tenha sido registrada ou que o agressor tenha sido processado anteriormente, eis que
muitos crimes não são registrados.
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e ocasiona a reincidência. Vários fatores contribuem para que isso aconteça: o vínculo
afetivo existente; a existência de filhos menores; a dependência da vítima em relação
ao agressor (financeira ou emocional); acreditar que a situação não se repetirá; o
medo de novas agressões; ou mesmo não se reconhecer em situação de violência
doméstica e familiar (VASCONCELOS; CAVALCANTE, 2019). Frise-se que a estrutura
patriarcal na qual a sociedade foi fundada naturalizou a violência contra a mulher,
fazendo com que muitos homens se considerem legitimados a assim agir, o que
favorece a reiteração de atos de violência contra a mulher. É também o que ocorre
quanto aos ex-maridos ou ex-companheiros da vítima, sendo especialmente perigoso
o período de tentativa de ruptura do ciclo da violência, em que o homem percebe
estar perdendo o poder sobre a ex-companheira, tornando-se ainda mais agressivo
após a chamada “fase de arrependimento” não prosperar9.
Do comparativo entre as medidas protetivas de urgência requeridas nos anos
de 2020 e 2021 observa-se a persistência de um padrão, não havendo significativas
quedas ou acréscimos de registros, verificando-se, ainda, haver semelhança nos
dados, sendo mantida a estrutura que compõe a violência doméstica e familiar contra
a mulher em relação aos aspectos analisados neste trabalho.
3. MECANISMOS DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

Incumbe ao Ministério Público nas situações de violência contra a mulher,
conforme dispõem os artigos 25 e 26 da Lei 11.343/2006, a seguir transcritos:
Art. 25. O Ministério Público intervirá, quando não for
parte, nas causas cíveis e criminais decorrentes da violência
doméstica e familiar contra a mulher.
Art. 26. Caberá ao Ministério Público, sem prejuízo de outras
atribuições, nos casos de violência doméstica e familiar contra
a mulher, quando necessário:
I - requisitar força policial e serviços públicos de saúde, de
educação, de assistência social e de segurança, entre outros;
II - fiscalizar os estabelecimentos públicos e particulares de
atendimento à mulher em situação de violência doméstica e
familiar, e adotar, de imediato, as medidas administrativas
ou judiciais cabíveis no tocante a quaisquer irregularidades
9
De acordo com classificação adotada pelo Instituto Maria da Penha, o ciclo da
violência é composto por três fases, sendo a primeira o início do aumento da tensão na
relação, em que o indivíduo começa a demonstrar comportamentos agressivos, logo após
passando para a segunda fase, em que efetivamente ocorre os atos de violência, contudo,
diante da consequência de distanciamento da vítima do agressor, ocorre a terceira fase, em
que o agressor se mostra arrependido visando reconciliar-se com a vítima, exercendo sobre
ela poder psicológico para persuadi-la e, logrando êxito nesse intento, o ciclo se repete,
favorecendo a reiteração.
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constatadas;
III - cadastrar os casos de violência doméstica e familiar contra
a mulher.
Na esfera penal, além de promover a ação penal para responsabilização do
agressor, o Ministério Público possui a importante função de fiscalizar, desde a fase
inquisitiva até o fim da ação penal, se as demais autoridades que compõem o sistema
de justiça estão identificando o contexto de violência doméstica e agindo de modo a
atender às necessidades da vítima desde a ocorrência do crime.
Durante a ação penal, é relevante que o Promotor de Justiça busque oportunizar
espaços de fala à vítima, adotando uma postura que a permita contextualizar e narrar
o contexto de violência, se assim desejar. É fundamental não adotar uma perspectiva
reducionista do fato, no sentido de ignorar o contexto histórico, social e familiar
em que o delito ocorreu - pois, muitas vezes, o processo judicial é também a única
oportunidade de fala da vítima.
É imprescindível que o(a) Promotor(a) de Justiça atue efetivamente com
perspectiva de gênero, pois os delitos praticados no âmbito familiar contra a mulher
possuem especificidades se comparados aos demais crimes, sobretudo por colocarem
em evidência os graves problemas sociais e culturais decorrentes do machismo, a
divisão social do trabalho entre homens e mulheres e dos papéis sociais historicamente
atribuídos a cada gênero. Nesse sentido afirma Fabiana Cristina Severi (2016, p. 574):
A adoção de uma perspectiva de gênero no âmbito do sistema
de justiça é uma obrigação internacional que o Brasil assumiu
ao ratificar os tratados internacionais e interamericanos
de direitos humanos das mulheres, nos quais se obrigou a
garantir um tratamento igualitário a homens e mulheres nos
tribunais de justiça e a eliminar toda forma de discriminação
contra as mulheres, entre as quais as práticas baseadas em
funções estereotipadas de inferioridade ou superioridade
entre os sexos e/ou gêneros.
A Lei Maria da Penha determinou às instituições a concretização de ações de
enfrentamento à violência doméstica e familiar, as quais devem ser interpretadas
e aplicadas rompendo ideologias patriarcais e considerando as peculiaridades das
mulheres em situação de violência - tais como questões de classe, raça, etnia e
sexualidade, bem como as condições em que essa violência se desenvolve e o impacto
gerado na vivência das mulheres (OLIVEIRA e TAVARES, 2014).
Nesse sentido, além da atuação processual na esfera criminal (mais comumente
lembrada quando se fala em violência doméstica), é fundamental a atuação do
Ministério Público na esfera processual cível (pois muitas situações de violência
contra a mulher repercutem, por exemplo, em processos de família e em processos
na área da infância) e no âmbito extrajudicial, sobretudo para assegurar o adequado
funcionamento da rede de atendimento às mulheres em situação de violência.
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No âmbito extrajudicial, além de fiscalizar a existência do serviço de atendimento
às vítimas na esfera assistencial, é relevante assegurar que os profissionais responsáveis
pelo atendimento das mulheres em situação de violência estejam efetivamente
capacitados para atendê-las. É relevante que o Ministério Público conheça os serviços
de acolhimento às vítimas prestados no respectivo território, a fim de encaminhar
adequadamente as situações violência apresentadas à Promotoria de Justiça. Na
esfera da assistência social e da saúde pública, mostra-se imprescindível serviços
de atendimento psicológico às vítimas (individualizado e em grupos de diálogo),
bem como outros serviços que auxiliem as mulheres em situação de violência a se
perceber nessa condição e as possibilitem romper o ciclo de violência no qual estão
comumente inseridas.
Outro fator que impede as vítimas de romper com este ciclo de violência é a
dependência financeira do agressor. Desta forma, é fundamental a adoção de políticas
públicas voltadas à proteção emergencial e à progressiva emancipação dessas
mulheres - tais como a oferta de um abrigo temporário para que possam ficar em
segurança no período imediatamente posterior à agressão; a obtenção de emprego e
a capacitação profissional (pois não é raro que as mulheres em situação de violência,
por terem permanecido longos períodos exclusivamente no ambiente doméstico,
tenham dificuldades em se colocar no mercado de trabalho e obter renda para seu
próprio sustento).
Cabe lembrar que muitas vezes a violência sofrida deixa marcas, como lesões,
membros ou órgãos incapacitados total ou parcialmente, entre outros, sendo
necessário assegurar o atendimento adequado também no âmbito da saúde física,
bem como capacitar os profissionais de saúde acerca de como identificar e agir
nesses casos. Além de proporcionar a recuperação física propriamente dita, superar
as marcas deixadas pela violência no corpo da mulher é imprescindível para que ela
possa superar a situação ocorrida e planejar seu futuro sem resquícios físicos da
violência sofrida10.
A fiscalização das medidas protetivas de urgência, com visitas periódicas ao
domicílio da vítima, também torna mais efetivo o processo de enfrentamento à
violência contra a mulher, trazendo ainda mais segurança para a vítima (sendo que
tal procedimento já é adotado em algumas Comarcas do Paraná pela Polícia Militar).
Ainda, outra medida importante seria assegurar a assistência jurídica às mulheres
em situação de violência doméstica, conforme já dispõe o art. 27 da Lei Maria da
Penha. Nesse sentido, afirma Ela Wiecko Volkmer de Castilho:
A determinação legal de que a mulher em situação de violência
doméstica e familiar seja acompanhada de advogado,
10
Tal ponderação se mostra especialmente relevante nas agressões praticadas com
emprego de faca. Entre os casos analisados em 2021, pelo menos três deles ocorreram
mediante o emprego de “facão”, sendo que os golpes foram desferidos no rosto das vítimas,
deixando cicatrizes bem aparentes e alterando totalmente a imagem (e a autoestima) das
vítimas. No mesmo sentido, uma das situações analisadas importou na perda, pela vítima,
de dois dentes da frente - mostrando-se fundamental para o adequado enfrentamento da
situação de violência o atendimento odontológico da vítima (o qual somente foi providenciado
pelo Município de residência após requisição do Ministério Público).
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em todos os atos processuais, cíveis e criminais (art. 27)
não está sendo cumprida. A assistência jurídica faz uma
diferença enorme para as mulheres, pois lhes dá condições de
entender o processo judicial e de ficarem menos vulneráveis
às argumentações utilizadas pela defesa dos agressores e
mesmo de juízes/juízas e de promotores/promotoras que
buscam o arquivamento em nome da preservação da família.
O cumprimento da exigência legal de assistência judiciária
é um tema que deveria merecer do Ministério Público uma
atenção maior.
Nesse contexto, é fundamental que o Ministério Público assegure às vítimas o
adequado conhecimento sobre seus direitos ao longo de todo o processo - inclusive
a fim de não reproduzir novamente, no âmbito judicial, a disparidade de poder
entre vítima e agressor que ensejou a própria atuação jurisdicional, já que o réu,
evidentemente, estará assistido por advogado.
Além disso, deve-se estar atento às peculiaridades de cada Município e Comarca
(como é o caso da expressiva população rural existente na Comarca analisada), pois
diferentes circunstâncias podem impedir ou dificultar o acesso das vítimas ao sistema
formal de justiça. No caso do Município de Antonio Olinto, por exemplo, entendese que a realização de atendimento descentralizado (atualmente em curso nas
Promotorias de Justiça) é relevante para que as mulheres em situação de violência
consigam acessar o serviço prestado pelo Ministério Público.
Finalmente, é importante a promoção de políticas públicas de educação em gênero,
já na infância e adolescência, como ferramenta para romper a transgeracionalidade
da violência doméstica e familiar contra a mulher, que muitas crianças acabam
vivenciando e naturalizando em seu cotidiano (OLIVEIRA; RODRIGUES; CARVALHO,
2018).
O enfrentamento da violência doméstica (uma das mais cruéis manifestações da
desigualdade de gênero) deve ser encarado como prioridade pelo Ministério Público,
pois, a partir dessa atuação, além da imprescindível proteção à vítima específica de
cada caso, progride-se gradualmente em direção a uma sociedade de maior igualdade
entre homens e mulheres (tal como determina o art. 5º, caput, da Constituição
Federal).
Contudo, deve-se ter em mente que a atuação como titular da ação penal (art.
129, I da CF) para responsabilização dos agressores, embora relevante, é insuficiente
para enfrentar o cenário de violência contra a mulher no ambiente doméstico e
familiar. Ao lado da atuação da atuação na esfera penal, deve estar o conhecimento,
a articulação e a fiscalização adequada da rede de atendimento às mulheres e a
permanente discussão sobre as formas de superação do machismo (que determina
os lugares ocupados por homens e mulheres em nossa sociedade).
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da análise de dados extraídos das medidas protetivas requeridas na
Comarca de São Mateus do Sul/PR, a qual engloba também o município de Antônio
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Olinto, buscou-se apresentar no presente trabalho um panorama geral das situações
de violência doméstica contra a mulher que foram levadas até o Poder Judiciário
mediante o requerimento de medidas protetivas de urgência durante os anos de 2020
e 2021. Os dados avaliados no presente estudo são aqueles apresentados pela própria
vítima quando do requerimento de medida protetiva junto à autoridade policial.
Além das informações apresentadas neste texto, foram analisados também os
locais de residência das vítimas, especificando os bairros do Município de São Mateus,
bem como qual o tipo de medida protetiva solicitada pela vítima - os quais foram
compartilhados com a equipe do CREAS de São Mateus do Sul, com a finalidade de
otimizar a atuação do Município em relação à proteção das vítimas.
Sabe-se que o registro policial de um fato ou o requerimento de uma medida
protetiva é apenas um elemento específico dentro de um cenário de violência vivido
em um núcleo familiar. Quantificar as informações declaradas pelas vítimas permite
traçar estratégias de intervenção mais eficazes para o enfrentamento da violência
doméstica (especialmente, no caso da Comarca de São Mateus do Sul, a partir
da identificação dos principais grupos etários de vítimas e agressores; do local de
residência das vítimas e da associação da violência com o consumo de substâncias
entorpecentes).
Da análise dos dados apresentados neste trabalho, entende-se como principais
desafios a mudança cultural relacionada ao machismo e ao comportamento dos
homens como sendo “proprietários” de suas mulheres e companheiras; a atenção
ao uso abusivo de álcool, considerando ser este uma substância lícita e comumente
percebida como inofensiva - mas presente em um número significativo de situações de
violência; e a maior divulgação sobre o conteúdo da Lei Maria da Penha (especialmente
sobre a possibilidade de pleitear medidas protetivas de urgência independentemente
da existência de um ilícito penal).
É inaceitável que, mesmo com as mudanças sociais e debates relacionados
à questão de gênero nos últimos anos, homens e mulheres jovens continuem
reproduzindo comportamentos que reforçam os estereótipos de gênero e o lugar
histórico de submissão das mulheres à violência masculina dentro do ambiente
doméstico. A superação desse cenário depende da promoção de educação relacionada
ao gênero no ambiente escolar, familiar e social de modo geral.
O consumo abusivo de álcool, também considerado um elemento cultural (o qual
ganha ênfase em determinadas regiões do Estado), é responsável por, se não gerar,
ao menos facilitar a ocorrência da violência - pois são muitas as vítimas que narram
que provavelmente o fato não teria ocorrido se o agressor não estivesse embriagado.
Tal circunstância alerta para a importância da atuação articulada entre os sistemas de
saúde, assistencial e judicial.
A partir da realidade social vivenciada pelas mulheres vítimas de violência
doméstica na Comarca de São Mateus do Sul, buscou-se demonstrar as possibilidades
de intervenção do Ministério Público no enfrentamento a essas violências através de
uma perspectiva de gênero, enaltecendo a insuficiência do enfrentamento à violência
doméstica mediante a atuação exclusivamente na esfera penal.
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DESAFIOS DA INCORPORAÇÃO TRANSVERSAL DA PERSPECTIVA DE
GÊNERO E ÉTNICO-RACIAL PARA A GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA ÀS
MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA
Ana Claudia Silva Abreu1
Natália de Souza Santos2
RESUMO: O presente artigo trata do acesso à justiça das mulheres em situação

de violência sob a perspectiva de gênero e étnico-racial, analisando os desafios de
sua incorporação com base no Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero
do CNJ (2021). Para tanto, foram feitos apontamentos e comentários sobre os marcos
normativos que respaldam os direitos humanos das mulheres e acesso à justiça, como
a Convenção Sobre Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher, a
Convenção Interamericana Para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher,
ou Convenção de Belém do Pará, e a Lei Maria da Penha. Posteriormente, buscouse conceituar e analisar os estereótipos que podem estar presentes nas decisões
judiciais, os quais envolvem gênero, classe, raça, sexualidade etc., em um sistema
de justiça visto por meio de uma perspectiva androcêntrica e patriarcal. O Protocolo
do CNJ é um documento que orienta a atuação dos magistrados e magistradas nos
processos judiciais, buscando decisões que se livrem desses estereótipos e avaliem os
fatos sob o prisma de gênero, e que englobem marcadores como raça, gênero, classe
e sexualidade. Além disso, é essencial um olhar interseccional, traduzido na análise
do modo pelo qual as condições estruturais atravessam os corpos, para que mulheres
negras não sejam silenciadas e invisibilizadas.
PALAVRAS-CHAVE: Violência contra a mulher; acesso à justiça; perspectiva de

gênero.

INTRODUÇÃO

O sistema de justiça criminal, ao invés de garantir o acesso à justiça às mulheres
em situação de violência, por meio das suas práticas institucionais, calcadas em
parâmetros hegemônicos de cunho patriarcal e colonialista, produz silenciamento e
reproduz condutas discriminatórias contra as mulheres, sobretudo as racializadas e
empobrecidas.
Desse modo, em que pese a existência de marcos normativos internacionais que
garantem o amplo acesso à justiça aos grupos vulnerabilizados e o reconhecimento
desse direito pela Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), nas suas práticas, o sistema
de justiça continua agindo em cumplicidade com as estruturas sexistas e racistas do
Brasil e promovendo a exclusão social dos sujeitos, em razão da raça, gênero, classe
social, sexualidade, dentre outros marcadores.
1
Doutora e Mestre em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná – UFPR.
Professora de Direito Penal do Centro Universitário Campo Real.
2
Pós-graduada em Direito Penal e Processual Penal pela Faculdade Única de Ipatinga.
Assistente de Promotoria no MPPR.
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Em novembro de 2021, o Conselho Nacional de Justiça publicou o Protocolo
para julgamento com perspectiva de gênero 2021, um importante documento que
orienta a atuação dos magistrados e magistradas para uma tomada de decisão que
questione um quadro histórico que permitiu e tem permitido as violações de direitos
das mulheres em nosso país. Ainda, o Protocolo deixa clara a necessidade urgente
de utilização de outras categorias de análise que levem em conta as dimensões de
gênero, raça, classe e sexualidade na atuação do sistema de justiça.
O objetivo desse ensaio é analisar os desafios que são impostos à magistratura
nacional para incorporar esse recorte transversal, que intersecciona raça, gênero,
classe e sexualidade, para pensar em que medida o Protocolo para julgamento com
perspectiva de gênero assegura o acesso à justiça às mulheres em situação de violência.
Para atingir esse objetivo, o artigo foi dividido em três partes. Inicialmente, serão
apresentados os marcos normativos convencionais e legais que respaldam o acesso à
justiça às mulheres, em seguida, será examinada a atuação do sistema de justiça nos
casos de violência contra a mulheres e a reprodução de estereótipos de gênero, raça,
classe e sexualidade. Por fim, com base na abordagem interseccional, será analisada
a discriminação contra as mulheres negras e os desafios para a implementação das
diretrizes trazidas no documento, considerando que o sistema de justiça criminal
opera por parâmetros sexistas e racistas.
1. MARCOS NORMATIVOS LEGAIS E CONVENCIONAIS QUE RESPALDAM O ACESSO À
JUSTIÇA DAS MULHERES

Os marcos normativos que respaldam os direitos das mulheres e a garantia
de acesso à justiça ao longo das últimas décadas possibilitaram a mulher a receber
proteção legal e adentrar espaços que antes não ocuparia.
O ingresso da perspectiva de gênero no direito e no sistema de justiça deu-se a
partir do desenvolvimento da teoria feminista e discussões em torno das categorias
mulher, sexo, gênero e violência (CAMPOS, 2018, p. 34). Inicialmente, o termo
“mulheres” foi utilizado em substituição ou equivalente a “gênero” e “sexo” (SCOTT
apud CAMPOS, 2018, p. 34). Posteriormente, distinguiu-se sexo/gênero e assinalada
a expressão “violência baseada em gênero”. A partir disso, a inclusão da perspectiva
de gênero veio por meio da legislação internacional, em instrumentos internacionais
de direitos humanos que incluíram o termo “mulheres” (CASTILHOS; CAMPOS apud
CAMPOS, 2018, p. 34).
Em linha cronológica, a Convenção Sobre Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação Contra a Mulher (CEDAW), de 1979, é o primeiro tratado internacional
que trata amplamente sobre os direitos humanos da mulher, visando promover
direitos em busca da igualdade de gênero e reprimir discriminações.
O conceito de discriminação contra a mulher em seu art. 1º traz uma definição
conforme “sexo”, definição que evidencia os primeiros estudos feministas que
igualaram gênero a mulheres (CAMPOS, 2018, p. 35). Posteriormente, o Comitê da
CEDAW, na Recomendação Geral nº 33, teceu questões gerais e recomendações sobre
o acesso das mulheres à justiça, distinguindo sexo de gênero:
A discriminação pode ser dirigida contra as mulheres por
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motivo de sexo e gênero. Gênero refere-se a identidades,
atributos e papéis socialmente construídos para mulheres e
homens e ao significado cultural imposto pela sociedade às
diferenças biológicas, que se reproduzem constantemente no
sistema de justiça e suas instituições. Em virtude do artigo 5
(a) da Convenção, os Estados partes têm a obrigação de tornar
visíveis e remover as barreiras sociais e culturais subjacentes,
incluídos os estereótipos de gênero, que impedem as mulheres
de exercer e reivindicar seus direitos e seu acesso a remédios
efetivos. (ONU, 2015, p. 4).
A referida recomendação trata ao seu todo sobre o acesso das mulheres à
justiça. Importante pontuar que o Comitê da CEDAW continuou evoluindo os estudos
e conceituações sobre mulher, gênero e sexo, discriminação, estereótipos e violência
de gênero, emitindo recomendações para o Estados partes, entendendo a medida
como necessária e essencial à realização dos direitos previstos na Convenção. Ou seja,
apesar de formalmente garantido o acesso à justiça, na prática, o Comitê observou
vários obstáculos e restrições, incluindo a falta de proteção jurisdicional efetiva dos
Estados partes, devido a fatores estruturais de discriminação e desigualdade, que
violam persistentemente os direitos humanos das mulheres.
Isto também é evidente na Recomendação nº 19 da CEDAW, por exemplo, sobre
violência contra as mulheres, de 1992. O Comitê observou que nem todos os relatórios
dos Estados-parte demonstravam adequadamente a relação de discriminação contra
as mulheres, a violência e as violações de direitos humanos e liberdade. Porém, é
necessário que os referidos Estados examinem suas políticas e leis, para adotar
medidas positivas a fim de eliminar todas as formas de violência contra as mulheres.
Deste modo, passou a tecer comentários de recomendação de interpretação da
Convenção.
Em âmbito nacional, foi promulgada em 1996, pelo Decreto nº 1.973, a
Convenção Interamericana Para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher,
ou Convenção de Belém do Pará (1994). O documento traz a definição de violência
contra a mulher, seus direitos, deveres dos Estados e mecanismos de proteção.
O vigor da Convenção hoje pode ser visto por quatro premissas iniciais presentes
no Guia para la Aplicación de la Convención Internamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violência contra la Mujer, que servem de base para sua interpretação
atual, pois foram guia para formulação e aplicação de legislações no interior dos países
signatários, como ocorreu com a formalização da Lei Maria da Penha (ALMEIDA;
BANDEIRA, 2015, p. 507), sendo a seguir condensadas a partir da interpretação de
Almeida e Bandeira (2015, p. 507-509):
A violência contra as mulheres constitui uma violação dos direitos humanos –
não é um problema de âmbito privado, é questão pública demandante de prevenção,
erradicação e punição, e os Estados devem tomar medidas para combatê-la, inclusive
respondendo por atos e omissões de seus agentes e outras ações privadas que
coloquem em risco a vida das mulheres.
A violência contra as mulheres é uma ofensa à dignidade humana e uma
manifestação das relações de poder historicamente desiguais entre homens e
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mulheres. Isto significa que não é um fenômeno isolado, mas multifatorial, sendo sua
raiz em comum a desigualdade, fruto de circunstâncias histórico-sociais que legitimam
a violação dos direitos humanos das mulheres, que sofrem com ações e omissões da
sociedade e do próprio Estado, acentuado pelos padrões sexistas. Por isso, há de se
adotar medidas para constante autocrítica por parte dos Estados.
A violência contra a mulher transcende setores sociais: é um problema universal,
que alcança todos os grupos sociais e culturais, com manifestações que revelam
características específicas e interseccionadas com vários marcadores simbólicos como
raça, etnia, classe social, geração, etc.
A quarta premissa, por fim, é a de que a eliminação da violência contra as mulheres
é condição para o desenvolvimento igualitário, significando dizer que a violência
impede a participação ativa das mulheres nos diversos setores da sociedade, sobre
elas recaindo a parte maior da desintegração social e condições de vulnerabilidades.
Essas premissas garantem que a Convenção não esteja desconectada da realidade
e acompanhe o ritmo de crescimento da sociedade, especialmente após quase 30
anos de vigência. Entender a violência contra a mulher como um problema que atinge
todos os setores e camadas sociais, instituições e grupos, sejam públicos ou privados,
facilita a compreensão deste problema como sistêmico e profundamente enraizado
pela lógica patriarcal, não bastando a simples interpretação dos seus dispositivos sem
quebrar essa estrutura de desigualdade.
Com base em ambas as Convenções citadas, criou-se a Lei 11.340, de 2006,
que trouxe mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher.
A legislação surgiu a partir de uma condenação do Estado brasileiro pela Comissão
Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), diante do caso de Maria da Penha
Maia Fernandes, que foi vítima em 1983 de tentativa de homicídio por parte de
seu então marido, e, passados mais de quinze anos desde a ocorrência dos fatos, a
justiça brasileira ainda não havia chegado à condenação definitiva do réu, apesar da
gravidade dos fatos.
A CIDH entendeu que houve violação do direito da vítima à proteção judicial, e
que a violência doméstica contra a mulher não se tratava de evento ocasional, mas
sim sistemático, tendo o Estado violado não só a obrigação de processar e punir o
responsável, mas também de prevenir a violência doméstica contra a mulher.
Dentre as recomendações da CIDH, havia a de prosseguir e intensificar o
processo de reforma que evite a tolerância estatal e tratamento discriminatório,
incluindo medidas de capacitação e sensibilização dos atuantes no judiciário e polícia
especializada para que compreendam a importância de não tolerar esse tipo de
violência (HEEMANN; PAIVA, 2017, p. 743-744).
A lei citada não só trouxe mecanismos para coibir a violência como também
mostra um novo paradigma para o julgador, por meio de diretrizes de articulação
do Poder Judiciário com áreas como segurança pública, assistência social, saúde,
educação, trabalho e habitação (MELLO, 2012, p. 63), não só preventivamente ou
até a decisão judicial, mas também, meios de monitorar e avaliar o cumprimento da
decisão, seja em sede cautelar ou de eventual pena em processo criminal.
O contexto da criação da Lei Maria da Penha foi, portanto, de ineficácia do
acesso à justiça para a mulher e tratamento discriminatório, moroso e omissivo do
sistema judiciário.
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Isto ocorreu mesmo quando a Constituição Federal de 1988 (CRFB/88) já garantia
o acesso à justiça e igualdade formal (art. 5º, caput e inciso XXXV). Prova de que os
dispositivos mencionados não são suficientes para garantia e proteção de todos e
todas, conforme os preceitos de igualdade material.
Deste modo, pensando na garantia de igualdade material especialmente para
o acesso à justiça de forma equânime, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) trouxe o
protocolo para julgamento com perspectiva de gênero em 2021.
O protocolo brasileiro inspirou-se no Protocolo do México (Protocolo para
juzgar con perspectiva de género), confeccionado após determinação da Corte
Interamericana de Direitos Humanos a partir dos julgamentos dos casos mexicanos:
Gonzalez e outras; Fernandez Ortega e outros; e Rosendo Cantú e outras. Importante
destacar que os três casos tiveram como problemática principal a violência estrutural
de gênero.
Assim, o protocolo surgiu a partir da necessidade de botar as lentes de perspectiva
de gênero na interpretação do direito, de se reconhecer a existência e influência do
patriarcado, machismo, sexismo, racismo, LGBTfobia no âmbito do direito a instâncias
de justiça, não só na violência doméstica, mas em todas as searas (CNJ, 2021, p. 8).
O Protocolo possui três partes: a parte I, com conceitos básicos, explanação
sobre a desigualdade de gênero em diversas esferas, e sobre gênero e direito; a parte
II, com uma guia para magistrados e magistradas para aplicação da perspectiva de
gênero nas decisões; e parte III, com questões de gênero específicas dos ramos da
justiça, englobando as justiças estadual, federal, do trabalho, eleitoral, militar, direito
penal e processual, família e sucessões.
Trata-se de um marco simbólico importante, que necessita primeiramente de
conscientização e instrução, para ser aplicado e replicado e possua eficácia prática
como um mecanismo de combate efetivo à perpetuação, pelo sistema de justiça, dos
estereótipos de gênero.
2. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: OS ESTEREÓTIPOS DE GÊNERO COMO LIMITES AO
ACESSO À JUSTIÇA

A garantia formal do acesso à justiça não é suficiente para salvaguardar a
vulnerabilidade de alguns grupos frente a outros. A justiça é coberta pelo véu da
suposta neutralidade e imparcialidade, mito este que camufla muitos julgamentos
discriminatórios.
A ideia da neutralidade e imparcialidade é quebrada pelo simples fato de que
o juiz ou a juíza não está alheio(a) à cultura socialmente reproduzida e vivências
concretas de opressão existentes na sociedade onde estão inseridas as mulheres, e
por isso, julgará de acordo com as normais legais produzidas e jurisprudências nem
sempre legitimadoras da emancipação da mulher (ROSS apud MELO, 2020, p. 196), e
livre de estereótipos.
O direito é visto por meio de uma perspectiva androcêntrica, forma particular
de ver o mundo a partir de valores masculinos, que dá naturalidade e pretensão de
validade científica àquilo que é, na verdade, uma opção ideológica (OLIVEIRA apud
SIMIONI, 2017, p. 267). A perspectiva androcêntrica se faz presente quando se fala em
igualdade formal perante a lei, ou direito de acesso à justiça sem olhar interseccional,
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conceito que será visto adiante. Isto quer dizer que, por mais (aparentemente) neutra
que possa ser a redação da lei, sua interpretação e aplicação podem ser discriminatórias
(PACIO apud SIMIONI, 2017, p. 268).
Estamos diante de um Estado que historicamente era conivente com a violência
praticada contra a mulher ao menosprezar o que ocorria nos relacionamentos pessoais,
dentro de casa, e não havia espaço para atenção da esfera pública (CAPPELLETTI;
GARTH apud MELO, 2020, p. 182).
Em que pese ter sido um avanço, visto que publicizou uma forma de violência
que era até então naturalizada, a Lei Maria da Penha foi construída a partir de uma
visão privada/familista da violência contra a mulher. Esse olhar fica claro quando
observamos que a lei se refere à violência doméstica ou familiar e que, ao definir
seus âmbitos de aplicação, os restringe às esferas doméstica, familiar e das relações
íntimas de afeto. Apesar desse último âmbito ser mais amplo, na prática, ele acaba
reduzido às relações amorosas, presentes ou passadas.
Se a violência de gênero é uma forma de reforçar o papel de domesticidade e
fragilidade das mulheres e garantir a organização social generificada, a legislação e
o sistema de justiça criminal perpetuam essa violência, pois, fundado em práticas
androcêntricas e patriarcais e em uma visão que valoriza a família, prezam pela
reconciliação e pela manutenção do matrimônio, em detrimento da vontade da
mulher, que é discriminada ao procurar o Estado, para fazer cessar as agressões.
Essa discriminação limita o acesso à justiça às mulheres por duas razões principais:
invisibiliza outras formas de violência de gênero que não se insiram na lógica familista;
e porque, “ao colocar a família como centro e, sobretudo, a manutenção dela, o juiz
acaba por repelir mulheres que buscam ajuda do judiciário para a resolução dos
conflitos” (AUGUSTO, VASCONCELOS, 2015, p. 96).
Em pesquisa que analisou as denúncias de feminicídios no Estado do Paraná,
observou-se que
(...) as vítimas são descritas pelo papel que exercem na esfera
da domesticidade, ou seja, mãe, esposas, companheiras
e pelo relacionamento que possuem com o agressor. São,
portanto, essas as mulheres tuteladas pela norma e que
recebem a proteção do Estado apenas quando se inserem
nesse contexto. As outras mulheres, porque não vistas como
mulheres, ou porque não são brancas nem frágeis, ou porque
são mortas fora no contexto das relações domésticas ou
familiares, dificilmente são identificadas como vítimas de
feminicídio (ABREU, 2021, p. 271).
Desse modo, os estereótipos de gênero são reproduzidos pelo sistema de justiça
e as mulheres, além de reduzidas ao papel que desempenham no âmbito da unidade
familiar, são apagadas e têm a sua individualidade desconsiderada, além disso, são
emudecidas, já que a sua vontade não é ouvida.
O familismo é uma das expressões do sexismo e um dos mais eficientes entraves
para a garantia de direitos humanos das mulheres. A identificação da mulher-pessoa
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com mulher-família ou mulher-reprodutora, ou seja, a adoção no campo jurídico de
que mulher e família são sinônimos, ignora as necessidades distintas das mulheres
enquanto sujeitos individuais, pois enxerga apenas o papel que ela exerce na família
(SEVERI, 2016, p. 595).
Assim, para ter a vulnerabilidade reconhecida pela Lei Maria da Penha e pela
Lei do Feminicídio, a vítima precisa ter uma família, uma casa, uma vez que o sistema
de justiça a enxerga ela somente a partir do papel desempenhado em uma unidade
doméstica ou familiar. Desse modo, aquelas mulheres que não se inserem nessa lógica
familista, porque não têm uma casa ou porque não se encaixam em um relacionamento
intrafamiliar ou, ainda, aquelas mulheres que desejam sair da situação em que se
encontram e que, para isso, pretendem findar com os vínculos conjugais, não têm
suas demandas ouvidas, não são acolhidas pelo sistema de justiça.
Carmen de Campos e Márcia Bernardes (2019) denominam essa forma de
manutenção do status quo de uma ordem familiar e hierárquica tradicional, em que
a divisão sexual do trabalho e os papéis desempenhados pelo homem e pela mulher
no âmbito da família devem ser afirmados, de ideologia de gênero familista. Segundo
as autoras, essa ideologia de gênero familista é perigosa, pois aciona os estereótipos
de gênero que recaem sobre o feminino e com eles reforça a violência como forma de
controle das mulheres.
O Protocolo para julgamento com perspectiva de gênero ressalta que a atividade
jurisdicional pode reproduzir inúmeras formas de violência e discriminação ao
reforçar os estereótipos (de gênero, raça, classe, sexualidade, dentre outros). Esses
estereótipos não são apenas fruto das desigualdades estruturais, como também
garantem a sua perpetuação. O documento ressalta, ainda, que “a construção de
estereótipos de gênero relacionados aos papéis e expectativas sociais reservados às
mulheres como integrante da família pode levar à violação estrutural dos direitos da
mulher” (CNJ, 2021, p. 95).
Por essa razão, o julgamento com perspectiva de gênero é uma importante
ferramenta para garantir o acesso à justiça às mulheres em situação de violência.
Ressalte-se que nas disposições do Protocolo encontramos indicações claras de que
a julgadora ou o julgador devem buscar uma postura ativa para a sua desconstrução,
isto é, devem “tomar consciência da existência de estereótipos; identificá-los em
casos concretos; refletir sobre os prejuízos potencialmente causados; e incorporar
essas decisões em sua atuação jurisdicional” (CNJ, 2021, p. 30).
O longo caminho percorrido até a criação da Lei Maria da Penha com amparo nas
Convenções internacionais, possibilitou que a mulher adentre à justiça, porém, isso
não evitou a raiz androcêntrica do direito e a visão paternalista do Estado, falsamente
imparcial. Com isso, os estereótipos se mantêm, reproduzidos muitas vezes de forma
inconsciente pelos operadores e operadoras do direito, dificultando acesso à justiça
às mulheres em situação de violência.
Segundo o Protocolo, estereótipos são visões ou pré-compreensões gerais
sobre atributos que membros de um determinado grupo possuem, ou de papeis que
desempenham, unicamente por fazer parte desse grupo, ignorando suas características
individuais. Estes podem possuir diversos marcadores, mas possuem alguns padrões,
tais como relacionados ao sexo, sexualidade, papeis e comportamentos, ou ainda
compostos, ou seja, que trazem atributos a outros grupos marginalizados (CNJ, 2021,
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p. 27-29).
Esses estereótipos, dentro do direito, influenciam na apreciação da relevância
de um fato para o julgamento, por exemplo. No caso de mulher em situação de
violência, sua palavra pode ser minimizada com base numa ideia preconcebida sobre
gênero; as evidências podem ser consideradas apenas àquelas que confirmem uma
ideia estereotipada; os julgadores podem se utilizar de ideias preconcebidas sobre
gênero como uma máxima de experiência e tomar determinado fato como certo (CNJ,
2021, p. 29).
E assim, quando a prestação jurisdicional não é vista sob a perspectiva de gênero,
a violência não é vista de forma estrutural, mas sim isolada e descontextualizada. A
partir disso, como explica Melo (2020, p. 190), pode-se justificar inúmeras decisões
no nosso país, por exemplo, que negam a concessão de medidas protetivas diante da
notícia de ameaças do homem, que exigem a oitiva de testemunhas para corroborar
com a palavra da vítima, ou que aplicam o princípio do in dubio pro reo.
Alguns estudos sobre a aplicação da Lei Maria da Penha observaram a banalização
dos casos de violência contra a mulher, mostrando a relutância e reacomodação do
sistema de justiça, com práticas que revitimizam a mulher e reproduzem estereótipos
machistas (CHAI; CHAVES; SANTOS, 2018, p. 649).
Não bastasse, a mulher que decide procurar a justiça e assistência do Estado,
além de estar em situação de violência, também sofre com a violência institucional,
pelas instituições como a delegacia de polícia e o judiciário. Pode se dar de várias
formas, como, por exemplo, a peregrinação por diversos serviços até conseguir
atendimento, a falta de escuta, rispidez, negligência, maus-tratos, discriminações,
críticas etc. (CHAI; CHAVES; SANTOS, 2018, p. 649-650).
Esses estereótipos também contribuem para a violência de gênero e cultura
do estupro. A partir disso, são reproduzidos no Judiciário também em processos
criminais de crimes sexuais contra mulheres. Quando as mulheres não correspondem
aos padrões, são retratadas como categoria suspeita, ou seja, que emite relatos
exagerados e mentirosos sobre a violência sofrida, que utiliza o sistema de justiça
como vingança ou para obter vantagens, ou que são corresponsáveis pelos abusos,
por se comportarem de maneira diversa do que seu estereótipo determina. E esses e
outros estereótipos praticados pelo Estado e seus agentes são mais um obstáculo ao
acesso das mulheres à justiça (SEVERI apud ALMEIDA; NOJIRI, 2018, p. 833).
Algumas preconcepções sobre a mulher percebidas nos crimes sexuais é
o estereótipo da “mulher honesta/recatada”, que verifica a adequação de seu
comportamento aos padrões sociais, e além disso, que ela pareça ter sido vítima. Ao
contrário, o estereótipo de que “mulheres não são confiáveis” revela que, quando as
mulheres não se enquadram na “mulher honesta”, não parecem ter sido vítimas de
estupro, tem sua credibilidade questionada.
Pimentel e Schritzmeyer criticam os estereótipos nos crimes sexuais a partir da
expressão in dubio pro stereotypo, em que a presunção da inocência extravasa seus
limites e se transforma em um verdadeiro julgamento com base em estereótipos – o
réu conta com o benefício do estereótipo e da discriminação social, em detrimento ao
respeito e direitos da vítima mulher (ALMEIDA; NOJIRI, 2018, p. 836).
Nesse sentido, destaca-se que em 22 de novembro, entrou em vigor a Lei n.
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14.245/21, que ficou conhecida como Lei Mariana Ferrer3, a qual trouxe alterações
no Código Penal, no Código de Processo Penal e na Lei n. 9.099/95, uma “resposta
estatal à demanda feminista pelo reconhecimento dos abusos de que são vítimas, sem
nenhuma redundância, as vítimas em crimes de gênero — em especial, os sexuais”
(MENDES, BELTRAME, MULLER, 2021).
Ainda que a reprodução dos estereótipos de gênero sejam uma realidade na
atuação do sistema de justiça e uma prática que precisa ser transformada, temos
que reconhecer que algumas formas de violência contra a mulher sequer chegam
ao sistema de justiça criminal porque não são reconhecidas como tal, portanto, a
discussão sobre o acesso à justiça precisa problematizar as invisibilizações e os
apagamentos da lei e das práticas do sistema de justiça.
3. A INVISIBILIZAÇÃO DA MULHER NEGRA E A NECESSIDADE DE UM OLHAR
INTERSECCIONAL

A criminalização da violência de gênero e o uso do Direito Penal como uma forma
de tutela às mulheres em situação de violência é uma questão marcada por paradoxos
e tensões. Primeiro porque promove o agigantamento do Direito Penal, situando-o
num local de privilégio na solução dos conflitos sociais. Segundo porque é cúmplice
de um encarceramento em massa de homens pretos e pobres. Além disso, cai na
armadilha da universalização do conceito de mulher, o que não permite a superação
das relações patriarcais e coloniais de dominação.
Nesse sentido, destaca Carla Aktotirene (2019, p. 66-67) que o combate à
violência de gênero nos coloca diante de uma contradição: ao mesmo tempo em que
a violência policial e o encarceramento estão focados na criminalização dos homens
negros, a violência doméstica, por sua vez, é reconhecida somente para a tutela das
mulheres brancas. A vivência das mulheres negras é invisibilizada quando autoras ou
vítimas de delitos, em um processo de duplo apagamento. As leis antirracistas ignoram
o marcador gênero informante da opressão e as legislações feministas, ao insistir no
gênero, deixam de lado a raça. Esse paradoxo se evidencia na defesa dos direitos das
mulheres, através de um discurso que incrementa o encarceramento negro e ignora
as opressões estruturantes da vida das mulheres e dos homens negros.
Por essa razão, para pensar na violência contra as mulheres precisamos garantir
um olhar interseccional, que enxerga a diferença, pois o Direito é atravessado pela
dinâmica interseccional e o sistema de justiça criminal marcado pelos machismos e
racismos institucionais, os quais são responsáveis pelas dificuldades de acesso à justiça
das mulheres não brancas, pelo seu silenciamento e ocultação. É também atravessado
pela matriz colonial e, no que tange à violência contra as mulheres, funda-se em um
modelo nuclear de família, imposto pelo colonizador, em que o macho é a norma e,
portanto, sempre o superior (AKOTIRENE, 2019).
3
No dia 03 de novembro de 2021, o site Intercept divulgou imagens da audiência
de instrução e julgamento em que a vítima de um processo de estupro de vulnerável,
Mariana Ferrer, foi desrespeitada inúmeras vezes pelo advogado de defesa do réu. Esse
fato foi amplamente divulgado por meio das redes sociais e evidenciou como as vítimas são
geralmente culpabilizadas. https://theintercept.com/2020/11/03/influencer-mariana-ferrerestupro-culposo. Acesso em mai. 2022.
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Amparado em tratados e convenções internacionais de Direitos Humanos
ratificados pelo Brasil, bem como na legislação nacional, ao estabelecer parâmetros
para os julgamentos, o Protocolo do CNJ evidencia não apenas a necessidade de
aplicar o recorte de gênero nos julgamentos, como também de outros marcadores,
tais como raça, classe social, sexualidade e idade. No item “desigualdade de
gênero – questões centrais”, subdivisão “a. desigualdades estruturais, relações de
poder e interseccionalidade”, resta clara a adoção da perspectiva interseccional,
como se observa pelos trechos: “as desigualdades de gênero operam de maneiras
diferentes, a depender de outros marcadores sociais”; “esse conceito busca capturar
as consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos de
subordinação sobre uma mesma pessoa” (CNJ, 2021, p. 21-22).
Interseccionalidade é um conceito que foi desenvolvido a partir do feminismo
negro norte-americano, que evidenciou a dupla invisibilização das mulheres negras:
pelo movimento antirracista, que era masculino e não se preocupava com os problemas
vivenciados pelas mulheres negras; e pelo movimento feminista que, fundado em um
conceito de mulher universal, não enxergava as especificidades das opressões que
as mulheres negras sofrem, em decorrência do racismo. Conforme Grada Kilomba
(2019), a luta das mulheres negras não é escolher entre a solidariedade com homens
negros ou com mulheres brancas e sim a luta para que suas experiências se tornem
visíveis, tanto na teoria quanto na história.
Podemos listar inúmeras mulheres negras que produziram a crítica aos
feminismos hegemônicos e à universalização do conceito de mulher, como a pioneira
Sojourner Truth e as autoras mais citadas quando falamos de feminismo negro e
interseccionalidade, como Angela Davis, Patricia Hill Collins, bell hooks, Audre Lorde
e Kimberlé Crenshaw. Considerando que o presente artigo não permite um maior
aprofundamento dos conceitos e do pensamento das autoras, iremos conceituar
a interseccionalidade como: a análise do modo pelo qual as condições estruturais
atravessam os corpos e reorientam significados.
Vale ressaltar que interseccionalidade não significa a sobreposição de opressões,
ela visa algum mais profundo, que é a compreensão das razões pelas quais essas
opressões são estruturadas. Nesse sentido,
Na intersecção entre “mulher” e “negro” há uma ausência
onde deveria estar a mulher negra, precisamente porque nem
“mulher” nem “negro” a incluem. A intersecção nos mostra um
vazio. Por isso, uma vez que a interseccionalidade nos mostra
o que se perde, ficamos com a tarefa de reconceitualizar a
lógica da intersecção, para, desse modo, evitar a separação
das categorias existentes e o pensamento categorial. Somente
ao perceber gênero e raça como tramados ou fundidos
indissoluvelmente, podemos realmente ver as mulheres de cor.
Isso significa que o termo “mulher”, em si, sem especificação
dessa fusão, não tem sentido ou tem um sentido racista, já que
a lógica categorial historicamente seleciona somente o grupo
dominante – as mulheres burguesas brancas heterossexuais –
e, portanto, esconde a brutalização, o abuso, a desumanização
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que a colonialidade de gênero implica (LUGONES, 2020, p. 6768).
Quando analisamos as relações sociais sob o ponto de vista da raça e inserimos
as opressões de gênero, observa-se a relevância da interseccionalidade para pensar
a situação das mulheres negras, seja como vítimas da violência, seja as mulheres
encarceradas e aquelas que experenciam o cárcere indiretamente, através da
relação com os seus familiares. Ora, trata-se de corpos historicamente atravessados
pelo controle e pela punição, de modo que essa análise abarca vários e complexos
fatores. Devido ao passado escravocrata brasileiro, o sistema de justiça criminal está
profundamente conectado ao racismo, perpassado por essa estrutura de opressão e
engendrado para garantir a manutenção do racismo e das desigualdades fundadas na
hierarquização entre brancos e não brancos. Além de estar perpassado pelo racismo,
o sistema de justiça criminal se estrutura como um sistema racializado de controle
social (BORGES, 2019, p. 20-22).
Portanto, a criminalização da violência de gênero, ao tomar a mulher como um
sujeito universal, protege quase que exclusivamente as mulheres brancas, que têm a
sua vulnerabilidade reconhecida pela norma. Ao desconsiderar outros contextos que
as mulheres são mais vulneráveis, como a esfera pública, invisibiliza a violência que
atravessa a vida de mulheres não brancas e, em sua maioria empobrecidas. Nesse
sentido, para Tânia Almeida e Bruna Pereira (2012, p. 49 e 57), existe um componente
racial e de classe que é desconsiderado pelo sistema de justiça criminal.
Essas mulheres, além de mais expostas à violência, em razão da maior
vulnerabilidade econômica (menor escolaridade e dificuldades de acesso ao
mercado de trabalho), têm ainda mais dificuldades em romper com a violência. E,
quando buscam o sistema de justiça criminal, são acolhidas com menos atenção e
credibilidade. Além disso, essa cultura racista e sexista orienta as práticas violentas
contra as mulheres não brancas e a postura dos seus parceiros, conforme descrito:
(…) a constante fiscalização da sua sexualidade, na medida
em que são consideradas hiperssexualizadas; a negação de
sua sexualidade, uma vez que seus atributos estéticos estão
distantes daqueles atribuídos às mulheres brancas, tomados
como padrão de beleza; a violência sexual, como forma de
humilhação e/ou pela desconsideração de sua humanidade; as
humilhações degradantes, com ou sem a presença do insulto
racial, ancoradas na percepção do seu status socialmente
subalterno; a exploração econômica dos recursos obtidos pelo
seu trabalho remunerado, com base na imagem de que são
trabalhadoras incansáveis e que o mero fato de se relacionar
com elas constitui, por si só, um favor, que deve ser retribuído;
a exploração de seu trabalho no âmbito doméstico, com base
na imagem de que são naturalmente cuidadoras; a agressão
física brutal, que parte do pressuposto de sua força física
avantajada (ALMEIDA; PEREIRA, 2012, p. 59).
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Como destacado por Ana Flauzina (2015, p. 149), o que se observa é “que a
demanda pela proteção das mulheres tem a branquitude como parâmetro, fraturando
a experiência daquelas que têm no terror racial um ingrediente patente que autoriza
e potencializa toda a sorte de vilipêndios que as assaltam”.
Com efeito, a produção dessas desigualdades acarreta também em um
tratamento diferenciado dado à mulher pelo sistema de justiça, o que impede que
ela tenha efetivamente o acesso à justiça, o que se intensifica ainda mais quando
essa mulher é negra. Os discursos, feministas e jurídicos hegemônicos, “acabam por
reafirmar a posição privilegiada de determinadas mulheres em detrimento daquelas
marginalizadas, cujas vozes permanecem silenciadas”, (BORGES; RAZERA, 2021, p.
8) ou seja, impactam na maneira como a mulher é tratada pelo sistema de justiça
criminal quando ela busca a justiça para a solução dos seus conflitos.
Estruturas de dominação não se transformam através da legislação. Inobstante
todo um sistema legal de proteção feminina, Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio,
na prática, o que se observa é uma limitação ao acesso das mulheres ao sistema de
justiça na medida em que, além das suas demandas serem relativizadas, elas são
revitimizadas pelo sistema de justiça criminal e, ainda, em muitas situações, sofrem
com uma violência institucional que, a partir de uma cultura machista, as culpabiliza
(MARQUES, 2020, p. 219-220).
Além disso, deve-se pensar nas razões pelas quais esse problema está centralizado
na solução judicial e de que forma o protagonismo da via jurídica de enfrentamento
do problema absolve o Estado da realização de políticas públicas de prevenção à
violência, assim como da concretização de uma estrutura de atendimento às mulheres
em situação de violência que seja adequada e que promova o seu empoderamento
para que se libertem do ciclo de violência.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

É preciso avaliar, portanto, o impacto das opressões de gênero, raça, classe
social e sexualidade na atuação do sistema de justiça criminal. As leis que tratam da
violência de gênero seguem sendo aplicadas por intérpretes masculinos, a partir de
um conhecimento racializado e patriarcal. Além da aplicação da lei estar dissociada
das questões de gênero, ignora-se que o gênero implica na raça e vice versa e que
esses marcadores, conjuntamente, estruturam as formas de opressão e impactam na
violência contra as mulheres e também nas dificuldades que determinadas mulheres
têm em acessar a justiça.
Ignorar a teoria feminista negra e a interseccionalidade no combate à violência
contra a mulher é contribuir para o genocídio da população negra, seja pelos altos
índices de mortes de homens negros pela polícia e pela política de encarceramento
de pessoas não brancas, seja pelos alarmantes índices de feminicídio contra a mulher
negra. Não se trata de reconhecer apenas um julgamento segundo uma perspectiva de
gênero, e sim a necessidade da visão do modo pelo qual raça e gênero são categorias
sobrepostas que estruturam as relações sociais na contemporaneidade e impactam
na determinação de outras vulnerabilizações, como a classe social e a sexualidade.
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LEGITIMAÇÃO DEMOCRÁTICA DA ATIVIDADE JUDICIÁRIA POR MEIO DA
ABERTURA DOS PRECEDENTES À PARTICIPAÇÃO SOCIAL PLURALISTA
Adilto Luiz Dall’Oglio Júnior1
André Del Grossi Assumpção2
RESUMO: O paradigma contemporâneo neopositivista exige revisão das fontes
e preocupação renovada dos juristas com a racionalidade das decisões judiciais. Mas
não é politicamente neutro, à medida que está profundamente vinculado à opção
pelo Estado Democrático de Direito, como consequência do esforço de superação dos
abusos praticados ao longo do Século XX por regimes totalitários que pretendiam
legitimar-se puramente sob o texto frio do direito positivo. O tema avança para além
da questão da interpretação da norma pelos operadores do direito, porque aponta
à necessária refundação das próprias bases de legitimação do Estado desde uma
perspectiva procedimentalista que favoreça o diálogo entre interesses plurais que
convivem na sociedade. Nesse contexto, precedentes – internacionais, inclusive têm sido enfatizados como mecanismos especialmente aptos a essa finalidade, tanto
porque: a) reforçam o exercício da racionalidade nas decisões por meio da necessária
atenção à ratio decidendi e imperativa demonstração de sua superação ou distinção
(overruling e distinguishing); e também porque: b) tem sido enfatizada a abertura da
discussão sobre precedentes à participação social pluralista, incluindo a convivência
com o chamado backlash (sobretudo na jurisdição constitucional, mas com irradiação
também à jurisdição comum, pelo que se observa). Ao tornar-se progressivamente
mais permeável à influência das manifestações de interesses sociais plurais, porém, o
Poder Judiciário deve estar atento para não ignorar a relevância de uma abordagem
substancialista (em complementação à perspectiva procedimentalista referida),
evitando desconectar-se da tríade fato-valor-norma para ceder a simulações (como as
características do que se chama atualmente fake news) que lançam o descrédito sobre
a própria democracia e poderiam reverter os avanços decorrentes do neopositivismo.
PALAVRAS-CHAVE:

backlash

Democracia; hermenêutica; overruling; distinguishing;

INTRODUÇÃO

A demanda pela implementação dos direitos fundamentais no pós-Guerra em
países centrais e no período de redemocratização em países da América Latina esteve
acompanhada, do ponto de vista jusfilosófico, pela superação da tradição positivista,
1
Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná. Mestrando em Ciência
Jurídica do Programa de Pós-Graduação da Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP.
Tem pós graduação lato sensu em direito penal e processo penal.
2
Promotor de Justiça. Professor de Direito Penal da Faculdade União de Campo
Mourão-PR. Tem Doutorado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidad del Museo
Social Argentino de Buenos Aires - UMSA. No Brasil, é mestrando em Ciência Jurídica do
Programa de Pós-Graduação da Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP. Autor do
livro Poder Punitivo e Defesa Social, publicado por Sergio Antonio Fabris Editor em 2020.
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que se satisfazia com juízos lógicos de subsunção do fato à norma, atribuindo ao
operador do direito a posição de mero especialista burocrata na operação desse
processo silogístico.
Mais que procurar no ordenamento jurídico a norma cabível à hipótese, porém,
o novo intérprete da Constituição no cenário contemporâneo assume o encargo de
exercer sua atividade de forma crítica, ativa e preocupada com os reflexos sociais da
intervenção judiciária. À medida que essa mudança de perspectiva está relacionada
precisamente ao esforço de superação de regimes totalitários, o novo paradigma não
é politicamente neutro, porque está profundamente vinculado à opção pelo Estado
Democrático de Direito. Aliás, importa lembrar que o assunto não se contém nos
limites da hermenêutica jurídica, porque aponta à refundação das próprias bases
de legitimação democrática do Estado e da intervenção do Poder Judiciário em
contraposição a outras instâncias político-representativas do poder público.
Nesse contexto de renovado interesse pelos fatos e pelos valores fundamentais
que extrapolam a leitura exegética da norma, destaca-se a proposta procedimentalista
de instrumentalização do Direito a serviço do diálogo, dirigido à viabilização de
consenso necessário à convivência minimamente harmoniosa. Afastando-se a
proposição de verdades absolutas a partir do texto legal, o neopositivismo implica,
por isso mesmo, também a revisão das fontes do direito de modo a conciliar a um só
tempo a racionalidade da fundamentação dos atos decisórios (ultrapassando a mera
operação silogística, portanto) com a abertura progressiva da atividade judiciária à
participação social pluralista que seja compatível com essa perspectiva dialogal, para
que as decisões judiciais reflitam efetivamente a multiplicidade de interesses que
convivem em sociedade.
Precedentes têm se apresentado como um instrumento especialmente apto para
promoção desses objetivos, à medida em que: a) reforçam o exercício da racionalidade
nas decisões por meio da necessária atenção à ratio decidendi e imperativa
demonstração de sua superação ou distinção (overruling e distinguishing); e b) a
discussão sobre precedentes (notadamente no âmbito do ordenamento brasileiro) tem
sido propugnada como permeável à manifestação de grupos de interesse, incluindo a
perspectiva de convivência democrática com o chamado backlash (que constitui tema
relevante na jurisdição constitucional, mas gera preocupações irradiadas também
sobre a jurisdição comum, pelo que se observa).
É preciso ter cuidado, no entanto, porque a permeabilidade da atividade judiciária
à participação de interesses variados e conflitantes da sociedade não deve obscurecer
o trinômio fato-valor-norma, com a eventual desconsideração da realidade científica
ou de valores fundamentais em nome do elogio à vontade majoritária, por exemplo;
nem deve ceder passo à infestação por simulações (como as características do que se
chama atualmente fake news) que lançam o descrédito sobre a própria democracia e
poderiam reverter os avanços decorrentes do neopositivismo.
1. NEOPOSITIVISMO E O PARADIGMA DO ESTADO (DEMOCRÁTICO) DE DIREITO

O fracasso do Juspositivismo enquanto teoria normativa e “purificadora” da
atuação de juristas e dos agentes da jurisdição teve lugar, não por coincidência, a partir
das evidências práticas de sua insuficiência para a proteção de direitos fundamentais

39

MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume III

ao longo do Século XX, no âmbito de regimes totalitários que expuseram nações ditas
civilizadas a leis inequivocamente desumanas e políticas bárbaras (Nesse sentido:
HESPANHA, p. 58).
A atividade do Poder Judiciário ganha destaque nesse cenário porque se constitui
como um espaço de reflexão sobre a norma que permite o exercício e a efetivação da
justiça e dos direitos fundamentais mais para lá do que a simples exegese do texto
positivo, cabendo-lhe o asseguramento das liberdades e garantias não satisfeitas
adequadamente pelo Executivo e pelo Legislativo (LEAL: 2003).
Sobre o novo papel que cabe à Justiça no cenário de descolamento de sua atividade
frente à vinculação absoluta ao texto da norma, a proposta deste texto implicar
chamar a atenção de início debate entre as perspectivas chamadas procedimentalista
e substancialista.
Em um primeiro momento, destaca-se a corrente procedimentalista, para a qual
ao Judiciário caberia analisar se o processo de formação da decisão política atende a
suficiente rito democrático, conferindo aos interessados e, principalmente, àqueles
que venham a sofrer as consequências de dita decisão, a possibilidade de efetiva
participação no aludido processo.
Para os procedimentalistas, a legitimidade da jurisdição constitucional não
estaria na tutela do conteúdo material dos direitos fundamentais, e sim na apreciação,
e eventual correção, do processo democrático de formação da decisão política,
conforme a lição de Jürgen Habermas, in verbis:
a constituição também não pode ser entendida como uma
ordem jurídica global e concreta, destinada a impor a priori
uma determinada forma de vida sobre a sociedade. Ao
contrário, a constituição determina procedimentos políticos,
segundo os quais os cidadãos, assumindo seu direito de
autodeterminação, podem perseguir cooperativamente o
projeto de produzir condições justas de vida (o que significa:
mais corretas por serem equitativas). Somente as condições
processuais da gênese democrática das leis asseguram a
legitimidade do direito. (HABERMAS, 1997, p. 326)
De outro lado, constatando a potencial insuficiência da garantia do processo
democrático na formação da vontade política para a salvaguarda dos direitos
fundamentais (em razão dos vícios que não raramente acompanham o majoritarismo),
destaca-se a corrente substancialista, a qual:
entende que o Poder Judiciário é o intérprete da vontade geral
ou dos valores substanciais implícitos no direito positivo.
Acredita que o Judiciário deve concretizar, mesmo contra as
maiorias eventuais, o conteúdo democrático da Constituição,
enquanto explicitação do contrato social. Afinal, não é exato
sustentar que o direito ou a democracia se contentam em
estabelecer uma regra de jogo puramente formal, compatível
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com qualquer conteúdo material. (CAMBI, 2016. p. 366)
As duas perspectivas (procedimentalista e substancialista) não devem ser
extremadas, antes complementares, para que haja espaço à manifestação dos
interesses legítimos que se debatem na sociedade, ao mesmo tempo em que os
potenciais abusos da maioria não se tornem insuportáveis ao convívio com as minorias.
Aliás, Habermas já apontava há bastante tempo a contradição fundamental do
pensamento legalista que pretende legitimar o direito sobre si mesmo exclusivamente,
enfatizando a insuficiência da legitimação exclusivamente formal do ato legislativo,
que não pode ser desconectado de sua fundamentação prático-moral.3
Em sua teoria do Agir Comunicativo, vale dizer, o problema do legalismo está
conectado a raízes especialmente profundas no modo de estruturação da sociedade;
e como a organização burocrática das liberdades públicas termina por constituir
paradoxalmente um obstáculo ao exercício dessas mesmas liberdades, razão pela
qual propugnava por uma teoria democrática bastante mais ampla, que fundasse o
direito na relação discursiva entre os diferentes interessados.4
Como consequência dessa vinculação irrestrita à opção pela democracia, a
superação do Juspositivismo no direito contemporâneo implica necessariamente a
superação da utopia de neutralidade da atividade jurídica para reconhecê-la como
necessariamente vinculada à opção pelo paradigma democrático.
A perspectiva meramente procedimentalista é insuficiente, então, à medida que
assegurar a participação dos interessados em potencial por si só não garante o respeito
aos direitos fundamentais. A ênfase habermasiana no procedimento dialogal, aliás, é,
sem sombra de dúvida, central. Entretanto, deve ser compatibilizada com a atenção
às condições mínimas para exercício adequado da liberdade para a participação no
exercício da coisa pública.5
3
“Ora, se a legalidade significa apenas concordância com uma ordem jurídica
faticamente vigente, e se esta, enquanto direito estatuído arbitrariamente, não é acessível a
uma justificação prático-moral, então não fica claro de onde a crença na legalidade poderá
retirar para si a força da legitimação. A crença na legalidade só pode gerar legitimidade se a
legitimidade da ordem jurídica que fixa o que é legal já está pressuposta. E não há caminho
que leve à saída dessa circularidade.” (HABERMAS, 2012b, p. 462)
4
“À medida que o Estado social consegue pacificar o conflito de classes que surge
imediatamente na esfera da produção e estender sobre as esferas da vida privada uma rede
de relações clientelistas, emergem com maior nitidez os efeitos colaterais patológicos de uma
juridificação que vem acompanhada da burocratização e da monetarização de esferas centrais
do mundo da vida.” (HABERMAS, 2012a, p. 654) “Existem indícios de que a organização do
exercício das liberdades cidadãs prejudica consideravelmente as possibilidades da formação
espontânea da opinião e da formação discursiva da vontade.” (HABERMAS, 2012a, p. 655)
Tratando especialmente das matérias inerentes a direito de família, como exemplo, Habermas
conclui: “[…] o lugar do direito utilizado como meio deve ser ocupado por procedimentos de
regulação de conflitos adequados às estruturas do agir orientado pelo entendimento, isto é,
por processos de formação discursiva da vontade e por procedimentos de negociação e de
decisão orientados pelo consenso.” (HABERMAS, 2012a, p. 666 e 667)
5
A admissão de participação política sem preocupação em assegurar as condições
materiais necessárias para o exercício da autonomia dos indivíduos é frustrada. Não pode
haver efetiva democracia se grande parte do eleitorado é analfabeto ou semiletrado, não
tendo instrução necessária para compreender as principais questões colocadas no debate
político, ou estão doentes e sem adequado atendimento médico-hospitalar que lhes permita
seguir ativos politicamente, ou se estão passando fome, ou, ainda, se estão desempregadas
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Ademais, na esteira da lição de Robert Dahl, o ideal democrático é um conceito
utópico, estando as sociedades, no máximo, vivendo sob uma Poliarquia, ou governo
de muitos, a referir as democracias atuais que são, na verdade, uma aproximação
pobre do ideal democrático.6
Ainda, mesmo a garantia de um processo legislativo democrático, sem a
necessária e vinculante observância do conteúdo material dos direitos fundamentais,
pode dar azo a uma democracia meramente formal, baseada apenas na vontade da
maioria, independentemente de seu conteúdo, tal como alerta Ferrajoli.7
Como se observa, o tema avança mais longe do que a simples revisão de
procedimentos hermenêuticos, à medida que a perspectiva neopositivista aponta
à necessidade de refundação legitimadora do próprio Direito (enquanto ordem
normativa e enquanto Ciência) sobre a revisão contínua do trinômio fato-valornorma; e, de consequência, avança no sentido da busca de (re)legitimação da própria
presença do Poder Judiciário no cenário contemporâneo.
Paralelamente, o desenvolvimento da globalização e o ritmo acelerado dos
avanços tecnológicos têm implicado crescente deslegitimação do direito nacional
frente ao pensamento jurídico cada vez mais “mundializado” e interdependente8,
reclamando-se a ampliação das fontes jurídicas para além dos limites da produção
normativa estatal, embora não sem riscos de relativização que podem gerar
ou trabalhando em condições opressivas. Nesse sentido: CAMBI, 2020, Eduardo.
Neoconstitucionalismo e neoprocessualismo: direitos fundamentais, políticas públicas e
protagonismo judiciário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. p. 375.
6
Poliarquia: participação e oposição. Editora Edusp:1997.
7
“A dimensão formal da democracia inserida no paradigma legislativo consiste
essencialmente em um método de formação das decisões políticas: precisamente, no conjunto
das regras do jogo que atribuem ao povo ou à maioria de seus membros o poder, diretamente
ou por intermédio de representantes, de assumir tais decisões. Esta é a concepção da
democracia tout court que une toda a história do pensamento político: da clássica tripartição
introduzida por Platão no Político e retomada por Aristóteles à ideia rousseauniana da
vontade geral, até as modernas teorias da democracia representativa, de Kelsen a Bobbio, de
Schumpeter a Popper e a Waldron. Por várias vezes ilustrei as razões e as aporias que, a meu
ver, tornam insuficiente esta concepção puramente política ou formal da democracia: a sua
falta de capacidade empírica, por causa da sua inidoneidade para fundamentar as modernas
democracias constitucionais, nas quais o poder do povo ou dos seus representantes não
e ilimitado, mas submetidos aos limites e vínculos impostos pelos direitos fundamentais
constitucionalmente estabelecidos; a necessidade de tais limites e vínculos, a começar pelos
direitos de liberdade, enquanto condições da própria efetividade da democracia política, ou
seja, da formação de uma vontade dos eleitores consciente e informada; o fato, enfim, de
que tais limites são uma garantia de sobrevivência da própria democracia política que, na
ausência destes, pode ser sobrepujada pela onipotência das maiorias, como demonstraram,
no século passado, o fascismo e o nazismo que conquistaram o poder por meios legais e
formalmente democráticos e, em seguida, suprimiram a democracia.” (FERRAJOLI, Luigi. A
democracia através dos direitos: o constitucionalismo garantismo como modelo teórico e
como projeto político. Ed. Revista dos Tribunais, p. 38/39).
8
“Em outras palavras, o ente estatal perdeu sua posição absoluta e exclusiva como
centro de tomada de decisão, surgindo uma racionalidade jurídica descolada da postura
monológica até então reproduzida pelo Estado. Neste cenário a sociedade civil assume
relevante função, atuando como uma espécie de caixa de ressonância dos anseios e pontos
de vista dos diversos atores da sociedade. [...]” (BOTELHO, Marcos César. Espaço público
em declínio: a pós-verdade na democracia discursiva. In: GIACOIA, Gilberto; BREGA FILHO,
Vladimir; ALVES, Fernando de Brito (org.). Teorias da Justiça: justiça e exclusão. Curitiba:
Juruá, 2021. p. 340.)
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insegurança ao estudo e à afirmação do direito.9
No contexto dessa “mundialização”, aliás, os textos das novas Constituições
são permeáveis à incorporação constitucional de novos compromissos sobre direitos
fundamentais10 e implicam a superação da própria estrutura kelseniana piramidal
do Direito fulcrada no State approach (centralismo da soberania estatal) em favor
de uma nova forma geométrica da hierarquia normativa que dialoga com o direito
internacional: o trapézio encabeçado pela Constituição nacional em companhia dos
Tratados Internacionais de Direitos Humanos. A refundação do Direito perpassa,
então, pelo enfoque atualizado de Human Rights approach (ênfase na soberania
popular e cidadania) (PIOVESAN, 2012, p. 68-72), reforçando ainda mais a superação
do direito positivo nacional com fonte exclusiva do Direito.11
2. A REVISÃO DAS FONTES NO CENÁRIO NEOPOSITIVISTA

No curso do pensamento juspositivista, o Decreto-Lei n. 4.657, de 04 de setembro
de 1942 (chamada Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), em sua versão
original definia as fontes primárias do direito conferindo previsível papel central ao
texto da lei e remetendo costumes e princípios gerais a fontes meramente supletivas,
cujo cabimento de aplicação dependia do silêncio do texto legal: “Art. 4o   Quando
a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os
princípios gerais de direito.”
Note-se bem: nada dizia sobre os precedentes enquanto fonte do direito nacional;
e era coerente que assim fosse, porque o pensamento juspositivista não enxerga na
atividade do julgador nada mais que o mero exegeta dotado das capacidades técnicas
de realizar a subsunção do fato à norma, conferindo-lhe maior liberdade unicamente
nas lacunas da lei, sem espaço para afirmação criadora do direito senão por meio do
texto legal.
No contexto neopositivista, porém, os precedentes judiciais (desprezados pela
redação original da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro) se mostram
como excelentes mecanismos para exercício continuado da revisão entre fato, valor e
norma no mundo contemporâneo, porque resultam precisamente da experimentação
jurídica na prática.
Em destaque ao novo papel que os precedentes assumem no cenário
contemporâneo, Robert Alexy já afirmara, em sua “Teoria dos Direitos Fundamentais”,
que “os precedentes judiciais constituem a segunda peça da argumentação de direito
9
“Explica-se, dessarte, a adesão encontrada pelo pluralismo entre os afirmadores dos
direitos dos grupos econômicos, das associações e dos sindicatos, ressurgidos triunfantes
por imperiosas necessidades do mundo contemporâneo, não obstante a proibição legal
consagrada nos códigos civis e penais […] Movimento benéfico, porquanto representava uma
justa reação contra os exageros do monismo e da estatalidade jurídica absoluta, não tardou
o pluralismo a transpor as raias do admissível, pondo em perigo a própria unidade da Ciência
do Direito.” (REALE, 2000, p. 266 e 267)
10
Como previsto pelo artigo 5o, § 2o, de nossa Constituição de 1988.
11
Parece natural, então, esperar-se alguma aproximação entre os grandes sistemas
de direito ocidental (com a incorporação da lógica hermenêutica típica do stare decisis
característico do Common Law também do ponto de vista da reformulação das fontes do
direito no ambiente típico de Civil law), contexto do qual o Brasil não é exceção.
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fundamental. A frase de Smend: ‘Na prática, a Lei Fundamental é válida tal como
a interpreta o Tribunal Constitucional Federal, expressa essa importância.” (ALEXY,
2008, p. 492. Tradução livre do original da edição em espanhol)
Ademais, a antes mencionada perspectiva de refundação do Direito a partir
da Human Rights approach implica atenção não apenas aos precedentes nacionais
e das agremiações internacionais12 ajuda a compreender, por ilustração, o interesse
também crescente pela prática judicial no direito estrangeiro (v.g. o direito nacional de
outros Estados) (especialmente em matéria de direitos fundamentais). Por isso, nessa
linha, em países de língua inglesa há um interesse tão destacado em precedentes
não apenas nacionais, mas também oriundos da jurisdição constitucional de outros
países, inclusive.13
Do ponto de vista de utilidade à fundamentação no novo contexto neopositivista,
precedentes promovem a conciliação da permeabilidade da norma aos fatos e valores
sem descurar da previsibilidade das decisões judiciais e da segurança jurídica no
contexto em que o descolamento da interpretação em relação ao texto legal expõe
o intérprete ao risco de lançar-se à arbitrariedade ou às abstrações metafísicas
(características do pensamento jusnaturalista que o próprio Juspositivismo se havia
encarregado de confrontar).14
A estabilização do entendimento jurídico por meio da jurisprudência traduz
diferentes vantagens, que Eduardo Cambi apresenta assim: a) torna as decisões
judiciais mais céleres; b) dá maior credibilidade aos juízos de instâncias inferiores; c)
viabiliza maior previsibilidade dos jurisdicionados sobre a forma como o direito será
aplicado, colaborando com os ideais de igualdade e segurança jurídica; d) garante a
12
Ademais, a dicção do artigo 68 da Convenção Americana de Direitos Humanos, da qual
o Brasil é signatário, com ratificação pelo Decreto n. 678/92, implica que seus precedentes
demandam também observância obrigatória. Os julgamentos realizados por aquele
Órgão internacional assumem relevância especial mormente a partir do reconhecimento
que o Supremo Tribunal Federal já conferiu aos tratados de direitos humanos como
conteúdos dotados do status de supralegalidade (viabilizando-se o chamado controle de
convencionalidade das normas de direito interno) para além do conteúdo que passa a
integrar o chamado “bloco de constitucionalidade” em razão da abertura prevista pelo artigo
5o, §§ 2o e 3o, da Constituição, este último inerente ao quórum qualificado para o exercício
do poder constituinte reformador que confere status propriamente constitucional a tratados
internacionais de direitos humanos aprovados em cada Casa do Congresso Nacional, em
dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros) (CAMBI, 2020, p. 216 e
seguintes).
13
“In the last 10 years, literature on so-called ‘transjudicial communication’ has grown
vast, mainly in the English-speaking world, where these studies are long-stablished and deeprooted. Prominente scholars have focused on the emergence of a ‘global dialogue’ bringing
judges around the world closer to each ocher and emphasised that, more often than in the
past, courts 2o in performing their adjudicatory functions fins inspiration in foreign case law,
engaging in a conversation with other judges otherwide.” GROPI, Tania; PONTTHOREAU,
Marie-Claire. Introduction. The methodology of the research: how to assess the reality of
transjudicial communication? In: GROPI, Tania; PONTTHOREAU, Marie-Claire (ed.). The use
of foreign precedentes by Constitutional judges. Oxford and Porland: Hart Publishing, 2013.
p. 1 e 2.
14
A despeito do uso inadequado que comumente se faz dos precedentes, a
jurisprudência é importante e se apresenta como uma renovada fonte do Direito, à medida
em que a consolidação do entendimento jurisprudencial consagra a interpretação jurídica e
afirma direitos, como exemplifica a evolução da união estável no Brasil, que foi reconhecida
pela jurisprudência muito antes da alteração legislativa (CAMBI, 2020, p. 197 e seguintes).
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racionalidade da atividade jurisdicional a partir das noções do Direito a partir de sua
integridade e da justiça por sua regularidade (CAMBI, 2020, p. 198).
2.1. CUIDADOS EXIGIDOS NA FUNDAMENTAÇÃO POR PRECEDENTES: A ÊNFASE
NECESSÁRIA À RATIO DECIDENDI E OS IMPERATIVOS DE DEMONSTRAÇÃO EM CONTRÁRIO
(OVERRULING E DISTINGUISHING)

Cabe salientar desde já que precedentes não se confundem com jurisprudência,
porque precedentes apontam a casos paradigmáticos que alcançam por sua
fundamentação um sentido universalizante e têm conteúdo prospectivo (projetamse para o futuro, servindo à indução de outras decisões similares) ao passo que a
jurisprudência se configura a partir da uniformização do entendimento já consolidado
dos Tribunais a partir de vários casos concretos, com sentido retrospectivo, portanto
(CAMBI, 2020, p. 189). Um único precedente bem arrazoado pode servir de fundamento
à mudança de entendimento sobre determinada matéria, portanto.
Como primeiro cuidado para evitar-se a insegurança exagerada na fundamentação
por precedentes, no âmbito dos esforços para uniformização judicial do direito no
contexto contemporâneo, ressalta-se que em primeiro lugar a análise racional deve
renunciar à distinção rígida entre questões de fato (quaestio facti) ou de direito
(quaestio iuris), porque a diferença entre elas é mais propriamente quantitativa que
qualitativa (CAMBI, 2020, p. 175).15
O modo correto de examinar um precedente aponta sempre ao exame dos
fatos sobre os quais se constituiu, para constatação dos pontos de equivalência que
o tornem especialmente relevante para identificação do conteúdo jurídico. Como
na estrutura da argumentação jurídica um precedente sempre se refere a um caso
particular, a obediência que inspira deve resultar da universalidade que decorre da
interpretação ali reproduzida, inerente à proteção valores como a segurança jurídica
e a estabilidade das regras a que todos devam estar submetidos (CAMBI, 2020, p. 176
e seguintes).
Ainda segundo a doutrina, a fundamentação das decisões judiciais compreende,
então, justificação interna (subsunção entre o fato e a norma, com correlação lógica); e
justificação externa (argumentação racional sobre como as provas foram valoradas ou
foram aplicadas inferências lógicas que conduziram à solução apresentada) (CAMBI,
2020, p. 188).
Para a utilização de precedentes, não basta também sua invocação quantitativa,
reproduzindo-se ementas sem o exame minimamente satisfatório do contexto fático
de cada caso para confirmar-se a equivalência das razões que conduziram à afirmação
do conteúdo jurídico em determinado caso paradigmático. Uma prática assim
formalista implicaria retomada da lógica de subsunção juspositivista, substituindose o texto legal pelo texto da súmula ou da afirmação jurisdicional majoritária, por
exemplo.
15
“Este é o drama do direito moderno: a separação entre ‘direito’ e ‘fato’. A estrutura
elementar de qualquer julgamento, seja jurídico ou moral, pressupõe juízos sobre condutas
humanas, portanto nunca decisões sobre puras normas. Descobre-se o direito a partir do
fato. Sem fato contextualizado, o direito, que é uma espécie de conhecimento prático, não
pode ser descoberto.” (Ovídio Batista Apud CAMBI, 2020, p. 175).
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A prática de invocação vazia de precedentes sem exame de equivalência termina
por retornar ao mecanicismo silogístico, nos moldes do normativismo abstrato
(CAMBI, 2020, p. 191 e seguintes), parecendo-se que termina por retroceder a vícios
do positivismo jurídico que se pretendiam precisamente superar. Não por acaso,
Eduardo Cambi relembra o discurso de Miguel Reale, que enfatiza sua rejeição ao
mecanicismo.16
Precedentes apontam o sentido do direito mediante sustentação das melhores
razões determinantes (ratio decidendi). Distingue-se, então, entre a ratio decidendi
retratada no precedente e o conteúdo chamado obiter dictum (dito de passagem) que,
embora deliberado no âmbito do caso específico, não contribui de modo essencial
para o dispositivo decisório, ou seja, é prescindível para alcançar-se a conclusão
paradigmática que se pretende extrair do precedente. Cabe a cada julgador identificar
a ratio decidendi para invocação analógica do precedente ao caso sob análise. Como
isso muitas vezes não ocorre, podem suceder decisões incoerentes (e inconsequentes),
como no exemplo de julgamentos que aplicam indistintamente o princípio da
insignificância a partir do padrão de costume estabelecido para identificação de
“bagatela”, mas sem o exame de outros aspectos que interferem também na análise
do significado social e jurídico que um caso específico possa alcançar (CAMBI, 2020,
p. 179 e 180).
Em relação à sua obrigatoriedade, a doutrina aponta que precedentes possuem
eficácia horizontal (vinculando aos próprios Tribunais Superiores) e vertical (vinculando
aos demais órgãos hierarquicamente inferiores da estrutura judiciária), neste aspecto
relacionando-se ao princípio da autoridade (CAMBI, 2020, p. 190 e 191).
Mas há um limite da capacidade de estabilização do direito por meio de
precedentes, que alcança ainda maior expressão no Brasil, uma vez que todos os
juízes estão autorizados ao exercício do controle difuso de constitucionalidade, o que
pensamos lançar ainda maior espaço para dissenso e caos na explicitação do conteúdo
de juridicidade que caracteriza o contexto neoconstitucionalista para além do texto
frio da lei. A dificuldade de estabilização nos é especialmente incômoda, porque,
como também explica Eduardo Cambi, “a previsibilidade é a marca insuprimível do
Estado de Direito” (CAMBI, 2020, p. 200).
Assim, esforços para reforço da segurança jurídica na fundamentação por meio
de precedentes no cenário jurídico nacional passam pela edição de enunciados para
a Súmula dos Tribunais, que busca superar o “problema de penumbra” ou “zonas
concretas de penumbra” do direito positivo, por meio de uma enunciação que deve
ser clara e objetiva (evitando-se conceitos vagos e indeterminados que possam dar
margem a novo dissenso, a propósito). No País, temos súmulas meramente persuasivas
(como as regularmente emitidas pelos Tribunais de modo geral, explicitando a
16
“Há advogados, cuja sabedoria consiste em fazer fichas de decisões dos tribunais,
para seguirem pari passu e passivamente tudo aquilo que no foro se dite ou se declare como
sendo direito. Muitas vezes, entretanto, a grandeza de um advogado consiste exatamente em
descobrir uma falha na jurisprudência tradicional, abrindo caminhos novos na interpretação
e aplicação do direito. O verdadeiro advogado é aquele que, convencido do valor jurídico de
uma tese, leva-a a debate perante o pretório e a sustenta contra a torrente das sentenças e
dos acórdãos, procurando fazer prevalecer o seu ponto de vista, pela clareza do raciocínio e
a dedicação à causa que aceitou. É nesse momento que se revela advogado por excelência,
que se revela jurisconsulto. (Texto de Miguel Reale, Apud: CAMBI, 2020, p. 193).
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consolidação de seu entendimento em casos recorrentes), mas também súmulas
vinculantes (estabelecidas pelo artigo 103-A, caput, da Constituição, para o Supremo
Tribunal Federal, e artigo 2o, caput, da Lei n. 11.417/2006). Para proteção do conteúdo
sumulado de forma vinculante, inclusive, instituiu-se a perspectiva de reclamação
constitucional, embora condicionada ao esgotamento da via administrativa no caso
de atos da Administração Pública, conforme o primeiro parágrafo do artigo 7o da
Lei especial (o que é bastante razoável no caso para prevenir-se nova inundação do
Tribunal com mais demandas). Há também outros dispositivos que visam reforçar a
argumentação por meio de precedentes no Brasil, como os pedidos de uniformização
da interpretação de lei federal no âmbito dos Juizados Especiais Federais (artigo 14 da
Lei n. 10.259/2001), por exemplo.
Diante da gravidade que o emprego de precedentes assume no novo panorama
jurídico contemporâneo, o próprio dever constitucional de fundamentação previsto
pelo artigo 93, IX, da Constituição da República, entra em cena, devendo ser reprovadas
como nulas as decisões que invocarem de modo descompromissado precedentes
para isentar-se da responsabilidade de adequada fundamentação de sua aplicação ou
deixarem de esclarecer as razões de sua superação ou distinção em relação ao caso
concreto.17
No entanto, ainda que o precedente esteja integrado a uma tradição consolidada
(formadora da chamada “jurisprudência”) o afastamento da força obrigatória dos
precedentes é admissível, mediante operações de superação ou distinção. Tratase dos chamados overruling (inerente à superação do precedente por uma nova
interpretação universalizadora) e distinguishing (que não implica superação do
precedente, mas estabelece solução diversa ao caso concreto em razão de distinções
cabíveis). Logo, ocorre que a ratio decidendi dos precedentes estabelece segurança
jurídica e possui força vinculativa prima facie (o que no sistema do Common Law
caracteriza o chamado stare decisis), mas quem pretender diversamente em relação a
um precedente poderá fazê-lo sob o encargo argumentativo de demonstrar as razões
pelas quais o precedente esteja superado ou não se aplique ao caso concreto (CAMBI,
2020, p. 184 e 185).
2.2. ABERTURA À OPOSIÇÃO PLURALISTA COMO MECANISMO DE (RE)LEGITIMAÇÃO
DEMOCRÁTICA DA ATIVIDADE JUDICIAL: A QUESTÃO DO BACKLASH

Como se viu, a proposta neopositivista de reapreciação do direito está
necessariamente vinculada ao paradigma do Estado (Democrático) de Direito e
encontra no emprego de precedentes um instrumento bastante pertinente para
assegurar a um só tempo o equilíbrio do trinômio fato-valor-norma e a previsibilidade
das decisões judiciais em um cenário de descolamento das decisões judiciais em
relação ao texto positivo produzido pelo Legislador.
Mas não escapa à análise o fato de que o direito positivo, enquanto fruto do

17
Por isso mesmo, aliás, é elogiável a iniciativa do Legislador na promulgação do novo
artigo 489, parágrafo único, incisos V e VI, do Código de Processo Civil, por exemplo, que
reforça no âmbito do próprio direito positivo brasileiro a nova posição dos precedentes como
fonte renovada do direito, mas realça cuidados necessários à sua correta aplicação
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processo legislativo levado a cabo pelas instâncias político-representativas, aufere
da opção majoritária presunção de legitimidade que o Poder Judiciário não detém
(especialmente em países como o Brasil, no qual os atores do sistema judiciário não
são eleitos pelo voto popular).
A preocupação se eleva ainda mais diante da potencial oposição dura que os
grupos da sociedade organizada podem apresentar em relação às decisões mais
polêmicas, especialmente no julgamento dos chamados hard cases pelas Cortes
Constitucionais (mas que também chama a atenção dos operadores do direito em
todos os níveis do Judiciário, nas ocasiões que se apresentam sobre casos em que não
haja mínimo formação de consenso fundamental sobre os interesses que demandam
proteção prioritária na ponderação entre posições conflitantes).
Para os professores norte-americanos POST e SIEGEL, a própria autoridade da
Constituição está assentada na premissa de sua legitimidade democrática, de acordo
com sua capacidade de inspirar o reconhecimento popular de que a Constituição é sua
(v.g. pertence ao povo). As Cortes de Justiça teriam um papel especial na afirmação
desse engajamento, porque são provocadas precisamente para proteção de valores
sociais importantes e para conter excessos governamentais, de modo que é de haver
uma resposta popular na hipótese em que as decisões judiciais se confrontem com as
convicções populares mais profundas (POST; SIEGEL, 2007, p. 374).
A oposição direta à decisões judiciais, então, não seriam necessariamente fato
indesejável e que deva ser reprimido no contexto da construção pluralística de novas
interpretações jurídicas. Enfatizam-se os efeitos potencialmente construtivos do
chamado “backlash”, para além do senso comum que pressupõe a obediência irrestrita
de toda a população às decisões da Corte constitucional. A invocação de separação
entre o direito e política leva desconfiança à atuação das cortes constitucionais
quando se supõe que as decisões avancem sobre os limites da política, ao mesmo
tempo em que o questionamento popular (político) sobre as decisões judiciais se
apresenta como uma ameaça à atuação jurídica. Mas a ordem constitucional (re)
negocia os termos como se desenvolve a relação entre as decisões judiciais e os
anseios populares (POST; SIEGEL, 2007, p. 375).18
O direito é controverso precisamente porque a população é heterogênea e
tem valores e visões diferentes sobre a sociedade. Essas divergências não podem
ser ignoradas, porque o descolamento persistente entre a interpretação judicial da
Constituição e os anseios populares, esse sim, constitui uma ameaça à legitimidade
democrática da jurisdição constitucional. Não que seja fácil para as Cortes incorporar
as crenças populares ao espaço da legalidade, ao mesmo tempo mantendo fidelidade
com as exigências da racionalidade jurídica. Mas é preciso ultrapassar o campo
de desacordo entre os diferentes interessados para que a justiça constitucional se

18
“Democratic constitutionalism describes how our constitutional order actually
negotiates the tension between the rule of law and self-governance. It shows how
constitutional meaning bends to the insistence of popular beliefs and yet simultaneously
retains integrity as law.” (POST; SIEGEL, 2007, p. 375) Em tradução livre: "O constitucionalismo
democrático descreve como nossa ordem constitucional negocia efetivamente a tensão
entre Estado de Direito e autogovernança. Mostra como o significado constitucional se curva
à insistência das crenças populares e, ainda assim, retém simultaneamente a integridade
como lei."
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apresente como democraticamente fundada e compatível com a atividade jurisdicional
(POST; SIEGEL, 2007, p. 378 e seguintes).
Aliás, como se viu, o esforço de valorização dos precedentes judiciais na
argumentação jurídica pós-positivista e neoconstitucionalista não se confunde com o
ânimo de petrificação do direito. Mesmo no sistema do common law, aliás, a doutrina
aponta que a jurisprudência não tem valor absoluto e o stare decisis convive com
a perspectiva de overruling e distinguishing. Destaca-se, nesse sentido, o exemplo
bastante ilustrativo da Suprema Corte dos Estados Unidos, que entre 1946 e 1990
modificou seu posicionamento em 115 (cento e quinze) oportunidades (CAMBI, 2020,
p. 204).
A abertura da argumentação por precedentes à sua superação não é aspecto
propriamente indesejável, porque permite que as iniciativas estabilizadoras do direito
no contexto pós-positivista não se degradem em posições herméticas e avessas à
evolução jurídica. Por outro lado, o próprio Roberto Alexy alerta para esse aspecto
de limitação da capacidade dos precedentes ao grau de segurança que podem
representar nesse cenário.19
No Brasil, a hipótese de revisão e cancelamento de súmulas vinculantes também
foi assegurada e consta expressamente do artigo 103-A, § 2o, da Constituição, assim
como artigos 2o e seguintes da Lei n. 11.417/2006 e artigos 102 e 103 do Regimento
Interno do STF. Ademais, a ressalva “sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em
lei” instituída pelo poder constituinte reformador na edição do artigo 103-A, § 2o,
da Constituição, garante também que a edição de súmula vinculante pelo Supremo
Tribunal Federal não encerre em definitivo o diálogo com outros Poderes, de modo que
ficará entreaberta a porta da superação de seus precedentes (ainda que vinculantes)
também por meio de inovação do Legislador, embora a inovação também deva passar
pelo crivo de constitucionalidade (CAMBI, 2020, p. 205 e 206).
A despeito de toda a ênfase que se pode ter no caráter saudável da reação (e
discussão) popular sobre as decisões judiciais, é bom notar que, no Brasil, o Supremo
Tribunal Federal já tem exercitado de modo tradicionalmente cauteloso suas funções
em contraposição ao conteúdo normativo produzido pelas instâncias políticorepresentativas (mais do que seria possível imaginar a partir da amplitude que os
conflitos entre Poderes tem assumido no cenário político nacional nos últimos anos,
aliás).
Uma pesquisa apontada por Carlos Ari Sundfeld indica que apenas três a onze
por cento das ações ajuizadas envolveram algum julgamento de procedência total ou
parcial para revisão de atos do Executivo ou do Legislativo Federal, razão pela qual
se conclui que “No plano institucional, os dados redundavam na conclusão de que ‘o
STF tem sido muito cuidadoso ao administrar suas relações com os demais poderes,
evitando o comportamento que a bibliografia qualifica como ativismo judicial.” (Apud:
LIMA, 2014, p. 244.)
Aliás, em lugar de temer a discussão popular, o Legislador brasileiro parece estar
19
“Isso põe manifesto que o fortalecimento justificável da argumentação de direito
fundamental não significa nenhuma petrificação do caráter de precedente das decisões do
Tribunal Constitucional Federal. Naturalmente, isso implica, ao mesmo tempo, que o grau de
segurança que se pode obter com os precedentes, é limitado” (ALEXY, 2008, p. 495. Tradução
livre do original em idioma em espanhol.)
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evoluindo no sentido de atentar cada vez mais ao novo papel democratizante que os
precedentes assumem no cenário neopositivista, especialmente ao convidar (em lugar
de prevenir-se contra) a discussão social pluralística sobre a formação/manutenção/
superação de precedentes, para além dos limites tradicionais da prestação jurisdicional,
como retrata o artigo 927 do Código de Processo Civil em vigor.20
2.3. OS PERIGOS DA INFESTAÇÃO DE PÓS-VERDADES NA ABERTURA DA ATIVIDADE
JUDICIÁRIA

A despeito das boas perspectivas inerentes à abertura da atividade judicial à
participação popular (por meio da discussão sobre precedentes, inclusive), essa
influência de grupos de interesse não deve ser admitida sem atenção à preocupação
substancialista (em oposição à mera perspectiva procedimentalista) de autenticidade
das manifestações expressadas. A expectativa do Poder Judiciário de buscar
legitimação na participação social pluralista não pode se perder entre os problemas
atinentes à chamada “pós-verdade” e tolerar que a formação dos ditames de Justiça
seja impregnada por simulações de vontade e fake news que prejudicam ainda mais a
manifestação popular em um contexto de ignorância e miséria que favorece muito a
arregimentação de massas despolitizadas.21
A oitiva dos diferentes grupos de interesse para a formação e revisão de
precedentes, nesse sentido, deve ser realizada sem desligar-se do tripé fato-valornorma, para que a decisão judicial – no anseio de legitimar-se – ignore os fatos e despreze
também os limites normativos compatíveis com a principiologia constitucional.
Relembrando o conteúdo propugnado por Habermas, Botelho (2021, p. 351)
alerta para o descompasso que reside na atuação de grupos adeptos da pós-verdade
em relação ao exercício da racionalidade comunicativa ao estilo habermasiano:
Os atores sociais no mundo da pós-verdade não estão

20
“Art. 927. […] § 2º A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula
ou em julgamento de casos repetitivos poderá ser precedida de audiências públicas e da
participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir para a rediscussão
da tese. § 3º Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal
Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos,
pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica.
§ 4º A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada
em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e
específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da
isonomia.”
21
“[…] há uma séria ameaça à democracia contemporânea representada pela pósverdade e que é capaz de afetar todas as componentes estruturais do mundo da vida, com
reflexos deletérios no espaço público. […] A principal característica da pós-verdade reside
no fato de que o objetivo e o racional cedem espaço às emoções e crenças subjetivas, não
obstante a existência de fatos demonstrando o contrário. A verdade é relativizada, fatos
são descartados e o discurso baseado na emoção passa a reinar supremo. O abandono dos
fatos e da objetividade e sua substituição por opiniões gera uma desconfiança com relação
à verdade, produzindo campanhas de desinformação cujo desiderato é plantar a dúvida.
[...]” (BOTELHO, Marcos César. Espaço público em declínio: a pós-verdade na democracia
discursiva. In: GIACOIA, Gilberto; BREGA FILHO, Vladimir; ALVES, Fernando de Brito (org.).
Teorias da Justiça: justiça e exclusão. Curitiba: Juruá, 2021. p. 350).
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interessados na discussão de uma verdade intersubjetivamente
partilhada, fruto de discursos desenvolvidos na arena pública.
Na verdade, o debate público é visto negativamente pois é
encarado como uma ameaça às narrativas predeterminadas
como um comportamento correto e autêntico.
Ora, as manifestações comunicativas apontam para
diferentes relações no mundo, sendo que o agir comunicativo
é dependente de processos de interpretação cooperativa. Por
outro lado, a pós-verdade atua como um obstáculo à livre
circulação de ideias já que implica em processos de referência
à verdade que prescindem da atuação intersubjetiva entre os
atores sociais.22
Na busca pela discussão franca entre os diferentes grupos de interesse como
mecanismo de legitimação democrática da atividade judiciária, então, o combate à
pós-verdade deve ser prioritário e passa pela abertura das discussões judiciais ao
livre escrutínio da imprensa pluralista. A própria liberdade de imprensa, embora deva
ser enfatizada com muita cautela, também deve ser entendida como submetida aos
princípios fundamentais e deve conviver com aparas e correções relativas a conteúdos
que comprovadamente se afastam dos fatos para criar estados emocionais capazes
de desestabilizar o próprio exercício da Democracia.
O tema tem relação com a o problema da Verdade no Estado Constitucional,
sobre o qual relembra-se que Peter Häberle (2008, p. 112) apontava preocupação em
relação à regulamentação da atividade de imprensa como um dos aspectos centrais
do tema, defendendo a vedação às divulgação da inverdade midiática como risco à
Democracia.23
O Poder Judiciário brasileiro parece haver compreendido esse aspecto e tem
procurado promover iniciativas de combate às fake news que possam interferir de
modo desestabilizador aos processos de participação democrática (favorecendo
a um só tempo a perspectiva procedimentalista sem prejuízo das preocupações
substancialistas que também devem ser observadas). Um exemplo importante
22
“No caso das fake news ocorre o derretimento das bases que sustentam um espaço
público democrático e inclusivo. No modelo discursivo habermasiano a livre circulação de
ideias e opiniões é fundamental e não pode sofrer qualquer óbice. Contudo, estas ideias e
opiniões tem esteio na razão, diferente do que ocorre na pós-verdade em que a cosmovisão
individual se fundamenta na crença subjetiva.” BOTELHO, Marcos César. Espaço público
em declínio: a pós-verdade na democracia discursiva. In: GIACOIA, Gilberto; BREGA FILHO,
Vladimir; ALVES, Fernando de Brito (org.). Teorias da Justiça: justiça e exclusão. Curitiba:
Juruá, 2021. p. 353.
23
“Em particular, a democracia pluralista do Estado constitucional depara-se
diretamente com três áreas problemáticas da questão da verdade: nos conflitos sobre
a relação entre ‘verdade e maioria’, no entendimento da formação da opinião pública da
sociedade e como parte disso, na limitação da liberdade de imprensa a favor do interesse de
outros valores protegidos e as suas orientações referentes à crônica jornalística ‘fidedigna
à verdade’ (ao invés da ‘mentira mediática’).” HÄBERLE, Peter. Os problemas da verdade
no Estado Constitucional. Wahrheittsprobleme im Verfassungsstaat. Tradução de Urbano
Carvelli. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2008. p. 113.
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nesse sentido está relacionado precisamente ao ramo da Justiça brasileira que mais
diretamente trata do tema da Democracia: a Justiça Eleitoral. O Tribunal Superior
Eleitoral, no combate à desinformação e para fortalecimento da qualidade do diálogo
social, editou em data ainda relativamente recente a Portaria n. 510, de 04 de agosto
de 2021, que instituiu o Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação
no âmbito da Justiça Eleitoral. É interessante notar, em especial, que na busca pelo
combate à desinformação, o Tribunal Superior Eleitoral tomou o cuidado de não
retroceder no interesse da Justiça em abrir-se à participação pluralista e enfatizo
também ali o diálogo, prevendo a participação de instituições públicas e privadas no
âmbito de seu próprio programa (público, evidentemente) de combate às fake news
(como expressamente prevê seu artigo 4o).24
O Poder Judiciário brasileiro segue comprometido com evidências de (boa)
vontade de legitimar-se democraticamente, portanto, com medidas destinadas a
evitar o insulamento de suas decisões mesmo no contexto em que faz necessário
promover aparas às manifestações de grupos interessados que promovam na
realidade a simulação do interesse democrático e que signifiquem ameaça ao processo
democrático em si.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A mudança de paradigma da atuação judicial, retirando-a de um sistema baseado
no silogismo e na subsunção, de mera análise acerca da norma cabível à espécie, para
conferir-lhe uma postura efetivadora dos direitos fundamentais, trouxe à jurisdição a
necessidade de abertura à participação pluralista, com isso aproximando suas decisões
dos anseios de seus destinatários, e conferindo-lhes caráter democrático renovado.
Nesse contexto, referida postura proativa, decorrente do neopositivismo, somente
se mostra factível à medida que o processo decisório se desvincula do formalismo
abstrato característico do positivismo e se assenta na tarefa de construir a norma do
caso concreto a partir de seus parâmetros fáticos, do balizamento inicial e provisório
consistente na norma legal, e, principalmente, da plena normatividade conferida às
normas constitucionais, máxime aquelas que veiculam direitos fundamentais.
As circunstâncias fáticas, outrossim, recobrem-se de fundamental relevância,
dada a essencialidade do exercício da racionalidade da decisão por intermédio da
análise de sua ratio decidendi, com consequente perquirição da satisfação do ônus
argumentativo, de onde se poderá demonstrar a distinção ou superação (overruling e
distinguishing) do caso sob análise em relação a eventuais precedentes, recepcionandose a reação da sociedade a tais pronunciamentos (backlash), inclusive.
Nesse mister, ademais, uma vez que à jurisdição se confere a competência
para a tutela de direitos fundamentais, mesmo que diante da omissão infralegal, ou,

24
“Art. 4º Serão convidadas ou admitidas a participar da execução das ações que
compuserem o Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação no âmbito da
Justiça Eleitoral instituições públicas e privadas interessadas em contribuir com o alcance
dos objetivos visados, desde que atendam aos critérios de ingresso estabelecidos no Plano
Estratégico referido no art. 3º.” BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Portaria n. 510, de 04
de agosto de 2021. Disponível em: https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/prt/2021/
portaria-no-510-de-04-de-agosto-de-2021 Acesso em 04 de maio de 2022.
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ainda, de posturas contraproducentes dos demais Poderes da República, é natural
que ao lado de sua função eminentemente contramajoritária lhe desponte a busca
pela legitimação democrática por meio da abertura dos precedentes à participação
popular.
O Poder Judiciário brasileiro parece haver compreendido esse contexto
e também os riscos que lhe são inerentes, uma vez que, para além da abertura à
manifestação pluralista da sociedade, tem tomado iniciativas para combater, por
outro lado, simulações como aquelas características das chamadas fake news, a fim
de priorizar a qualidade substancial do debate público.
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NEGATIVA DE OFERTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO: UM BREVE ESTUDO DE CASOS SOBRE A INGERÊNCIA
JURISDICIONAL NAS ATRIBUIÇÕES MINISTERIAIS
Cláudio Rubino Zuan Esteves1
Mariana Chenço Britto2
Gabriela Buss Lagos3
RESUMO: O presente estudo utiliza bases empíricas para analisar, em metodologia

crítico-reflexiva, decisões colegiadas prolatadas no âmbito do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná em casos de negativa do Ministério Público na oferta de acordo de
não persecução penal (ANPP). A partir da seleção de três acórdãos, o trabalho busca
examinar e reafirmar a titularidade exclusiva do Ministério Público na oferta do ANPP,
bem assim a inviabilidade de revisitação, pelo Poder Judiciário, dos fundamentos da
recusa ministerial na propositura do instituto, sobretudo diante da negativa de oferta
do acordo exarada pelo promotor de Justiça e confirmada pelo órgão superior do
Ministério Público. O cotejo entre a pesquisa bibliográfica e jurisprudencial encetada
traz resultados que reforçam a prerrogativa unicamente ministerial nas hipóteses
examinadas, concluindo-se que o instituto de caráter negocial, bem como a oferta e
recusa do acordo de não persecução penal conforme a necessidade e suficiência do
caso concreto, perfazem não apenas consectários legais, mas corolários do sistema
acusatório, pelo que vinculante a recusa ministerial definitiva do acordo.
PALAVRAS-CHAVE: Acordo de não persecução penal; Ministério Público; sistema

acusatório; poder judiciário.
INTRODUÇÃO

Dentre as inovações encetadas no ordenamento jurídico pátrio a partir da edição
da Lei n.º 13.964/2019, notoriamente conhecida como “lei anticrime” ou “pacote
anticrime”, insere-se a previsão estampada no artigo 28-A do Código de Processo
Penal, que apregoa a possibilidade de celebração do acordo de não persecução penal
ao investigado que preencher certos requisitos e concordar com o implemento de
determinadas condições legais. Paralelamente, abre-se ao membro do Ministério
Público uma nova possibilidade de atuação, por intermédio da utilização do acordo
de não persecução penal como forma de mitigação do princípio da obrigatoriedade
1
Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná (MP-PR), oficiante
junto ao 2.º Grupo da Procuradoria de Justiça Criminal. Especialista em Direito Penal e
Processual Penal pela Universidade Estadual de Londrina (UEL).
2
Assessora Jurídica do Ministério Público do Estado do Paraná (MP-PR). Mestranda
em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Especialista em Ministério
Público e Estado Democrático de Direito pela Fundação Escola do Ministério Público do
Estado do Paraná (FEMPAR).
3
Assessora Jurídica do Ministério Público do Estado do Paraná (MP-PR). Especialista
em Ministério Público e Estado Democrático de Direito pela Fundação Escola do Ministério
Público do Estado do Paraná (FEMPAR).
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de exercício da ação penal.
A deliberação sobre o preenchimento dos requisitos legais para a oferta, ou não,
do acordo insere-se dentre as atribuições do Ministério Público, sobretudo enquanto
titular exclusivo da ação penal de iniciativa pública. É que das alterações promovidas
pela Lei n.º 13.964/2019 extrai-se a possibilidade de revisão pelo órgão superior
ministerial, em hipóteses de recusa da oferta do instituto, desde que provocada pela
defesa do investigado.
Como relevante benefício processual que o é, o acordo de não persecução
penal, quando negado, vem ensejando não apenas a irresignação por parte do
investigado, quanto, por vezes, as mais diversas intervenções do Poder Judiciário em
âmbito decisório unicamente ministerial. Diante da necessidade de preservação das
prerrogativas funcionais exclusivas do Ministério Público na oferta – e recusa – do
acordo, o presente trabalho analisa soluções jurisdicionais adotadas em decisões
colegiadas nas quais se verificam indevidas ingerências nas atribuições ministeriais
em casos de negativas de oferta do novel instituto.
Partiu-se, para tanto, de técnica de pesquisa qualitativa, com coleta de dados
pautada em multiplicidade de procedimentos, contrastando-se estudos de naturezas
bibliográfica, documental e empírica. No que concerne a este último ponto, realizouse levantamento de acórdãos na base eletrônica de dados do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná, por se tratar do ente federativo em que desenvolvidas as atividades
funcionais dos autores da pesquisa.
Na procura por precedentes emblemáticos sobre o objeto de estudo, valeu-se
de critérios de pesquisa correlatos à temática, buscando-se inicialmente julgados a
partir das expressões-chave “acordo de não persecução penal” e “recusa do Ministério
Público”, cumulativamente pesquisadas, donde sobrevieram dezessete registros,
todos posteriores à edição da Lei n.º 13.964/2019 – e adequados, portanto, aos fins
propostos no estudo.
Visando a garantir que a amostra selecionada englobava senão a totalidade,
ao menos parcela considerável dos julgados afetos à temática, encetou-se uma
segunda busca na mesma base de dados a partir das expressões “acordo de não
persecução penal” e “negativa do Ministério Público”, acusando-se, desta feita, o
total de 45 (quarenta e cinco) resultados – um deles alusivo a decisão monocrática
e outros quatro apresentando-se sob segredo de justiça, pelo que desconsiderados.
Da amostra remanescente houve, ainda, a necessidade de descarte de dezessete
registros referentes a acórdãos anteriores à promulgação do “pacote anticrime”.
Diante desse contexto, em atenção aos propósitos do estudo, optou-se por
eleger três julgados consubstanciadores de posicionamentos jurisdicionais peculiares
e, sob a ótica destes pesquisadores, contrários à exegese constitucional e legal que dá
conta das atribuições do Ministério Público. Nada obstante, não se pretendeu afirmar
que os casos selecionados representam a orientação sedimentada no âmbito dessa
ou de outras Cortes de Justiça sobre o tema afeto ao controle da recusa ministerial de
oferta de acordo de não persecução penal, ao contrário, buscou-se realizar justamente
o contraste entre tais paradoxais precedentes e os demais dados bibliográficos e
jurisprudenciais que dão base à pesquisa.
Objetivou-se, assim, a partir das decisões selecionadas, realizar uma análise
crítico-reflexiva acerca de provimentos jurisdicionais que culminaram por adentrar as
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atribuições exclusivamente ministeriais quanto à necessidade e suficiência da oferta
do acordo de não persecução penal, a fim de verificar sua adequação com o sistema
processual acusatório.
1. O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP): UM INTROITO TEÓRICO

Na forma disposta pelo artigo 129, inciso I, da Carta Magna, erige-se o Ministério
Público, por expressa disposição do legislador constituinte originário, como dominus
litis da ação penal de iniciativa pública, função esta que lhe foi democraticamente
atribuída. Incumbe-lhe, pois, a persecução da pretensão punitiva – que é estatal –,
aí se inserindo o intitulado princípio da oficialidade ou da investidura, por meio do
qual se transfere a um órgão estatal oficial (no caso, o Ministério Público) o exercício
da persecutio criminis in judicio, afastando-a do particular ou, até mesmo, de outros
órgãos administrativos ou judiciais, não investidos de tal prerrogativa.
Tal opção constitucional decorre da necessidade de preservação do sistema
processual acusatório, do qual faz parte a inafastável premissa de imparcialidade do
juiz, aliada à relevância dos bens jurídicos em voga no curso da atividade persecutória
criminal (dentre eles a própria liberdade individual), a tornar adequada a transferência
da titularidade da ação penal pública ao órgão estatal incumbido, justamente, da
defesa dos direitos sociais e individuais indisponíveis, da ordem jurídica e do regime
democrático em si. Assim, no monopólio das atribuições oficiais persecutórias no
sistema acusatório brasileiro, “desempenha o Ministério Público função da maior
importância, assumindo a titularidade da ação penal e produzindo prova no interesse
da descoberta da verdade, deixando o juiz equidistante dos interesses das partes”
(JARDIM; AMORIM, 2013, p. 96-97).
Não se descura remanescer, de outro lado, a possibilidade de promoção de ação
penal privada, em hipóteses excepcionais,4 pelo particular.5 Nada obstante, se, de um
lado, rege-se a ação penal de titularidade do ofendido por princípios de oportunidade
e de disponibilidade, os ditames axiológicos que orientam a ação penal movida pelo
órgão oficial acusatório são exatamente opostos, na medida em que pautada a atuação
do Ministério Público pelos princípios da obrigatoriedade e indisponibilidade.
Nesse sentido, versa o princípio da obrigatoriedade (ou legalidade)6 sobre
a imposição legal, ao órgão acusatório, de ajuizar a ação penal pública, desde que
presentes os requisitos legais que assim o autorizem. Segundo Rangel (2013, p. 231),
a adoção de tal axioma encontra alicerce na máxima de que “nenhuma infração
deve ficar impune” (nec delicta maneant impunita). Daí que, em se tratando de
4
Ex vi do artigo 5.º, inciso LIX, da Constituição Federal, artigo 29 do Código de Processo
Penal e artigo 100 do Código Penal.
5
Por estratégia metodológica, todavia, não se realizará aprofundamento das
subespécies de ação penal pública, tampouco das características da ação penal privada,
evitando-se desvios ao objeto do presente trabalho.
6
Comporta realçar que parte da doutrina concebe inadequado o emprego da
denominação “legalidade” como sinônimo de “obrigatoriedade”, destacando Rangel que
“qualquer obrigatoriedade somente poderá surgir na medida em que é instituída por lei”
(2013, p. 231). De igual forma, entende Jardim (2001, p. 50-51) que obrigatoriedade alude
ao dever legal de o Ministério Público exercitar a ação penal, não se confundindo com o
princípio mais amplo da legalidade, que informa a atuação dos órgãos públicos.

58

MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume III

ação penal pública, ao menos no ordenamento jurídico brasileiro, não se considera
de oportunidade do órgão público oficial para o exercício da acusação, malgrado
posicionamento desta ordem seja adotado por diversos países estrangeiros, sobretudo
aqueles filiados ao common law.7
Trata-se, em verdade, de máxima que melhor parece conformar os interesses
do Estado e da sociedade quanto aos ditames de segurança pública, afinal, a
obrigatoriedade “defende e potencia o efeito de prevenção geral que está e deve
continuar ligado não unicamente à pena, mas a toda a administração da justiça penal”
(DIAS, 1991, p.128-129).
Nada obstante, adverte Marques (2009, p. 291) que o princípio da obrigatoriedade
não subtrai do Ministério Público o poder de apreciar os pressupostos técnicos
exigidos para o exercício da ação penal. Em assim sendo, mesmo à vista da máxima da
obrigatoriedade não cabe descurar-se de certo viés de discricionariedade na atuação
do Ministério Público – no que concerne ao ajuizamento da ação penal – atrelado
à independência funcional de seus membros para a apreciação dos elementos de
convicção coligidos no curso da investigação.
Revela o princípio sob comento, pois, que o exercício da ação penal pública não
perfaz mera faculdade ou discricionariedade do órgão ministerial. Preenchidos os
requisitos legais – isto é, presentes as condições e pressupostos da ação e havendo
justa causa, examináveis em observância à independência funcional assegurada no
âmbito da Instituição –, cabe ao órgão acusatório, obrigatoriamente, perseguir a
pretensão acusatória e ajuizar a ação penal, pelo que se afigura correto afirmar que,
“quanto ao Ministério Público, não se pode falar em direito de ação, mas sim em
dever de agir” (MAZZILLI, 2007, p. 287).
Para além das discussões sobre a adequabilidade ou não de consagração
do aludido princípio, certo é que cada ordenamento jurídico, em suas próprias
particularidades e por motivações diversas, opta por internalizar regras – absolutas
ou não – de obrigatoriedade ou oportunidade de exercício da ação penal pública,
seja em normas de natureza constitucional, seja em regras infraconstitucionais, seja,
ainda, de forma implícita. No Brasil, da análise da Constituição da República e do
Código de Processo Penal sobressai, de pronto, inexistir qualquer determinação
explícita referente à obrigatoriedade, tal como sucede, v.g., no ordenamento jurídico
italiano, que atribui ao indigitado princípio expressa envergadura constitucional.8
Nesse viés, relevante parcela da doutrina pátria9 depreende a vigência do
7
Breve análise comparativa da legislação processual penal estrangeira evidencia certa
predileção dos países, especialmente aqueles filiados ao civil law, pela incorporação da
máxima de obrigatoriedade de exercício da ação penal de iniciativa pública, nada obstante
existam nações que optem pelo absoluto acolhimento da premissa de oportunidade e
conveniência. Nesse trilhar, assinala Jardim que “dos países latinos, o único que adota os
princípios da discricionariedade para o exercício da ação penal pública, de forma ampla, é
a França. Fora da ‘família romana’ [...], encontramos o princípio da oportunidade com regra
geral em alguns outros países, principalmente naqueles pertencentes à ‘família do common
law’” (2001, p. 85-86).
8
Estatui o artigo 112 da Constituição Italiana, in verbis, que “Il pubblico ministero ha
l’obbligo di esercitare l’azione penale”, ou, em livre tradução, que “O Ministério Público tem
a obrigação de exercitar a ação penal”.
9
Nesse sentido, ver Boschi (2010, p. 132), Lopes Júnior (2013, p. 381), Rangel (2013, p.
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princípio da obrigatoriedade a partir do caráter imperativo constante no artigo 24
do Código de Processo Penal, ao estatuir-se que, “nos crimes de ação pública, esta
será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o
exigir, de requisição do Ministro da Justiça, ou de representação do ofendido ou de
quem tiver qualidade para representá-lo” (BRASIL, 1941). Nada obstante, reputa-se
lógico deduzir a obrigatoriedade da ação penal de iniciativa pública não apenas da
intelecção legal desse dispositivo, mas de toda a sistemática legal brasileira, à míngua
de texto explícito sobre o assunto, já que todo o ordenamento processual penal está
voltado à propositura da ação penal (JARDIM, 2001, p. 100), inclusive com máximas
que convergem para a sua indisponibilidade.
Em que pese ser cabível falar-se em inconteste vigência – ainda que implícita
– da máxima da obrigatoriedade no ordenamento pátrio, casos há em que o próprio
legislador infraconstitucional outorga ao Ministério Público a possibilidade de não
ajuizamento da ação penal de sua iniciativa. Trata-se de hipóteses de abrandamento
ou mitigação da obrigatoriedade de ajuizamento da ação penal pública, viabilizandose ao órgão acusatório, por diversos motivos peculiares a cada uma das hipóteses,
deixar de oferecer a denúncia, sem que isso implique, todavia, sob qualquer forma,
em infração ao seu dever funcional.
Destarte, é aceitável concluir que “o princípio da legalidade deve continuar a
constituir o ponto de partida da modelação do sistema” (DIAS, 1991, p. 130). A aceitação
desta premissa, todavia, não obsta o reconhecimento de critérios de oportunidade
para o ajuizamento da ação penal, devidamente regrados (isto é, limitados), a serem
estatuídos por motivações político-criminais diversas, mormente porque já contempla
o ordenamento brasileiro inúmeras exemplificações de normativas correlatas, tal
como sucedido no caso do instituto da transação penal (artigo 76 da Lei 9.099/1995),
do acordo de leniência (artigo 87 da Lei n.º 12.529/2011) e do acordo de imunidade
em casos de colaboração premiada celebrada no âmbito da criminalidade organizada
(artigo 4.º, § 4.º, da Lei n.º 12.850/2013).
Não se trata, em tais hipóteses, de inércia do Ministério Público na persecução de
resposta à sociedade diante de infrações penais perpetradas, mas de atuação efetiva
e concreta, embora diferenciada, eis que voltada aos critérios de política criminal
eleitos pelo legislativo como relevantes, orientando-se o agir do órgão acusatório por
rígidos requisitos normativos.
Mais recentemente, sobreveio destaque à temática a partir das alterações
legislativas promovidas pela Lei n.º 13.964/2019 (“lei anticrime” ou “pacote
anticrime”), as quais, dentre outras modificações, culminaram por introduzir o acordo
de não persecução penal (ANPP) no Código de Processo Penal. Embora se trate de
instituto de caráter negocial que já contasse com previsão anterior no ordenamento
jurídico, ante a edição da Resolução n.º 181, de 7 de agosto de 2017, do Conselho
Nacional do Ministério Público, a inserção do ANPP, agora, no âmbito de normativa
federal alusiva ao processo penal pátrio vem ensejando inúmeras discussões acerca
da sua aplicação, incitando doutrina e operadores do Direito em geral a se debruçarem
sobre a temática.
Em essência, assemelha-se o ANPP ao plea bargaining, técnica de barganha
231) e Tourinho Filho (2013, p. 390).
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criminal comum no direito norteamericano, consistente na admissão de culpa por
um acusado com a contrapartida – ou a expectativa – de receber uma sentença
mais branda ou alguma disposição alternativa, tratando-se de resolução consensual
aplicável a delitos mais simples ou de menor gravidade, com vistas a assegurar-se a
eficiência persecutória, inclusive para garanti-la no julgamento de casos mais sérios
(STRANG, 2016, p. 30).
No Brasil, agora, assegura-se na própria lei penal adjetiva a possibilidade
de o órgão ministerial deixar de oferecer a denúncia àquele que preencha certos
requisitos (objetivos e subjetivos) e se submeta ao cumprimento de condições,
conforme preestabelecidos pelo texto legal. Positivado na intelecção do artigo 28-A
e seus parágrafos, trata-se o ANPP de hipótese legal de mitigação do princípio da
obrigatoriedade, consubstanciando negócio jurídico de natureza extrajudicial,
celebrado entre o Ministério Público e o autor da infração penal, assistido por seu
defensor e homologado pelo juízo competente (LIMA, 2020, p. 218).
Enquanto instrumento jurídico consensual, não se trata o ANPP de direito
subjetivo do acusado, inserindo-se na alçada das atribuições do Ministério Público,
na condição de titular privativo do exercício da ação penal pública, deliberar sobre o
preenchimento dos requisitos legais objetivos e subjetivos inexoráveis à concessão
da benesse. Nesse trilhar, contrariamente a apressadas concepções suscitadas a este
respeito, inclusive ainda remanescentes no âmbito de alguns Tribunais pátrios, já
endossou o Pretório Excelso (BRASIL, 2021b) a conclusão no sentido de que:
as condições descritas em lei são requisitos necessários para
o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP),
importante instrumento de política criminal dentro da nova
realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não
obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado
verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente,
permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada,
entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de
política criminal adotada pela Instituição.
Ou seja, é assente na jurisprudência pátria incumbir ao Ministério Público,
enquanto dominus litis, deliberar fundamentadamente sobre o preenchimento das
condições legais para propositura do ANPP. Como refere Lima (2020, p. 221), “se não
se trata de direito subjetivo do acusado, o ideal, então, é concluir que estamos diante
de uma discricionariedade ou oportunidade regrada”, condicionada ao implemento
dos requisitos estampados na lei penal adjetiva, bem como ao alcance dos objetivos
político-criminais albergados no âmbito da Instituição.
Nesse sentido, dispõe o caput do artigo 28-A do Código de Processo Penal três
pressupostos de ordem objetiva a serem implementados para a oferta de ANPP, a
saber: (i) que à infração penal objeto do acordo seja cominada pena mínima inferior
a 4 (quatro) anos; (ii) que se trate de infração penal cometida sem violência ou grave
ameaça à pessoa; e (iii) e que não seja caso de arquivamento do procedimento
investigatório (BRASIL, 1941[2019]).

61

MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume III

Por sua vez, do § 2° do aludido dispositivo legal são aferidas quatro vedações à
celebração do acordo, não sendo cogitável falar em ANPP (i) se for cabível transação
penal de competência dos Juizados Especiais Criminais; (ii) se o investigado for
reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal
habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais
pretéritas; (iii) se o agente foi beneficiado, nos cinco anos anteriores ao cometimento
da infração, com acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão
condicional do processo; e (iv) em casos de crimes cometidos no âmbito de violência
doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição do sexo
feminino, em favor do agressor (BRASIL, 1941[2019]).
Ainda na esteira do artigo 28-A do CPP, depreendem-se condições a serem
impostas ao investigado quando da avença, cumulativa ou alternativamente: (i)
reparação do dano ou restituição da coisa à vítima; (ii) renúncia voluntária a bens e
direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito
do crime; (iii) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas; (iv)
pagamento de prestação pecuniária; e (v) cumprimento, por prazo determinado, de
outras condições proporcionais e compatíveis com o delito estipuladas pelo Ministério
Público. Além disso, sobressai do caput do aludido dispositivo uma condição de
ordem obrigatória à formalização da oferta, consubstanciada na exigência de que o
imputado confesse formal e circunstanciadamente a prática do delito (BRASIL, 1941
[2019]), sem o que não se cogita de esvaziamento do interesse persecutório.
Ao que se observa, é possível conceber o ANPP como relevante benefício
processual passível de ser concedido à parte investigada, porquanto, em que pese
tenha confessado sua participação no ilícito, não terá intentada contra si qualquer
persecução judicial para a formação de sua culpa, tampouco lhe será aplicada sanção
penal decorrente do crime perpetrado. Além disso, se cumpridas integralmente as
condições do acordo, será decretada extinção da punibilidade do agente (artigo 28-A,
§ 13, do CPP), expungindo-se, por consequência, os efeitos primários e secundários
de natureza penal da condenação, com especial destaque à não configuração de maus
antecedentes e reincidência (artigo 28-A, § 12, do CPP). O único óbice ao investigado
advindo do cumprimento do acordo é a inviabilidade de nova celebração de ANPP no
prazo de cinco anos, dada a vedação preconizada pelo inciso III do § 2.º do artigo 28-A
da lei penal adjetiva (BRASIL, 1941[2019]).
A decisão concernente à celebração do acordo, como visto, ficará a cargo
do Ministério Público, a depender do preenchimento dos requisitos legais que o
autorizam a não oferecer a denúncia, além de sua discricionariedade quanto ao juízo
de necessidade e suficiência “para reprovação e prevenção do crime”, nos termos
estabelecidos pelo caput do artigo 28-A do Código de Processo Penal (BRASIL,
1941[2019]) e pelo entendimento jurisprudencial assentado no Pretório Excelso.
Em que pese a necessidade de submissão do acordo de não persecução penal
a controle jurisdicional para fins de homologação da proposta avençada entre as
partes (artigo 28-A, §§ 4.º e 5.º, do CPP), estabelece a normativa mecanismo de
controle próprio para os casos de recusa de acordo pelo Ministério Público, somente
atacável por intermédio de remessa dos autos ao órgão superior da Instituição para
sua eventual revisão, na forma do § 14 do artigo 28-A do Código de Processo Penal
(BRASIL, 1941[2019]). Portanto, consoante expressa e, a bem da verdade, inegável
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dicção legal, em havendo inconformismo do investigado ante a recusa ministerial no
oferecimento do ANPP, a resolução da controvérsia deverá suceder no âmbito interno
da própria Instituição.
Nada obstante a incisividade da lei e da jurisprudência sobre a independência
funcional do Ministério Público para dirimir a negativa do acordo, vem sobressaindo da
prática forense alguns emblemáticos julgados que, em sua essência, estão a sobrepujar
as atribuições ministeriais que lhe são inerentes. É justamente sobre tal controvérsia
jurídica que repousa o objeto do presente estudo, sobrelevando a necessidade de
aprofundamento dos contornos de ordens de atuação jurisdicional de tal natureza
à vista do sistema acusatório e do princípio democrático que, constitucionalmente,
imbuiu o Ministério Público do exercício privativo da titularidade da ação penal
pública.
2. A RECUSA MINISTERIAL DE OFERTA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL:
TRÊS CASOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ EVIDENCIADORES DE UMA
PROBLEMÁTICA

Conforme explicitado no tópico introdutório, o escopo do presente artigo se
concentra na análise prática de intervenções judiciais diante da recusa ministerial de
oferta do instituto negocial ora regulamentado no Código de Processo Penal após as
alterações encetadas pela Lei n.º 13.964/2019. A partir da metodologia aplicada, foram
eleitos três julgados demonstrativos de soluções adotadas em casos de divergência
entre o órgão ministerial e o Poder Judiciário acerca da (in)aplicabilidade do ANPP
concebidas como indevidas sob a ótica destes pesquisadores.
Ressalta-se, desde logo, que o objeto central de análise do presente estudo
não repousa sobre as razões da divergência travada entre o Ministério Público e o
Poder Judiciário quanto ao cabimento do ANPP nos casos analisados – embora os
fundamentos utilizados nos acórdãos eleitos constituam reflexões secundárias a
respeito da ingerência jurisdicional analisada –, centrando-se na solução adotada por
órgãos fracionários do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em julgamentos após
a recusa de oferta do acordo pelo órgão ministerial.
2.1. CASO 1: A DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS
RECUSA FUNDAMENTADA EM DUPLA INSTÂNCIA MINISTERIAL

O primeiro caso eleito para estudo trata-se de recurso de apelação interposto
pela defesa de condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 306 e 311 do
Código de Trânsito Brasileiro e no artigo 330 do Código Penal, em concurso material.
Proferida sentença condenatória impondo as penas de 01 (um) ano e 15 (quinze) dias
de detenção, em regime inicialmente aberto – substituída por duas sanções restritivas
de direitos –, além de multa e proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir
veículo automotor, interpôs a defesa recurso de apelação.
Em suas razões de insurgência, postulou o acusado sua absolvição e,
subsidiariamente, a redução da pena. Apresentadas contrarrazões pelo Ministério
Público, o feito foi alçado à segunda instância.
Após parecer exarado pela Procuradoria de Justiça, a Relatoria determinou, de

63

MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume III

ofício, a conversão do julgamento em diligência para que o Ministério Público avaliasse
a possibilidade de oferta de ANPP nos autos. Remetido o feito à primeira instância,
manifestou-se o promotor de Justiça pela impossibilidade de aplicação retroativa do
acordo no caso, compreensão referendada pelo órgão superior do Ministério Público
após pedido defensivo para aplicação do disposto no artigo 28-A, § 14, do Código de
Processo Penal.
Encampando a tese de retroatividade irrestrita do acordo a processos não
transitados em julgado, todavia, a solução adotada pelo Tribunal de Justiça paranaense
foi a “conversão do feito em diligência para que o Ministério Público, superado o óbice
processual, avalie a oferta do acordo de não persecução penal ao ora recorrente”. A
determinação se deu com base na compreensão de que a aplicação retroativa do
ANPP, previsto em norma de natureza híbrida, não comporta delimitação com a
imposição de um marco processual, argumentando-se a possibilidade de retroação
“até mesmo quando transitada em julgado” a condenação criminal, por implicar o
cumprimento do acordo a extinção da punibilidade do agente.
Seguindo tal linha de raciocínio e observada a pendência de definição do tema
pelas Cortes Superiores, compreendeu o órgão julgador inexistir marco processual
limitador da retroatividade da nova lei (v.g., recebimento da denúncia ou prolação de
sentença condenatória), a autorizar, assim, a determinação de retorno dos autos ao
Ministério Público.
O acórdão ressaltou, ainda, que a existência de previsão legal de homologação
judicial para a validade do acordo, de modo a “controlar a atividade ministerial”,
atrairia a competência do Poder Judiciário para intervir nos casos em que a motivação
para a negativa de oferta do acordo não coadune com as hipóteses legais, tudo
“numa perspectiva de afirmação da necessária equidistância do Poder Judiciário num
processo de partes”.
Dentre os fundamentos expendidos, constrói-se raciocínio quanto à prevalência
do caráter penal da norma de natureza híbrida analisada, concluindo-se que a sua
aplicação não comportaria ser limitada a um marco processual, tal qual fundamentado
pelo Ministério Público, sobretudo por se tratar de instituto conectado com o direito
penal negocial.
Das razões de decidir extrai-se, expressamente, que a posição adotada quanto à
possibilidade de aplicação retroativa do instituto ao caso, com a conseguinte remessa
dos autos para reanálise da aplicação do instituto, não estaria “a se sobrepor ou
imiscuir na atividade ministerial” posto que abarcada pela competência do Poder
Judiciário para a homologação do acordo.
Em suma, concebendo (i) a retroatividade da norma de caráter híbrido, (ii) a
inviabilidade de fixação de um marco processual para a retroação do instituto e (iii)
a possibilidade de determinação de remessa dos autos ao Ministério Público para
reanálise sem constituir intervenção indevida do Judiciário, decidiu o colegiado, por
maioria de votos, pela conversão do julgamento em diligência, remetendo os autos ao
promotor de Justiça atuante na primeira instância para nova manifestação a respeito
do cabimento do acordo.
No voto divergente apresentado, apontou-se que a negativa de oferta do instituto
se deu de forma fundamentada pelo promotor de Justiça e pela instância revisional
do Ministério Público, ressaltando-se que o acordo não constitui direito subjetivo do
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acusado, tampouco cabe ser imposto pelo Poder Judiciário. Nas razões de divergência
fundamentou-se, ainda, que a aplicação retroativa do novel instituto não é admitida
quando já recebida a denúncia.
Após o retorno dos autos à Vara Criminal de origem, o membro oficiante na
Ação Penal novamente deixou de propor o ANPP, fundamentando a negativa na
impossibilidade de aplicação retroativa do instituto ao caso, remetendo-se o feito ao
Tribunal para julgamento da apelação defensiva.
2.2. CASO 2: NOVA DETERMINAÇÃO DE VISTA AO PROMOTOR DE JUSTIÇA APÓS
NEGATIVA FUNDAMENTADA PELO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O segundo caso sob enfoque refere-se a recurso de apelação manejado pela
defesa de condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 14 da Lei n.º
10.826/03 e no artigo 330 do Código Penal, em concurso material. Em suas razões
de insurgência, a defesa do sentenciado pleiteou o reconhecimento da nulidade
da confissão extrajudicial e a absolvição de ambas as práticas delitivas, aventando
a atipicidade das condutas e insuficiência probatória. Subsidiariamente, postulou a
substituição da pena alternativa de prestação de serviços à comunidade pela limitação
de fim de semana.
Apresentadas contrarrazões, o feito foi, de ofício, convertido em diligência para
que o promotor de Justiça atuante na ação penal avaliasse o cabimento do acordo
de não persecução penal. A providência foi fundamentada, semelhantemente ao
ocorrido no Caso 1, na viabilidade de aplicação retroativa do instituto, ainda que o
processo-crime de origem já contasse com sentença condenatória.
Remetido o feito à primeira instância, manifestou-se o promotor de Justiça pela
impossibilidade de oferta do acordo no caso por não ter o acusado confessado, formal
e circunstanciadamente, a prática das infrações penais. A defesa requereu a remessa
dos autos ao órgão superior ministerial, conforme disposto no artigo 28-A, § 14, do
Código de Processo Penal.
A instância revisional do Ministério Público, embora discordando da
fundamentação da negativa de proposta do acordo pelo promotor de Justiça,
manteve-a sob a justificativa da inviabilidade de oferta do instituto quando já recebida
a denúncia, nos termos da compreensão firmada no âmbito da 5.ª e da 6.ª Turmas do
Superior Tribunal de Justiça.
Após o retorno dos autos ao Tribunal, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso defensivo. O órgão colegiado, contudo,
por maioria de votos, exarou deliberação no sentido de determinar a conversão do
feito em diligência a fim de que o promotor de Justiça reavaliasse a negativa de oferta
do acordo.
Na linha do fundamentado no julgamento do Caso 1, compreendeu-se que em
se tratando de norma de natureza híbrida, com prevalência do caráter penal, a sua
aplicação retroativa não comportaria limitação a marcos processuais. Amparou-se a
decisão de conversão do julgamento em diligência, também, na ausência de posição
sedimentada das Cortes Superiores a respeito do tema, ressaltando-se que a questão
se encontra afetada no Supremo Tribunal Federal (Habeas Corpus n.º 185.913-DF).
Dentre os fundamentos expendidos, colhe-se a compreensão de que, embora
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não se afirme que o Poder Judiciário ofertará o acordo ou proporá seus termos, caberlhe-ia a “análise do fundamento trazido como óbice pela d. Procuradoria-Geral de
Justiça”, o qual “não pode prevalecer” no caso, por distanciar-se da previsão legal.
Segundo se extrai, respaldando-se na previsão legal de homologação do acordo
pelo Poder Judiciário, compreendeu o órgão colegiado que a recusa, imotivada ou
desamparada das hipóteses legais, do órgão ministerial no oferecimento do acordo
igualmente enseja o controle judicial da atividade do Ministério Público. Nessa linha,
asseverou-se que a análise judicial no caso não está a “se sobrepor ou se imiscuir
na atividade ministerial”, mas a controlar a recusa em ofertar o instituto vertida em
fundamento que “se distancia da normativa geral de regência da lei penal”.
Em síntese, mediante fundamentação correlata à expendida no acórdão do Caso
1, determinou o órgão colegiado a conversão do julgamento em diligência, remetendose os autos, novamente, ao agente ministerial oficiante em primeira instância para
reavaliação da oferta do acordo.
A Procuradoria-Geral de Justiça opôs embargos de declaração contra a decisão
colegiada, aventando, em suma, a existência de (i) omissão na indicação do dispositivo
legal que autoriza a conversão do feito em diligência na fase processual na qual se
encontrava – isto é, inexistindo vício sanável, haja vista a adoção dos trâmites previstos
no artigo 28-A do Código de Processo Penal – e (ii) obscuridade na análise de questão
que sequer constituía objeto da apelação defensiva.
Após o retorno dos autos à primeira instância, o promotor de Justiça manteve a
recusa anteriormente manifestada, reiterando não estarem preenchidos os requisitos
para a oferta do instituto.
2.3. CASO 3: A REJEIÇÃO PELO TJPR, EM SEDE DE HABEAS CORPUS, DA FUNDAMENTAÇÃO
MINISTERIAL DE RECUSA DO ANPP

O derradeiro caso sob exame trata-se de Habeas Corpus impetrado contra a
negativa do órgão superior do Ministério Público do Estado do Paraná de oferta do
acordo de não persecução penal, por entender-se evidenciada, na espécie, “conduta
criminal reiterada”.
Segundo se extrai, o paciente fora denunciado pela prática do delito previsto no
artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com denúncia recebida em junho de 2019.
A defesa postulou a remessa dos autos ao Ministério Público para oferecimento de
ANPP, o qual foi negado à vista da impossibilidade de aplicação retroativa do instituto
ao caso em razão da Ação Penal ter sido instaurada anteriormente à vigência da Lei
n.º 13.964/2019.
Ante a negativa, a defesa requereu a remessa dos autos ao órgão revisor
ministerial, nos termos do artigo 28-A, § 14, do Código de Processo Penal. O órgão
revisor ministerial, embora admitindo a possibilidade de oferta retroativa do instituto
no caso, não acolheu o pedido defensivo, aduzindo tratar-se de acusado com “conduta
criminal reiterada” por responder a outra Ação Penal pela prática do delito de posse
irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei n.º 10.826/03), a revelar a insuficiência do
acordo para a reprovação e prevenção do crime.
A defesa, na impetração ajuizada, enfatizou que a negativa exarada pelo órgão
revisor ministerial deveria ser afastada, ante o preenchimento dos requisitos previstos
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para o oferecimento do ANPP. Argumentou-se, em suma, que a recusa do órgão
ministerial iria de encontro ao princípio da presunção de inocência e ao enunciado
sumular do Superior Tribunal de Justiça acerca da vedação à utilização de inquéritos
policiais e ações penais em curso para recrudescimento da pena-base.
Asseverou-se na ação impetrada, ainda, a existência de contradição entre os
posicionamentos das instâncias ministeriais, visto que o promotor de Justiça atuante
na ação originária havia concluído preencher o paciente os requisitos legais para a
oferta do ANPP, não a promovendo tão somente em razão do entendimento quanto à
irretroatividade no caso. Propugnou, assim, fosse determinado, pela Corte de Justiça,
“que o órgão acusatório ofereça acordo de não persecução penal nos autos”.
Após pronunciamento da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem,
os integrantes do órgão colegiado, por unanimidade de votos, concederam-na
parcialmente, a fim de afastar “o óbice indicado da criminalidade habitual” e
compreendendo ser “abusiva” e “ilegal” a negativa de oferta do acordo no caso dos
autos.
Do acórdão extrai-se que o órgão julgador compreendeu que a existência de
outra ação penal em curso em face do paciente não comportaria valoração isolada,
tampouco indicaria conduta criminal reiterada a sustentar a negativa de oferta do
acordo. Fundamentou-se a decisão colegiada no fato de que os crimes pelos quais
responde o paciente são de natureza diversa, não se enquadrando no conceito de
criminoso habitual, inclusive diante do entendimento do Supremo Tribunal Federal
em casos de aplicação do princípio da insignificância.
Colhe-se do acórdão, ainda, a compreensão de que os delitos, conquanto
dolosos, não foram perpetrados com violência ou grave ameaça à pessoa e não
possuem relação entre si. Concluíram os julgadores, então, pela concessão parcial
da ordem “a fim de afastar o óbice indicado da criminalidade habitual”, com nova
remessa dos autos ao Ministério Público para avaliação dos “demais requisitos para o
oferecimento do acordo de não persecução penal”. Reconheceu-se, na oportunidade,
a inviabilidade de determinar-se a oferta do acordo pelo órgão acusatório, “posto que
é sua prerrogativa”.
Em síntese, fundamentando-se no reconhecimento prévio, pelo órgão revisor
ministerial, da possibilidade de aplicação retroativa do instituto, afastou-se o óbice
indicado pelo órgão superior ministerial – entendendo-se pela não configuração de
conduta criminal reiterada – e determinou-se, à unanimidade de votos, o retorno dos
autos ao Ministério Público para avaliação dos demais requisitos para oferta do ANPP.
3. UM DIAGNÓSTICO: A INDEVIDA INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NAS ATRIBUIÇÕES
INSTITUCIONAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO AFETAS AO ANPP

Como observado, se, de um lado, a máxima da obrigatoriedade consubstancia
verdadeiro consectário do munus constitucional do Ministério Público na condição de
dominus litis, casos há, de outro norte, em que o exercício do poder-dever do órgão
acusatório caberá ser mitigado por força das escolhas político-criminais legislativas.
Assim é que, pautando-se a ação ministerial na legalidade e nas funções que
devem orientar sua atuação institucional – defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis –, legitima-se o
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abrandamento do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública com esteio
na celebração do acordo de não persecução penal, tal como concebido pela Lei n.º
13.964/2019.
A mitigação da obrigatoriedade, contudo, é condicionada à adoção de
instrumentos legalmente previstos e aplicados de acordo com as escolhas políticocriminais da Instituição. Como refere Gazoto (2003, p. 118), “a obrigatoriedade, como
corolário do princípio da indisponibilidade do interesse público, jamais deve ser
dissociada da função maior da administração pública”, sob pena de transmudar-se
o membro ministerial em um agente administrativo com a “obrigação irrefletida de
ajuizar ação para obter a condenação do acusado”.
Nessa perspectiva, em uma compreensão teleológica da obrigatoriedade,
admite-se a aplicação de institutos de caráter consensual, desde que preenchidos
os requisitos legais de ordem objetiva e subjetiva para tanto. Assim, repousando a
titularidade da ação penal pública sobre o Ministério Público, compete exclusivamente
aos seus membros a “obrigação de buscar a razão finalística dos instrumentos de
atuação que o povo e a Constituição Federal outorgaram à instituição” (GAZOTO,
2003, p. 118), embora não condicionada ao ajuizamento irrestrito de ações penais.
De fato, das alterações encetadas pela Lei n.º 13.964/2019 extrai-se maior
destaque à atuação funcional do Ministério Público na condição de titular exclusivo
da ação penal10, de modo que, para além de lhe competir a oferta do acordo de não
persecução penal, igualmente lhe é própria a revisão da recusa, na forma do § 14
do artigo 28-A do Código de Processo Penal (BRASIL, 1941[2019]). Assim é que, de
acordo com a previsão legal expressa, na hipótese de ser negado ao investigado o
oferecimento do acordo, cabe-lhe dirigir a insurgência ao “órgão superior” ministerial,
não se divisando do texto da lei qualquer espécie de controle judicial legalmente
previsto em face da recusa definitiva da Instituição.
Não por outra razão têm se definido nas Cortes Superiores, de modo remansoso,
não competir ao Poder Judiciário a imposição da oferta do instituto ou, ainda, o
exame do posicionamento ministerial adotado pela Instituição (órgão de execução e
de revisão).
Destaca-se, a este respeito, a compreensão firmada pelo Pretório Excelso no
Habeas Corpus n.º 201.610 AgR, no sentido de que o preenchimento dos requisitos
para o oferecimento do acordo de não persecução penal (artigo 28-A, caput, do CPP)
não conduzirá à obrigatoriedade da sua oferta, “pois mesmo que presentes, poderá
o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o ANPP não se mostra
necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime” (BRASIL, 2021d).
Ainda nessa perspectiva, definiu-se na Suprema Corte, no Habeas Corpus n.º 194.677,
não competir ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público “obrigação de ofertar
acordo em âmbito penal” (BRASIL, 2021c).
Caminhando na mesma direção, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do Habeas Corpus n.º 668.520/SP, não incumbir ao magistrado o
exame dos fundamentos que abalizaram a recusa ministerial de acordo. Nesse viés,
10
Nesse sentido, expõe Ferreira sobre a “concentração da sindicabilidade de
arquivamento de procedimentos investigatórios (artigo 28, do Código de Processo Penal) no
âmbito do Ministério Público” (2020, p. 269).
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fundamentou-se que “o controle do Poder Judiciário quanto à remessa dos autos
ao órgão superior do Ministério Público deve se limitar a questões relacionadas aos
requisitos objetivos”, não sendo legítimo incursionar no mérito da recusa para obstar
a aplicação do mecanismo de controle previsto no § 14 do artigo 28-A do Código de
Processo Penal (BRASIL, 2021a).
Contrariando tal exegese, todavia, o que se observa é que as decisões colegiadas
da lavra do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, analisadas no presente
estudo, culminaram, ainda que involuntariamente e por meio transverso, por se
imiscuir nas atribuições do Ministério Público na (tentativa) de impor posicionamento
diverso do sedimentado pelas instâncias ministeriais, criando entraves jurídicos
incontornáveis e, ao cabo, inócuos aos respectivos deslindes processuais.
Nesse sentido, denota-se que dois dos acórdãos analisados alhures (Casos 1 e
2), amparando-se na celeuma alusiva à (ir)retroatividade do ANPP em ações penais
já deflagradas quando da publicação da “lei anticrime”, definiram-se no sentido de
determinar a conversão do julgamento em diligência, com o retorno dos autos ao
agente ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição, a fim de que efetuasse
uma (re)análise do cabimento do instituto. Ao assim se decidir, entretanto, não
apenas a atribuição exclusivamente ministerial de oferta do acordo foi violada, como
também a estrutura revisional da Instituição legalmente prevista no artigo 28-A, § 14,
do CPP – para além, vale ressaltar, da criação de expediente não previsto na legislação
processual e, como visto, desapartado da compreensão das Cortes Superiores.
Não há como desconsiderar, embora se afirme o contrário nas respectivas razões
de decidir, que as deliberações judiciais contempladas nos Casos 1 e 2 redundaram,
de fato, em violação à necessária equidistância do Poder Judiciário na formalização do
instituto de caráter eminentemente negocial, sobrepujando-se a vontade da Corte de
Justiça à do órgão ministerial revisor. Nesse sentido, o que se observa é que a conversão
dos julgamentos em diligência foi amparada em entendimento jurisprudencial
minoritário acerca de uma suposta retroatividade ilimitada do ANPP em ações penais
em curso (ou até mesmo já findas)11, sobrepondo-se tal – questionável, de fato –
entendimento à posição firmada em definitivo pelo Ministério Público em dupla
instância.
A bem da verdade, ainda que se ignore a existência de dissenso jurisprudencial
e doutrinário manifesto a respeito da retroatividade do instituto, em se tratando de
questão jurídica alheia ao preenchimento dos requisitos objetivos para a oferta do
acordo, sequer parecia incumbir à Corte de Justiça estadual a deliberação sobre a
vigência de lei federal, mas sim ao Superior Tribunal de Justiça, na forma do artigo
105, inciso III, da Constituição Federal (BRASIL, 1988). De mais a mais, verifica-se
especialmente problemática a tentativa de impor compreensão diversa daquela
firmada no âmbito do Ministério Público por meio do seu órgão revisor, mormente
em se tratando de Instituição de mesmo nível e com prerrogativa legal exclusiva para
análise da negativa de oferta do acordo.

11
O tema foi objeto da edição n.º 185 do “Jurisprudência em Teses” do Superior Tribunal
de Justiça, firmando-se o entendimento de que “o acordo de não persecução penal – ANPP,
previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei n.
13.964/2019, desde que não recebida a denúncia”.
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Na realidade, é incontornável a constatação de que os acórdãos colhidos
culminaram, a um só tempo, tanto na criação de uma terceira oportunidade de
revisão da recusa ministerial definitiva à defesa, quanto na possibilidade concreta de
sobreposição do entendimento do promotor de Justiça em relação ao órgão superior
revisional, já que o retorno dos autos à origem teria o condão, ao menos em tese, de
autorizar a proposta do ANPP à contrariedade do decidido pela instância ministerial
superior.
Neste particular, salienta-se que a solução adotada nos referidos acórdãos
(Casos 1 e 2) ensejou verdadeiro obstáculo processual, visto que em ambos houve
nova negativa de oferta do acordo após o retorno dos autos ao promotor de Justiça
oficiante na ação penal.
Imperioso observar, nesse contexto, que a determinação de retorno dos autos
ao Ministério Público para (re)exame do cabimento do acordo em muito se diferencia
de uma análise adstrita ao preenchimento dos requisitos objetivos previstos na
legislação penal adjetiva. Nesse sentido, convém reportar, uma vez mais, à recente
compreensão do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n.º
668.520/SP, quanto à necessidade de que o controle judicial do ANPP seja restrito
aos “requisitos objetivamente previstos em lei” (BRASIL, 2021a) e, notadamente,
circunscrito aos casos em que o juiz se recusar à aplicação do artigo 28-A, § 14, do
Código de Processo Penal.
De forma igualmente distante da compreensão firmada no âmbito da Corte
Superior brasileira, observa-se que no terceiro acórdão objeto do presente estudo
(Caso 03) a análise encetada pelo órgão colegiado se concentrou na configuração de
requisito de ordem subjetiva (conduta criminal habitual), apartando-se de um exame
estritamente objetivo das condições referidas no caput do art. 28-A do Código de
Processo Penal.
Nesse sentido, é manifesto que, diferentemente da configuração de institutos
jurídicos como a reincidência ou maus antecedentes, a análise a respeito da prognose
pessoal do investigado correlaciona-se, em essência, com a averiguação sobre a
necessidade e suficiência da proposta do acordo na hipótese concreta, incumbindo
unicamente ao órgão ministerial, portanto, e não comportando ser revista pelo Poder
Judiciário por mera discordância do fundamento subjetivo assentado em definitivo
pela Instituição.
Em verdade, mais do que uma extrapolação dos limites firmados sobre a oferta
do ANPP no âmbito das Cortes Superiores, é essencial perceber que os casos concretos
sob exame destoam da exegese firmada pelo próprio Tribunal de Justiça paranaense
no julgamento de hipóteses jurídicas análogas. Comporta destaque, nesse sentido,
a compreensão sedimentada no julgamento da apelação criminal sob n.º 001388663.2018.8.16.0083, oportunidade em que o TJPR, deparando-se com pleito defensivo
de oferta do ANPP após a recusa ministerial em dupla instância – justamente pela
compreensão de irretroatividade do instituto a atividades persecutórias já deflagradas
–, deliberou competir a iniciativa negocial exclusivamente ao órgão acusador,
impossibilitando-se o controle judicial da prerrogativa.
Nesse sentido, fundamentou a Corte de Justiça do Estado do Paraná, naquele
caso, que “o legislador delegou ao Parquet, como titular da ação penal, a prerrogativa
exclusiva de analisar o cabimento, ou não, do Acordo de Não Persecução Penal”,
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concluindo, diante do quadro concreto de recusa da oferta pelo órgão superior da
Instituição, que “não logrou o réu [...] realizar composição com o órgão acusatório,
não podendo o Poder Judiciário tomar qualquer decisão a este respeito” (TJPR, 2021).
Outra, em verdade, não poderia ser a compreensão do Tribunal de Justiça diante
do quadro legal vigente, na medida em que, nos termos do artigo 28-A, §§ 4.º e 5.º,
do Código de Processo Penal, conclui-se competir ao Poder Judiciário unicamente
a apreciação da voluntariedade e da legalidade do negócio jurídico por ocasião da
homologação do acordo, isto é, análise a ser realizada em momento posterior à
avaliação (exclusivamente ministerial) da oportunidade e conveniência da oferta ou
não do ANPP.
Deveras, no âmbito de um sistema processual penal acusatório, tal qual o
brasileiro, inexiste margem para conclusão em qualquer outro sentido, senão no de
que se encontra o magistrado vinculado à opinio formada pelo órgão superior da
Instituição ministerial em caso de recusa do ANPP, sob pena de admitir-se a incursão
da autoridade judiciária em atribuições acusatórias por excelência. Discorrendo a
este respeito, explica Lima que “a privatividade da ação penal pública pelo Ministério
Público impede sua substituição pelo magistrado, mesmo que o investigado preencha
os requisitos estabelecidos pelo art. 28-A do CPP (...), pena de afronta à estrutura
acusatória do processo penal” (2020, p. 221).
Justamente pela natureza negocial do ANPP, não é concebível admitir que
incumba ao juiz velar sobre a realização do acordo. Tanto é assim que a disposição
contemplada no § 14 do artigo 28-A da lei penal adjetiva não atribui ao magistrado
o dever de remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público em caso de
negativa de proposta, delegando tal tarefa a requerimento da parte investigada, à
sua livre e exclusiva escolha, optando o legislador pátrio, pois, com tal previsão, por
robustecer o caráter negocial do instrumento jurídico.
Guardadas as devidas diferenciações, trata-se de conjuntura assaz correlata ao
que sucede nas hipóteses de acordo de colaboração premiada, de mesma negocial
natureza, com relação ao qual já assentou o Supremo Tribunal Federal que “não cabe
ao Poder Judiciário, que não detém atribuição para participar de negociações na
seara investigatória, impor ao Ministério Público a celebração de acordo”, sobretudo
nos casos em que “há motivada indicação das razões que, na visão do titular da
ação penal, não recomendariam a formalização do discricionário negócio jurídico
processual” (BRASIL, 2019).
É inafastável, pois, a premissa de que a decisão final sobre o exercício ou não
da ação penal pública deverá – ou deveria, pois os casos concretos aqui examinados
demonstram uma tendência decisória que desafia essa lógica – ficar a cargo exclusivo do
Ministério Público, sob pena de ofensa ao sistema acusatório. A mesma compreensão,
inclusive, foi firmada no âmbito do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais dos
Ministérios Públicos dos Estados e da União e do Grupo Nacional de Coordenadores
de Centro de Apoio Criminal, quando da edição do enunciado n.º 19, a respeito da
temática, estabelecendo-se que “o acordo de não persecução penal é faculdade do
Ministério Público, que avaliará, inclusive em última análise (§14), se o instrumento
é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime no caso concreto”
(CNPG; GNCCRIM, [s.d.], p. 6).
É consentânea com o sistema acusatório, portanto, a orientação firmada nas
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Cortes Superiores acerca da exclusividade da atribuição ministerial para avaliar, em
última instância, o preenchimento dos requisitos para a proposta do ANPP, inclusive
no que concerne ao juízo eminentemente subjetivo sobre o critério de suficiência
para a prevenção e reprovação do crime, estampado na cabeça do artigo 28-A do
diploma processual penal.
Significa dizer que, fundamentada a recusa pelo órgão ministerial, “após remessa
ao órgão superior do Ministério Público para manifestação, na hipótese em que se
confirme a decisão do membro oficiante em primeiro grau, a decisão será vinculante
para o magistrado, restando encerrada a tentativa de resolução pelo consenso”
(GONTIJO, 2021, p. 85).
Veja-se que, sob nenhum aspecto, está a defender-se a impossibilidade de
controle jurisdicional incidente sobre o ANPP, operação esta que perfaz consectário
lógico e inexorável de um processo penal paritário e constitucional. O que se verifica
e afirma é que, nos moldes de um sistema acusatório, tal atividade jurisdicional deve
ocorrer em respeito à autonomia negocial das partes e, mais importante, nos exatos
termos legais, o que sucede, nos termos do artigo 28-A, § 4.º e 5.º, do CPP, para fins
meramente de homologação do acordo.
Nos termos da estrutura processual penal pátria, não cabe descurar que age o
órgão acusatório com esteio na obrigatoriedade, pautando-se o abrandamento legal
dessa premissa no preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos, bem assim na
análise de critérios de “necessidade” e “suficiência” para a prevenção e reprovação do
crime. Nesse sentido, excepcionando-se os pressupostos de ordem objetiva inferidos
do caput do artigo 28-A do CPP – a saber, confissão formal e circunstanciada, infração
sem violência ou grave ameaça e aferição da pena mínima inferior a 4 anos –, certo é
que a análise dos demais requisitos é exclusivamente ministerial, eis que atrelados ao
entendimento político-criminal da Instituição.
Tal compreensão decorre, justamente, do pressuposto de que não ostenta o
investigado direito subjetivo ao ANPP, tanto menos o Ministério Público dever de
acordar, tratando-se de negócio jurídico passível de ser firmado entre as partes, sem
intervenção judicial nesta fase negocial. Em assim sendo, se ao Ministério Público
cabe, antes de mais, “avaliar, dentro da sua discricionariedade regrada a adequação
do acordo às necessidades político-criminais que deve cumprir” (CABRAL, 2021, p.
224), não incumbe ao magistrado – e ao Tribunal de Justiça – determinar a realização
de acordos já negados em dupla instância ministerial, quando frustrada a avença.
É dizer, enquanto negócio jurídico processual que o é, avençado exclusivamente
entre as partes, detém o investigado tão somente direito a uma negativa fundamentada
e não teratológica para a celebração do acordo, a fim de que possa fazer uso do
direito de insurgência legalmente previsto, alçando a questão ao órgão superior do
Ministério Público.
Fato é que previsão de controle de tal ordem, embora certamente limitado,
prestigia o sistema acusatório e coaduna, por excelência, com a disposição
constitucional que confere ao Ministério Público a titularidade exclusiva do exercício
da ação penal pública – sobre ela podendo, assim, transacionar de acordo com sua
discricionariedade regrada. Não se trata, pois, de obstaculizar o controle jurisdicional
sobre o ANPP, mas de reivindicar que sua realização suceda nos moldes do sistema
acusatório, para fins de homologação da avença e avaliação dos requisitos meramente
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objetivos, vedando-se ao julgador incursionar na opinio ministerial definitiva formada
nos limites do § 14 do artigo 28-A da lei penal adjetiva.
Daí compreender-se que as deliberações do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná nos três casos elencados para análise, realmente extrapolaram os limites do
sistema processual acusatório. O que se verifica é que, nas três hipóteses concretas
examinadas, a Corte de Justiça paranaense culminou por sobrepujar entendimento
próprio e não objetivo à negativa de ANPP definitiva e fundamentadamente lançada
no âmbito superior da Instituição – seja ao pretender impor posicionamento
jurisprudencial minoritário ao Ministério Público para fins de oferta ao acordo (Casos
1 e 2), seja ao divergir da aferição de requisito de ordem subjetiva para a avença,
discordando-se da compreensão ministerial de que a benesse era inadequada ao
investigado diante de quadro de reiteração delitiva (Caso 3).
Ao assim deliberar, as decisões examinadas afastaram-se tanto das premissas
legais e jurisprudenciais delimitadoras do controle jurisdicional do acordo de não
persecução penal, como se imiscuiu na prerrogativa exclusivamente ministerial de
compor a avença, determinando, por três vezes, a reanálise da proposta ao arrepio
das negativas definitivas já assentadas pelo Ministério Público, as quais foram
negadas, como visto, em mero cumprimento do munus constitucional de promoção
obrigatória da ação penal pública e em consonância com as orientações políticocriminais norteadoras da Instituição.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da relevância da temática concernente à atuação do Ministério Público na
pactuação de acordos de não persecução penal, especialmente por se estar diante de
inovadora e excepcional ressalva legal ao princípio da obrigatoriedade, empreendeuse breve análise prefacial sobre os contornos do novel instituto a partir do advento da
Lei n.º 13.964/2019, sobressaindo o caráter negocial do ANPP e o entendimento sobre
a exclusividade ministerial para deliberação sobre o preenchimento dos requisitos
necessários à avença.
Subsequencialmente, em busca de afunilar o entendimento sobre a aplicabilidade
do instituto nos Tribunais pátrios, foram selecionados, por meio da metodologia
eleita, três casos concretos paradigmáticos extraídos da Corte de Justiça do Estado
do Paraná. Dali foi possível identificar-se uma problemática incursão jurisdicional nos
fundamentos das negativas de acordos de não persecução penal externalizados pela
instância superior do Ministério Público, em cumprimento ao procedimento previsto
no artigo 28-A, § 14, da lei penal adjetiva.
Os resultados de tal estudo de casos revelam que as decisões colegiadas
objeto de exame, malgrado encampem linha de fundamentação que, em essência,
reconhece a prerrogativa ministerial de oferta do ANPP, culminaram por, ainda assim,
violá-la. Nesse sentido, o que se verificou é que, nesses específicos casos, a motivação
externalizada pelo Tribunal de Justiça para refutar as negativas ministeriais dos acordos
embasou-se em divergências de entendimento com o órgão revisional do Ministério
Público que muito destoaram da simples averiguação sobre o preenchimento dos
requisitos objetivos da avença.
Cumpre considerar que, se, de um lado, há expectativa da sociedade de
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persecução célere e justa das ofensas a bens jurídicos de relevo – aí se inserindo a
opção político-criminal legítima de abrandar legalmente a obrigatoriedade para casos
pontuais nos quais não desponte abalo social sobrexcedente –, cabe ter em conta, de
outro lado, que a atuação ministerial na avença de acordos desta natureza não deve
destoar da legalidade e das finalidades institucionais que lhe orientam, sob pena de
endossar-se proteção social deficitária.
Daí que o controle das recusas de celebração de acordo de não persecução
penal, pelos termos legais explícitos, cabe repousar sobre a própria Instituição do
Ministério Público, não sendo dado ao julgador velar pela pactuação do ANPP, tanto
menos sobrepujar entendimentos atrelados ao juízo de oportunidade e conveniência
do acordo à negativa ministerial ocorrida em dupla instância, tal como se inferiu
dos casos concretos examinados. Conclusão nesse sentido redunda em atuação
jurisdicional que, em última análise, enseja violação ao próprio sistema acusatório.
Embora as questões levantadas não apresentem fácil solução, porquanto não é
viável, em um Estado de Direito, alienar da apreciação judicial a celebração de ANPP,
ainda que se trate eminentemente de instrumento negocial entre as partes, reputa-se
igualmente inexorável assegurar que a atuação do Ministério Público suceda, em tais
hipóteses, em respeito pleno ao munus constitucional do qual é incumbido.
Não se trata de negar o controle judicial do acordo, mas de reivindicar que
este suceda conforme limites claros, isto é, tão somente na etapa subsequente à
negociação, por ocasião da homologação ou não da avença, e de forma adstrita ao
exame objetivo de seus requisitos, nos estritos termos legais (art. 28-A, § 4.º e 5.º, do
CPP). Nas hipóteses de negativa ministerial do ANPP, contudo, impende reconhecer
que, em atenção ao caráter negocial do instrumento, o controle da recusa encontra-se
exclusivamente outorgado à Instituição do Ministério Público, ocorrendo unicamente
em decorrência de provocação do próprio investigado – e nunca do juiz ou do Tribunal
– por meio de procedimento legal específico (art. 28-A, § 14, do CPP), em consonância
com o entendimento assentado nas Cortes Superiores brasileiras e no próprio Tribunal
de Justiça paranaense em casos análogos.
REFERÊNCIAS

BOSCHI, José Antonio Paganella. Ação penal: as fases administrativa e judicial da
persecução penal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF, 5
out. 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/
constituicao.htm> Acesso em: 17 mar. 2022.
BRASIL. Decreto-Lei n.º 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal.
Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, RJ, 13 out. 1941. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm> Acesso em: 17 mar.
2022.
BRASIL. Lei n.º 13.964, de 24 de dezembro de 2019. Aperfeiçoa a legislação penal
e processual penal. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 24 dez. 2019. Disponível

74

MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume III

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13964.htm>
Acesso em: 21 mar. 2022.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus n.º 668.520, de São Paulo,
relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 10 ago. 2021a. Disponível em: <https://
scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202101564685&dt_
publicacao=16/08/2021> Acesso em: 25 abr. 2022.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ag. Reg. em Mandado de Segurança n.º 35.693,
do Distrito Federal, relator Min. Edson Fachin, 28 mai. 2019. Disponível em: <https://
redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=753317638> Acesso
em: 20 abr. 2022.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ag. Reg. no Habeas Corpus n.º 191.124, de
Rondônia, relator Min. Alexandre de Moraes, 8 abr. 2021b. Disponível em: <https://
redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=755564653> Acesso
em: 19 mar. 2022.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus n.º 194.677, de São Paulo,
relator Min. Gilmar Mendes, 12 mai. 2021c. Disponível em: <https://redir.stf.jus.br/
paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=756751533> Acesso em: 4 abr. 2022.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ag. Reg. no Habeas Corpus n.º 201.610, do Rio
Grande do Sul, relator Min. Ricardo Lewandowski, 21 jun. 2021d. Disponível em:
<https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=756262481.>
Acesso em: 4 abr. 2022.
CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Manual do acordo de não persecução penal. 2. ed.
rev. atual. e ampl. Salvador: JusPodivm, 2021.
CNPG – Conselho Nacional de Procuradores-Gerais dos Ministérios Públicos dos
Estados e da União; GNCCRIM – Grupo Nacional de Coordenadores de Centro de
Apoio Criminal. Enunciados interpretativos da Lei nº 13.964/2019 – Lei Anticrime.
Disponível em: <https://criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/GNCCRIM_-_ANALISE_
LEI_ANTICRIME_JANEIRO_2020.pdf> Acesso em: 7 abr. 2022.
DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito Processual Penal. v. 1. Coimbra: Coimbra Editora,
1991.
FERREIRA, Lucas César Costa. O controle da recusa do acordo de não persecução
penal como espaço decisório exclusivo do Ministério Público. In: CAMBI, Eduardo;
SILVA, Danni Sales; MARINELA, Fernanda (org.). Pacote anticrime. v. 2. Curitiba:
Escola Superior do MPPR, 2021. p. 269-280. Disponível em: <https://www.cnmp.
mp.br/portal/images/Publicacoes/documentos/2021/Pacote_Anticrime_volume_2.
pdf> Acesso em: 4 abr. 2022.

75

MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume III

GAZOTO, Luís Wanderley. O princípio da não-obrigatoriede da ação penal pública:
uma crítica ao formalismo no Ministério Público. Barueri: Manole, 2003.
GONTIJO, Maria Letícia Nascimento. O acordo de não persecução penal como
instrumento da Justiça negocial penal: análise dos mecanismos de controle à
vontade do Ministério Público. Dissertação (Metrado em Direito). Brasília: Instituto
Brasiliense de Direito Público, 2021. Disponível em: <http://191.232.186.80/
handle/123456789/3175> Acesso em: 7 abr. 2022.
JARDIM, Afrânio Silva. Ação penal pública: princípio da obrigatoriedade. 4.ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2001.
JARDIM, Afrânio Silva; AMORIM, Pierre Souto Coutinho de. Direito processual penal:
estudos e pareceres. 12.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013.
LIMA, Renato Brasileiro de. Pacote anticrime: comentários à Lei 13.964/2019 artigo
por artigo. Salvador: JusPodivm, 2020.
LOPES JÚNIOR, Aury. Direito processual penal. 10.ed. São Paulo: Saraiva, 2013.
MARQUES, José Frederico. Elementos de direito processual penal. ed. atual.
Campinas: Millennium, 2009.
MAZZILLI, Hugo Nigro. O princípio da obrigatoriedade e o ministério público. Justitia,
São Paulo, v. 64, n. 197, p.287-290, jul./dez. 2007.
RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 21. ed. São Paulo: Atlas, 2013.
STRANG, Robert R. Plea bargaining, cooperation agreements, and immunity orders.
Disponível em: <https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No92/No92_05VE_
Strang1.pdf> Acesso em 19 mar. 2022.
TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal. 34. ed., rev. e atual. v.1. São
Paulo: Saraiva, 2012.
TJPR – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. Apelação Criminal n.º
0013886-63.2018.8.16.0083, relatora Juíza substituta em 2.º grau Simone
Cherem Fabricio de Melo, 6 dez. 2021. Disponível em: <https://portal.tjpr.jus.
br/jurisprudencia/j/4100000015970521/Ac%C3%B3rd%C3%A3o-001388663.2018.8.16.0083#integra_4100000015970521> Acesso em: 20 abr. 2022.

76

MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume III

O CRIME DE COLARINHO ASSOCIADO À CORRUPÇÃO ATIVA EMPRESARIAL E
A ECONOMIA DAS FRAUDES INOCENTES
David Kerber de Aguiar1
Sandro Mansur Gibran2
RESUMO

Objetivo: Este texto tem por objetivo estudar a correlação do crime de
colarinho branco desenhado pelo sociólogo Edwin H. Sutherland, com a corrupção
ativa empresarial e a teoria da economia das fraudes inocentes do economista John
Kenneth Galbraith, esboçando os reflexos da conduta criminal na ordem econômica e
financeira constitucional.
Metodologia: Utiliza-se do método hipotético-dedutivo, com auxílio de legislação
e doutrina.
Resultados: Os corruptores ativos que praticam condutas visando vantagem
indevida para seus negócios têm status social elevado, poder econômico, não tem
culpa em burlar a livre concorrência e com isso aumentar a desigualdade social.
A concorrência desleal na forma de fraudes inocentes de corruptores ativos de
colarinho branco não pode ser assimilada como realidade convencionada (sabedoria
convencional) e para tanto merecem atenção penal e perene reflexão.
Contribuições: Devem ser debelados o uso do status social elevado, do poder
econômico e da sabedoria convencional para obtenção de vantagem ilícita empresarial,
reforçando a eficácia promocional ou propulsiva do Direito Penal Econômico para
combater a corrupção ativa empresarial. Com essa perspectiva emerge a consciência
ético-social realista (e não convencionada) de interesse coletivo (e não puramente
pessoal) na perspectiva social e liberal constitucional do Estado brasileiro.
PALAVRAS-CHAVE: Crime de colarinho branco; corrupção ativa empresarial;

fraudes inocentes.
INTRODUÇÃO
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O termo corrupção provém do latim corruptos, que significa “quebrado em
pedaços”, definido vulgarmente como a utilização de um “poder” para a obtenção de
vantagens ilícita pública ou privada. Na perspectiva empresarial, os objetivos de um
ato corrupto são o do lucro sem observância dos limites normativos, como a utilização
do poder econômico para vencer licitações ou afastar obstáculos fiscalizatórios.
Com essa perspectiva se tem o objetivo de melhor compreender o fenômeno da
corrupção empresarial em desfavor do poder público através do estudo da correlação
do crime de colarinho branco desenhado pelo sociólogo Edwin H. Sutherland, com
a corrupção ativa empresarial e a teoria da economia das fraudes inocentes do
economista John Kenneth Galbraith, esboçando os reflexos de tal conduta criminal na
ordem econômica e financeira constitucional.
Sabe-se que o crime de corrupção ativa pode ser realizado das mais variadas
formas: através da oferta de dinheiro para que policial militar não aperfeiçoe a prisão
em flagrante pelo delito de embriaguez ao volante ou para que o carcereiro facilite
a fuga de preso; ou proposta de vantagem indevida a funcionário público municipal
para expedição de alvará ou para deixar de realizar fiscalização de ofício; ou doação
de imóvel por empresários construtores para políticos eleitos visando aprovação de
legislação urbanística favorável a seus negócios, entre outros.
Contudo, elegeu-se como objeto deste estudo o delito de corrupção ativa
praticado por empresários contra a administração pública, quando agem com o fim
de obter benefícios ou vantagens ilícitas em favor de seus negócios, bem como o perfil
desse tipo de infrator e os efeitos de seus atos na livre concorrência e no aumento da
desigualdade social.
Diante de tais premissas, este trabalho visa através do método hipotéticodedutivo com auxílio de doutrina e legislação, identificar as principais características
da ordem econômica e financeira constitucional, do crime de colarinho branco, da
corrupção ativa empresarial e a divergência entre a realidade econômica e a sabedoria
convencional.
1. A ECONOMIA DAS FRAUDES INOCENTES

O economista John Kenneth Galbraith em seu livro “A economia das fraudes
inocentes: verdades para o nosso tempo” traça um paralelo entre a divergente
realidade econômica e a sabedoria convencional:
Minha vida profissional, por cerca de setenta anos, esteve
ligada à economia, juntamente com não raras incursões
em atividades públicas e políticas – que tinham conotações
econômicas – e uma passagem pelo jornalismo. Aprendi
durante esse tempo que, para ser correto e útil, é preciso aceitar
uma divergência permanente entre as crenças estabelecidas
– que chamei, certa vez, de sabedoria convencional – e a
realidade. (GALBRAITH, 2004, p. 9)
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Para tanto, inicialmente o autor enfrenta a seguinte contradição: “como a
fraude pode ser inocente? Como a inocência pode ser fraudulenta”? Extrai-se de sua
obra que a “inocência” aponta para a ausência de “culpa ou responsabilidade” e a
“fraude” remete à distorção, ao desvio da finalidade para servir a interesses pessoais
(GALBRAITH, 2004, p. 15-17).
Com esse norte, Galbraith assevera que algumas dessas fraudes decorrem da
economia tradicional e de seu ensino, outras das visões habituais da vida econômica
que pode resultar em um forte amparo a interesses individuais ou coletivos dos mais
afortunados, articulados e politicamente proeminentes na comunidade. Ou seja, a
sincronia da “fraude” com a “inocência” advém da construção do senso comum sobre
a atividade econômica promovida sem culpa por interessados particulares e não
pautada na própria realidade.
Estabelecendo o recorte do necessário para o presente ensaio, o autor citado
identifica e desnuda fraudes na forma de crenças para benefício próprio e contrassensos
deliberados. Como exemplo de crença fraudulenta cita a “soberania do consumidor”,
em descompasso com a realidade da grande empresa, com seu poder de mercado e
de controle sobre o consumidor, por meio da propaganda e do marketing (2004, p.
26-32).
A seu turno, como exemplo de contrassenso deliberado, aponta para substituição
na denominação de capitalismo por “sistema mercado”, que encobre o conceito
histórico negativo de dominação e poder maquiavélico do capitalismo com os fins
justificando os meios:
… o termo “capitalismo” evoca uma história algo amarga
(sic), o nome está desgastado. Hoje em dia, na respeitável
expressão de economistas, relações-públicas, oradores
políticos cautelosos e alguns jornalistas, fala-se em “sistema
de mercado”.
(…)
Na Europa, com a confecção, a compra, a venda e o
transporte de mercadorias, junto com a prestação de
serviços, o capitalismo emergiu da era mercantilista.
Surgiram então os industriais, cujo poder e prestígio se
baseavam na propriedade, e os trabalhadores, que sofriam as
consequências de sua inegável fragilidade para negociar – ou
uma labuta muitas vezes dolorosa ou a morte – e da opressão
que daí resultava. Marx e Engels, em alguns dos textos
mais influentes da história, esboçaram as perspectivas e as
promessas da revolução. Ao fim da Primeira Guerra Mundial,
a ameaça se tornou realidade na Rússia e em suas fronteiras.
A palavra “capitalismo” evocava de modo muito estridente,
sobretudo na Europa, o poder da propriedade e a magnitude
da submissão dos trabalhadores e de tantos outros.
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No final do século XIX, nos Estados Unidos, o capitalismo
tinha uma conotação diferente, mas ainda assim negativa.
Ele provocava lá uma resposta negativa não apenas nos
trabalhadores, mas também, em larga medida, afetava o
grande público. Significava exploração nos preços, nos custos.
(GALBRAITH, 2004, p. 18-20)
Galbraith identifica ainda fraudes “não tão inocentes”, porquanto associadas à
manipulação deliberada de informações, visando a interesses pecuniários, como no
escândalo empresarial americano do caso Enron3 e o controle ilimitado dos executivos
sobre a grande empresa, a atuação de auditorias tendenciosas e de funcionários
públicos corruptos (2004, p. 39-46).
Assim sendo, a sabedoria convencional de Galbraith identifica como determinadas
ideias predominantes no meio social se apoiam em critérios de conveniência e
oportunidade de uma determinada pessoa ou grupo, que sem culpa ou senso de
responsabilidade, desvirtuam e deturpam a realidade.
Apesar de o conceito ser explorado para compreensão da racionalidade social,
política e econômica, entende-se que pode auxiliar na compreensão do crime de
colarinho branco associado à corrupção ativa empresarial e seu reflexo social.
2. O FRAUDADOR INOCENTE DE COLARINHO BRANCO

Segundo Pimentel (1973, p. 115), desde a segunda metade do século passado os
criminalistas se preocupam com o “crime no mundo dos negócios”, expressão cunhada
por E. C. Hill, durante o Congresso Internacional sobre a prevenção e a repressão do
crime, realizado em Londres em 1872.
Como bem esclarece Clécio Lemos, ao apresentar a obra Crime de Colarinho
Branco traduzida para o português, a teoria do crime de colarinho branco concebida
por Edwin H. Sutherland, é pautada no status do infrator e o contexto da realização
do crime, vinculado a sua atividade profissional:
Cabe alertar o leitor de que o conceito de “crime de colarinho
branco” proposto pelo autor não está exclusivamente
relacionado a crimes econômicos. A definição por ele
apresentada é composta por dois elementos cumulativos:
a condição pessoal do agente (deve ser “pessoa de
respeitabilidade e alto status social”) e o caráter do ato
3
A Enron Corporation foi uma companhia de energia americana que empregava cerca
de 21.000 pessoas, tendo sido uma das empresas líderes no mundo em distribuição de energia
(eletricidade, gás natural) e comunicações. Seu faturamento atingia 101 bilhões de dólares
em 2000, pouco antes do escândalo financeiro que ocasionou sua falência em dezembro de
2001. A falência da Enron, prejudicou milhões de acionistas e pensionistas, bem como causou
a liquidação da sua antiga auditora (Arthur Andersen). Na época, as investigações revelaram
que a Enron havia manipulado seus balanços com a ajuda de empresas e bancos, e escondera
dívidas de 25 bilhões de dólares por dois anos consecutivos, tendo inflado artificialmente os
seus lucros.
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criminoso (deve ser praticado “no curso de sua atividade”).
(SUTHERLAND, 2015, p. 12)
Clécio Lemos esclarece ainda que a expressão “colarinho branco” utilizada por
Sutherland não teve a origem explicada em sua obra, ofertando Lemos sua teoria
sobre o berço da expressão:
O autor não indica na obra, nem nos artigos que o precederam
o motivo da expressão “colarinho branco”. Todavia,
historicamente sabe-se que as indústrias possuíam uma
divisão entre os portadores de colarinho azul (trabalhadores
braçais, operários) e os de colarinho branco (trabalhadores
intelectuais, da classe mais privilegiada). Assim, a linguagem
cotidiana passou a relacionar tais cores como representação
das duas classes envolvidas. (SUTHERLAND, 2015, p. 13)
Firmado então em tais balizas, claramente Sutherland refuta as teorias que
associam o crime à pobreza e às patologias pessoais e sociais (2015, p. 30), revelando
que crimes graves são praticados por pessoas que ostentam elevado prestígio social
no contexto de atividades profissionais lícitas.
Até então a Criminologia Positivista, seguindo a linha de pensamento
paradigmática das ciências naturais, tentou explicar as “causas do crime”, por meio de
uma relação de causa e efeito do fenômeno. O crime seria efeito de uma determinada
causa, ao entender essa causa, seria possível evitar o delito. E esta causa se encontrava
no indivíduo delinquente (e suas características intrínsecas) e condições sociais
desfavoráveis.
Nessa linha Shecaira elucida que para a maioria dos autores, Cesare Lombroso
foi o “fundador da criminologia moderna”, com a edição do “Homem Delinquente”
(L´Uomo Deliquente), em 1876. Explica que em sentido estrito “a criminologia é uma
disciplina científica, de base empírica, que surge quando a denominada Escola Positiva
italiana (scuola positiva), é dizer, o positivismo criminológico, cujos representantes mais
conhecidos foram Lombroso, Garofalo e Ferri, generalizou o método de investigação
empírico-indutivo” (SHECAIRA, 2020, p. 76).
Por isso a delimitação imposta por Sutherland na concepção do crime de
colarinho branco gerou impactos na Criminologia ao desconstituir empiricamente os
paradigmas das correntes criminológicas positivistas4. Ao contrário do positivismo
que estava centrado no perfil biológico do criminoso, a teoria de Sutherland traduz
uma grande discussão dentro da perspectiva social: o “homem aprende a conduta
desviada e associa-se com referência nela” (SHECAIRA, 2020, p. 180).
4
Sérgio Salomão Shecaira entende que a nova concepção de crime de colarinho-branco
veio contribuir decisivamente para o descrédito das tradicionais explicações de natureza
individual centradas na “antropologia” criminal: “Se é verdade que as ideias positivistas já
estavam combalidas com a crítica de inúmeros autores, também é verdade ser inegável o
contributo desta teoria para o fim das ideias de Lombroso, Ferri e Garofalo”. SHECAIRA, 2020,
p. 186.
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Para materializar sua teoria Sutherland (2015, p. 288 e 335) constatou que as
70 maiores empresas industriais e comerciais dos Estados Unidos já haviam sido
condenadas, 97,1% foram consideradas reincidentes e que atitudes empresariais
contrárias à regulamentação também em período de guerra ou calamidade pública
demonstram que estes não sacrificaram seus interesses em nenhum momento.
Com isso, concentra seus estudos nos delitos cometidos no contexto da atividade
profissional por pessoas consideradas “poderosas” na sociedade e as razões desta
criminalidade não encontrar repercussão na esfera penal.
Nessa perspectiva o autor avança, observando que os agentes de colarinho
branco são pessoas capazes, emocionalmente equilibradas, sem patologia, de elevada
respeitabilidade, que não se enquadram no estereótipo delinquente do senso comum
e que são imperceptíveis pelas instâncias formais de controle do Estado, ou no
mínimo tratados com brandura (2015, p. 32-38). No que toca ao equilíbrio emocional
e intelectual dos delinquentes em questão, o autor esclarece que:
… os líderes do mundo dos negócios são pessoas capazes,
emocionalmente equilibradas, com nenhum sentido
patológico. Não temos nenhuma razão para acreditar que a
General Motors sofre de um complexo de inferioridade ou que
a Aluminium Company of America sofre de um complexo de
frustração e agressividade, que a US Steel tem complexo de
Édipo, da Armour Company, de uma experiência traumática
ou da DuPont, de uma regressão infantil. Postulado que o
delinquente tem que sofrer algumas destas perturbações de
foro intelectual ou emotivo, parece-nos absurdo e se absurdo
toca os crimes dos homens de negócio, terá igualmente de o
ser quanto aos crimes cometidos pelos membros das classes
econômicas mais baixas. (SUTHERLAND, 1968, p. 70)
Sutherland (2015, p. 32) aponta para costumeira leveza com que a Justiça
trata fatos graves dos agentes de colarinho branco ao notar que são enquadradas
normativamente suas condutas como infrações administrativas ou de responsabilidade
civil, excluindo-se a esfera penal. Para tanto, explica que essa seletividade tem como
uma de suas razões a identificação cultural de que tais criminosos têm em relação
aos atores com atribuição de legislar e de persecução penal (SUTHERLAND, 2015, p.
100-101).
Atento a essa característica, Dias e Andrade (2011, p. 257) destacam que a
legislação que pune a criminalidade do white-collar é extremamente rarefeita,
enquanto a que incrimina as pequenas ofensas contra o patrimônio são particularmente
apertadas.
Para Pimentel (1973, p. 116), a etiqueta colocada por Sutherland causou grande
sensação e foi adotada por quase todos os autores, com o significado originalmente
atribuído por ele: designar o comportamento reprovável dos homens de negócios
que, desviando-se de suas condutas profissionais e da linha moral estrita, obtém
vantagens indevidas, causando danos à coletividade. Explica ainda que o termo
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“colarinho branco” representa o “homem bem situado na vida, geralmente ligado aos
poderosos grupos sociais, gozando de privilégio político e financeiro”.
Segundo Sutherland, os dados utilizados em sua pesquisa sugerem que o crime
de colarinho branco tem a sua gênese no mesmo processo geral que conduz a outros
comportamentos criminosos, ou seja, a associação diferencial:
A hipótese de associação diferencial indica que o
comportamento criminoso é apreendido em associação com
aqueles que definem de forma favorável tal comportamento
criminoso e em isolamento daqueles que o definem de forma
desfavorável. A pessoa em uma situação apropriada se
engaja em tal comportamento criminoso se, e somente se, o
peso das definições favoráveis excede o peso das definições
desfavoráveis. (SUTHERLAND, 2015, p. 351)
Para Luiz Flávio Gomes a maior revolução (criminológica) da teoria sociológica
de Sutherland pode ser resumida em três premissas:
(a) da visão clássica do crime-indivíduo se passa para a visão
do crime-sistema ou crime-organização (ou seja: o crime
não é fruto das características psicológicas ou patológicas
dos indivíduos, sim, é algo que se aprende no processo de
socialização e interação com as demais pessoas); (b) da visão
clássica do crime-pobreza se passa para a consideração do
crime-poder (crime dos poderosos, das elites dominantes, dos
dominadores). Não é verdade que somente pobres delinquem,
visto que os ricos e poderosos também cometem crimes; (c) da
visão clássica do crime-drama ocasional (assassinato, roubo
etc) se passa para o paradigma do crime-regular (o crime faz
parte da vida normal das pessoas, o crime está presente na
vida cotidiana das pessoas, grupos e instituições, sobretudo
do Estado). (GOMES, 2011, p. 4)
A compreensão de que o crime de colarinho branco vincula-se ao status social
elevado do infrator; que se aprende no processo de socialização e interação com as
demais pessoas; e que está presente no cotidiano dos indivíduos, grupos, instituições e
do Estado, alinha-se ao conceito de sabedoria convencional de Galbraith ao identificar
que determinadas ideias predominantes no meio social se apoiam em critérios de
conveniência e oportunidade de uma determinada pessoa ou grupo, que sem culpa
ou senso de responsabilidade, alteram a realidade para benefício próprio.
Entre os crimes de colarinho branco praticados no âmbito da atividade empresarial
estão a lavagem de dinheiro, a sonegação fiscal, a apropriação indébita, a falsificação,
os crimes contra o sistema financeiro, os crimes contra a ordem econômica, os crimes
da Lei de Licitações, entre outros, e para o que interessa ao presente estudo também
a corrupção ativa.
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3. A CORRUPÇÃO ATIVA EMPRESARIAL DE COLARINHO BRANCO

Deveras, apesar de vários dispositivos da legislação penal brasileira tratarem de
crimes de colarinho branco, entre eles aqueles do Direito Penal Econômico, pretendese focar nos praticados mediante corrupção ativa empresarial (visando vantagem
ilícita para o negócio) contra a administração pública.
Contudo, evidencia-se que Sutherland entrega atenção exclusiva ao agente
criminoso, não analisando a infração propriamente cometida. Neste seguimento,
Susan Shapiro, no artigo “Collaring the Crime, not the Criminal: Reconsidering the
Concept of White-Collar Crime”, defende que o crime de colarinho branco estaria
ligado a uma violação de norma de confiança relacionada à ocupação do agente e não
propriamente ao status do infrator:
O conceito de “crime do colarinho branco” engloba, portanto,
uma relação espúria entre as normas específicas de papéis
e as características daqueles que normalmente ocupam
esses papéis. O status corporativo, ocupacional e superior
está relacionado à distribuição de posições de confiança
que, por sua vez, oferecem oportunidades para abusos. Mas
essa correlação não justifica pular a etapa intermediária
e identificar os abusos com a condição dos perpetradores.
De fato, a correlação entre empresas, ocupação ou status
elevado e abuso de confiança está longe de ser convincente.
Infratores vestidos com guarda-roupas muito diferentes
mentem, roubam, falsificam, fabricam, exageram, omitem,
enganar, dissimular, esquivar-se, desfalcar, apropriar-se
indevidamente, auto-negociar e envolver-se em corrupção ou
incompetência por meio do uso indevido de suas posições de
confiança. Acontece que a maioria eles não são de classe alta.
(SHAPIRO, 1990, p. 358)
Assim sendo, Shapiro compreende que Sutherland mirou excessivamente no
sujeito e não na conduta criminosa, sendo que deveria centrar-se na violação da
norma de confiança, conforme explica Velloso Cordeiro:
Para ela, o conceito original de Sutherland foca demais no
sujeito e em seu status – e não na conduta criminosa, e, por isso,
fica sujeito a demasiada ambiguidade e imprecisão. O caráter
ocupacional do conceito, por sua vez, é amplo demais e algumas
condutas ocupacionais não seriam de colarinho branco.
Shapiro (1994, p. 12) recupera em um dos textos de Sutherland
a noção de confiança e define como característica essencial do
crime de colarinho branco a violação de norma de confiança
relacionada à ocupação do agente. A confiança existe quando
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uma pessoa tem seus interesses representados por outra sem
que haja controle do beneficiário. Em outras palavras, para
Shapiro (1994, p. 23), o que define o campo para a prática
de um crime de colarinho branco é a ausência de controle do
beneficiário de um ato em relação àquele que possui a função
de praticá-lo. A imagem imediata que vem à cabeça é a das
funções públicas. (…) A partir desse conceito de regras de
confiança, a autora prossegue concluindo que o alto status do
sujeito até cria condições para a delinquência, pois possibilita,
em maior grau, o acesso às ocupações reguladas por normas
de chance. (VELLOSO CORDEIRO, 2016, p. 43-44)
Shapiro “coloriu o crime e não o criminoso”, centrando no comportamento
criminal, visando purificar o antigo conceito exclusivamente subjetivo (vinculado
às características do agente criminoso), criticado por confundir as normas com os
infratores e as formas de execução do crime com o executor, a partir de uma definição
que se firma no modus operandi do agente e não em características deste último
(FIGUEIREDO, 2012, p. 428).
Nessa linha, Shapiro (1990, p. 362-363) sugere que a confiança existe quando
uma pessoa tem seus interesses representados por outra sem que haja controle do
beneficiário e que o alto status do sujeito até cria condições para a delinquência, pois
possibilita, em maior grau, o acesso às ocupações reguladas por normas de chance.
Nota-se que esse recorte se encaixa no modo pelo qual se operam as funções públicas.
Justamente para não incorrer em eventual ambiguidade e imprecisão é que se
limita, neste arrazoado, a abordagem de crimes de colarinho branco associados à
corrupção ativa para fins empresariais, somando à referência teórica de Sutherland a
análise operativa de Shapiro.
Entendemos que tal recorte propicia contornos mais objetivos ao estudo, pois
temos como certo que o status do empresário em um sistema capitalista, que por
vezes vê a burocracia estatal como um entrave para maximização dos seus lucros,
impulsiona seu desejo de romper ilicitamente a barreira estatal também com ato
de mercancia, através da violação da confiança depositada pela coletividade nos
servidores públicos encarregados do trato da coisa pública.
Para tanto no Código Penal o delito de corrupção ativa previsto no art. 333
consiste na oferta ou promessa de vantagem indevida a funcionário público para
determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de sua esfera de competência.
O funcionário público que aceita a oferta ou promessa o Código Penal tipifica a
conduta no art. 317, que consiste na solicitação ou aceitação de promessa ou obtenção
de vantagem indevida, para si ou para outrem, por motivo da função que o agente
público ocupa, ou ainda antes de ocupar essa função, mas em razão dela.
A separação dos tipos que caracterizam o crime de corrupção destina-se “a
evitar a indispensável bilateralidade do delito” (NUCCI, 2015, p. 15). Ou seja, não se
exige para responsabilizar penalmente o corruptor que obrigatoriamente também se
puna o agente corrompido.
Voltando ao ensinado por Shapiro, o que define o campo para a prática de um
crime de colarinho branco é a ausência de controle do beneficiário de um ato em
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relação àquele que possui a função de praticá-lo, e a imagem imediata que vem à
cabeça é a das funções públicas.
Com tais características, o crime de colarinho branco associa-se perfeitamente
a corrupção ativa realizada por corruptores empresários buscando favorecimento no
campo privado em detrimento do interesse público, arruinando a confiança que seria
executado para esse fim por seus representantes (funcionários públicos).
Empresários, que não raras vezes, ostentam considerável status social e que
possuem poder para ofertar a vantagem ilícita ao agente estatal. Conduta típica
criminal grave que afronta princípios de proteção constitucional da ordem econômica
e financeira previstos no art. 170, incisos IV (livre concorrência) e VII (redução das
desigualdades sociais).
4. A ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA CONSTITUCIONAL E A PROTEÇÃO PENAL
CONTRA A FRAUDE INOCENTE CORRUPTIVA EMPRESARIAL

A Transparência Internacional Anticorrupção5 (movimento global que trabalha
em mais de 100 países para acabar com a injustiça da corrupção) assevera que a
corrupção corrói a confiança, enfraquece a democracia, prejudica o desenvolvimento
econômico e agrava a desigualdade, a pobreza, a divisão social e a crise ambiental.
Afinal, a corrupção, quando erigida como um sistema, não ofende apenas a
Administração Pública, pois fere com uma projeção ainda maior a Ordem Econômica
(BAJO FERNÁNDEZ, 1973. p. 96).
Por sua vez, a Constituição Federal concedeu à ordem econômica e financeira
especial deferência. Prevista nos arts. 170 a 181, representa fonte de eventuais bens
jurídicos suficientemente expressivos para serem protegidos pelo Direito Penal.
Na leitura do art. 170 se observa o realce da valorização do trabalho humano e da
livre iniciativa, com proteção ao consumidor, ao meio ambiente e a redução das
desigualdades sociais.
Com isso se destaca que não se trata de ordem econômica e financeira
descompromissada com outros valores, mas sim entrelaçada com políticas de
relevante envergadura, como a tutela do meio ambiente (art. 225, § 3º) e a promoção
social, conforme igualmente se observa no art. 219: “O mercado interno integra o
patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento
cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do
País, nos termos da lei federal”.
Somos um Estado Social e Democrático de Direito, que tem como uma de suas
importantes missões a realização material dos direitos fundamentais, e o Direito
Penal não serve somente para tutelar os valores individuais clássicos (liberdade e
patrimônio), pois é um instrumento de controle social e, por isso, deve defender
igualmente valores imprescindíveis ao ideal de dignidade de todos (acesso à saúde,
assistência social, educação etc.).
A própria leitura sistêmica da Constituição Cidadã evidencia essa pretensão,
conforme se extrai do art. 5o, inserido no Título II, nominado “Dos Direitos e Garantias
5
Disponível em: https://www.transparency.org/en/what-is-corruption. Acessado em
26/11/2021.
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Fundamentais”, ao estabelecer a “inviolabilidade do direito à vida”, que não abrange
apenas o direito de permanecer vivo ou de não ser morto, mas também o de uma
existência digna (MORAES, 2018, p. 106). Afinal, um dos fundamentos da República
Federativa do Brasil é a “dignidade da pessoa humana” (art. 1º, inciso III).
Ou, nos dizeres de Bulos (2007, p. 401), que com precisão e simplicidade conclui:
“sem os direitos fundamentais, o homem não vive, não convive, e, em alguns casos,
não sobrevive”.
Contudo, a irregularidade nas políticas de mercado do Estado reflete
negativamente na seara monetária, financeira e tributária, que por sua vez limitarão
os recursos públicos e terão como nefasta consequência a inanição de direitos
fundamentais da coletividade (especialmente para o mais vulneráveis socialmente),
em relação aos quais nossa Carta Política se comprometeu a prover a todos
indistintamente.
Lembrando que é do texto constitucional que emanam os valores máximos
consagrados pela sociedade que o editou, de modo que o legislador penal
infraconstitucional não tem a prerrogativa de ignorar ou contrariar o quadro axiológico
posto pela Constituição (BIANCHINI, 2002, p. 43).
Seguindo a linha de proteção de bens jurídicos relevantes na Constituição
Brasileira, Mello (2017, p. 843) destaca o empenho constitucional para a realização
da justiça social ao constá-la como propósito tanto da ordem econômica (art. 170,
caput), quanto da ordem social (art. 193). E reforça o ideal de justiça social, ao
fixar a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais como objetivo
fundamental da República (art. 3o, III) e como um dos princípios da ordem econômica
(art. 170, VII).
Por essa razão, Schmidt, quando defende a ideia de autonomia do Direito Penal
Econômico, ressalta sua eficácia “promocional” ou “propulsiva”, pois encoraja uma
consciência ético-social da comunidade sobre a necessidade de proteção de um bem
maior:
Outro fator capaz de complementar a ideia de autonomia do
direito penal econômico reside em sua eficácia “promocional”
ou “propulsiva”. A criminalização primária e secundária de
condutas antieconômicas, em certa medida, pode sensibilizar
ou mesmo densificar a consciência ético-social de uma
determinada comunidade em relação à necessidade de
proteção jurídica supraindividual de práticas econômicas.
(…)
É inegável, dessarte, que a regulação jurídico-penal também
assume uma dimensão constitutiva do nosso modo-deser social, porquanto o seu fundamento se identifica com o
próprio fundamento do processo de hominização. (2018, p.
93-94)
À vista disso, o bem jurídico protegido pelo Direito Penal Econômico no Brasil é
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a ordem econômica à luz de um Estado Social e Democrático de Direito, englobando
o mercado, o sistema financeiro, o sistema monetário, as finanças públicas, o sistema
tributário e os demais bens, serviços e institutos da vida econômica que asseguram
direitos fundamentais em escala coletiva e previnem os males de uma sociedade de
risco, seja para gerar (e não perder) riqueza suficiente para satisfação de direitos, seja
para manter o círculo social e ambiental seguro, saudável e sustentável.
Com esse conjunto normativo, Luiz Regis Prado (2019, p. 5-504) elenca os
principais grupos de delitos econômicos, a saber: (a) contra a Ordem Econômica
(Lei n. 8.137/90 e 8.176/91); (b) contra as Relações de Consumo (Lei n. 8.078/90 e
Lei n. 8.137/90); (c) contra o Sistema Financeiro Nacional, o sigilo das operações de
instituições financeiras e finanças públicas, e o Mercado de Capitais (Lei n. 7.492/86,
Lei Complementar n. 105/2001, Código Penal – arts. 359-A a 359-H, e Lei n. 6.385/76);
(d) contra a Ordem Tributária e os Crimes de Contrabando (Lei n. 8.137/90 e Código
Penal – arts. 334 e 334-A); (e) contra o Sistema Previdenciário e Delitos Licitatórios
(Lei n. 8.666/93 e Código Penal – arts. 168-A e 337-A); (f) Lavagem de Capitais (Lei n.
9.613/98); e (g) Crime Organizado (Lei n. 12.850/2013).
Como visto, agrega-se a estes, os crimes vinculados à preservação ambiental e
a fácil constatação de que a corrupção não prejudica somente uma pessoa, mas toda
uma comunidade que restará açoitada pela precariedade ou falta de serviços públicos
essenciais fornecidos ou fomentados pelo Estado.
A formatação constitucional do Estado Brasileiro conectou a ordem econômica à
realização de uma justiça social, com proteção de bens difusos e coletivos, refletindo
bens jurídicos de notória importância e destaque para a proteção pelo Direito Penal
Econômico.
Por isso quando determinada relação contratual entre o poder público e o privado
se constitui mediante benefícios ou vantagens ilegais, corrompe-se o negócio jurídico,
a finalidade pública do pacto e o próprio Estado de Direito brasileiro constitucional,
gerando facilidades indevidas para alguns em detrimento da parcela mais vulnerável
da população e da própria livre concorrência que sustenta o capitalismo.
5. FRAUDES INOCENTES, EMPRESÁRIOS E A VIOLAÇÃO CRIMINAL DA CONFIANÇA

Certa vez, no exercício da atividade de promotor de Justiça, no início de
negociações de acordo penal vinculado a crime de corrupção ativa, me deparei com
exemplo prático da dificuldade de homens de negócios “poderosos” compreenderem
que haviam realizado conduta criminosa. Em reunião de trabalho para ajustar os
limites do acordo, o termo inicialmente utilizado pelo empresário para se referir ao
crime praticado, era no sentido de que teria cometido um “pecado”.
Ou seja, referia-se repetidamente ao crime praticado como sendo um mero
“pecado”, apesar de estarmos nas dependências de uma Promotoria de Justiça
Criminal, na presença de promotores de Justiça e advogados, e não em ambiente
religioso perante autoridades eclesiásticas.
Nessa perspectiva, Sutherland assevera que agentes de colarinho branco
“mesmo quando violam a lei, eles não se veem como criminosos” (2015, p. 338) e
cita caso em que Samuel Insull, magnata dos negócios americano nascido na GrãBretanha, “relatou durante seu julgamento que não conseguia entender por que
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estava sendo processado, uma vez que tinha feito apenas o que todos os outros
empresários estavam fazendo” (2015, p. 334).
Sensação que se reflete nos demais integrantes da cadeia negocial, posto que o
empresário que viola as leis que regulam os negócios “não costuma perder seu status
entre os parceiros comerciais. Embora alguns membros da indústria possam evitá-los,
outros o admiram.” (SUTHERLAND, 2015, p. 335).
Os corruptores também não vislumbram que são vítimas de seus próprios crimes.
Afinal, na corrupção, aqueles que participam do ato não se veem no duplo papel de
infrator e vítima (posto que também faz parte do corpo social lesado). Sofrem, em
certa medida, do efeito nefasto da falta de recursos públicos para segurança pública
ostensiva, por exemplo.
O violador de colarinho branco não se enxerga como criminoso porque: a) não
é tratado com os mesmos procedimentos oficiais como outros criminosos; b) o status
é oriundo de outra classe social, não se relacionado de forma pessoal e íntima com
aqueles que se definem como criminosos (SUTHERLAND, 2015, p. 339).
Tudo isso vai ao encontro do lecionado por Galbraith ao delimitar o conceito
de fraudes inocentes, apontando que a “inocência” se relaciona a ausência de culpa
ou responsabilidade do agente beneficiado e a “fraude” remete à deturpação de
norma constituída. Segundo o autor, as “fraudes não tão inocentes” associadas à
manipulação deliberada de informações visando a interesses pecuniários, além de
se violar a confiança ocorre em algumas oportunidades a corrupção de funcionários
públicos.
Nesse ponto Sutherland (2015, p. 37) não tinha dúvidas que os crimes de
colarinho branco “violam a confiança e, consequentemente, criam desconfiança, isto
diminui a moralidade social e produz desorganização em larga escala.”.
Velloso Cordeiro (2016, p. 49) além de asseverar que o tema corrupção “é
bem mais antigo que o dos crimes de colarinho branco e do crime econômico”, traz
à baila interessante conceituação do teórico da corrupção no âmbito brasileiro,
Roberto Livianu, destacando que a corrupção engloba a noção de abuso de confiança
destacada por Shapiro e o desejo de tornar privado o que é público por alguém
que exerce um monopólio, o que demonstra a simbiose que há em relação aos
criminosos de colarinho branco de Sutherland e as fraudes inocentes de Galbraith:
O crime de corrupção apresentou sempre uma vertente que
o considera como um abuso de confiança. Segundo tal visão
o empregado público era o autor principal, e o corruptor, o
autor secundário, constituindo-se numa unidade criminosa,
sendo que, nesta bilateralidade, ambos são partícipes do
crime.
A corrupção, no âmbito social, é uma alteração de processo
da ordem natural das coisas e é um fenômeno permanente
na vida humana. Consiste em tornar privado o que é público,
ação que resulta no abuso de prerrogativas de alguém que
exerce um monopólio.
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Assim para fins de análise do tema, o conceito de corrupção
é o seguinte: trata-se de toda e qualquer vantagem obtida
pelos agentes públicos no exercício das funções que cause
prejuízo aos bens, serviços e dos interesses do Estado. Este
aspecto a ser analisado é o que, no momento, maiores danos
vêm causando aos bens e patrimônio públicos, muito embora
no decorrer do exame deste crime não se pode ficar alheio
ao papel do corruptor, no geral, o particular interessado em
benesses dos agentes públicos.
O conceito de corrupção pode ser considerado como o
comportamento sistemático e reiterado de violação da
moralidade administrativa por parte do funcionário público,
no seu sentido amplo, que causa danos sociais relevantes,
atingindo o sistema social e as estruturas do Estado. (LIVIANU,
2006, p. 31-32)
Com isso, o abuso de confiança situa a corrupção no conceito de crime de
colarinho branco e “pode-se colher que a corrupção, em um conceito mais amplo,
é um abuso de confiança e o comportamento sistemático e reiterado de violação da
moralidade administrativa por parte do funcionário público.” (VELLOSO CORDEIRO,
2016, p. 49).
Além disso, o empresário de colarinho branco utiliza-se da complexidade
operacional do mundo empresarial para conferir aparência de licitude aos negócios
criminosos e da diversidade organizacional da empresa para formalmente ficar imune
às decisões violadoras penais (GOMES, 2011, p. 7).
Nesse viés, Turessi exemplifica muito bem a complexidade advinda das profundas
transformações nas relações dos criminosos com os fatos ilícitos praticados:
Tício e Mévio, outrora furtadores contumazes, de acordo
com os tradicionais manuais de Direito Penal, hoje em dia,
integram grandes organizações criminosas. Em vez de
ingressarem em um armazém para subtrair café e, por erro
sobre a coisa, subtraírem soja, a conhecida dupla criminosa
agora corrompe agentes públicos, frauda licitações por meio
de cartelização de suas empresas, lava o dinheiro ilicitamente
obtido em paraísos fiscais fincados em ilhas do Caribe e, como
se não bastasse, ainda financia campanhas políticos eleitorais
por meio de “caixa dois”. (TURESSI, 2019, p. 111-112)
Aplica-se novamente na atualidade as lições do passado de Sutherland (2015, p.
35), em que “criminosos de colarinho branco dos dias atuais são mais suaves e menos
diretos que os barões do roubo do último século, mas não menos criminosos”.
Primeiro, a corrupção empresarial prejudica o concorrente que agiu de forma
lícita e perdeu o certame. Depois a vantagem superfaturada “adquirida” ilicitamente
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agrava a desigualdade social por reduzir a capacidade financeira do Estado e com isso
retira a quantidade correspondente de serviço público essencial que seria fornecido
aos que necessitam.
Em resumo, a corrupção empresarial afeta o viés social e liberal do Estado
brasileiro. Este é afetado pelo fato de a corrupção empresarial violar a livre concorrência
protegida pelo art. 170, inciso I, da CF e por normas que limitam o poder de mercado
dos agentes para evitar a ocorrência de abusos e proteger a lealdade concorrencial
privada.
Por tudo isso a corrupção embaraça a gestão pública e o livre desenvolvimento da
atividade econômica privada em razão da vantagem desleal de alguns em detrimento
de outros tantos, o que exige a devida proteção no âmbito criminal. Inclusive o §4° do
art. 173 da CF estabelece que a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à
dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos
lucros.
Não se duvida que a livre concorrência, como regra, constitucionalmente não
sofrerá intervenção do Estado. No entanto, a partir do momento em que posturas
e práticas comerciais ou licitatórias infringirem o direito de terceiros (outros
empresários ou população sem acesso a serviços públicos em razão dos desvios),
teremos configurada uma das formas de concorrência desleal.
Concorrência desleal na forma de fraudes inocentes de infratores de colarinho
branco que violam a Constituição e tem repercussão penal, que para não serem
assimiladas como realidade convencionada (sabedoria convencional) merecem
perene reflexão e tensionamento.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme demonstrado, há perfeita correlação entre o crime de colarinho branco
do sociólogo Sutherland, a corrupção ativa empresarial do Código Penal e a teoria da
economia das fraudes inocentes do economista John Kenneth Galbraith.
A corrupção é tema de interesse coletivo, na medida que direta ou indiretamente
afeta o erário e a respectiva capacidade do Poder Público reverter as verbas obtidas
na arrecadação em serviços públicos essenciais à população que não pode contratar a
iniciativa privada.
Além disso, a corrupção causa descrédito nos serviços públicos e prejuízo ao
desenvolvimento do livre mercado, especialmente quanto manejada visando gerar
concorrência desleal. Empresários honestos deixam de investir ou produzir em razão
das incertezas de um mercado competitivo desleal, ao mesmo tempo que corruptores
monopolizam as contratações com o poder público.
Por isso as condutas empresariais corruptivas em debate devem ser objeto de efetiva
proteção Penal como forma de assegurar a ordem econômica e financeira constitucional.
Devem ser debelados o uso do status social elevado, do poder econômico e da
sabedoria convencional para obtenção de vantagem ilícita empresarial, reforçando a
eficácia promocional ou propulsiva do Direito Penal Econômico para combater a corrupção
ativa empresarial. Com essa perspectiva emerge a consciência ético-social realista (e não
convencionada) de interesse coletivo (e não puramente pessoal) na perspectiva social e
liberal constitucional do Estado brasileiro.
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O COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS SOB A ÓTICA DO GARANTISMO
PENAL INTEGRAL: O JULGAMENTO POR ÓRGÃO COLEGIADO COMO
GARANTIA DO ÓRGÃO JURISDICIONAL
Dúnia Serpa Rampazzo1
“É contra esse Estado débil, vacilante, descrente da própria
legitimidade para impor ordem, que se levanta um crime
organizado disposto a tudo, que conta com ritos iniciáticos
dignos de seitas esotéricas, disciplina rígida, ‘estatutos’ nos
quais, com invejável convicção, proclama seus propósitos […]”.
DIEGO PESSI in “Bandidolatria e Democídio”
RESUMO: O presente trabalho pretende abordar o julgamento por órgão colegiado

como um mecanismo jurídico trazido pela Lei 12.694/2012, sendo um instrumento
necessário diante da nova espécie de criminalidade existente no mundo globalizado,
dotada de elevada estruturação para a prática de crimes graves. Tal mecanismo
relativiza direitos fundamentais individuais dos acusados (direito à publicidade dos
atos processuais e princípio do juiz natural), em prol das vítimas e da própria sociedade,
garantindo de forma eficiente a proteção de bens jurídicos. Tal instrumento se coaduna
com os postulados do garantismo penal integral, em contraposição ao garantismo
penal hiperbólico monocular, que defende de forma absoluta os direitos individuais
dos acusados no processo penal. Assim, permite que haja uma persecução penal
eficaz, por um órgão imparcial e ausente de intimidações, assegurando a proteção
eficiente dos bens jurídicos e evitando que impere a impunidade.
PALAVRAS-CHAVE: Organizações criminosas; garantismo hiperbólico monocular;
garantismo penal integral; julgamento por órgão colegiado.
INTRODUÇÃO

Hodiernamente, a nível mundial e nacional, o crime organizado, tido de maneira
geral como um conjunto de pessoas unidas de forma estruturalmente ordenada,
que pratica de forma habitual crimes graves, é uma realidade crescente. Diante de
tal cenário, necessário se fazem instrumentos aptos a combater essa espécie de
1
Possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Paraná (2008). Especialização
em Ministério Público e Estado Democrático de Direito, com ênfase em Processo Penal pela
Fundação Escola do Ministério Público do Paraná (2009-2009). Especialização em Direito
Penal e Criminologia pelo INSTITUTO DE CRIMINOLOGIA E POLÍTICA CRIMINAL DO PARANÁ e
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR)(2008-2009). Especialização na Escola de Altos
Estudos em Ciências Criminais ? Prof. EDILSON MOUGENOT BONFIM - SÃO PAULO (IBAJ)
(2017). Curso sobre Máfia e Crime Organizado na UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI ROMA TOR
VERGATA ROMA/ PALERMO OUTUBRO DE 2017. Especialização em Compliance e Direito
Anticorrupção. em ênfase em Crime Organizado pelo COMPLEXO DE ENSINO RENATO SARAIVA
(2019-2020). Delegada de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul (2010-2013) Promotora de
Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná (desde 2013). Atuação com ênfase na área
de Direito Penal, Processo Penal e Legislação Penal Especial.
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criminalidade, justificando-se essencialmente no dever estatal de proporcionar a
proteção da sociedade e das vítimas, garantindo o direito fundamental à segurança
pública.
De tal forma, busca-se com o presente trabalho abordar, sob a ótica do
garantismo penal integral, tido como a corrente doutrinária que defende a proteção
de todos os direitos fundamentais contemplados pela nossa Constituição Federal,
mormente o direito fundamental à proteção eficiente dos bens jurídicos (direito à
segurança pública). Isto, em contraponto ao garantismo penal hiperbólico monocular,
que apenas defende a proteção dos direitos fundamentais individuais previstos no
texto constitucional, o que acarreta muitas vezes, na proteção social deficiente.
Discutir tal temática é essencial nos dias atuais, quando a doutrina processual
penal majoritária adota os preceitos do garantismo hiperbólico monocular, calcando
suas ideias de forma restrita nos direitos fundamentais individuais, relegando a
segundo plano o dever estatal de proteger a coletividade, também fundamental nos
termos da Magna Carta.
O objetivo do presente trabalho é justamente mudar o foco monocular da
abordagem do garantismo penal, de forma a encarar os institutos de combate à
criminalidade organizada como instrumentos necessários para a proteção eficiente
da sociedade.
Dentre esses mecanismos, encontra-se o julgamento por órgão colegiado,
como exceção ao princípio do juiz natural, na medida em que proporciona ao órgão
jurisdicional que realizará o julgamento uma maior segurança contra intimidações e
ameaças.
1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA E PARADIGMAS DA CRIMINALIDADE ORGANIZADA

Pode-se dizer que o surgimento de estruturas organizadas criminosas remonta
o século XI, à época das Cruzadas, tidas como movimentos militares de inspiração
cristã que partiram da Europa Ocidental em direção à Terra Santa e à cidade de
Jerusalém com o intuito de conquistá-las, ocupá-las e mantê-las sob domínio cristão.
(WIKIPÉDIA, 2020.) Nestas peregrinações, os cavaleiros cristãos muitas vezes se
dedicavam à exploração dos camponeses, com cobrança de pesados pagamentos.
(CAFARENA, 1996, p. 54).
Posteriormente, nos séculos XVII e XVIII, os piratas e contrabandistas, atuando
em bandos e adotando uma espécie de esquema de trabalho organizado, com
assaltadores e receptadores das mercadorias roubadas, adotaram também para a sua
época, o que hoje em parte, temos na estrutura das atuais de organizações criminosas.
(WOODIWISS, 2003, p.13, p. 99)
No mesmo diapasão, nos séculos XVII e XVIII, em ambiente urbano e rural, temos
precursores da criminalidade organizada, por meio de grupos de bandos ou ladrões,
no “cangaço” no Brasil e no “bandoleirismo” espanhol, provenientes de grupos
mais pobres da sociedade, que realizavam saques, como forma de protesto social e
atitudes de solidariedade com os pobres, que sentiam na pele a falta de ocupação
lícita. (BALTAZAR JR., 2010, p. 100).
Por sua vez, nos séculos XIX e XX, se desenvolveu na Itália e nos Estados Unidos,
o fenômeno específico da máfia, configuração social que influenciou de forma mais
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direta a moderna conceituação da criminalidade organizada.
Na Itália, o surgimento da estrutura mafiosa ocorreu na ilha da Sicília no século
XIX, quando houve o rompimento da sociedade feudal e o estabelecimento do voto
censitário, o que gerou conflitos entre a nobreza, burguesia e as classes populares, que
se organizaram para praticar delitos mediante promessa de proteção das chamadas
“famiglias”. (BALTAZAR JR., 2010, p. 100-101)
Todavia, o termo “crime organizado” surgiu de forma expressa nos Estados
Unidos no século XX, nos anos de 1920 a 1930, sendo interpretado como uma
atividade criminal estruturada de grupos determinados, com conexão a agentes
públicos, vinculados ao mercado ilícito de bebidas e drogas. Posteriormente, observase a modificação na configuração da criminalidade organizada estadunidense, que no
pós-segunda guerra, passa a ser vista como atividades exploradas pelos imigrantes
italianos que se estabeleceram na chamada máfia nova-iorquina. Nos anos oitenta,
nos Estados Unidos, evolui-se a estrutura do crime organizado para o que se passou
a chamar de cartéis sul-americanos, máfia asiática e provenientes do leste europeu.
(BALTAZAR JR., 2010, p. 102)
Contudo, somente nas duas últimas décadas do século XX é que se passou
a encarar a criminalidade organizada num contexto global, uma decorrência do
fenômeno da globalização e percebida como um problema mundial, não mais
circunscrito aos Estados Unidos e Itália. Conforme assevera PEREIRA (2015, p. 27),
“um dos efeitos perversos da globalização é, sem dúvidas, o desenvolvimento, com
dimensões que não possuem precedentes, de uma criminalidade internacional, a sua
vez global.”
Diante de tal histórico, estabeleceu-se a criminalidade organizada, mediante a
utilização de diversas configurações sociais existentes, chamadas de paradigmas.
Assim, na literatura jurídica, criou-se os seguintes paradigmas na definição de
crime organizado: do mafioso ou tradicional, da rede, empresarial e o endógeno
(BALTAZAR JR, 2010).
O paradigma tradicional se sustenta na definição de crime organizado como
sendo a criminalidade com domínio sobre um dado território, com estrutura
hierarquizada e com a figura do líder ou “capo”, atuando de forma monopolizada
sob diversos mercados ilegais (entorpecentes, cigarros), com ingresso mediante
cerimônias formais e juramentos de lealdade. São exemplos de tais organizações
a “Cosa Nostra” (EUA e Itália), Máfia Siciliana, Camorra (ambas Italianas), Cartéis
Mexicanos e Colombianos de entorpecentes, “Yakusa” Japonesa, Máfia Russa entre
outras. (BALTAZAR JR, 2010)
Na Itália tornaram-se famosos diversos grupos, tais como a “Cosa Nostra”, que
nasceu na Sicília, “Camorra”, de Nápoles e a “Ndrangheta”, da Calábria. Tais estruturas
mafiosas foram concebidas no sul italiano, surgindo como um mecanismo de proteção
compulsória entre seus membros, liderados pelos “Capos” ou “Dons”. Todavia a
máfia italiana não se limita ao objetivo de ajuda mútua e proteção, também estende
seus tentáculos no Poder Estatal, influenciando na tomada de decisões políticas,
domina atividades ilícitas tais como o contrabando das mais variadas mercadorias,
especialmente de cigarros, realiza o tráfico de drogas, bem como contrata “matadores”
para exercitar sua própria justiça. Diante de tal quadro, nos anos 80 e 90, a Itália
buscou combater tal espécie de criminalidade organizada, aparelhando de forma
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mais severa o Poder Judiciário e a legislação penal, para combaterem o sistema
mafioso. Exemplo de tal aparato foi demonstrado no âmbito da “Operação Mãos
Limpas”, quando ocorreu a prisão, julgamento e condenação de diversos membros
das estruturas mafiosas italianas, no chamado “maxiprocesso”, o que acarretou na
reação violenta da máfia, por meio do assassinato de juízes, promotores e policiais,
bem como diversos atentados.
Nos Estados Unidos a estrutura mafiosa é muito bem representada no filme
“O Poderoso Chefão”, cujo líder era o “Dom Corleone”. O seu surgimento decorreu
da imigração de diversos italianos camponeses pobres, principalmente da Sicília,
Nápoles e Calábria, em busca de melhores condições de vida, a partir do século XIX. A
chamada “Mão Negra” foi a primeira organização criminosa estadunidense formada
por imigrantes italianos da Sicília, no início do século XX, que se estabeleceram
em Chicago e Nova Iorque, explorando o mercado dos jogos ilícitos, extorsões,
prostituição. O período posterior à Primeira Guerra Mundial, estes grupos mafiosos
passaram a explorar o mercado ilícito das bebidas alcoólicas, cuja comercialização
passou a ser proibida, “[…] foi nessa época que os nomes de Frank Costello, John
Torrio e Al Capone se tornaram grandes ícones da máfia norte-americana[...]”. Nos
anos 30 surgiu a chamada “Cosa Nostra” - novo nome dado à máfia na época. Nas
configurações mafiosas dos Estados Unidos, havia uma espécie de glamour, havendo
vários indícios que sugerem que a máfia preservou seu poder e influência entre as
elites econômicas dos Estados Unidos. (HISTÓRIA DO MUNDO, 2020).
No Brasil, este paradigma é representado pela principal e mais famosa organização
criminosa existente, o chamado Primeiro Comando da Capital (PCC), bem como pelo
Comando Vermelho (CV). Nestes grupos, observa-se que a ideologia comum é a luta
contra a opressão estatal, busca de melhoria nas questões penitenciárias, liderança
nos presídios, ajuda recíproca entre os membros da facção ou do “partido”, chamados
de “irmãos”, respeito a um Estatuto ou “mandamentos”2 (WIKIPÉDIA, 2020), retirados
2

1. Lealdade, respeito e solidariedade acima de tudo ao “Partido”.
2. “Todos os integrantes devem lealdade e respeito ao PCC.”
3. A luta pela liberdade, justiça e paz.
4. A união contra as injustiças e a opressão dentro da prisão.
5. Contribuição daqueles que estão em liberdade, com os irmãos dentro da prisão,
através de advogados, dinheiro, ajuda aos familiares e ação de resgate.
6. O respeito e a solidariedade a todos os membros do “Partido”, para que não haja
conflitos internos, porque aquele que causar conflito interno dentro do “Partido”, tentando
dividir a irmandade, será excluído e repudiado do “Partido”.
7. Jamais usar o “Partido” para resolver problemas pessoais contra pessoas de fora
porque o ideal do Partido está acima de conflitos pessoais. Mas o “Partido” estará sempre leal
e solidário a todos os seus integrantes para que não venham a sofrer nenhuma desigualdade
ou injustiça em conflitos externos.
8. Aquele que estiver em liberdade, “bem estruturado” , mas esquecer de contribuir
com os irmãos que estão na cadeia, será condenado à morte, sem perdão.
9. Os integrantes do “Partido” têm que dar bom exemplo a ser seguido e, por isso, o
Partido não admite que haja: assalto, estupro e extorsão dentro do sistema.
10. O “Partido” não admite inveja, calúnia, egoísmo,difamação mas sim, a fidelidade,
a hombridade, solidariedade ao interesse comum ao bem de todos, porque somos um por
todos e todos por um.
11. Todo integrante terá que respeitar a ordem e a disciplina do “Partido”. Cada um
vai receber de acordo com aquilo que fez por merecer. A opinião de todos será ouvida e
respeitada, mas a decisão final será dos fundadores do “Partido”.
12. O Primeiro Comando da Capital PCC fundado no ano de 1993, numa luta
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do Quartel General da Facção do Presídio de Roraima.
O paradigma da rede, se trata do entrelaçamento dos diversos grupos da
criminalidade organizada que foram surgindo, permitindo uma certa reunião entre os
diversos grupos com relações mais folgadas entre as associações, mediante acordos
temporários dos grupos aliados baseados na reciprocidade de fornecimento entre si de
mercadorias ilícitas (drogas, armas, munições). Nesta configuração da criminalidade
organizada, a hierarquia é menos rígida e pode existir a figura de um intermediador,
que é a pessoa que possui contato com ambos os grupos. A liderança é exercida
pela reunião dos membros dos diversos grupos, que estabelecem diretrizes para
compartilhamento de rotas e estratégias. Ora existe a cooperação entre os grupos, ora
a concorrência de mercados, não havendo a hierarquia entre esses (relação vertical),
mas sim relação horizontal (BALTAZAR JR, 2010, p. 107-109).
Esta forma de configuração do crime organizado revela-se muito presente
atualmente, diante dos fenômenos da globalização, mediante a encomenda e
transporte de mercadorias de um país para o outro ou de um Estado para o outro de
um mesmo país.
No Brasil, observa-se a presença de tal configuração do crime organizado entre
os integrantes do Primeiro Comando da Capital e os traficantes paraguaios (nas
fronteiras com Foz de Iguaçu e Ponta Porã), colombianos e bolivianos. Ainda, nas
relações entre o Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho.
O paradigma empresarial da criminalidade encontra-se inserido no âmbito do
modelo de economia capitalista, quando houve a necessidade da racionalização da
atividade econômica ilícita desenvolvida pelos grupos criminosos. Sem embargos,
descomunal e incansável contra a opressão e as injustiças do Campo de concentração “anexo”
à Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté, tem como tema absoluto a “Liberdade, a Justiça
e Paz”.
13. O partido não admite rivalidades internas, disputa do poder na Liderança do
Comando, pois cada integrante do Comando sabe a função que lhe compete de acordo com
sua capacidade para exercê-la.
14. Temos que permanecer unidos e organizados para evitarmos que ocorra
novamente um massacre semelhante ou pior ao ocorrido na Casa de Detenção em 02 de
outubro de 1992, onde 111 presos foram covardemente assassinados, massacre este que
jamais será esquecido na consciência da sociedade brasileira. Porque nós do Comando vamos
mudar a prática carcerária, desumana, cheia de injustiças, opressão, torturas, massacres nas
prisões.
15. A prioridade do Comando no montante é pressionar o Governador do Estado
à desativar aquele Campo de Concentração “anexo” à Casa de Custódia e Tratamento de
Taubaté, de onde surgiu a semente e as raízes do comando, no meio de tantas lutas inglórias
e a tantos sofrimentos atrozes.
16. Partindo do Comando Central da Capital do QG do Estado, as diretrizes de ações
organizadas simultâneas em todos os estabelecimentos penais do Estado, numa guerra sem
trégua, sem fronteira, até a vitória final.
17. O importante de tudo é que ninguém nos deterá nesta luta porque a semente
do Comando se espalhou por todos os Sistemas Penitenciários do estado e conseguimos
nos estruturar também do lado de fora, com muitos sacrifícios e muitas perdas irreparáveis,
mas nos consolidamos à nível estadual e à médio e longo prazo nos consolidaremos à nível
nacional. Em coligação com o Comando Vermelho - CV e PCC iremos revolucionar o país
dentro das prisões e nosso braço armado será o Terror “dos Poderosos” opressores e tiranos
que usam o Anexo de Taubaté e o Bangu I do Rio de Janeiro como instrumento de vingança da
sociedade na fabricação de monstros. Conhecemos nossa força e a força de nossos inimigos
Poderosos, mas estamos preparados, unidos e um povo unido jamais será vencido (“Paz,
Justiça e Liberdade”).

98

MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume III

neste modelo de criminalidade há uma mistura de atividades lícitas e ilícitas em
alguns casos, havendo uma confusão e entrelaçamento entre legalidade e ilegalidade,
de forma que se dificulta a identificação dos autores do crime, bem como a questão
probatória da prática criminosa. Neste tipo de criminalidade organizada, observa-se a
ocupação de uma posição social privilegiada dos autores das condutas criminosas, os
quais por vezes possuem imunidades no sistema penal.
Diante do fenômeno da globalização, observa-se a utilização do modelo
empresarial pela criminalidade organizada, que se vale de empresas constituídas
juridicamente para práticas ilícitas, tais como a lavagem de dinheiro, no intuito de
inserir no mercado os lucros advindos da prática criminosa da associação, dando
aparência de legalidade. Tal modalidade de organização criminosa pode ser constituída
de três formas: mediante empresas criminosas propriamente, criadas de antemão
para fins ilícitos; empresas regularmente constituídas no âmbito da qual passam
a ser cometidos crimes de forma sistêmica, concomitantemente com a atividade
lícita (crimes ambientais, crimes tributários, crimes contra o sistema financeiro
etc); e empresas de “fachada”, que são aquelas constituídas para operar a lavagem
de dinheiro, por meio de interpostas pessoas (“laranjas”). Neste sentido a lição de
BALTAZAR JR. (2010, p. 114-115):
Dentro do paradigma empresarial de criminalidade
organizada, incluem-se: a) empresa criminosa propriamente
dita, no sentido de empresa constituída já de antemão
com fins ilícitos, cujos titulares são pessoas interpostas e
que se dedica sistematicamente a crimes como sonegação,
descaminho, contrabando, falsificação de mercadorias, etc;
b) empresa regularmente constituída no âmbito da qual
passam a ser cometidos delitos de forma sistemática, como
sonegação fiscal, crimes ambientais ou financeiros, ainda
que mantenha, paralelamente atividade regular e lícita; c) a
empresa de fachada, constituída para acobertar as atividades
criminosas em si ou permitir a lavagem de dinheiro do proveito
econômico obtido em outros crimes, comumente colocadas
em nomes de pessoas interpostas ou laranjas.
No Brasil, tal modelo empresarial de criminalidade organizada foi muito utilizada
pelas empresas offshores investigadas na “Operação Lava Jato”. Tais empresas, cuja
tradução do inglês significa “afastado da costa”, tratam-se de pessoas jurídicas abertas
no exterior (“paraísos fiscais”), locais onde existem melhores condições para sua
instituição e funcionamento, bem como baixa fiscalização. Demonstrou-se no âmbito
da “Operação Lava Jato” que diversas offshores foram criadas em países cujas leis
dificultavam a punição de crimes e os beneficiários dos lucros. Com efeito, quando
utilizada para práticas ilícitas, tais empresas são criadas em nome de “laranjas”, que
outorgam poderes de gestão aos verdadeiros donos, que podem ser agentes públicos
corruptos, empresários donos de empresas vencedoras de licitações superfaturadas,
entre outros. Trata-se de empresa de “fachada”, eis que de fato nunca desenvolveu
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atividades negociais no exterior, sendo o “paraíso fiscal” apenas usado para formalizar
a criação da empresa, mediante fornecimento de endereço e local do seu suposto
funcionamento.
No paradigma empresarial se encontram inseridos os famosos “crimes de
colarinho branco”, os quais por muitas vezes envolvem empresários donos de grandes
multinacionais, como exemplo, as construtoras investigadas e processadas no âmbito
da “Operação Lava Jato”: Odebrecht, OAS, Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez,
Queiroz Galvão, UTC Engenharia, Engevix, IESA Óleo e Gás, Toyo Setal, Mendes Júnior,
Galvão Engenharia, entre outras. Envolvem, ainda, políticos do alto escalão.
O paradigma endógeno ou institucional é a configuração da criminalidade
organizada no âmbito interno do poder público. Os criminosos estão dentro do
poder estatal, valendo-se de tal situação para obterem vantagens ilegais. Encontrase extremamente ligado aos crimes de corrupção em sentido amplo, abrangendo os
delitos de corrupção passiva, peculato, concussão, fraudes em licitações, tráfico de
influência, advocacia administrativa entre outros.
Corrupção significa nesses termos e, portanto, de forma
direta, a debilidade do Estado de Direito em razão de condutas
ilegais ou imorais que correm interesses públicos em favor
de interesses privados. […] trata-se, pois, do uso abusivo
do Poder Público para benefício privado, […] debilitando o
funcionamento dos órgãos vitais de um Estado. Com isso, sofre
e padece a coletividade diante da prevalência de interesses
egoisticamente particulares e, desse modo, privados, em
detrimento da preservação dos interesses sociais. (PEREIRA,
2015, p. 45)
No Brasil, podemos citar como exemplo do paradigma endógeno ou institucional,
além dos crimes investigados, processados e punidos no âmbito da “Operação Lava
Jato”, que também se enquadram neste modelo de criminalidade organizada, os
crimes investigados, processados e punidos no âmbito do processo do “Mensalão”.
Além destes, temos no nosso país também como exemplo do paradigma
endógeno as chamadas milícias, que são grupos de policiais ou militares que invadem
favelas e comunidades carentes, passando a controlar os serviços ali existentes
mediante a extorsão dos moradores para que tenham serviços básicos, tais como
segurança, fornecimento de gás, TV a cabo, transporte alternativo, entre outros.
2. CONCEITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E REQUISITOS PARA A SUA CONFIGURAÇÃO

Nos termos da Lei 12.850/2013, organização criminosa é a associação de 4
(quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de
tarefas, mesmo de maneira informal, com a finalidade de conquistar qualquer tipo
de vantagem, por meio de prática de infrações penais cujas penas máximas sejam
superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.
Partindo de tal dispositivo legal, temos os seguintes elementos formadores
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do conceito de organização criminosa: a) grupo de 04 (quatro) pessoas ou mais; b)
estrutura organizada; c) definição de funções; d) finalidade de lucro ou qualquer
vantagem ilícita; e) prática de crimes com pena superior a 4 anos; f) ou de infração
penal de caráter transnacional.
Para a configuração do delito, exige-se pluralidade de pessoas, mediante reunião
de esforços e vontades. Assim, nos termos da lei, é necessária a reunião de 04 (quatro)
ou mais pessoas, número mínimo de indivíduos para a configuração deste delito. Tal
requisito numérico é criticado, sendo considerado um retrocesso em relação à antiga
Lei 12.694/2012, que exigia no mínimo 03 (três) pessoas. Trata-se de um crime de
concurso (de agentes) necessário.
Ainda, exige-se a presença de uma estrutura minimamente organizada, cuja
conceituação, conforme assinala MASSON (2018, p. 57), pode ser abstraída da
Convenção de Palermo, no seu art. 2o, para a qual a expressão grupo estruturado
significa “grupo formado de maneira não fortuita para a prática imediata de uma
infração, ainda que os seus membros não tenham funções formalmente definidas,
que não haja continuidade na sua composição e que não disponha de uma estrutura
elaborada”.
Neste tópico, vem a calhar os ensinamentos de BALTAZAR JR. (2010, p. 126):
A organização do grupo, também mencionada como
estrutura ou planejamento, por vezes acompanhadas do
adjetivo empresarial ou a adoção de estruturas empresariais
corresponde a uma racionalização de atividades criminosas
que tem por fim a eficiência e o lucro a ser maximizado, em
especial pelo planejamento e também por outros traços
próprios das organizações empresariais, diminuindose os riscos e os prejuízos. Em outras palavras, há uma
profissionalização da atividade criminosa, que não é vista
como algo eventual ou súbito, mas como uma atividade
cuidadosamente planejada, de modo sistemático, e adotada
como meio de vida.
Quanto à definição das funções, observa-se que deve haver uma divisão das
tarefas a serem realizadas por cada membro da associação, ainda que informalmente,
a fim de que seja possível a atribuição do status de autor do delito, mediante
individualização de condutas. Ademais, tais membros não precisam necessariamente
praticarem crimes para fazerem parte da organização, basta que possuam funções
definidas em seu âmbito (por exemplo, realizar a contabilidade dos lucros da
organização criminosa). Conforme salienta MASSON (2018, p. 58-59):
As atividades da organização devem ser marcadas pela divisão
de tarefas, característica fundamental da teoria do domínio
funcional do fato. Por meio desta basta que haja “a reunião
dos autores, cada um com o domínio das funções que lhe
foram previamente atribuídas para a prática do delito”, sendo
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desnecessário que todos venham a executar propriamente os
delitos para os quais a organização foi formada.
Quanto à finalidade, é requisito para a constituição da organização criminosa a
obtenção de vantagem ilícita de qualquer natureza.
É ponto unânime na doutrina o reconhecimento do fim
lucrativo como característica do crime organizado, que já foi
chamado de crime-negócio. […] O móvel de lucro não é, porém,
privilégio das classes baixas, sendo também traço comum das
organizações criminosas a presença de indivíduos de vários
estamentos sociais, representando a atividade criminosa
para queles que já detém bens a sua manutenção, enquanto
para aqueles oriundos das classes baixas a atividade pode
representar uma forma de ascensão social. Bem por isso,
não se pode afirmar que as organizações criminosas nasçam,
necessariamente, em ambientes de pobreza […]. (BALTAZAR
JR, 2010, p. 125).
Na maioria dos casos, tal vantagem é econômica, o que, contudo, não descarta
as hipóteses de obtenção de vantagens de outras índoles, tais como disputa de poder,
conquista de votos, ascensão social ou a cargo, etc. (MASSON, 2018, p. 59). A ilicitude
da vantagem é elemento imprescindível para a configuração do delito.
Ademais, outro ponto criticado do conceito de organização criminosa se
refere à necessidade de prática de infrações penais com pena superior a 04 (quatro)
anos, vez que, conforme salienta MASSON (2018, p. 57) “não são propriamente
os crimes decorrentes da atuação da organização que lhe conferem a condição de
macrocriminalidade, pelo seu alto potencial lesivo, mas a organização em si.”
No tocante a este requisito, existe divergência doutrinária a respeito da
possibilidade de contravenção penal (inserida no conceito de infração penal) poder se
encaixar neste contexto. Prevalece o entendimento de que não, haja vista não existir
contravenção penal com pena superior a 04 anos. Todavia, em sendo infração penal
de caráter transnacional, cometida para além da fronteira nacional, tal quantidade
de pena superior a 4 anos não é exigida, podendo abarcar tanto crimes quanto
contravenções penais.
Em termos doutrinários, temos o desenvolvimento de diversos conceitos de
organização criminosa, partindo-se sempre da definição legal, mediante a interpretação
de seus termos em conjunto com a finalidade da lei em si.
PEREIRA (2015, p. 31), define organização criminosa como sendo:
[…] agrupamento de um número considerável de pessoas,
com caráter de habitualidade, as quais, baseadas no respeito
ao princípio da organização hierárquica e contando com uma
estrutura logística e estrutural, próprias de uma corporação
empresarial, buscam através da prática de delitos graves e
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com destacada repercussão social, a obtenção de vantagens
econômicas com alta margem de lucratividade. (PEREIRA,
2015, p. 31)
MINGARDI (Apud CLEMENTINO, 2018) aponta como características das
organizações criminosas “previsão de lucros, hierarquia, divisão de trabalho, ligação
com órgãos estatais, planejamento das atividades e delimitação da área de atuação”.
Por sua vez, MENDRONI (2015) afirma que:
[…] não se pode definir com absoluta exatidão o que seja
organização criminosa através de conceitos estritos ou
mesmo de exemplos de condutas criminosas. Isso porque
não se pode engessar este conceito, restringindo-o a esta ou
àquela infração penal, pois elas, as organizações criminosas,
detêm incrível poder variante. Elas podem alternar as suas
atividades criminosas, buscando aquela atividade que se torne
mais lucrativa, para tentar escapar da persecução criminal ou
para acompanhar a evolução mundial tecnológica e com tal
rapidez, que, quando o legislador pretender alterar a Lei para
amoldá-la à realidade – aos anseios da sociedade-, já estará
alguns anos em atraso. E assim ocorrerá sucessivamente.
Para além das características legais, há doutrinadores que apontem outras. Por
exemplo, SILVA (2003, p. 20) aponta o alto poder de intimidação, por meio de ameaças
ou violência. Nas suas palavras:
[…] a prevalência da “lei do silêncio” (a omertà das
organizações mafiosas italianas), imposta aos seus membros
e a pessoas estranhas à organização, é mantida com o
emprego dos mais cruéis e variados meios de violência contra
aqueles que ousam violá-la ou contra seus familiares, com a
finalidade de intimidar outras iniciativas da mesma natureza.
Do mesmo modo, CLEMENTINO (2018) acrescenta outras caraterísticas, tais como
o alto poder de corrupção dos agentes públicos, desenvolvimento de atividades de
caráter social em favor da comunidade em que moram, uso de tecnologias avançadas,
prática de lavagem de dinheiro bem como atividades de grande danosidade social
haja vista o uso de ameaças e violência, verbis:
[…] Grande poder de corrupção dos agentes públicos: a
criminalidade organizada mantém estreitas relações com o
poder público, atuando na corrupção de seus agentes com o fito
de garantir a continuidade de seus negócios escusos. Conforme
preceitua Conserino: organizações criminosas possuem
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tentáculos e ramificações na Polícia Militar, Civil, Federal,
Poder Judiciário, Ministério Público, Poder Legislativo, Poder
Executivo, órgãos de fiscalização tributária etc. Corrompem
para obter sentenças e pareceres favoráveis. Corrompem para
obter leis pusilânimes sem comprometimento com a defesa da
sociedade. Corrompem para obter lenimento da fiscalização
tributária e policial. Desenvolvimento de atividades de caráter
social em substituição ao Estado: as organizações criminosas
aproveitam-se da inércia estatal, realizando prestações de
toda espécie em favor da comunidade que está sob o seu
domínio, angariando com tal conduta a simpatia e o respeito
dos locais, o que dificulta ainda mais a atuação dos órgãos de
persecução penal; Utilização de tecnologia avançada: cada
vez mais se verifica o uso de meios tecnológicos sofisticados
pela criminalidade organizada, sendo uma decorrência direta
do fenômeno de globalização dos meios de comunicação
e informação, que permitiu às organizações criminosas
expandirem suas atividades criminosas para diversas partes
do globo e de forma mais eficaz, dificultando o trabalho dos
órgãos de repressão. A prática da lavagem de dinheiro: decorre
da necessidade que tem o crime organizado de legalizar os
rendimentos auferidos de modo ilícito. Existem inúmeras
maneiras de branquear o dinheiro obtido ilegalmente, sendo
apontada como principal técnica a “mescla” ou commingling;
Grande danosidade à vida em sociedade: o crime organizado
possui uma nocividade muito grande, visto que utiliza-se de
violência extrema e ameaças, diminuindo a qualidade de vida,
cerceando os direitos e garantias fundamentais das pessoas,
além de enfraquecer o desenvolvimento econômico.
BALTAZAR JR. (2010, p. 127-145), ainda, aponta as chamadas características
não essenciais, porém muitas vezes presentes, nas organizações criminosas. Seriam
estas: hierarquia, divisão de trabalhos, compartimentalização, conexão com o Estado
por meio de atos de corrupção, clientelismo e infiltração. Ainda, outros elementos
encontrados em organizações criminosas destacadas pelo autor acima referido, são
exploração de mercados ilícitos ou exploração ilícita de mercados lícitos, monopólio ou
cartel, controle territorial, uso de meios tecnológicos sofisticados, transnacionalidade
e obstrução à justiça.
3. GARANTISMO PENAL E DIREITOS FUNDAMENTAIS

Ao estarmos diante de uma nova realidade da criminalidade organizada
crescente, necessário se faz o desenvolvimento de pensamentos jurídicos penais
aptos a absorver essa nova realidade, de forma a interpretar as normas jurídicas de
acordo com a nova configuração de crimes da sociedade globalizada hodierna.
Neste diapasão, observa-se que a interpretação das normas processuais penais,
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de acordo com o garantismo penal, deve ocorrer de forma ampla e integral, para
salvaguardar não apenas os direitos individuais do acusado de forma monocular e
hiperbólica, mas também os direitos fundamentais sociais da coletividade, mormente
o direito à segurança pública.
3.1. O GARANTISMO PENAL CLÁSSICO

O grande idealizador do garantismo penal clássico se trata de LUIGI FERRAJOLI, o
qual fundamentou seus ensinamentos com base na interpretação da legislação penal
e processual penal de acordo com os ditames constitucionais.
O garantismo penal pode ser definido como uma técnica de freio ao poder
estatal, que busca determinar referenciais substantivos para a sua limitação. Tais
referenciais consistem nos direitos fundamentais, os quais sendo os marcos para o
exercício da soberania estatal confere a tal poder sua legitimidade e consolida o que
chamamos de Estado Democrático de Direito.
Segundo a fórmula garantista, na produção das leis (e
também nas suas interpretações) seus conteúdos materiais
devem ser vinculados a princípios e valores estampados nas
Constituições dos Estados Democráticos em que vigorem. É
dizer: todos os direitos fundamentais equivalem a vínculos
de substância, que, por sua vez, condicionam a validez
da essência das normas produzidas (e também nas suas
aplicações), expressando, ao mesmo tempo, os fins aos quais
está orientado o denominado Estado Constitucional de Direito.
Em sua construção, as garantias são verdadeiras técnicas
insertas no ordenamento que têm por finalidade reduzir a
distância estrutural entre a normatividade e a efetividade,
possibilitando-se, assim, uma máxima eficácia dos direitos
fundamentais (todos os grupos de direitos fundamentais)
segundo determinado pela Constituição. (FISCHER, 2009, p.
4)
FERRAJOLI estabelece três acepções do garantismo penal, quais sejam: a) modelo
normativo de direito, que se traduz como uma técnica de minimização da violência
estatal quando há o exercício do ius puniendi, como forma de tutelar os direitos
fundamentais do cidadão; b) teoria jurídica da validade e efetividade das normas, no
sentido de que o aplicador da norma jurídica deve fazer esta análise e se abster de
aplicar normas inválidas; c) filosofia política que impõe limites ao poder estatal e a
justificativa de seu uso com base nos referenciais substanciais (direitos fundamentais).
(CALDAS, 2001, p. 136-137). Nesta última acepção, conforme ressaltado por FISCHER
(2015, p. 36) “o garantismo designa uma filosofia política que impõe ao Direito e ao
Estado a saga da justificação externa conforme bens jurídicos (todos!) e os interesses
cuja tutela e garantia constituem precisamente a finalidade de ambos”.
Neste sentido, segundo a teoria garantista, o Estado ao exercer o ius puniendi
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deve se atentar, além do princípio da legalidade, aos seus referenciais substanciais,
que se encontram consolidados nos valores contidos no âmbito dos direitos
fundamentais. De tal forma, existiria um verdadeiro Estado Constitucional de Direito,
sendo a Constituição, como a carta que estabelece e tutela os direitos fundamentais,
o grande referencial do exercício do poder estatal.
A Constituição deve ser reconhecida como a principal garantia
da democracia, não só no aspecto formal, isto é, como conjunto
de procedimentos e de controles estipulados como garantia
da representação e do conexo princípio majoritário, mas
também no aspecto substancial, enquanto sistema de direitos
fundamentais estipulados contra tentações absolutistas, para
garantia da igualdade e das necessidades vitais de todos.
(FERRAJOLI, 1996, p. 06).
Conforme os ensinamentos de FERRAJOLI (2002, p. 83), existem dez axiomas
que fundamentam o garantismo penal:
O modelo garantista apresenta as dez condições, limites ou
proibições que identificamos como garantias do cidadão
contra o arbítrio ou o erro penal. Segundo este modelo,
não se admite qualquer imposição de pena sem que se
produzam a comissão de um delito, sua previsão legal como
delito, a necessidade de sua proibição e punição, seus efeitos
lesivos para terceiros, o caráter externo ou material da
ação criminosa, a imputabilidade e a culpabilidade do seu
autor e, além disso, sua prova empírica produzida por uma
acusação perante um juiz imparcial, em um processo público
e contraditório em face da defesa e mediante procedimentos
legalmente preestabelecidos.
FISCHER (2015, p. 37-38) resume os referidos princípios fundantes do garantismo
penal da seguinte maneira:
Os princípios fundantes do garantismo penal são os seguintes:
(1) princípio da retributividade ou sucessividade da pena
em relação ao delito cometido (que demonstra o expresso
reconhecimento de Ferrajoli da necessidade do Direito
penal, contrariamente a visões abolicionistas. Aliás, Ferrajoli
reiteradamente tem dito que o garantismo penal é a negação
do abolicionismo|); (2) princípio da legalidade : inviável se
cogitar a condenação de alguém e a imposição de respectiva
penalidade se não houver expressa previsão legal, guardando
esta a devida compatibilidade com o sistema constitucional
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vigente; (3) princípio da necessidade ou da economia do
Direito penal: somente se deve acorrer ao Direito penal quando
absolutamente necessário, de modo que se deve buscar a
solução dos conflitos por outros meios. É a ultima ratio do
Direito penal; (4) princípio da lesividade ou da ofensividade
do ato: além de típico, o ato deve causar efetiva lesividade ou
ofensividade ao bem jurídico protegido, desde que deflua da
Constituição (direta ou indiretamente) mandado que ordene
a sua criminalização; (5) principio da materialidade; (6)
princípio da culpabilidade: a responsabilidade criminal é do
agente que praticou o ato, sendo necessária a devida e segura
comprovação da culpabilidade do autor; remanescendo
dúvidas razoáveis, há de se aplicar o aforisma in dubio pro reu;
(7) princípio da jurisdicionalidade: o devido processo legal está
relacionado diretamente também com a estrita obediência de
que as penas de natureza criminal sejam impostas por quem
investido de jurisdição à luz das competências estipuladas
na Constituição; (8) princípio acusatório ou da separação
entre juiz e acusação: numa frase significa unicamente
que o julgador deve ser pessoa distinta da do acusador;
(9) princípio do encargo da prova: ao réu não se deve
impor o ônus da prova da sua inocência, pois é a acusação
quem tem a obrigação de demonstrar a responsabilidade
criminal do imputado; (10) princípio do contraditório: sendo
inadmissíveis “procedimentos kafkanianos”, deflui do devido
processo legal que o réu tem o direito fundamental de saber
do que está sendo acusado e que lhe seja propiciada a mais
ampla possibilidade de, se quiser, rebater (ampla defesa) as
acusações que lhe são feitas.
Neste contexto, observa-se que o garantismo penal clássico se fundamenta nos
direitos fundamentais como um todo, não fazendo uso como referencial apenas e tão
somente dos direitos fundamentais individuais, mas também tendo como norte os
direitos fundamentais sociais e coletivos.
Para que seja possível essa análise, e contraposição do garantismo penal
hiperbólico monocular com o garantismo penal integral, importante trazermos breves
noções sobre as dimensões dos direitos fundamentais.
Os direitos fundamentais são também conhecidos como direitos humanos,
direitos subjetivos públicos do homem que possuem seu fundamento nos direitos
naturais inerentes a todo ser humano. Com efeito, além da função de proteger o
homem de eventuais arbitrariedades cometidas pelo Poder Público, os direitos
fundamentais também se prestam a compelir o Estado a tomar um conjunto de
medidas que impliquem melhorias nas condições sociais dos cidadãos.
Os direitos fundamentais podem ser conceituados como a
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categoria jurídica instituída com a finalidade de proteger a
dignidade humana em todas as dimensões. Por isso, tal qual o
ser humano, tem natureza polifacética, buscando resguardar
o homem na sua liberdade (direitos individuais), nas suas
necessidades (direitos sociais, econômicos e culturais) e na
sua preservação (direitos relacionados à fraternidade e à
solidariedade). (SILVA, 2001, p. 178).
Segundo FERRAJOLI (2002, p. 727):
Podemos, neste ponto, redefinir os direitos fundamentais,
em contraposição a todas as outras situações jurídicas, como
aqueles direitos cuja garantia é necessária a satisfazer o valor
das pessoas e a realizar-lhes a igualdade. Diferentemente dos
direitos patrimoniais – do direito de propriedade aos direitos
de crédito - , os direitos fundamentais não são negociáveis e
dizem respeito a “todos” em igual medida, como condições
da identidade de cada um como pessoa e/ou como cidadão.
A primeira dimensão dos direitos fundamentais se refere aos direitos individuais
e na proteção do indivíduo frente ao poder estatal, de forma a delimitar o uso de
tal poder. Surgiram no contexto do Movimento Iluminista e em contraposição ao
Absolutismo, que concedia poderes ilimitados ao Estado frente ao indivíduo. Tratamse dos direitos fundamentais insculpidos no art. 5o da Constituição, dentre os quais
cita-se a liberdade, igualdade, privacidade, legalidade entre outros.
Os direitos da primeira geração são os direitos da liberdade,
os primeiros a constarem do instrumento normativo
constitucional, a saber, os direitos civis e políticos, que em
grande parte correspondem, por um prisma histórico, àquela
fase inaugural do constitucionalismo do Ocidente. […] Os
direitos de primeira geração ou os direitos de liberdade têm
por titular o indivíduo, são oponíveis ao Estado, traduzemse como faculdades ou atributos da pessoa que ostentam
na subjetividade que é seu traço mais característico; enfim,
são direitos de resistência ou de oposição perante o Estado.
(BONAVIDES, 2006, p. 563-564).
Após a Primeira Guerra Mundial, o mundo assistiu a deterioração do quadro
social, sendo marcado por um período de crises econômicas, mudanças sociais
e culturais, demandando a consolidação de um modelo de Estado que viesse
proporcionar condições mínimas de vida com dignidade. Neste contexto surgem os
direitos sociais ou de segunda dimensão.
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Com os direitos da segunda dimensão, brotou um pensamento
de que tão importante quanto preservar o indivíduo, segundo
a definição clássica dos direitos de liberdade, era também
despertar a conscientização de proteger a instituição, uma
realidade social mais fecunda e aberta à participação e
valoração da personalidade humana, que o tradicionalismo
da solidão individualista, onde se externara o homem isolado,
sem a qualidade de teores axiológicos existenciais, ao qual
somente a parte social contempla. (IURCONVITE, 2007).
Tais direitos fundamentais se consubstanciam na prerrogativa do indivíduo de
exigir do Estado prestações positivas, de forma a garantir os direitos fundamentais
de toda a coletividade. Encontram-se dispostos no art. 6o da Magna Carta, dentre os
quais podemos citar o direito à saúde, educação, moradia, segurança entre outros.
Já a terceira dimensão dos direitos fundamentais possui como característica
ampliar a noção de dignidade humana, reafirmando o caráter universal do indivíduo
perante toda uma gama de progressos tecnológicos que pautam hoje a qualidade
de vida das pessoas, em termos de uso de informática, danos ao meio ambiente,
proteção aos consumidores entre outros, na atual sociedade globalizada.
“Dotados de altíssimo teor de humanismo e universalidade,
os direitos da terceira geração tendem a cristalizar-se
neste fim de século enquanto direitos que não se destinam
especificamente à proteção dos interesses de um indivíduo,
de um grupo, ou de um determinado Estado. Têm primeiro
por destinatário o gênero humano mesmo, num momento
expressivo de sua afirmação como valor supremo em termos
de existencialidade concreta. Os publicistas e juristas já o
enumeram com familiaridade, assinalando-lhe o caráter
fascinante de coroamento de uma evolução de trezentos
anos na esteira da concretização dos direitos fundamentais.
Emergiram eles da reflexão sobre temas referentes ao
desenvolvimento, à paz, ao meio ambiente, à comunicação
e ao patrimônio comum da humanidade. (BONAVIDES, 2006,
p. 563-569).
Com efeito, o garantismo penal clássico busca seu referencial em todos os
direitos fundamentais, conforme abaixo explicitado pelo próprio LUIGI FERRAJOLI:
A divisão mais importante continua sendo, indubitavelmente,
aquela operada entre direitos de liberdade (ou “direitos de”) e
direitos sociais (ou “direitos a”): os primeiros correspondentes
às vedações legais e prestações negativas; os segundos, as
obrigações e prestações positivas do Estado. Tanto os direitos
do primeiro tipo quanto aqueles do segundo formam duas
categorias abertas, mesmo, em sentido diverso. Dos direitos
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de liberdade, aos quais correspondem as vedações legais,
não são predetermináveis os conteúdos, mas somente os
limites: assim, por exemplo, da liberdade de expressão ou da
liberdade pessoal não é possível identificar os infinitos atos
de seu exercício, mas apenas os limites (vedação legal de
difamar, ou de caluniar, e assim por diante) ou as condições
que legitimam as limitações (apenas por ordem motivada
da autoridade judiciária, quando ocorram indícios de delito
e afins). Dos direitos sociais, aos quais correspondem a
obrigações, são, ao invés, predetermináveis os conteúdos,
mas não os limites, sendo variáveis com o tempo, o lugar,
a circunstância e, sobretudo, o grau de desenvolvimento
econômico e civil, as carências e as expectativas por eles
expressas, assim como o seu grau de sofisticação: desta
forma, os direitos à instrução, ou à saúde, ou à subsistência,
remetem a obrigações de prestações quantitativamente
mutáveis, segundo os diversos níveis de vida consentidos em
qualquer ordenamento. Além disso, os direitos de liberdade,
como os direitos sociais, formam uma categoria aberta quanto
ao número e, de modo parecido, variáveis segundo não só
as culturas mas, também, as ameaças às condições de vida:
por exemplo, os direitos à tutela do ambiente foram impostos
apenas recentemente, sendo relativamente nova a obra de
destruição do planeta que eles aspiram impedir. Em todos os
casos, os direitos fundamentais correspondem a valores e a
carências vitais da pessoa historicamente e culturalmente
determinados. E é da sua qualidade, quantidade e grau de
garantia que pode ser definida a qualidade de uma democracia
e pode ser mensurado o progresso. (FERRAJOLI, 2002, p. 733).
Todavia, observamos atualmente um desvirtuamento da teoria garantista
clássica, fixando como marco substancial apenas e tão somente, numa visão exagerada
e monocular, os direitos individuais do acusado no processo penal, deixando de lado
os direitos sociais de toda a coletividade que também merecem e devem ser tutelados,
tais como a proteção eficaz dos bens jurídicos tutelados pelo Direito Penal, no qual se
inclui o direito à segurança pública.
3.2. O GARANTISMO PENAL HIPERBÓLICO MONOCULAR

O garantismo penal hiperbólico monocular trata-se do desvirtuamento do
garantismo penal clássico de LUIGI FERRAJOLI, sendo que esta distorção prega que
devem ser observados apenas os direitos fundamentais de natureza individual, em
favor do acusado, de forma absoluta e exorbitante, tendo como finalidade precípua
apenas e tão somente proibir o uso do poder estatal para restringir os direitos
fundamentais dos réus no processo penal.
Neste sentido nos ensina FISCHER (2009, p.10-11):
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Já de algum tempo tem-se difundido no âmbito jurídico que,
na aplicação do Direito penal e do Direito Processual penal,
devam ser observados ao máximo os direitos e garantias
fundamentais do cidadão. Estamos de acordo integralmente
com tais premissas. Mas insistimos que há alguns equívocos
nas premissas e conclusões que se têm tomado com
fundamento em ideais garantistas, incorrendo-se – não
raras vezes – no que temos denominado de garantismo
hiperbólico monocular, hipótese diversa do sentido proposto
por Luigi Ferrajoli. Se é possível definir de forma bastante
sintética e inicial, a tese central do garantismo está em que
sejam observados rigidamente os direitos fundamentais
(também os deveres fundamentais, dizemos) estampados na
Constituição. (…) Não temos dúvidas: a Constituição Federal
brasileira é garantista e assenta seus pilares nos princípios
ordenadores de um Estado Social e Democrático de Direito.
Mas a teoria garantista não existe apenas para proteção de
interesses individuais.
Todavia, conforme já demonstrado e exposto acima, a teoria garantista clássica
se trata de um modelo normativo de direito que tem como pressuposto a proteção
aos direitos fundamentais de maneira ampla e total, abrangendo tanto os direitos
fundamentais individuais (ou de primeira dimensão) quanto os direitos sociais e
coletivos (ou de segunda e terceira dimensão), devendo a proteção de tais direitos
ocorrer de maneira harmônica e integral.
Nesta interpretação distorcida, chamada de garantismo penal hiperbólico
monocular, existe a proteção excessiva e exacerbada apenas de um lado da relação
jurídica que se forma com a prática de um crime e o processo penal, privilegiando de
forma absoluta o acusado em detrimento da vítima e da sociedade abalada com a
prática criminosa, demandando apenas a obrigação do Estado de observar os direitos
do indivíduo processado em face da atuação do poder público por meio do exercício
do ius puniendi.
Têm-se encontrado muitas e reiteradas manifestações
doutrinárias e jurisprudenciais com simples referência aos
ditames do “garantismo penal”,sem que se compreenda, na
essência, qual a extensão e os critérios de sua aplicação. Em
muitas situações, ainda, há distorção dos reais pilares fundantes
da doutrina de Luigi Ferrajoli (quiçá pela compreensão não
integral dos seus postulados). Daí que falamos que se tem
difundido um garantismo penal unicamente monocular e
hiperbólico, evidenciando-se de forma isolada a necessidade
de proteção apenas dos direitos dos cidadãos que se veem
processados ou condenados. (FISCHER, 2009, p. 12).
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Daí surge sua denominação: a) garantismo penal: eis que se fundamenta na teoria
garantista clássica de FERRAJOLI; b) hiperbólico: porque realiza uma interpretação
exacerbada, excessiva, exagerada de tal teoria; c) monocular: interpretação apenas e
tão somente em favor do acusado, um lado da relação jurídica formada quando ocorre
a prática de um crime, deixando de levar em consideração os direitos fundamentais
da coletividade atingida pela prática criminosa e da própria vítima. Esse garantismo
monocular, segundo PESSI e SOUZA (2017, p. 149)
[…] não é exatamente uma perspectiva da integridade do
ordenamento jurídico, mas um ciclope cujo olho monstruoso
somente enxerga, no âmbito da justiça criminal, o réu, o
criminoso, seus direitos e garantias, como se fossem o todo
ao qual cada raciocínio jurídico deve ser proporcional. No
Brasil, essa doutrina é ainda mais cega a tudo o que não seja,
na seara criminal, a proteção da figura eminente do acusado
e do condenado […] pouco importam as vítimas […].
Com efeito, a disseminação distorcida propiciada pelo garantismo penal
hiperbólico monocular traz consequências desastrosas para a coletividade e para a
vítima no processo penal, na medida em que ao realizar uma interpretação exacerbada
dos postulados e axiomas do garantismo penal, apenas em favor do acusado, contribui
para a impunidade e um indesejável sentimento de insegurança coletivo, vez que
a sociedade deixa de ser também considerada titular de direitos fundamentais,
essencialmente o direito fundamental à segurança e direito à proteção eficiente de
bens jurídicos tutelados pela norma penal, mediante um processo penal equânime.
O processo de degradação da consciência individual e de
inversão de valores está na raiz da imensa maioria dos
problemas que vivenciamos em nossa sociedade, e, como não
poderia deixar de ser, está no âmago da transformação do
Brasil em uma das nações mais assassinas do mundo, com
índice de mortalidade violenta que supera contextos de guerra
declarada e terrorismo militante. “Infelizmente no Brasil, mais
mortes são cometidas por criminosos no período de um ano
do que em um período de dois anos por terroristas. Contra as
quase sessenta mil mortes em um ano no Brasil, observamos
que, no dobro do tempo, terroristas internacionais mataram
24.044 pessoas, lesionando outras 19.912, perfazendo um
total, entre mortos e feridos, de 43.956 vítimas”. (PESSI e
SOUZA, 2017, p. 127)
Esse desvirtuamento do garantismo penal clássico demonstra uma inversão
de valores, na medida em que considera que os direitos fundamentais do acusado
da prática de um crime se sobrepõem, de forma absoluta e inconteste, ao direito
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fundamental de toda a sociedade, de ter a segurança pública assegurada, bem como
a proteção dos bens jurídicos proporcionada de forma eficiente pelo Poder Público.
[…] a Teoria do garantismo se traduz em verdadeira tutela
daqueles valores ou direitos fundamentais cuja satisfação,
mesmo contra os interesses da maioria, constitui o objetivo
justificante do Direito penal. Vale dizer: quer-se estabelecer
uma imunidade – e não im(p)unidade – dos cidadãos contra
a arbitrariedade das proibições e das punições, a defesa dos
fracos mediante regras do jogo iguais para todos, a dignidade
da pessoa do imputado e também a proteção dos interesses
coletivos. Assim, se todos os Poderes estão vinculados a
esses paradigmas – como de fato estão –, especialmente é o
Poder Judiciário quem têm o dever de dar garantia também
aos cidadãos (sem descurar da necessária proteção social)
diante das eventuais violações que eles virem a sofrer. [...]
o Estado deve levar em conta que, na aplicação dos direitos
fundamentais (individuais e sociais), há a necessidade de
garantir também ao cidadão a eficiência e segurança,
evitando-se a impunidade. O dever de garantir a segurança
não está em apenas evitar condutas criminosas que atinjam
direitos fundamentais de terceiros, mas também na devida
apuração (com respeito aos direitos dos investigados ou
processados) do ato ilícito, e, em sendo o caso, da punição do
responsável. (FISCHER, 2009, p.13-14).
Importante ressaltar, neste tocante, que a adoção dessa deturpação do
garantismo penal clássico, para o monocular hiperbólico, que enxerga apenas e tão
somente as garantias do réu/acusado/processado, acaba por legitimar o que passouse a denominar de “Bandidolatria”, na expressão cunhada por PESSI e SOUZA na obra
“Bandidolatria e Democídio” (2017).
Segundo tais autores, ao tratarmos o acusado como vítima do sistema de justiça
criminal (pela violação de suas garantias), estamos chancelando a impunidade e
fechando os olhos para a vítima e a sociedade atingida pela prática criminosa. De
acordo com esta ideologia,
[…] esta postura de benevolência extremada para com o
delinquente acaba numa tendência viciosa para tornar o
criminoso mais numa vítima do que num responsável. E isso
só tem servido para estimular o crime. O crime multiplicouse e atingiu índices apavorantes. […] Não por acaso, o Brasil
tornou-se o país mais assassino do mundo. Aqui a mentalidade
criminosa floresce de forma exuberante, nutrida, desde muito
cedo, pela cultura da impunidade […]. (PESSI e SOUZA, 2017,
p. 35-38)
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FISCHER (2009) concorda que a visão do garantismo hiperbólico monocular
propicia uma visão parcial do garantismo penal clássico, ensejando a impunidade pela
prática de delitos, magistralmente dizendo:
[…] não concordamos com a ideia da prevalência indiscriminada
– prima facie – somente de direitos fundamentais individuais
sobre os demais direitos, valores, princípios e regras
constitucionais, sem qualquer sopesação e, sobretudo, diante
de interpretação literal e gramatical. Se assim for, valorizandose e difundindo-se apenas e parcialmente a teoria garantista –
o que denominamos de garantismo hiperbólico monocular –,
melhor deixar de lado a proposta de ½ calabresa, ½ garantia
fundamental e pedir desde já uma inteira com sabor único de
impunidade.
Neste diapasão, a teoria garantista, diferentemente de sua interpretação
hiperbólica monocular, deve ser interpretada de maneira integral, eis que visa
proteger tanto os direitos fundamentais individuais quanto os coletivos, na medida
em que visa imunizar o indivíduo (acusado) de investidas abusivas por parte do poder
público da mesma forma com que dotar o cidadão de prerrogativa de exigir ações do
poder estatal que lhe garantam segurança no convívio social e proteção eficiente dos
bens jurídicos que são violados diante da prática de um crime.
Convém notar, todavia, que o princípio da proporcionalidade
compreende, além da proibição do excesso, a proibição
de insuficiência da intervenção jurídico-penal. Significa
dizer que, se, por um lado, deve ser combatida a sanção
desproporcional porque excessiva, por outro lado, cumpre
também evitar a resposta penal que fique muito aquém do
seu efetivo merecimento, dado o seu grau de ofensividade
e significação político-criminal, afinal a desproporção tanto
pode dar-se para mais quanto para menos. (MASSON, 2016,
p. 56).

3.3. O GARANTISMO PENAL INTEGRAL

O garantismo penal integral, terminologia idealizada por DOUGLAS FISCHER, se
trata de uma interpretação mais fidedigna ao garantismo penal clássico, de forma
que considera que não apenas os direitos individuais dos acusados no processo penal
devem ser observados, mas também os direitos da coletividade, que se revelam pela
proteção eficaz dos bens jurídicos tutelados pela norma penal (vida, integridade física,
patrimônio entre outros), como também os direitos sociais (segurança pública, saúde
coletiva, etc).
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Em doutrina e jurisprudência tem-se difundido os ideais
garantistas sem que se análise pelo menos de um modo
minimamente dogmático o que, efetivamente, significa
garantismo penal e, ainda, o que seria o garantismo em si,
É a íntegra de seus postulados (devidamente concatenados)
o que pretendemos que seja aplicada (porque assim a
Constituição determina) e não o que tem havido em muitas
situações (valorizando-se unicamente direitos individuais
fundamentais) e que temos denominado de garantismo
monocular, hipótese diversa do sentido proposto por Luigi
Ferrajoli (ao menos na leitura que fizemos de seu integral
pensamento). Daí que, em texto de algum tempo, ousamos
criar a expressão garantismo penal integral como forma
de demonstrar que, sendo o garantismo nada mais do que
a visão atual do constitucionalismo, há de se considerar na
hermenêutica constitucional (sobretudo com reflexos nas
searas penal e processual penal) a valoração de todos os
direitos e deveres existentes no corpo da Carta Maior e não
apenas os direitos fundamentais individuais (de primeira
geração) dos investigados e/ou processados criminalmente.
(FISCHER, 2015, p. 33-34)
O renomado autor, idealizador do garantismo penal integral (FISCHER, 2015, p.
34), demonstra que a sua interpretação do garantismo penal (integral) é a pregada por
LUIGI FERRAJOLI, na medida em que este foi questionado, numa situação, a respeito
da efetiva punição dos casos de tortura e perseguição política ocorridos durante a
Ditadura Militar no Brasil. FERRAJOLI, indagado a respeito da conformação da teoria
garantista por ele desenvolvida (garantismo clássico) com a pretensão de punir os
crimes cometidos nesta época, considerando a fluência do prazo da prescrição,
respondeu que a teoria garantista clássica deve ser usada também como mecanismo
para exigir uma ação do Estado, para que não haja ausência de punição, desprotegendo
a sociedade. Neste sentido, conclui FISCHER (2015, p. 34) que:
[…] o garantismo defendido por ele traz em seu bojo, à luz
de (todos os) princípios constitucionais vigentes e do Direito
Internacional, a obrigação de o Estado agir para punir,
eficazmente, os autores dos crimes desta natureza, não
podendo ser invocadas regras de prescrição como forma
a pretender afastar eventuais ações penais. Sem avançar
aqui na peculiaridade dos casos retromencionados, o fato
é que Ferrajoli reiterou em terras brasileiras a visão muito
firme (e correta) de que o garantismo efetivamente não é
um instrumento (como aqui difundido) exclusivamente para
evitar a ação do Estado.
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No mesmo sentido a lição de MENDONÇA (2015, p. 201-202):
Partimos assim, do pressuposto de que, ao lado das garantias
penais e processuais penais do acusado, expostas na teoria
de Ferrajoli, surgem outros bens jurídicos da sociedade
que devem ser igualmente tutelados pelo Processo penal,
em decorrência de mandamentos de proteção estipulados
no próprio ordenamento constitucional, reforçados por
Tratados Internacionais firmados pelo Brasil. Ainda que
concordemos com a ideia de ser função do Processo penal
a instrumentalidade garantista3, parece-nos incompleta a
visão geralmente difundida, pois dá demasiada relevância
a um dos aspectos – muito relevante, diga-se de passagem
- e deixa de considerar outros que, a nosso sentir, devem
ser resgatados. Como dissemos, ao lado das garantias do
acusado, há outros bens jurídicos que devem ser protegidos
e igualmente são merecedores de tutela. […] Em outras
palavras, não se deve verificar o garantismo apenas no
âmbito do indivíduo, fortalecendo-o de tal maneira a anular
os outros aspectos, de sorte a criar um hipergarantismo em
detrimento dos demais interesses da sociedade. […] O que
defendemos é que o garantismo não pode se focar somente
em um dos aspectos da “balança”, ou seja, não se pode
exaltar em qualquer situação o direito de punir nem se pode
interpretar as garantias do acusado como um objetivo único
a ser perseguido, menosprezando os interesses legítimos da
sociedade, também tutelados no ordenamento constitucional.
Urge, portanto, que seja estabelecido um garantismo integral,
buscando um equilíbrio entre a exigência de assegurar ao
investigado, ao acusado e ao condenado a aplicação de suas
garantias fundamentais e a necessidade de maior eficiência
do sistema persecutório para a segurança social, com o intuito
de proteger os demais interesses sociais tutelados.
De tal forma, a visão integral do garantismo penal propugna que sejam observados
os dois lados da relação jurídica no processo penal: o lado do acusado, que deve ter
suas garantias constitucionais asseguradas, como também a sociedade atingida pelo
crime e a própria vítima, representadas pelo Estado na figura do órgão investigador e
acusador (Polícia e Ministério Público).
Neste diapasão, assevera MENDONÇA (2015, p. 197-198):

3
Neste aspecto, a expressão “instrumentalidade garantista” se refere ao garantismo
penal hiperbólico monocular exposto no presente trabalho.
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[…] o poder punitivo estatal traz consigo o interesse de toda
sociedade em esclarecer uma conduta criminosa que violou
os bens jurídicos mais relevantes da sociedade e, em caso
de condenação, executar essa sanção, de maneira efetiva e
tempestiva, ou seja, inclui o direito à verdade – não absoluta,
mas dentro dos parâmetros constitucionais e sob um juízo
de probabilidade – e à efetividade como corolários da
proteção aos direitos fundamentais estabelecida no próprio
texto constitucional. Esses direitos são complementados
pelo direito à razoável duração do processo, de interesse de
“todos”, como afirma o próprio preceito constitucional, isto
é, tanto do acusado, dos sujeitos processuais e da própria
sociedade. […] Assim, o Estado, representado pelo Poder
Judiciário, tem o dever de proteger esse direito à tutela
jurisdicional efetiva, conferindo a melhor interpretação para
que se busque assegurar para que o direito de punir seja
efetivamente cumprido, sem prejuízo, sempre, de garantir os
direitos do réu.
Esta interpretação integral dos postulados garantistas é a que demonstra que,
em certos casos, como no caso de crimes cometidos por organizações criminosas,
alguns direitos fundamentais dos acusados devem ceder espaço ao direito à
segurança pública e coletiva, de forma que os direitos fundamentais individuais do
acusado não sejam usados como verdadeiro “escudo” para suas práticas delituosas,
sob pena de proteção deficiente dos bens jurídicos tutelados pela norma penal e,
consequentemente, a impunidade a crimes graves.
Neste aspecto, relativizam-se alguns direitos fundamentais, tais como a
privacidade, intimidade, o direito à não-autoincriminação e ao juiz natural, para
que sejam usados por parte do Poder Público mecanismos de repressão capazes
de desmantelar práticas delituosas promovidas por organizações criminosas, tão
deletérias ao convívio social. Sobre tal necessidade, discorre MASSON (2017, p. 1011):
É fundamental que o direito e o processo penal tenham
maior efetividade no enfrentamento da criminalidade
moderna. E isso não representa em hipótese alguma um
discurso autoritário, arbitrário, como tende a entender certa
parcela da doutrina, que, de forma generalizada, tacha
de ‘neonazistas’, de defensores do movimento da lei e da
ordem, do direito penal do inimigo, de antidemocráticos,
de filhotes da ditadura etc todos aqueles que advogam a
restrição de algumas garantias processuais em casos limites
de criminalidade grave, e isso quando é de conhecimento
notório que os direitos e garantias fundamentais não são
absolutos. Essa postura preconceituosa e antidemocrática de
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certa parcela da doutrina revela um comportamento típico
de quem foi acometido, pode-se dizer, pela ‘síndrome de
Alice’, pois mais parece viver num ‘mundo de fantasia’, com
um ‘direito penal da fantasia’, em um mundo no qual não
existem terroristas, nem organizações criminosas nacionais
e internacionais a comprometer as estruturas dos próprios
Estados e, por conseguinte, o bem-estar da coletividade (…).
Assim, para combater de forma eficaz os delitos cometidos por organizações
criminosas, nossa legislação permite a quebra do sigilo das comunicações telefônicas,
do sigilo fiscal, bancário e financeiro, a colaboração premiada, gravação ambiental,
ação controlada, infiltração de agentes policiais e a formação de um juízo colegiado
para julgamento de organizações criminosas.
3.4. O PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À PROTEÇÃO DEFICIENTE

O garantismo penal integral se coaduna com os postulados do Princípio da
Vedação da Proteção Deficiente ou Insuficiente, segundo o qual o sistema de persecução
penal deve dar uma resposta penal quando violado os bens jurídicos protegidos, sem
excessos, contudo, de forma eficiente, sob pena de tornar a sociedade desprotegida
e indefesa.
Esta concepção, segundo BALTAZAR (2010, p. 49-50) enxerga que os direitos
fundamentais devem ser resguardados não apenas de fontes de agressão provenientes
do poder estatal, mas também de outras origens de agressões, como por exemplo, a
prática de crimes por organizações criminosas. Nas suas palavras:
Na sociedade contemporânea, porém, as fontes de perigo e
agressão a direitos fundamentais não provêm, exclusivamente
do Estado, mas também de outros centros de poder, privados,
em relação aos quais não dá resposta adequada à visão
tradicional dos direitos fundamentais como direitos de
defesa. Sendo assim, os direitos fundamentais passaram a
desempenhar, ao lado de suas funções tradicionais, também
uma função de defesa contra ameaças e agressões aos direitos
fundamentais com origem em outros centros de poder, não
estatais. (BALTAZAR, 2010, p. 49-50)
Essa concepção se conforma com o conteúdo objetivo dos direitos fundamentais,
que para além de sua função de defesa (função negativa), no sentido de limitar os
excessos e abusos estatais, carregam uma função positiva no sentido de possuir
um conteúdo de mandados de proteção dos direitos fundamentais. Daí decorre o
Princípio da Vedação da Proteção Deficiente ou Insuficiente (BALTAZAR, 2010, p. 52).
MASSON (2016, p. 56) leciona sobre a vedação da proteção deficiente:
Convém notar, todavia, que o princípio da proporcionalidade
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compreende, além da proibição do excesso, a proibição
de insuficiência da intervenção jurídico-penal. Significa
dizer que, se, por um lado, deve ser combatida a sanção
desproporcional porque excessiva, por outro lado, cumpre
também evitar a resposta penal que fique muito aquém do
seu efetivo merecimento, dado o seu grau de ofensividade
e significação político-criminal, afinal a desproporção tanto
pode dar-se para mais quanto para menos. (MASSON, 2016,
p. 56).
ALEXY (2015, p. 450) reconhece a existência do referido princípio:
Por direitos de proteção devem ser aqui entendidos os direitos
do titular de direitos fundamentais em face do Estado a que
este o proteja contra intervenções de terceiros. Direitos a
proteção podem ter os mais diferentes objetos. Desde a
proteção contra homicídios na forma mais tradicional, até a
proteção contra os perigos do uso pacífico da energia nuclear.
Não são apenas a vida e a saúde os bens passíveis de serem
protegidos, mas tudo aquilo que seja digno de proteção
a partir do ponto de vista dos direitos fundamentais: por
exemplo, a dignidade, a liberdade, a família e a propriedade.
Não menos diversificadas são as possíveis formas de proteção.
Elas abarcam, por exemplo, a proteção por meio de normas
de direito penal, por meio de normas de responsabilidade
civil, por meio de normas de direito processual, por meio de
atos administrativos e por meio de ações fáticas.
De tal modo, o embasamento do garantismo penal integral, o qual prega que não
apenas os direitos individuais dos acusados no processo penal devem ser observados,
mas também os direitos da coletividade, que se revelam pela proteção eficaz dos
bens jurídicos tutelados pela norma penal (vida, integridade física, patrimônio entre
outros), como também os direitos sociais (segurança pública, saúde coletiva, etc)
propugna que deve haver uma proteção efetiva dos bens jurídicos agredidos pela
prática de crimes, otimizando o princípio da vedação à proteção insuficiente.
Tal proteção ocorre tanto por intermédio de uma persecução penal efetiva
(investigação, processo e execução), célere e que não termine em impunidade, quanto
por meio de leis que contenham mecanismos aptos para tanto. Neste sentido a lição
de BALTAZAR:
Com isso, os direitos fundamentais passam a ostentar uma
função complementar, de assegurar a proteção de bens
jurídicos de direito fundamental contra agressões de terceiros,
não estatais, por meio da tomada de medidas legislativas
e operacionais, em casos nos quais a omissão do legislador
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tem praticamente a mesma qualidade de uma intervenção
indevida. (BALTAZAR, 2010, p. 53-54)
BARROSO (2009, p. 379) aborda tal princípio como sendo corolário do princípio
da proporcionalidade, na medida em que o poder estatal tem o dever de resguardar
direitos fundamentais da coletividade na perspectiva de bens jurídicos, violando-o
caso peque na sua proteção eficiente:
(…) o direito penal atua como expressão do dever de proteção
do Estado aos bens jurídicos constitucionalmente relevantes,
como a vida, a dignidade, a integridade das pessoas e a
propriedade. A tipificação de delitos e a atribuição de penas
também são mecanismos de proteção a direitos fundamentais.
Sob essa perspectiva, o Estado pode violar a Constituição
por não resguardar adequadamente determinados bens,
valores ou direitos, conferindo a eles proteção deficiente,
seja pela não-tipificação de determinada conduta, seja pela
pouca severidade da pena prevista. Nesse caso, a violação
do princípio da razoabilidade-proporcionalidade ocorrerá na
modalidade da vedação da insuficiência.
Importante ressaltar que o princípio da vedação à proteção deficiente não
está em desacordo com o princípio da proibição do excesso, na medida em ambos
os princípios se complementam numa relação de simbiose, conforme ressaltado por
BALTAZAR (2010, p. 60-61):
[…] a concepção objetiva dos direitos fundamentais, no
particular ponto de vista da proibição do excesso, não está
em conflito com a proibição do excesso ou com os direitos
fundamentais como direitos de defesa, tendo, ao contrário,
efeito de confirmação destes últimos, cuja existência não
elimina a necessidade dos direitos e deveres de proteção. Os
direitos de defesa são, então, protegidos por meio dos deveres
de proteção, que servem para uma “intensificação de sua
força de validez”. […] A colisão entre os direitos de defesa e
direitos de proteção poderá ocorrer, no entanto, no momento
de sua aplicação a casos concretos, sem que daí decorra uma
incompatibilidade entre os dois conceitos. Impõe-se, em tais
casos, que representam uma colisão de direitos fundamentais,
a ponderação, em busca da concordância prática.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal já reconheceu a existência de tal princípio
em sede penal e processual penal em prol da sociedade, conforme no julgado a seguir,
de relatoria do Ministro Luiz FUX:
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QUESTÃO DE ORDEM NA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. DIREITO penal E PROCESSUAL penal.
CONTRAVENÇÕES PENAIS DE ESTABELECER OU EXPLORAR
JOGOS DE AZAR. ART. 50 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. POSSIBILIDADE DE
SUSPENSÃO, CONFORME A DISCRICIONARIEDADE DO
RELATOR, DO ANDAMENTO DOS FEITOS EM TODO TERRITÓRIO
NACIONAL, POR FORÇA DO ART. 1.035, § 5º, DO CPC/2015.
APLICABILIDADE AOS PROCESSOS PENAIS. SUSPENSÃO
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RELATIVA AOS
CRIMES PROCESSADOS NAS AÇÕES PENAIS SOBRESTADAS.
INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO DO ART. 116, I,
DO CP. POSTULADOS DA UNIDADE E CONCORDÂNCIA PRÁTICA
DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS. FORÇA NORMATIVA
E APLICABILIDADE IMEDIATA AOS FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAIS DO EXERCÍCIO DA PRETENSÃO PUNITIVA,
DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA VEDAÇÃO À
PROTEÇÃO penal INSUFICIENTE. 1. A repercussão geral
que implica o sobrestamento de ações penais, quando
determinado este pelo relator com fundamento no art.
1.035, §5º, do CPC, susta o curso da prescrição da pretensão
punitiva dos crimes objeto dos processos suspensos, o que
perdura até o julgamento definitivo do recurso extraordinário
paradigma pelo Supremo Tribunal Federal. 2. A suspensão de
processamento prevista no §5º do art. 1.035 do CPC não é
consequência automática e necessária do reconhecimento da
repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo
dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso
extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. 3.
Aplica-se o §5º do art. 1.035 do CPC aos processos penais,
uma vez que o recurso extraordinário, independentemente da
natureza do processo originário, possui índole essencialmente
constitucional, sendo esta, em consequência, a natureza do
instituto da repercussão geral àquele aplicável. 4. A suspensão
do prazo prescricional para resolução de questão externa
prejudicial ao reconhecimento do crime abrange a hipótese
de suspensão do prazo prescricional nos processos criminais
com repercussão geral reconhecida. 5. A interpretação
conforme a Constituição do art. 116, I, do CP funda-se nos
postulados da unidade e concordância prática das normas
constitucionais, isso porque o legislador, ao impor a suspensão
dos processos sem instituir, simultaneamente, a suspensão
dos prazos prescricionais, cria o risco de erigir sistema
processual que vulnera a eficácia normativa e aplicabilidade
imediata de princípios constitucionais. 6. O sobrestamento
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de processo criminal, sem previsão legal de suspensão
do prazo prescricional, impede o exercício da pretensão
punitiva pelo Ministério Público e gera desequilíbrio entre
as partes, ferindo prerrogativa institucional do Parquet e
o postulado da paridade de armas, violando os princípios
do contraditório e do due process of law. 7. O princípio
da proporcionalidade opera tanto na esfera de proteção
contra excessos estatais quanto na proibição de proteção
deficiente; in casu, flagrantemente violado pelo obstáculo
intransponível à proteção de direitos fundamentais da
sociedade de impor a sua ordem penal. 8. A interpretação
conforme à Constituição, segundo os limites reconhecidos
pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, encontrase preservada, uma vez que a exegese proposta não implica
violação à expressão literal do texto infraconstitucional,
tampouco, à vontade do legislador, considerando a opção
legislativa que previu todas as hipóteses de suspensão da
prescrição da pretensão punitiva previstas no ordenamento
jurídico nacional, qual seja, a superveniência de fato impeditivo
da atuação do Estado-acusador. 9. O sobrestamento de
processos penais determinado em razão da adoção da
sistemática da repercussão geral não abrange: a) inquéritos
policiais ou procedimentos investigatórios conduzidos pelo
Ministério Público; b) ações penais em que haja réu preso
provisoriamente. 10. Em qualquer caso de sobrestamento de
ação penal determinado com fundamento no art. 1.035, §5º,
do CPC, poderá o juízo de piso, a partir de aplicação analógica
do disposto no art. 92, caput, do CPP, autorizar, no curso da
suspensão, a produção de provas e atos de natureza urgente.
11. Questão de ordem acolhida ante a necessidade de
manutenção da harmonia e sistematicidade do ordenamento
jurídico penal. (STF, RE 966177 RG-QO, 2017, grifo nosso).
No corpo do julgado acima (Recurso Extraordinário 966177 RG-QO), o Ministro
Luiz FUX prevê que pode ocorrer a proteção deficiente da sociedade, caso normas
processuais penais não existam para tutelar juridicamente bens jurídicos essenciais,
como no caso de normas que prevejam mecanismos de investigação diante da prática
de crimes cometidos por organizações criminosas, por exemplo. Confira-se:
[...] a necessária e suficiente proteção a direitos fundamentais
pode ser efetivada por meio de normas processuais, daí
decorrendo, logicamente, que a deficiência de proteção
também pode advir de uma ordem jurídica processual que
não tutele adequadamente esses direitos. […] A despeito do
Direito penal ser regido pelo cânone da intervenção mínima,
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atuando como ultima ratio, é imprescindível que todos os
instrumentos jurídicos que lhe são inerentes preencham
as condições mínimas para alcançarem o fim último de
resguardarem os bens jurídicos que se propõem a proteger.
Sendo assim, se o legislador atua de forma a criar situações
de proteção deficiente de direitos fundamentais, o intérprete
pode intervir para formular regime jurídico de melhor
proteção, extraindo-o diretamente de tais direitos, uma vez
que a eficácia dos direitos fundamentais é direta e a sua
aplicabilidade é imediata (artigo 5º, § 1º, da Constituição
Federal). (STF, RE 966177 RG-QO, 2017)
MENDES (1999, p. 141-142) também leciona sobre tal princípio:
“[…] os direitos fundamentais não contêm apenas uma
proibição de intervenção [...], expressando também um
postulado de proteção [...]. Haveria, assim, para utilizar
uma expressão de Canaris, não apenas uma proibição do
excesso (Übermassverbot), mas também uma proibição de
omissão (Untermassverbot). Nos termos da doutrina e com
base na jurisprudência da Corte Constitucional alemã, podese estabelecer a seguinte classificação do dever de proteção:
[...] (b) Dever de segurança [...], que impõe ao Estado o dever
de proteger o indivíduo contra ataques de terceiros mediante
adoção de medidas diversas; […] Discutiu-se intensamente
se haveria um direito subjetivo à observância do dever
de proteção ou, em outros termos, se haveria um direito
fundamental à proteção. A Corte Constitucional acabou por
reconhecer esse direito, enfatizando que a não observância
de um dever de proteção corresponde a uma lesão do direito
fundamental previsto no art. 2, II, da Lei Fundamental. […]”.
MENDES (1999, p. 141-142)
Neste propósito é que visualizamos a existência da Lei 12.850/2013, a qual,
segundo seu art. 1o, “define organização criminosa, dispõe sobre a investigação
criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento
criminal a ser aplicado”, no sentido de promover uma proteção efetiva aos direitos
fundamentais violados com a prática de crimes. Esta lei contém mecanismos para
uma persecução penal que relativiza direitos fundamentais individuais do investigado/
acusado, como forma de promover a proteção suficiente dos direitos e bens jurídicos
da coletividade, violados com a prática de crimes.
Isto porque, a quem incumbe o dever de proteção é ao Estado, mediante o
exercício dos poderes estatais (Legislativo, Executivo e Judiciário). BALTAZAR (2010,
p. 63) assevera:
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O destinatário do dever de proteção é o Estado, no conjunto
de suas funções ou poderes, sendo o legislador o destinatário
principal, incumbindo-lhe a tarefa de fornecer ao Poder
Executivo e ao Judiciário o instrumental legislativo para
a atuação contra os atentados ou exposição de perigo de
direitos fundamentais, reduzindo e concretizando o alto grau
de abstração de proteção por meio de lei, de modo que a
administração e o judiciário possam saber a que ponto estão
concretamente jungidos ao dever de proteção. (BALTAZAR,
2010, p. 63)
Neste contexto, deveras significativo abordar que a interpretação judicial das
normais penais e processuais penais, dada pelo garantismo hiperbólico monocular,
propugnando apenas a proibição do excesso e defesa dos direitos fundamentais
individuais do acusado, pode acarretar na proteção insuficiente de outros bens
jurídicos envolvidos, pertencentes à coletividade. BALTAZAR (2010, p. 64) aborda tal
questão:
[…] viola o dever de proteção não apenas o legislador omisso,
mas também o juiz que dá a legislação interpretação que não
assegure a proteção, como aquela que leva a um completo
esvaziamento ou impossibilidade de aplicação de normas
penais e processuais penais, até mesmo no exercício judicial
dos poderes de direção do processo […].
3.5. O DIREITO FUNDAMENTAL À SEGURANÇA MEDIANTE PROTEÇÃO EFICIENTE DOS
BENS JURÍDICOS

A população possui o direito fundamental à Segurança Pública, disposto no art.
6o e art. 144 da Constituição Federal. Tal direito é otimizado na medida em que é
proporcionada, pelo Estado, a proteção suficiente e eficiente de seus bens jurídicos
violados diante da prática de um crime. É o “direito de viver sem medo” (BALTAZAR,
2010, p. 68), diante da investigação, processo e punição efetiva àqueles que cometem
crimes.
FISCHER (2009, p. 3), discorre sobre tal perspectiva:
[…] significa que a compreensão e defesa dos ordenamentos
penal e processual penal também reclamam uma interpretação
sistemática dos princípios, regras e valores constitucionais
para tentar justificar que, a partir da Constituição Federal de
1988, há realmente novos paradigmas influentes em matéria
penal e processual penal. Diante de uma Constituição que
preveja, explícita ou implicitamente, a necessidade de proteção
de determinados bens jurídicos e de proteção ativa dos
interesses da sociedade e dos investigados e/ou processados,
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incumbe o dever de se visualizar os contornos (integrais, e não
monoculares, muito menos de forma hiperbólica) do sistema
garantista. (FISCHER, 2009, p. 3)
Consoante alhures já mencionado, na perspectiva da teoria garantista,
objetiva-se estabelecer uma imunidade – e não impunidade - dos cidadãos contra
a arbitrariedade das proibições e das punições, a defesa dos vulneráveis mediante
a observância das “regras do jogo” para todos, a dignidade da pessoa do imputado
e também a proteção dos interesses coletivos, conforme muito bem ressaltado por
FISCHER (2009, p. 5). Nas suas palavras:
[…] o Estado deve levar em conta que, na aplicação dos
direitos fundamentais (individuais e sociais), há a necessidade
de garantir também ao cidadão a eficiência e segurança,
evitando-se a impunidade. O dever de garantir a segurança
não está em apenas evitar condutas criminosas que atinjam
direitos fundamentais de terceiros, mas também na devida
apuração (com respeito aos direitos dos investigados ou
processados) do ato ilícito, e, em sendo o caso, da punição do
responsável. (FISCHER, 2009, p.6)
Em outra obra, FISCHER (2019, p. 190-191) muito bem explicita essa colisão entre
os direitos fundamentais individuais do acusado e o direito fundamental á segurança
da coletividade, asseverando que:
Não se pode negar que há um tensionamento entre os direitos
fundamentais do réu e o direito fundamental da sociedade à
garantia de proteção (segurança social, derivada diretamente
do fundamento constitucional da cidadania) e da efetividade
do Poder Jurisdicional em face daqueles que violaram as
normas vigentes (no caso, as que regulam o Direito Penal). O
sopesamento para o encontro do equilíbrio entre estes dois
pontos (evitando-se os excessos e as deficiências) é que revela
o parâmetro proporcional da atuação do Estado. Não se
olvide, uma vez mais: encontra-se estampado (inicialmente)
no art. 5º, CF, que devem ser garantidos pelo Estado a todos
os cidadãos o direito – dentre outros - à segurança. Aliás,
é inerente à cidadania (direito fundamental individual e
coletivo) que haja ação do Estado para a garantia de todas
as circunstâncias que derivem dela na sua máxima potência
possível. Mais: está explícito no art. 6º, CF, que (também) se
enquadra dentre os direitos sociais o direito fundamental à
segurança. Em complemento, colhe-se do art. 144, CF, que
a segurança pública – ao tempo em que se constitui em
direito de todos – é um dever fundamental do Estado, que
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deve exercer suas funções para a preservação da ordem
pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.
Estes dispositivos possuem altíssima carga valorativa ao
intérprete constitucional, e estão direcionadas para todos os
poderes, inclusive o Judiciário, que, na aplicação dos direitos
fundamentais (todos, individuais e sociais!), deverá levar em
consideração a necessidade de garantir também ao cidadão
a eficiência e segurança, evitando-se a impunidade.
Neste aspecto, é importante diferenciar o direito à segurança em seu sentido
objetivo e subjetivo. O lado objetivo se traduz como o dever estatal de proteger a
população de riscos e perigos efetivos mediante a confiança da coletividade de que
haverá a proteção diante de uma agressão de terceiros. Já o sentido subjetivo se revela
ao aspecto interno dos cidadãos, de viver sem medo (BALTAZAR, 2010, p. 187-188).
Em tal âmbito se encaixa o dever do Estado de garantir a proteção da população
mediante o combate de organizações criminosas, na medida em que os crimes
cometidos por tais organismos estruturados são graves e provocam uma sensação de
insegurança social. BALTAZAR (2010, p. 188) afirma que “a criminalidade, em especial
a grave e organizada, provoca, efetivamente, uma sensação de insegurança”.
BENDA (1984, p. 6-7) discorre que:
Um dos efeitos da criminalidade é o medo do crime. […] A
política não deve simplesmente aceitar esses medos. Ela
tem na democracia representativa, na verdade, um papel
de liderança. (…) A política deve lidar com os medos na
população, criar confiança nela com um trabalhoso e intenso
processo de convencimento, de modo a ligar o cidadão ao
Estado. Se isso não funcionar, o Estado e a Constituição estão
em sério perigo. Medos são maus conselheiros na Política.
Ignorá-los significa geralmente fortalecê-los. Medos levam à
falta de orientação, perda de confiança e falta de paz. (Apud
BALTAZAR, 2010, p. 188)
Um dos fundamentos do direito fundamental à segurança, que deve ser
assegurado pelo poder estatal, se deve ao fato de que o Estado possui o monopólio da
força, da mesma forma em que proíbe a autotutela. Diante de tal situação, na medida
em que o Estado assume o dever de proteção dos bens jurídicos (vida, liberdade,
honra, propriedade, meio ambiente etc), sua omissão caracteriza quebra desta
confiança, bem como na proteção deficiente da sociedade (BALTAZAR, 2010, p. 191).
De tal modo, a efetividade do exercício do monopólio da força pelo Estado,
enquanto proibidor da autotutela, necessariamente reflete na demonstração ao
agressor e à população de que é necessária a observância das normas estipuladas
ao convívio social, que repercutirá em restrições a direitos individuais do acusado
(que não são absolutos), como forma de assegurar o equilíbrio da convivência em
sociedade e a paz, bem como salvaguardar a segurança da coletividade, mediante a
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efetiva proteção dos bens jurídico (FISCHER, 2019, p. 182).
Nesta linha de pensamento, KLEIN (1994, p. 1636) ressalta:
A renúncia ao direito dado pela natureza de defender os seus
bens jurídicos somente tem sentido para o indivíduo se ele é
protegido pelo Estado. A garantia da segurança é condição da
sujeição. Somente a proteção do Estado legitima a existência
de renúncia à prática da violência privada: protectio trahit
subjectioem – subjectio trahit protectionem. O dever estatal
de proteção é consequência, então, da necessidade de
garantir a paz. Se o Estado não garante a proteção, ele não dá
segurança, com o que aparece o perigo de que os indivíduos,
ameaçados na existência de seus bens jurídicos, cuidem dos
seus próprios “direitos”. (Apud BALTAZAR, 2010, p. 191)
Diante deste quadro, decorre o dever estatal de garantir a segurança da
população, não apenas mediante a prevenção da prática de crimes, mas também
através da efetiva punição àqueles que cometem delitos. Neste sentido, o art. 144
da Constituição Federal dispõe que “A segurança pública, dever do Estado, direito
e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio”, de forma que o direito fundamental à
segurança pública revela-se como uma obrigação positiva, passível de exigência do
poder estatal, quando ocorre a violação da ordem jurídica e vulneração da ordem
pública, por meio da prática de delitos.
Segundo ressaltado por BALTAZAR (2010, p. 195), na nossa Constituição Federal,
o direito à segurança é previsto tanto na acepção de proteção aos bens jurídicos
dispostos no art. 5o (referentes à vida, liberdade, igualdade, propriedade, entre
outros), quanto na previsão das competências legislativas, ao dispor que cabe à União
legislar sobre direito penal e processo penal, e concorrentemente com os Estados,
sobre direito penitenciário e organização das polícias civis, enquanto órgão que exerce
o papel de polícia judiciária, tendo como função precípua a investigação de crimes.
Da mesma forma que é previsto o dever do legislador em proteger bens jurídicos,
mediante legislação neste tocante, vislumbra-se também a importância do Poder
Judiciário em realizar tal proteção, através do devido processo legal, célere e eficaz,
de modo a evitar a impunidade e garantir a ausência de medo da população diante
da criminalidade desenfreada. De acordo com os ensinamentos de FISCHER (2019, p.
177):
Sendo imperativo constitucional (art. 144, caput, CF), cumpre
ora referir que o dever de garantir segurança não está em
apenas evitar condutas criminosas que atinjam direitos
fundamentais de terceiros (segurança pública lato sensu),
mas também na devida apuração (com respeito aos direitos
dos investigados ou processados) do ato ilícito e, em sendo o
caso, da punição (efetiva e eficaz) do responsável (segurança
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efetiva dos bens jurídicos tutelados constitucionalmente).
Neste diapasão, exsurge a necessidade de previsão legal de mecanismos aptos
a combater os crimes praticados por organizações criminosas, como forma de
salvaguardar o direito fundamental à segurança, garantindo ao cidadão a confiança
de que o Estado irá desempenhar sua função enquanto instituição detentora do
monopólio da força, bem como assegurando que a população viva sem medo.
Tais mecanismos encontram-se previstos nas Leis n. 12.694/2012 e 12.850/2013,
que servem para garantir uma efetiva repressão e punição para os crimes praticados
por organizações criminosas. Muitos de tais mecanismos acabam entrando em colisão
com alguns direitos fundamentais individuais dos acusados, os quais devem ser
relativizados diante do dever estatal de garantir a segurança, no seu aspecto objetivo
e subjetivo, à coletividade.
Em tal aspecto, discorre FISCHER:
[…] os direitos fundamentais dos investigados devem ser
preservados, insistimos que eles não são absolutos. Podem
ser relativizados se presente(s) no caso concreto outro(s)
valor(es) constitucional(ais) relevante(s) em sopesamento.
É a decantada questão da proporcionalidade (adequação,
necessidade e proporcionalidade em sentido estrito), se bem
compreendida. Há que se ter em mente que, se o Estado não
pode agir com excessos injustificados (não pode mesmo !) em
detrimento do cidadão (übermassverbot, segundo expressão
de Canaris – ou também hodiernamente denominado de
garantismo negativo), também não pode deixar de considerar
que há imperativos constitucionais que obrigam o Estado
proteger a sociedade das práticas delitivas. (FISCHER, 2009,
p. 8).
Neste diapasão, inovando na perspectiva de garantir ao órgão jurisdicional a
imparcialidade necessária para o proferimento de condenações contra integrantes
de organizações criminosas, sem receios de ameaças e intimidações, adveio a Lei
12.694/2012 com o mecanismo de julgamento por órgão colegiado, que será abordado
a seguir.
4. O JULGAMENTO POR ÓRGÃO COLEGIADO COMO GARANTIA DO ÓRGÃO JURISDICIONAL

A nova realidade de criminalidade em âmbito mundial, que demonstra um
sofisticado nível de organização e estruturação, demanda a existência de mecanismos
aptos ao seu combate, bem como a elaboração e interpretação das normas jurídicas
de acordo com a nova configuração de crimes da sociedade globalizada hodierna.
Importante destacar que tais instrumentos usados para o combate às
organizações criminosas, por vezes, entram em colisão com direitos fundamentais
individuais dos investigados/acusados, de forma que a interpretação das normas do
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nosso arcabouço legislativo deve ocorrer de acordo com os ditames do garantismo
penal integral, observando-se na ponderação dos interesses em jogos, também, o
direito à segurança da coletividade.
Trata-se de uma previsão normativa que dispõe acerca da possibilidade do juiz
singular inicialmente competente para analisar um caso envolvendo organização
criminosa, convocar a formação de um colegiado, diante de hipótese de intimidações
e ameaças, visando diluir a responsabilidade jurisdicional.
A Lei 12.694/2012, que prevê tal mecanismos jurídico, foi batizada de “Lei
Patricia Acioli”4, em referência ao assassinato da magistrada carioca Patrícia Acioli, em
12 de agosto de 2011, por parte de uma organização criminosa (milícia) cujo processo
criminal estava sob sua responsabilidade, tendo sido morta após diversas ameaças
sofridas anteriormente.
Patrícia Lourival Acioli desde 1999 trabalhava como juíza na Quarta Vara Criminal
de São Gonçalo, sendo uma magistrada conhecida por aplicar duras penas contra os
traficantes de drogas, gangues e policiais corruptos, ou seja, contra o crime organizado.
Por conta desta sua forma de trabalhar, já havia recebido várias ameaças de morte.5
Nos dez anos que antecederam sua morte, a juíza foi responsável pela prisão de
cerca de 60 policiais ligados a milícias e a grupos de extermínio. A magistrada Patrícia
Acioli estava em uma lista de doze pessoas marcadas pra morrer, num documento
encontrado com Wanderson da Silva Tavares, o Gordinho, acusado de ser chefe de
uma milícia em São Gonçalo.6
Na noite de 11 de agosto de 2011, Patrícia retornou de carro do fórum de São
Gonçalo, onde trabalhava, para sua casa, no bairro de Piratininga, na cidade de Niterói.
Ao chegar em sua residência, foi morta por dois homens. O assassinato repercutiu em
todo o Brasil e no exterior. O presidente do Supremo Tribunal Federal à época, Cezar
Peluso, descreveu o ato como “um ataque ao governo brasileiro e à democracia”.
Segundo o que foi apurado pelas investigações, o assassinato de Patrícia foi cometido
por policiais militares insatisfeitos com sua atuação em relação a um grupo de agentes
que atuava na cidade de São Gonçalo praticando homicídios e extorsões. Em abril de
2014, todos os onze policiais julgados no caso foram condenados pela Justiça.7
Diante de tal cenário, adveio este diploma legal. O julgamento por órgão colegiado
dos crimes praticados por organizações criminosas foi instituído pela Lei 12.694/2012,
que previu em seu art. 1o que em processos ou procedimentos investigativos
envolvendo organizações criminosas, o juiz singular poderá decidir pela formação de
um órgão colegiado, para que sejam decididas diversas questões processuais, dentre
4
Observe-se que a morte de outros magistrados também influenciaram a criação
desta lei, tais como Leopoldino Marques do Amaral, Antônio José Machado Dias, Alexandre
Martins de Castro Filho, conforme ressaltado por LIMA (2020, p. 623).
5
WIKIPEDIA. A enciclopédia livre. Patrícia Acioli. Disponível em < https://pt.wikipedia.
org/wiki/Patr%C3%ADcia_Acioli>. Acesso em 03/08/2020.
6
Juíza assassinada sofreu emboscada e levou 21 tiros, diz delegado no Rio. G1 Rio
de Janeiro, 2011. Disponível em <http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2011/08/juizaassassinada-sofreu-emboscada-e-levou-21-tiros-diz-delegado-no-rio.html > . Acesso em
03/08/2020.
7
WIKIPEDIA. A enciclopédia livre. Patrícia Acioli. Disponível em < https://pt.wikipedia.
org/wiki/Patr%C3%ADcia_Acioli>. Acesso em 03/08/2020.
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elas a decretação de prisão ou de medidas assecuratórias, concessão de liberdade
provisória ou revogação de prisão, sentença, progressão ou regressão de regime de
cumprimento de pena, concessão de liberdade condicional, transferência de preso
para estabelecimento prisional de segurança máxima e inclusão do preso no regime
disciplinar diferenciado.
Tal diploma legislativo visa justamente estabelecer uma espécie de proteção
ao juiz singular que se sinta intimidado pela organização criminosa, no intuito de
preservar a sua vida e integridade física. O órgão colegiado será formado pelo juiz
singular e por outros dois magistrados sorteados eletronicamente. Com efeito, os
demais magistrados sorteados a compor o órgão colegiado servem para diluir a
responsabilidade pelo ato decisório, de forma a proteger o juiz singular que optou
pela formação do colegiado, de qualquer tipo de intimidação (ostensiva ou velada)
que possa trazer qualquer risco a ele próprio e de seus familiares. Na decisão tomada
pelo órgão colegiado, não deverá haver menção a qualquer divergência de voto.
Não se trata da adoção da figura do “juiz sem rosto”, em que a decisão é
proferida de forma anônima, como é dotado em ordenamentos jurídicos de outros
países. Conforme ANDREUCCI:
A figura do “juiz sem rosto” ou “juiz anônimo” não é nova
no ordenamento jurídico mundial, já tendo sido adotada em
diversos países como Colômbia, Peru, México e Nicarágua com
o objetivo de conferir, em situações de excepcional gravidade,
segurança aos magistrados que atuam em processos
envolvendo crime organizado e organizações criminosas de
qualquer natureza. Na Europa, a Itália se destacou no combate
ao crime organizado, principalmente a partir de 1992, quando
a denominada “operação mãos limpas” foi iniciada pelo
promotor Antonio di Pietro, para combater a corrupção que
então assolava o país, envolvendo em tráfico de influência e
corrupção diversos líderes políticos, ex-chefes de governo e
empresários poderosos que foram parar no banco dos réus. As
investigações envolviam a máfia, colocando em risco a vida e
a integridade corporal dos promotores, juízes e suas famílias,
sendo adotada então, na época, figura assemelhada ao “juiz
sem rosto” que, embora de contornos diferentes, preservava
a identidade das autoridades judiciárias envolvidas nas
investigações e julgamentos. (ANDREUCCI, 2012)
Embora vise a proteção do magistrado singular que julgue processos referentes
a organizações criminosas, no caso nacional instituído pela Lei 12.694/2012, os
magistrados que formam o órgão colegiado assinam as decisões, identificando-se em
conjunto. Assim conclui LIMA (2020, p. 624):
O juízo colegiado criado pela Lei 12.694/12 não se confunde
com a polêmica figura do juiz sem rosto (ou juiz secreto):
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enquanto este se caracteriza pelo fato de não ter seu nome
divulgado, por não ter seu rosto conhecido, por ter sua
formação técnica ignorada, naquele o nome e a assinatura de
cada um dos 3 (três) magistrados que fazem parte do órgão
deverá constar de todas as decisões por ele proferidas, com a
única ressalva de que só não devem ser divulgadas eventuais
divergências entre eles.
Algumas críticas são feitas a essa lei, como por exemplo a suposta violação
da publicidade dos atos processuais, diante da reunião sigilosa a ser realizada pelo
colegiado bem como a não publicação de eventual voto divergente. Ainda, indagações
são levantadas quanto à eventual afronta ao princípio do juiz natural.
O princípio do juiz natural se trata de uma garantia constitucional que todo
acusado possui de ser julgado por um juiz previamente determinado pelas regras
de competência, inadmitindo a instituição de juízos e tribunais de exceção, que são
criados após a prática do delito.
O princípio do juiz natural deve ser compreendido como
o direito que cada cidadão tem de saber, previamente,
a autoridade que irá processar e julgá-lo caso venha a
praticar uma conduta definida como infração penal pelo
ordenamento jurídico. Juiz natural, ou juiz legal, dentre outras
denominações, é aquele constituído antes do fato delituoso
a ser julgado, mediante regras taxativas de competência
estabelecidas em lei. Visa assegurar que as partes sejam
julgadas por um juiz imparcial e independente. […] Juízo ou
tribunal de exceção é aquele juízo instituído após a prática
do delito com o objetivo específico de julgá-lo. Contrapõe-se,
portanto, o juiz de exceção ao juiz natural […]. (LIMA, 2020,
p. 414)
Quanto ao princípio do juiz natural, não se vislumbra qualquer violação, haja
vista que o processo é distribuído eletronicamente, caso o juiz singular queira formar
o colegiado, deverá proferir uma decisão fundamentada neste sentido, justificando tal
situação, sendo que os demais magistrados também serão sorteados eletronicamente,
de forma a evitar qualquer direcionamento ou quebra da imparcialidade jurisdicional.
Com efeito, um dos aspectos mais importantes quando se fala em juiz natural é
o aspecto de sua imparcialidade, o que significa dizer que é imparcial o juiz que atua
como terceiro desinteressado na causa, livre de interesses, preferências ou pressões
psicológicas, sem favorecer nem prejudicar nenhuma das partes (CHAVES, 2016).
Aliás, manter a imparcialidade do juízo é justamente o objetivo da instituição do órgão
colegiado feito pela Lei 12.694/2012 segundo ressaltado por LIMA:
Considerando que referido postulado assegura não só a
imparcialidade do julgador, evitando designações com
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finalidades obscuras em prejuízo do acusado, como também
o direito a qualquer pessoa a processo e julgamento pelo
mesmo órgão, e um reforço à independência do magistrado,
é de todo evidente que a formação desse órgão colegiado
vem ao encontro do juiz natural. Isso porque a sua formação
visa preservar a própria segurança do magistrado, que
deve se sentir protegido contra ameaças perpetradas por
organizações criminosas para que possa exercer sua função
jurisdicional de maneira imparcial e independente. (LIMA,
2020, p. 626)
Neste mesmo sentido entende MISAKA:
Também não há que se falar em Tribunal de Exceção,
conquanto o colegiado seja formado após a prática do
delito; destaque-se que a sua composição ocorre por sorteio,
afastada a designação casuística e discricionária de seus
integrantes e a previsão do órgão colegiado está na lei e é
anterior à prática do fato. (MISAKA, 2012, p. 268)
Do mesmo modo, visando preservar a escorreita decisão do colegiado e
justamente cumprir o fim da lei que é proteger a figura dos magistrados de eventuais
intimidações, a reunião entre os juízes para a tomada de decisão e a forma como cada
qual decidiu ocorre apenas entre eles, sendo publicizada a decisão do colegiado, de
forma que a publicidade da decisão judicial é observada, sem ofender o contraditório
e a ampla defesa.
Aliás, tal situação é muito similar aos casos do julgamento pelo órgão colegiado
do Tribunal do Júri nos crimes dolosos contra a vida, em que o voto de cada jurado
permanece sigiloso, sendo publicizada apenas a decisão do colegiado, não havendo
qualquer ofensa ao princípio da publicidade. Na verdade, trata-se de uma restrição à
publicidade ampla devidamente justificada pelo interesse público. Sobre este aspecto
a lição de LIMA (2020, 627-628):
[…] conclui-se que, até mesmo como forma de preservar a
independência de cada um dos julgadores, não deve haver
menção a voto divergente de qualquer um de seus integrantes.
Afinal, fosse obrigatória a menção individualizada a cada um
dos votos, esvaziar-se-ia o próprio escopo da criação do órgão
colegiado […]. Isso torna difusa a responsabilidade de seus
membros, o que acaba por mitigar alguns riscos inerentes ao
processo e julgamento de crimes praticados por organizações
criminosas. Essa reunião sigilosa e a impossibilidade de se
fazer referência a voto divergente assemelha-se, um pouco, à
própria garantia constitucional do sigilo das votações do Júri
[…]. Por isso, cuida-se o art. 1o, §§4o e 6o da Lei 12.694/12 de
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restrição legal à publicidade justificada pelo interesse público
de assegurar a tranquilidade dos magistrados no momento da
votação. Evidente, pois, a compatibilidade da reunião sigilosa
do colegiado com o princípio da publicidade (CF, art. 93, IX
e art. 5o, LX), ainda mais se considerarmos que a colheita
de provas, os debates e a leitura da sentença, devidamente
fundamentada, serão feitos publicamente.
Como já mencionado no capítulo anterior, a elaboração e a interpretação das
normas penais e processuais penais devem ter como embasamento a observância
dos direitos fundamentais na sua acepção integral e não monocular, de forma que
devemos realizar um juízo de ponderação quando estamos diante de uma colisão
entre direitos individuais (como no caso, a “suposta” violação da publicidade e do
juiz natural) e direitos da coletividade, diante da necessidade de garantir uma efetiva
aplicação da lei penal e evitar a impunidade a crimes cometidos por organizações
criminosas:
A independência do Poder Judiciário, na qual também se
insere a garantia da imparcialidade, não é mera prerrogativa
funcional do Magistrado. É, antes, uma garantia ao cidadão
de julgamento justo porque “da dignidade do juiz depende
a dignidade do Direito. O Direito valerá, em um país ou
em um momento histórico determinado, o que valham os
juízes como homens. O dia em que os juízes tiverem medo,
nenhum cidadão pode dormir tranquilo.” (Couture, 1988, p.
76). Infere-se, do julgamento colegiado, uma dupla garantia:
aos Magistrados, para bem poderem exercer sua função
jurisdicional, e à sociedade, porque o julgamento composto
por três integrantes, além de reduzir a possibilidade do erro
judiciário, elimina o risco de eventuais decisões individuais
prolatadas por Magistrado sob as imperceptíveis influências
psicológicas das ameaças pessoais que sofrera. (MISAKA,
2012, p. 270)
Outro não é entendimento de MORO (2004, p. 57), segundo o qual “um Judiciário
independente, tanto de pressões externas como internas, é condição necessária para
suportar ações judiciais da espécie.”
Importante mencionar que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela
constitucionalidade em situação similar, da Lei n. 6.806/20078 do Estado de Alagoas,
antes do advento da Lei 12.694/2012, que previa a possibilidade de formação de
colegiado para julgamento dos crimes praticados por organizações criminosas. Trata8
Art. 1º Fica criada a 17a. Vara Criminal da Capital, com competência exclusiva para
processar e julgar os delitos envolvendo atividades de organizações criminosas (Crime
Organizado) e jurisdição em todo território alagoano.
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se da ADI 4414/AL, julgada em 24/05/2012, na qual a Suprema Corte esclareceu que
não há ofensa ao princípio do juiz natural a formação do denominado órgão colegiado
de juízes atuando em primeira instância jurisdicional, conforme o disposto no artigo
4º da referida lei estadual.9
Sem embargos, ao se cotejar a possibilidade da formação do órgão colegiado em
primeira instância, para julgamento de crimes envolvendo organizações criminosas,
com os princípios do juiz natural e da publicidade, deve-se ponderar a relevância dos
interesses em jogo, sendo que neste âmbito, ao se permitir a formação do colegiado,
além de proteger o interesse da coletividade mediante a efetiva punição aos graves
crimes praticados por organizações criminosas, tem-se a necessidade de garantir aos
magistrados que julgarão os processos a proteção de suas vidas e integridades físicas
e de seus familiares, para que possam decidir de forma imparcial e sem intimidações.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante de todo o exposto no presente trabalho, pode-se afirmar que a configuração
hodierna da criminalidade organizada detém amplo aspecto estrutural, difusão a nível
mundial e técnicas cada vez mais apuradas para a prática de crimes. De tal modo, com
a crescente estruturação e profissionalização das organizações criminosas no Brasil e
no mundo, a interpretação dos institutos jurídicos previstos para o seu combate deve
se dar de acordo com os postulados do garantismo integral, como forma de assegurar
o direito fundamental à segurança diante de uma persecução penal efetiva.
Neste contexto surgiram as Leis 12.694/2012 e 12.850/2013, que preveem
diversos instrumentos aptos ao combate do crime organizado, os quais, por vezes,
relativizam direitos individuais. Contudo, adotando-se os postulados do garantismo
integral, abolida qualquer interpretação monocular que objetiva apenas defender os
direitos do acusado, pode-se garantir o uso de tais instrumentos para o combate do
crime organizado e para uma proteção eficiente da sociedade.
Pois conforme afirma o Procurador de Justiça CHEMIN (2017, p. 31), o ideal é
encaminhar o processo penal para um modelo efetivamente democrático, direcionado
tanto para a proibição de excessos por parte do Estado quanto para a vedação da
proteção deficiente do cidadão, sem privilégios e imunidades.
Essa visão dada pelo garantismo integral, desmitificando o garantismo hiperbólico
monocular, ao permitir que os interesses da sociedade e das vítimas também sejam
enxergados pelo direito penal e processual penal é de extrema importância para o
efetivo combate da criminalidade organizada, sob pena desta avançar e, nas palavras
de GIARDIN DE SOUZA (2017, p. 126) “vencer a Themis, arrancando-lhe a venda,
tomando-lhe a espada, quebrando-lhe a balança e furando-lhe o olho direito”,
robustecendo a cultura da impunidade e da Bandidolatria.

9
Art. 4º. Os cinco juízes da 17º Vara Criminal da Capital, após deliberação prévia da
maioria, decidirão em conjunto todos os atos judiciais de competência da Vara, e Parágrafo
Único: Os atos processuais urgentes ou concomitantes à instrução prévia, quer os da instrução
processual, poderão ser assinados por qualquer um dos juízes, e, os demais, por pelo menos
três deles”
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ANÁLISE JURIMÉTRICA E IRRELEVÂNCIA DA SOBREPOSIÇÃO DE ATUAÇÃO
DO MPPR EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS: SUGESTÕES PARA UM MODELO
INSTITUCIONAL ALINHADO À CF/1988.
Eduardo Augusto Colombo Amado da Silva1
RESUMO: A subdivisão da atuação do Ministério Público do Paraná em primeiro e
segundo graus remonta ao Decreto de 20 de dezembro de 1830, que trazia as figuras
do Promotor de Justiça e do Procurador da Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, os
quais, apesar de serem cargos distintos, não raro eram desempenhados pela mesma
pessoa. Para além da confusão e incerteza das atribuições de cada um, transcorridos
quase dois séculos, mesmo com a previsão de unidade do Ministério Público pela
CF/1988, a legislação infraconstitucional e as praxes institucionais permanecem
tratando os órgãos em segunda instância do mesmo modo, com sobreposição de
atuação e dispêndio de recursos humanos, que poderiam ser melhores alocados.
Diante disso, são apresentadas críticas doutrinárias à manutenção do atual modelo,
propondo a figura do “Procurador Hércules” (alusão ao Juiz Hércules de Dworkin).
Em seguida, são apresentados os motivos pelos quais se entende que inexiste
diferença intrínseca entre as manifestações feitas pelo membro do Ministério Público
em primeira e segunda instâncias, notadamente em face da tautologia do caráter
“opinativo” dos Pareceres. Como complemento, foram levantados dados sobre a
influência das manifestações dos Promotores de Justiça dirigidas ao TJPR na elaboração
dos Pareceres da Procuradoria de Justiça e dos Acórdãos. Por fim, apresentam-se
sugestões para otimização e adequação da instituição aos moldes da CF/1988, a saber,
elaboração de ato regulamentar para definição de atribuições, atos de racionalização
e permissão para fundamentação per relationem em casos de menor complexidade
nas peças do Ministério Público em primeira instância.
PALAVRAS-CHAVE: Parecer em segunda instância; procuradores de justiça;

influência das contrarrazões; Ministério Público em segundo grau; procurador
Hércules.
INTRODUÇÃO

Inobstante a posição de destaque que o Ministério Público ocupa na democracia
brasileira, seja no aspecto jurídico, político, social, etc, poucos estudos são produzidos
sobre seus aspectos estruturais e organizacionais.
É intuitivo que escassez acadêmica2 tenha um motivo singelo: é algo que interessa
somente à própria instituição, ressalvados casos pontuais em que a organização
supostamente interfere no interesse das demais partes3, não sendo, no mais, objeto
1
Promotor Substituto do Ministério Público do Paraná. Especialista em Ministério
Público. Especialista em Direito Constitucional.
2
Ao menos quando comparado com outros temas jurídicos ou estudo de outros
Órgãos/Poderes.
3
Por exemplo, parte da doutrina critica a apresentação do Parecer do Procurador de
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de questionamento por elas ou pelo próprio Poder Judiciário acerca do porquê as
coisas são como são.
Nesse contexto, esse artigo parte de uma visão: as críticas e apontamentos à
estrutura institucional quase sempre são feitos por membros do Ministério Público
que atuam perante o segundo grau (Procuradores de Justiça/Regionais da República),
o que é natural, em razão da inerente experiência por eles angariada ao longo da
carreira, tendo atuado em ambas instâncias, porém focado na ótica da posição que
ocupam.
Em complemento, este artigo busca apresentar a ótica do órgão atuante em
primeiro grau, apresentando dados jurimétricos objetivos sobre a (ausência de)
influência do papel do Promotor de Justiça nas manifestações dos Procuradores de
Justiça e nas decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça. Ainda, discorre-se sobre
como a manutenção desse desenho institucional influencia negativamente na atuação
da própria instituição.
Ainda, leva-se em conta um pressuposto: as necessidades são infinitas, mas os
recursos finitos. Trata-se de uma regra da vida: no meio ambiente (desenvolvimento
sustentável), na economia (tradeoff) nas escolhas pessoais (tempo), no orçamento
público e privado (alocação de recursos x escolhas trágicas) e com o direito não seria
diferente. Neste caso (direito), contudo, por vezes estabelece-se um estado de coisas
a ser buscado, ao argumento de que se busca o mundo do “dever ser” em detrimento
do “ser”, ignorando-se essa escassez. Em outros casos em que não se ignora esse
fator limitante de forma deliberada, ele é, no mínimo, desconsiderado em decisões
político-administrativas, de forma comissiva ou, mais comum, omissiva.
Quer-se com isso dizer que, se o papel do membro em primeira instância não tem
impacto qualitativo na construção do direito, esse tempo e recurso humano custoso
e relevante à sociedade deve ser alocado em outra atividade, pois o que não falta ao
Ministério Público é atribuição, notadamente por ser um órgão que atua de ofício.
Por fim, este artigo busca ir além da crítica e apresentação de resultados,
sugerindo soluções, sem a pretensão de soberba ou de esgotar o assunto, visando
tão somente alterar o persistente atual estado de coisas. As observações que seguem
são levadas em consideração a realidade do MPPR, mas podem ser extensíveis aos
demais Ministérios Públicos estaduais, no que couber.

Justiça em sede recursal após a manifestação da defesa no processo penal. A jurisprudência
entende que não há nulidade, a exemplo do STJ, no Habeas Corpus nº 167.910 – MG. EMENTA
- HABEAS CORPUS. ROUBO. PARECER OFERECIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NO SEGUNDO
GRAU DE JURISDIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE POSTERIOR MANIFESTAÇÃO
DA DEFESA. PRINCÍPIO DA PARIDADE DAS ARMAS. ATUAÇÃO COMO CUSTOS LEGIS.
IMPARCIALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1.
Após a manifestação ministerial como custos legis no segundo grau de jurisdição não há
contraditório a ser assegurado, tendo em vista que o Parquet não atua como parte da relação
processual (Precedentes STJ e STF). 2. Ao atuar em sede recursal opinando, a ProcuradoriaGeral de Justiça possui a função de custos legis, com a atribuição somente de assegurar a
correta aplicação do direito, desempenhando atividade fiscalizadora do exato cumprimento
da lei, de tal sorte que é dotada de imparcialidade, porquanto não está vinculada às
contrarrazões oferecidas pela Promotoria de Justiça, esta sim, parte da relação processual. 3.
Ordem denegada. (STJ. Habeas Corpus nº 167.910 - MG (2010/0059391-7) Relator: Ministro
Jorge Mussi. Julgado em 01/03/2011. Publicado em 14/03/2011).
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1. A SUBDIVISÃO DA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM DOIS GRAUS

Não é o escopo do presente trabalho discorrer sobre os aspectos históricos
que originam a dicotomia de atuação do Ministério Público em primeira e segunda
instâncias. Todavia, um brevíssimo retrospecto é necessário para compreensão do
tema e do porquê da necessidade de alteração dessa realidade.
A atual Constituição Federal, a exemplo das demais, pouco esclarece sobre
o papel dos Promotores e Procuradores, tratando mais especificamente sobre o
Ministério Público de forma institucional.
Historicamente, Rodrigo Régnier Chemim Guimarães (2004, p. 80) destaca que o
Decreto de 20 de dezembro de 1830 passava a impressão (devido a sua falta de clareza)
de que eram dois órgãos distintos, sendo duas pessoas, com duas funções diferentes:
o Promotor de Justiça e o Procurador da Corôa, Soberania e Fazenda Nacional (art.
17 do referido Decreto). Contudo, na prática as funções eram sobrepostas e exercidas
por apenas uma pessoa, como mais tarde deixou claro o Decreto de 3 de janeiro de
1833.
Não se pode ignorar que a forma como o Procurador era escolhido (livre
nomeação do Soberano) provavelmente visava mantê-lo como representante dos
interesses de quem o nomeou. Ao contrário, hoje os membros em segunda instância
são independentes e visam somente os fins institucionais.
De todo modo, passado quase um século de evolução daquele Decreto, prossegue
discorrendo que o Código de Processo Criminal do Estado do Paraná (Lei Estadual n.º
1916/1920) manteve o “Promotor Publico” como parte (art. 662º), mas, na segunda
instância, seria aberta vista ao Procurador-Geral (arts. 672º e 687º, §1º) – não havia
um corpo de membros atuantes em segundo grau (GUIMARÃES, 2014, p. 98-99).
Com a Revolução/Golpe de 1930, o Ministério Público aproxima-se do Poder
Executivo, e é nesse contexto em que se edita a seguinte previsão legal de nosso atual
CPP, prevendo abertura de vista em segunda instância, mantida até hoje:
Art. 610. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus, e nas apelações interpostas das sentenças
em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine
pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista
ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida,
passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação
de dia para o julgamento. (grifo nosso)
Paulatinamente, a instituição seguiu crescendo, foram criados cargos de
Subprocuradores-Gerais e convocados Promotores Públicos, todos em caráter de
substituição ao Procurador-Geral. Com a Constituição de 1967/1969, o Ministério
Público estrutura-se com equivalência à Magistratura e finalmente são criados os
cargos de Procuradores em segundo grau (GUIMARÃES, 2014, p. 105-106).
Por fim, embora a Constituição Federal tenha sido um marco não apenas para
o processo civil, mas sobretudo para processo penal democrático e acusatório, e
também tenha dado nova roupagem ao Ministério Público, a Lei Orgânica do Ministério
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Público (Lei n.º 8.625/1993) permanece tratando os Procuradores de Justiça como
pareceristas custos legis.
Este é, enfim, o desenho institucional que se criou.
2. CRÍTICAS DOUTRINÁRIAS AO PAPEL DO PROCURADOR DE JUSTIÇA

A principal (e justificada) crítica que a doutrina (quase sempre feitas pelos
próprios Procuradores) traz é a de que, diferentemente do Poder Judiciário, em que
o magistrado de primeiro grau se torna Desembargador, podendo rever os atos das
instâncias inferiores, o membro do Ministério Público vê seus poderes diminuídos no
ápice da carreira, sem embargo de sua maior atuação dos destinos institucionais no
Colégio de Procuradores.
Como sobredito, apesar de o Ministério Público brasileiro ter sido reformulado
pela Constituição Federal de 1988, a atuação dos membros em segunda instância
ainda carece de melhor desenvolvimento doutrinário, seja para que a instituição
avance e seja melhor representada, seja em benefício da sociedade, ou até mesmo
para o aumento da qualidade do debate jurídico.
Tecendo duras críticas à manutenção do atual formato, Hugo Nigro Mazzilli
(2010, p. 1-4), ex-Procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, discorre
sobre a atuação do órgão do Ministério Público em segundo grau:
Nas últimas décadas, o Ministério Público brasileiro muito
evoluiu, em especial a partir do momento em que abandonou
seu antigo papel de defensor do governo ou do Estado para
tornar-se defensor dos interesses sociais.
Seu notável status constitucional, se não o fez Poder de Estado,
conferiu-lhe as garantias de Poder. De um lado, foi natural
que lhe sobreviessem as grandes mudanças de estrutura
física — mais membros e servidores, informatização, prédios
próprios, melhor remuneração. Na área funcional, suas novas
atribuições atingiram diretamente o trabalho da instituição
junto à primeira instância. De outro lado, porém, não houve
a correspondente mudança na metodologia de trabalho e
na atuação dos Procuradores de Justiça, pois o Ministério
Público estadual continuou dividido em duas instâncias,
quase estanques, sem maior sinergia entre si.
Para nós, porém, os membros do Ministério Público são todos
verdadeiros Promotores de Justiça, pois os Procuradores
nada mais são que Promotores mais experientes. Seu
potencial, contudo, ainda é subaproveitado, pois, não raro,
os Procuradores se limitam a dar assessoria jurídica aos
tribunais, sem assumir posição processual condizente com a
causa que trouxe a instituição ao processo.
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Ao cuidar dos órgãos individuais de execução do Ministério
Público junto à segunda instância, a LONMP (Lei n. 8.625/93)
referiu-se ao Procurador-Geral e aos Procuradores de Justiça
(art. 7º). Após enumerar as tarefas do primeiro (art. 29),
cuidou dos últimos, a quem cabe “exercer as atribuições junto
aos tribunais, desde que não cometidas ao Procurador-Geral
de Justiça, e inclusive por delegação deste” (art. 31). Assim,
as atribuições dos Procuradores de Justiça passaram a ser: a)
ou residuais (tudo o que não caiba ao chefe do parquet, na
atuação junto aos tribunais); b) ou supletivas (tudo o que lhes
seja delegado pelo chefe do parquet).
[…]
Há nisso um grave erro de enfoque. Em primeiro lugar, o
Procurador de Justiça é um Promotor de Justiça da mais
alta instância. Deveria ser mais bem aproveitado, e não
desestimulado. Enquanto o Promotor é um agente político que
toma decisões funcionais (se investiga, se propõe uma ação,
se interpõe um recurso), já o Procurador é limitado, e no mais
das vezes trabalha em casa, não investiga, não colhe provas,
não propõe ações, sequer interpõe recursos, limitando-se
a encaminhar às equipes especializadas sugestões para
eventuais providências institucionais. E, por último, não
raro acaba sendo mesmo um mero substituto ou delegado
do Procurador-Geral, quando age sob sua designação ou
delegação.
[…]
Impõe-se repensar a atuação da segunda instância do
Ministério Público, valorizando a atuação dos Procuradores
de Justiça e cometendo-lhes misteres que ultrapassem
aqueles apenas interventivos (pareceres), e alcancem aqueles
ativos (propositura de ações e interposição de recursos em
todos os feitos em que atuem). Assim transformaríamos os
Procuradores de Justiça em verdadeiros Promotores, com
mais dinamismo na atuação, especialmente na promoção de
ações civis ou penais públicas que envolvam consequências
regionais ou estaduais, em contraponto à atuação dos atuais
Promotores, que poderia circunscrever-se aos limites da
comarca.
[…]
Urge, enfim, valorizar a função do Procurador de Justiça,
melhor aproveitando sua vasta experiência funcional, e
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integrando-o mais adequadamente à pujante atuação da
primeira instância do Ministério Público.
Cabe pontuar que o autor se refere ao Ministério Público em âmbito criminal.
Todavia, o raciocínio aplica-se perfeitamente à esfera cível.
Compartilha do mesmo pensamento o i. Procurador de Justiça do Ministério
Público paranaense, Rodrigo Régnier Chemim Guimarães (2014, p. 122):
Passados mais de 25 anos da promulgação de nossa
Constituição da República de 1988; promovidos diversos
estudos doutrinários […] ainda não se promoveu o ajuste
necessário do papel do Procurador de Justiça […] o qual
continua exercendo suas funções no plano primordial de
custos legis. (p. 77).
[…]
13) Portanto, é evidente que a atuação do Ministério Público
como “parte” também em segundo grau não o transforma
em parcial […].
14) A nova Lei Orgânica Nacional do Ministério Público – Lei
n. 8.625/93 – não tratou os Procuradores de Justiça como
meros “pareceristas custos legis” […]
15) Manter a atuação do Procurador de Justiça como mero
custos legis em segundo grau, cria uma discrepância funcional
que torna o Ministério Público acéfalo, como parte […].
Ainda, o posicionamento é reforçado pelo Promotor de Justiça Márcio Soares
Berclaz (2019):
A partir dessas premissas, forçoso reconhecer que a defesa
da democracia no atual ambiente constitucional (artigos 127
e 129 da CR) não mais permite a convivência e manutenção
de órgãos de execução de segundo grau com funções
exclusivamente intervenientes cujo resultado do seu trabalho
está materializado na apresentação de “pareceres”, peças
não raras vezes dispensáveis e acentuadamente acessórias
em processos nos quais já há consolidação de uma posição
ministerial enquanto órgão agente, entendimento este que,
antes de ser duplicado para “repetição” ou “contradição”,
precisa é de defesa e sustentação.
[…]
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Dessa forma, discutir o atual aprisionamento do Ministério
Público em segundo grau, antes de ser apenas um problema,
constitui ponto relevante para a busca de soluções e,
sobretudo, atingimento de maior maturidade na construção
da vontade geral institucional, constelação de projeto coletivo
que precisa ser criado e desenvolvido com maior participação
e democratização interna.
[…]
Aos que objetivam transformar a atuação ministerial em
segundo grau, existem esperançosas estratégias passíveis de
serem viabilizadas: 1) participação efetiva e engajamento dos
seus membros em um projeto de regionalização; 2) vinculação
dos membros ao exercício de atividades nos Centros de Apoio
Operacional e 3) fortalecimento de atividades que subsidiem
a atuação promocional da instituição como “órgão agente”,
notadamente, setor recursal, desempenho das atribuições de
controle de constitucionalidade e fortalecimento da atuação
de controle junto a poderes destacados no âmbito municipal
e, especialmente, estadual (Governos de Estado, Assembléias
Legislativas, Tribunais de Contas, cúpula do Poder Judiciário,
etc.). Em outros dizeres, vincular e conformar o processo de
trabalho das Procuradorias de Justiça com a modelagem
constitucional constitui desafio que é plenamente possível de
ser conciliado com outros projetos institucionais relevantes
tais como os aqui mencionados.
Para não se incorrer em equívoco ao dizer que não há quem defenda, pode-se
afirmar que poucos são os que compactuam com o atual formato da instituição. A
despeito disso, quase nada tem sido feito mada modificar essa estrutura.
3. AS ANACRÔNICAS PREVISÕES DAS LEIS ORGÂNICAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Nesse passo, a Lei Orgânica do Ministério Público do Paraná (LCE/PR n.º 85/99
- LOMP/PR) traz:
Art. 7º. São órgãos de execução do Ministério Público:
I - o Procurador-Geral de Justiça;
II - os Sub-Procuradores-Gerais de Justiça;
III - o Conselho Superior do Ministério Público;
IV - os Procuradores de Justiça;
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V - os Promotores de Justiça.

No caso dos Procuradores de Justiça, mesma LCE regulamenta a atuação em
quatro artigos, de forma tímida (arts. 63 a 66). Dentre esses artigos:
Art. 63. Os Procuradores de Justiça exercem junto aos Tribunais
de Justiça e de Alçada as funções de órgãos de execução do
Ministério Público, desde que não privativas do ProcuradorGeral de Justiça, hipótese em que poderão oficiar mediante
delegação deste.
No mesmo sentido, a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei n.
8.625/93):
Art. 31. Cabe aos Procuradores de Justiça exercer as atribuições
junto aos Tribunais, desde que não cometidas ao ProcuradorGeral de Justiça, e inclusive por delegação deste.
Portanto, o que se pode afirmar é que o Procurador de Justiça é órgão de
execução, cabendo-lhe atuar junto ao Tribunal de Justiça.
Já em relação aos Promotores de Justiça, suas atribuições encontram-se nos art.
67 e ss., em extenso rol que descabe reproduzir neste espaço. No que se refere à
atuação desses membros em segundo grau, a LOMP/PR foi taxativa:
Art. 67. […] § 1º. Dentro das esferas de suas atribuições, cabe
aos Promotores de Justiça:
I - impetrar habeas corpus e mandado de segurança e
requerer correição parcial, inclusive perante os Tribunais
locais competentes;
II - tomar ciência das decisões, interpor recursos e manifestarse nos interpostos pelas partes;
III - atender a qualquer do povo, ouvindo suas reclamações,
informando, orientando e tomando as medidas de cunho
administrativo ou judicial, ou encaminhando-as às autoridades
ou órgãos competentes.
A despeito da atribuição expressa dos Promotores de “manifestar-se nos
(recursos) interpostos pelas partes” (leia-se “contra-arrazoar”), a previsão convive
com a atuação dos Procuradores junto ao Tribunal de Justiça (leia-se “apresentar
parecer”).
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Mesmo com a vigência da atual Constituição, a mera leitura do CPP demonstra
como a previsão das Leis Orgânicas são meras reproduções de dispositivos legais
arcaicos:
Art. 600. Assinado o termo de apelação, o apelante e, depois
dele, o apelado terão o prazo de oito dias cada um para
oferecer razões, salvo nos processos de contravenção, em
que o prazo será de três dias.
(…)
Art. 610. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus, e nas apelações interpostas das sentenças
em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine
pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista
ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida,
passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação
de dia para o julgamento. (grifo nosso)
Como se vê, isso ocorre pela falta de reflexão do legislador sobre o que é o
Ministério Público, notadamente em face da previsão da unidade institucional,
persistindo a já citada dicotomia trazida pelo Decreto de 20 de dezembro de 1830
sobre a existência de um Promotor de Justiça e um Procurador da Corôa, Soberania e
Fazenda Nacional, com distintos interesses.
Assim, o enraizamento cultural de quase 200 anos dessa divisão não se coaduna
com o desenho institucional traçado pelo constituinte de 1988.
Portanto, em regra, o Ministério Público em primeira instância não deveria atuar
além do primeiro grau, cujos processos se exaurem com a prolação da Sentença. Cabe
destacar que, para GUIMARÃES (2014, p. 122), os membros em segunda instância
podem até mesmo apresentar contrarrazões aos recursos interpostos.
4. O MITO DO PROCURADOR HÉRCULES E A (SUPOSTA) ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
COMO FISCAL DA LEI NOS CASOS EM QUE A AÇÃO É PROPOSTA PELA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO

Neste tópico, apresentam-se argumentos pelos quais se entende que não há
diferença prática em se afirmar que Promotores ou Procuradores, agem, em cada
caso, como fiscal da lei ou como Parte.
4.1. OS “PROCURADORES HÉRCULES” - A MESMA ISENÇÃO QUE BALIZA A ATUAÇÃO DOS
MEMBROS EM SEGUNDA INSTÂNCIA TAMBÉM BALIZA A DOS MEMBROS EM PRIMEIRA

O subtítulo é uma intencional analogia com o Juiz Hércules retratado por
Ronald Dworkin (2003, p. 287), “um juiz imaginário, de capacidade e paciência sobrehumanas, que aceita o direito como integridade” e busca, com tais capacidades irreais,
a solução mais justa ao caso.
Ao se afirmar que o Procurador de Justiça atua visando somente a aplicação da
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lei, incorre-se no equívoco de se afirmar que os Procuradores poderiam se afastar de
suas preconcepções, isentando-se de qualquer estado anímico, e buscando somente
a justa aplicação da Lei em seus pareceres, tal como ocorre com o Juiz Hércules. Não
que essa não seja a intenção dos Procuradores, mas se trata de um estado de coisas
inatingível.
Para além da irrealidade desta situação, a contrario sensu, ainda que não se
queira, é como afirmar que o membro em primeiro grau agiria com motivações
pessoais. Definitivamente, esse Procurador Hércules não existe, como também não é
dessa forma que atua o Promotor de Justiça.
Com efeito, não há mais a figura do Promotor de Acusação ou do Promotor
Público. O que há, em primeiro grau, é o Promotor de Justiça, cuja atuação (assim
como Procuradores) é pautada pela independência funcional, visando tão somente os
fins institucionais, que são a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis, nos exatos termos da CF, art. 127, caput.
Jamais se perca de vista que, no atual sistema, o Promotor de Justiça pode requerer
a absolvição do réu, recorrer em seu favor e manifestar-se favoravelmente a seus
pedidos em contrarrazões.
Na prática, o Procurador pode até apresentar maior isenção, não raro discordando
do posicionamento do membro em primeira instância, mas isso ocorre mais pelo
distanciamento que a pessoa do membro tem dos fatos e pela serenidade adquirida
com a experiência do que por suposta motivação subjetiva que o membro em primeira
instância possa eventualmente apresentar. Contudo, com o devido respeito, para isso
existe a figura do magistrado.
É por esses motivos que Promotores e Procuradores são sempre, igualmente,
fiscais da ordem jurídica, mesmo quando atuem como partes, sendo igualmente
isentos em suas manifestações (ou ambos igualmente não isentos, a depender do
sentido semântico e jurídico que se dê a essa “isenção”).
4.2. A FORMA DE ATUAÇÃO NO PROCESSO: A UNIDADE INSTITUCIONAL QUE LIGA
PROCURADORES E PROMOTORES DE JUSTIÇA À MESMA INSTITUIÇÃO

Ser parte não significa ser parcial, no sentido de ser vinculado à defesa de um
lado. Para além das reflexões acima, não se ignora que o Ministério Público pode, sim,
atuar como fiscal da ordem jurídica. Contudo, o que define se o Ministério Público
será parte ou fiscal é a origem de sua atuação, e não o cargo que seus membros
ocupam dentro da instituição.
Logo, se em primeira instância o órgão foi chamado a apresentar parecer na
qualidade de fiscal (por exemplo, nas hipóteses elencadas no CPC4), em segunda
instância o ideal seria que o membro (Procurador de Justiça) atuasse da mesma forma.
Em sentido contrário, quando o Ministério Público atuar como parte, propondo
ação como autor, não deve (ou não deveria) o membro em segundo grau atuar como

4
Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir
como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos
processos que envolvam: I - interesse público ou social; II - interesse de incapaz; III - litígios
coletivos pela posse de terra rural ou urbana.
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fiscal.
Trata-se de corolário do princípio constitucional da unidade (CF, art. 127, §1º). O
que há é tão somente a atuação do Ministério Público enquanto órgão uno e indivisível,
seja no primeiro ou segundo grau. Por isso, não se pode dizer que o Procurador de
Justiça apresenta parecer de forma a não ser parte, pois está umbilicalmente ligado à
instituição que atuou em primeira instância.
A consequência disso seria evitar a sobreposição de atuações em uma mesma
instância. Ainda, a atuação dos membros em segunda instância como partes, sem
a intervenção dos membros em primeira instância (que já atuaram por anos na
investigação, instrução, julgamento em primeiro grau e contra-arrazoando), não lhes
diminui. Ao contrário, prestigia e enaltece-lhes, por afirmar categoricamente que são
aquilo que a Constituição determinou que fossem: membros integrantes do Ministério
Público, desvinculados da “Corôa”.
4.3. TAUTOLOGIA5 DO CARÁTER “MERAMENTE OPINATIVO”6 DOS PARECERES

Não se adentrará no mérito sobre se o parecer deveria ou não ter caráter
opinativo, porque, a uma, a firmação não quer dizer muita coisa; a duas, essa não é
uma característica exclusiva dos pareceres dos Procuradores de Justiça. No processo
penal e ao menos no cível, quando o Ministério Público atua como fiscal, todas
manifestações, sem exceção, possuem caráter “opinativo”.
Explica-se. Afora a deflagração do processo, que se dá após o exercício do direito
de ação (em seara cível, com a propositura da ação, e em seara criminal, nos processos
de ação pública, com a apresentação de denúncia), todo o mais é opinativo, porque,
por lógica, é não vinculante.
Desse modo, o Parecer está para o Acórdão assim como a Alegação Final está para
a Sentença. Em se aplicando o mesmo raciocínio, a alegação final (apresentada pelo
membro em primeira instância) também seria opinativa, pois, mesmo contra críticas
doutrinárias e com a vigência do sistema acusatório, prevalece que o magistrado pode
condenar quando o Ministério Público tenha pedido a absolvição7. Com mais razão,
5
De acordo com a biblioteca Central Irmão José Otão/PUCRS (2011), “em filosofia e
outras áreas das ciência humanas, diz-se que um argumento é tautológico quando se auto
explica, de forma redundante. É a proposição que tem por sujeito e predicado um mesmo
conceito, expresso ou não pelo mesmo termo. Por exemplo, dizer que ‘tudo o que é demais
sobra’ é uma afirmativa tautológica”.
6
A expressão é retirada da própria jurisprudência do STJ, no AgRg nos EDcl no AREsp
n. 809.380/AC: “manifestação do Ministério Público, traduzida em parecer, é peça de cunho
eminentemente opinativo, sem carga ou caráter vinculante ao órgão julgador, dispensando
abordagem quanto ao seu conteúdo”.
7
Por todos, confira-se: HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2.º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.
ABSOLVIÇÃO REQUERIDA PELO PARQUET NAS ALEGAÇÕES FINAIS. MANIFESTAÇÃO QUE NÃO
VINCULA O JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. ORDEM
DE HABEAS CORPUS DENEGADA. (…) 1. A circunstância de o Ministério Público requerer a
absolvição do Acusado, seja como custos legis, em alegações finais ou em contrarrazões
recursais, não vincula o Órgão Julgador, cujo mister jurisdicional funda-se no princípio do livre
convencimento motivado, conforme interpretação sistemática dos arts. 155, caput, e 385,
ambos do Código de Processo Penal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiça. (HC 623.598/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
05/10/2021, DJe 01/02/2022). Em sentido semelhante, no Tribunal de Justiça do Paraná: (…)
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o mesmo ocorre quando a instituição for interveniente no processo civil, podendo o
magistrado concluir em sentido contrário.
Por isso, seja em âmbito cível (atuando como fiscal) ou criminal, é tautológico
dizer que os pareceres são opinativos, pois, além de redundante, não lhes é uma
característica exclusiva.
Por um lado, a expressão “caráter opinativo” pode passar a impressão pejorativa
de que sua apresentação seria prescindível ou que não teria relevância. Para além
de não condizente com a dignidade e estatura institucional do Ministério Público, o
sentido correto dessa expressão deve ser a de que somente não gera vinculação, pois
o Ministério Público, a exemplo de todas partes, detém o direito de participação no
processo, merecendo ter seus argumentos considerados, sob pena de nulidade.
Assim, intrinsecamente, nada difere, por exemplo, uma alegação final ou
uma contrarrazão de um parecer em segundo grau, senão as posições pessoais
externadas pela independência funcional devidamente motivadas. Inclusive, em caso
de divergência entre membros, o Poder Judiciário pode acolher a posição de um ou
outro, ou, ainda, nenhuma delas, pois nada o vincula senão a Lei, sendo seu papel
exclusivo dizer o direito8.
4.4. COMPORTAMENTOS PROCESSUAIS DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA APÓS A
PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO

Nas hipóteses em que o Ministério Público propôs a ação em primeiro grau e há
prolação de Acórdão favorável, mas que merece ser reformado, o sucumbente ainda
pode se socorrer às instâncias de superposição (STF e STJ).
Nesses casos, é a Procuradoria de Justiça, por meio de seu setor de recursos, que
apresenta as contrarrazões (não parecer) aos Recursos Especiais e Extraordinários –
não o membro em primeira instância.
Das duas uma: ou o Procurador de Justiça deixou de ser fiscal e se tornou parte,
ou estar-se-á admitindo a possibilidade de um fiscal contra-arrazoar o interesse
legítimo do recorrente em fazer valer seu direito.
Claro, portanto, que a Procuradoria de Justiça nunca deixa de ser parte, embora,
ressalte-se à exaustão, não seja necessariamente parcial, podendo requerer o
provimento do recurso da parte contrária.
4.5. INCOMPATIBILIDADE DA FIGURA DE FISCAL DA ORDEM JURÍDICA/LEI COM ATUAÇÃO
DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS ESTATUAIS PERANTE STJ E STF

O STF, no bojo do RE 593.727/MG, reconheceu a possibilidade de o Ministério
2. PRELIMINAR. ABERTURA DE VISTAS À PROCURADORIA DE JUSTIÇA. ALEGADA VIOLAÇÃO
DA AMPLA DEFESA. DISPOSIÇÃO LEGAL CONTIDA NO ART. 610 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO FISCAL DA LEI. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
À DEFESA. REJEIÇÃO. (Apelação Criminal n° 0009923-60.2019.8.16.0035, Rel. Paulo Roberto
Vasconcelos, 3ª Câmara Criminal, publicado em 02.09.2021).
8
CF. Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo,
o Executivo e o Judiciário.
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Público de estado-membro promover sustentação oral na Corte.
Assim, se firmado entendimento de que o membro em segunda instância atua
somente como fiscal, a prerrogativa reconhecida naquele julgado não se sustentaria.
Afinal, para apresentar parecer, o STJ e STF teriam o Ministério Público Federal à
disposição.
Logo, reforça-se a ideia de que a Procuradoria de Justiça atua de forma a ser
parte.
5. AS CONSEQUÊNCIAS DA DUPLA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO
FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA E A INFLUCÊNCIA DA ATUAÇÃO
DO PROMOTOR DE JUSTIÇA EM GRAU RECURSAL À LUZ DA JURIMETRIA

Como o presente artigo não pretende esgotar as formas de atuação do Ministério
Público, serão tratados neste tópico apenas algumas das muitas consequências do
atual funcionamento do desenho institucional no processo penal, em geral, e no
processo civil em casos pontuais como autor e, em geral, como fiscal da ordem jurídica.
Em todos os casos, corre-se o indesejável risco de membros de primeiro e
segundo grau apresentarem posições contrárias. Como essa crítica é recorrente, fica
apenas o registro, passando-se a analisar outros pontos sob a ótica do membro que
atua em primeira instância.
5.1. NO PROCESSO PENAL – A QUESTÃO DA ORALIDADE

Prolatada a sentença condenatória, em havendo recurso, o membro em primeira
instância apresenta contrarrazões e, em segundo grau, apresenta parecer no mesmo
caso.
Para além da inexistência de diferença intrínseca entre contrarrazões e pareceres
(já acima explicado), a primeira consequência dessa sistemática é a ineficiência do
princípio da oralidade.
Como se sabe, o princípio da oralidade rege tanto os juizados especiais criminais9
quanto o procedimento ordinário10. Com a possibilidade do registro dos atos em
sistemas audiovisuais, a oralidade tem permitido não apenas maior fidelidade à
intenção das partes, como também tem promovido maior celeridade das audiências
criminais, que não são poucas. Além disso, dispensa-se a revisão de alegações finais
escritas eventualmente feitas pelo próprio membro ou minutadas pela assessoria,
possibilitando a alocação desse tempo em outras tarefas.
Contudo, esse ganho institucional é perdido, porque as contrarrazões são

9
Lei n.º 9.099/1995. Art. 81. Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para
responder à acusação, após o que o Juiz receberá, ou não, a denúncia ou queixa; havendo
recebimento, serão ouvidas a vítima e as testemunhas de acusação e defesa, interrogando-se
a seguir o acusado, se presente, passando-se imediatamente aos debates orais e à prolação
da sentença.
10
CPP. Art. 403. Não havendo requerimento de diligências, ou sendo indeferido, serão
oferecidas alegações finais orais por 20 (vinte) minutos, respectivamente, pela acusação e
pela defesa, prorrogáveis por mais 10 (dez), proferindo o juiz, a seguir, sentença.
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invariavelmente escritas. Disso decorre que, na prática, ainda que o membro se esforce
e realize todas alegações finais de forma oral – tarefa não fácil diante do acúmulo de
serviços e da dinâmica dos atos em audiência –, todo esse esforço é desperdiçado
quando o condenado recorre.
A situação não pode ser atribuída aos réus, que exercem legítimos direitos, mas
é inegável a interposição de recursos é estimulada porque o Tribunal pode, inclusive,
reformar a sentença de ofício em favor da defesa, servindo os recursos criminais quase
como remessas necessárias, e os interesses da defesa estarão sempre protegidos.
Assim, se um membro passa uma tarde toda em audiências e obtém condenações
em todos processos criminais, em havendo recursos, no dia seguinte o próprio membro
ou a assessoria precisará “refazer” toda a tarde de audiências, isto é, terá que ouvir
novamente todos os depoimentos e, pior, transcrevê-los nas contrarrazões, ao menos
os principais trechos (não há aproveitamento de peças processuais nos casos em que
as alegações foram orais). A sistemática repete-se diariamente.
Ainda, há muitos membros em primeira instância que, cientes disso, deixam de
apresentar alegações finais oralmente, por se sentirem desestimulados, vez que o
esforço em audiência não se converte em otimização do serviço.
5.2. A INFLUCÊNCIA DA ATUAÇÃO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA EM GRAU RECURSAL À
LUZ DA JURIMETRIA

Preliminarmente, em direito, vale o que está escrito. A fundamentação utilizada
pelos Procuradores e pelos Tribunais deve ser exposta em suas manifestações, para
fins de controle interno do próprio Poder Judiciário (instâncias superiores), bem como
para controle social (controle externo).
Daí porque embora a manifestação do Ministério Público em primeiro grau
possa influenciar na formação dos Pareceres e dos Acórdãos, se não feita remissão
ao que foi argumentado, para fins de direito não se pode dizer que houve influência.
Foram essas as premissas que balizaram a metodologia adotada na jurimetria
que se passa a expor sucintamente.
Com apoio do Núcleo de Inteligência do Ministério Público, foram analisados 60
(sessenta) autos cujos Acórdãos criminais proferidos ao longo do primeiro trimestre
de 2022 pelo Tribunal de Justiça do Paraná, todos de acesso público, a fim de verificar
se a manifestação do Ministério Público externada em contrarrazões integraram a
fundamentação dos Pareceres ou Acórdãos (vide anexo 01).
Considerou-se que as contrarrazões influenciaram as manifestações posteriores
independe se acolhida ou não a posição do(a) Promotor(a) em contrarrazões, porém
somente se citada, de qualquer modo, ainda que superficialmente, na fundamentação,
porque a inserção no Relatório é mera obrigação legal11.
Ainda, não foram consideradas citações meramente nominais ao Promotor de
Justiça, isto é, de forma genérica e sem individualização do caso. Foram encontradas
expressões como “representante do Ministério Público em primeiro grau”, “agente
11
Lei n. 8.625/1993. Art. 43. São deveres dos membros do Ministério Público, além de
outros previstos em lei: (…) III - indicar os fundamentos jurídicos de seus pronunciamentos
processuais, elaborando relatório em sua manifestação final ou recursal. (grifo nosso)
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ministerial em primeiro grau”, “Promotor de Justiça”, etc., mas que não faziam menção
expressa às contrarrazões12. Houve, ainda, um caso de recurso bilateral, em que
somente foi considerada menção no Parecer e Acórdão se referente às contrarrazões,
e não às razões ministeriais13.
Foram obtidos os seguintes resultados: (i) em 60 (sessenta) Pareceres em segundo
grau, houve menção às contrarrazões apresentadas pelos Promotores de Justiça em
6 (seis) casos – 10% (dez por cento); (ii) em 60 (sessenta) Acórdãos, houve menção às
contrarrazões apresentadas pelos Promotores de Justiça em 5 (cinco) casos – 8,33%
(oito inteiros e trinta e três centésimos por cento); (iii) dos 6 (seis) Pareceres em que
houve menção às contrarrazões, 4 (quatro) Acórdãos dos mesmos autos também
mencionaram as contrarrazões e 2 (dois) dois Acórdãos não mencionaram; (iv) dos 5
(cinco) Acórdãos em que houve menção às contrarrazões, em apenas 1 (um) caso as
contrarrazões não haviam sido citadas no Parecer nos mesmos autos.
Os dados podem ser visualizados com maior clareza nas tabelas abaixo.
10%

CR citada

90%
CR NÃO citada

Figura 1: Menção à CR do MP nos Pareceres em 2º grau
8,33%

CR citada

91,67%
CR NÃO citada

Figura 2: Menção à CR do MP nos Acórdãos do TJPR
12
Caso dos autos n. 00000206820188160121, 00000449220198160111,
00000217520218160112 e 00000136620208160037, por exemplo.
13
Autos n. 00000018720218160014.
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Certamente, a amostra é pequena e os dados limitados, porém sugerem um
crônico problema, cuja conclusão será exposta abaixo, mas, de forma intuitiva,
percebe-se que um grande número de contrarrazões elaboradas são ignoradas nas
manifestações posteriores do próprio Ministério Público e do Poder Judiciário.
Registra-se a sugestão para que uma pesquisa com amostra maior seja
desenvolvida pelos setores estatísticos do Ministério Público, de modo a aquilatar a
real dimensão do problema.
5.3. NO PROCESSO CIVIL – ATUANDO COMO AUTOR – O CASO DA IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA

A fim de evitar delongas, parte-se do exemplo da atuação na improbidade
administrativa, porém a situação é extensível, em alguma medida, aos demais casos
em que o Ministério Público atua como autor no processo civil.
Em alguns casos, a depender do entendimento dos Tribunais e do órgão do
Ministério Público em segunda instância, os Promotores de Justiça têm sido chamados
a se manifestar acerca das inovações trazidas pela Lei n.º 14.230/2021 à Lei n.º
8.429/1992 – Lei de Improbidade Administrativa, notadamente em processos em fase
recursal.
A fim de promover o melhor aproveitamento dos escassos recursos humanos,
prolatada a Sentença, a manifestação sobre todo e qualquer fato novo em processos
perante os Tribunais pelo membro em primeira instância gera sobrecarga e prejuízo ao
trabalho contemporâneo (investigações em curso, por exemplo). Afinal, são remetidos
ao primeiro grau um sem número de processos não apenas perante os Tribunais de
Justiça, mas também poderão o ser os perante o STF e STJ.
Sob o ponto de vista da simetria constitucional com a magistratura, também
não faz sentido que o Promotor se manifeste, se é o Desembargador/Ministro quem
analisará o pedido. Nesse caso, deveria o Juiz em primeiro grau decidir sobre o fato
novo.
Por fim e não menos relevante, algumas consequências em se remeter os autos
ao primeiro grau devem ser ponderadas.
De acordo com a reforma instituída pela Lei nº 14.230, de 2021, à Lei de
Improbidade Administrativa, agora há prescrição intercorrente no curso dos processos
envolvendo ato de improbidade administrativa (art. 23, §4º), a qual, segundo
entendimento doutrinário, aplica-se retroativamente a fatos pretéritos, por se tratar
de inovação in mellius em seara de direito sancionatório (ainda sob apreciação do
STF).
Portanto, remeter os autos à primeira instância para, após, permitir que o
membro em segunda instância apresente parecer, é procrastinar o feito em favor da
prescrição.
Afora isso, não há ganho institucional qualitativo, pois dois membros da mesma
instituição analisarão o caso. Nesse ponto, o princípio da eficiência e economicidade
(CF, art. 37, caput, e art. 70, caput, respectivamente) certamente apontam no sentido
de que uma única atuação é mais célere e certamente consumirá menos recursos,
fatos estes que não podem ser ignorados, diante da elevada carga tributária a que são
submetidos os contribuintes brasileiros.
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5.4. NO PROCESSO CIVIL – ATUANDO COMO FISCAL DA ORDEM JURÍDICA

Como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público tem “vista dos autos depois
das partes, sendo intimado de todos os atos do processo”, e possui poderes, podendo
“produzir provas, requerer as medidas processuais pertinentes e recorrer” (CPC, art.
179, I e II).
Visando contribuir com a celeridade processual, o CPC/2015 suprimiu o juízo de
prelibação pelo magistrado de primeiro grau nas apelações.
Confira-se a diferença:
CPC/1973. Art. 518. Interposta a apelação, o juiz, declarando
os efeitos em que a recebe, mandará dar vista ao apelado para
responder. (Redação dada pela Lei nº 8.950, de 13.12.1994)
§ 2º Apresentada a resposta, é facultado ao juiz, em cinco
dias, o reexame dos pressupostos de admissibilidade do
recurso. (Incluído pela Lei nº 11.276, de 2006)
(…) Art. 522. Das decisões interlocutórias caberá agravo, no
prazo de 10 (dez) dias, na forma retida, salvo quando se tratar
de decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil
reparação, bem como nos casos de inadmissão da apelação
e nos relativos aos efeitos em que a apelação é recebida,
quando será admitida a sua interposição por instrumento.
(Redação dada pela Lei nº 11.187, de 2005)
CPC/2015. Art. 1.010. A apelação, interposta por petição
dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:
(…) § 1º O apelado será intimado para apresentar
contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.
§ 2º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará
o apelante para apresentar contrarrazões.
§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos
serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente
de juízo de admissibilidade. (grifo nosso)
Não obstante referida alteração, é a praxe, em alguns juízos, que após as
contrarrazões, os autos sejam remetidos ao membro do Ministério Público em
primeira instância, na qualidade de fiscal, para apresentação de Parecer.
Após, os autos são enviados ao Tribunal, que novamente os remete à Procuradoria
de Justiça para apresentação de novo Parecer em sede recursal.
Talvez esse seja o caso mais grave, porque agora não há discussão sobre a que
título o membro em primeira instância atuou: como fiscal, do mesmo modo que a
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Procuradoria de Justiça. E mais: o magistrado não analisará o conhecimento ou não do
recurso, de modo que toda a manifestação do membro em primeiro grau é apreciada
no Tribunal.
Trata-se de mais uma sistemática que tem consumido relevante recurso humano
do Ministério Público pela praxe judiciária, à míngua de regulamentação.
Cabe destacar que houve tentativa de fazer análise jurimétrica nos moldes
apresentados acima em relação aos processos criminais, a fim de verificar se o Parecer
de primeiro grau influencia na elaboração do Parecer da Procuradoria de Justiça ou
nos Acórdãos, porém a imensa maioria dos processos encontram-se sob sigilo –
deveras, a intervenção do Ministério Público quase sempre ocorre em casos sensíveis,
envolvendo Direito de Família e/ou presença de incapaz.
Novamente, uma pesquisa poderia ser realizada junto ao Tribunal de Justiça,
com a devida ética acadêmica para preservação do sigilo.
5.5. OUTRAS OBSERVAÇÕES ACERCA DO ATUAL MODELO DE FUNCIONAMENTO

De mais a mais, os órgãos em segunda instância possuem estrutura mais
adequada para atuar perante os Tribunais, por diversas razões. Não se está a afirmar
que a carga de serviço é menor, mas que a estrutura é mais adequada.
Destaque-se que as novas demandas sociais, somado ao agigantamento do
Ministério Público com a Constituição de 1988, exige cada vez mais do Ministério
Público em primeira instância, que dia após dia carece de tempo para atuar para além
da demanda que lhe é encaminhada.
6. SUGESTÕES PARA OTIMIZAÇÃO DO PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS DO MINISTÉRIO
PÚBLICO NOS MOLDES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

Novamente, reitere-se que os apontamentos abaixo não visam esgotar o assunto,
tampouco são colocados como saídas únicas ou verdades absolutas, sendo simples
sugestões para serem debatidas e aperfeiçoadas.
6.1. MODERNIZAÇÃO DA SEGUNDA INSTÂNCIA COM PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA
INSTITUCIONAL

A primeira sugestão é a deflagração de debate institucional, pautado pela
autonomia administrativa e funcional de cada Ministério Público, visando a elaboração
de ato formal para melhor coordenação entre primeiro e segundo graus.
A elaboração de ato visa dar segurança jurídica para atuação dos membros e
da Corregedoria, também criar padronização para orientação do próprio Tribunal de
Justiça, visa coordenar eventuais divergências entre órgãos de primeira e segunda
instâncias do Ministério Público, tudo para otimizar os recursos humanos da própria
instituição.
No âmbito do Ministério Público do Paraná, a LOMP/PR (LCE n.º 85/99) confere
ao Colégio de Procuradores exclusividade para “deliberar sobre as atribuições das
Procuradorias e Promotorias de Justiça” (art. 23, VIII).
Portanto, qualquer alteração deve ser aprovada pelo Órgão. Sem embargo,
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não se trata apenas de questão procedimental, mas sim de importante debate a ser
realizado naquela esfera, cujas contribuições para modernização do segundo grau
certamente serão valorosas.
Relevante, também, que seja ouvida toda a classe em primeira instância, a fim
de que contribuições sob a ótica daqueles que atuam na ponta possam auxiliar no
melhor caminho a ser trilhado.
A título de sugestão, poderiam ser levados a debate as seguintes hipóteses:
a. Em âmbito criminal, possibilitar a dispensa de apresentação de contrarrazões
pelo membro do Ministério Público nos recursos dirigidos ao primeiro grau
(ex: apelações e recursos em sentido estrito da defesa), notadamente quando
as alegações finais houverem sido feitas de forma oral, e sem prejuízo da
apresentação espontânea nos casos de maior complexidade, ao prudente
arbítrio do membro de primeira instância (a exemplo do que ocorre em São
Paulo, conforme abaixo demonstrado).
b. Em sendo adotada a hipótese retro, ainda em âmbito criminal, possibilitar
que o Procurador de Justiça, diante da peculiaridade do caso, solicite a
remessa dos autos à primeira instância para apresentação de contrarrazões
ou esclarecimentos pontuais sobre questões de fato ou de direito, cuja
complexidade ensejar tal providência, propiciando maior cooperação e
integração entre os órgãos.
c. Em sentido reverso em seara criminal, diante do esgotamento das questões de
fato e de direito nas hipóteses em que as contrarrazões forem apresentadas
pelo membro em primeira instância de forma espontânea, notadamente em
casos de baixa complexidade, possibilitar que a Procuradoria de Justiça faça
remissão à manifestação de sua própria instituição (contrarrazões) já lançada
nos autos (espécie de remissão per relationem, abaixo melhor abordado).
Tal providência poderia manter os recursos humanos de segundo grau mais
focados nas causas levadas ao STF e STJ.
d. Em seara cível e criminal, prever expressamente que o surgimento de fatos
novos, a serem decididos pelos próprios Desembargadores, serão enfrentados
pelo órgão oficiante em segundo grau, por força do princípio da simetria.
e. Em âmbito cível, nos casos em que o Ministério Público atuar como fiscal da
ordem jurídica, estabelecer que, após a Sentença, o membro em primeira
instância deve abster-se de apresentar Parecer, evitando-se duplicidade de
posicionamentos.
f. Em âmbito cível, em recursos dirigidos diretamente ao Tribunal de Justiça, as
contrarrazões e/ou Pareceres devem ser apresentados pelo órgão que atua
em segundo grau.
g. Igualmente, em todo e qualquer caso cível, possibilitar que a Procuradoria
de Justiça, diante da peculiaridade do caso, solicite a remessa dos autos à
primeira instância para apresentação de contrarrazões ou esclarecimentos
pontuais sobre questões de fato ou de direito.
h. Em todos os casos acima, na eventualidade de acúmulo de serviço no
segundo grau, envidar esforços para colaboração pelos membros em primeira
instância, designando-se Promotores de Justiça para atuar em colaboração
ou em exclusividade perante o Tribunal.
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6.2. ELABORAÇÃO DE ATOS DE RACIONALIZAÇÃO

Solução interessante foi criada pelo Ministério Público de São Paulo, pelo Ato nº
536/2008-PGJ-CGMP, para racionalizar o serviço e dispensar algumas manifestações
pelo membro em primeira instância, notadamente quando o interesse da instituição
puder ser resguardado pelos Procuradores de Justiça.
Confira-se:
Ato nº 536/2008-PGJ-CGMP, de 07 de maio de 2008
Estabelece normas de racionalização do serviço das
manifestações processuais das Promotorias de Justiça Cíveis
e Criminais
(…)
Art. 2º. Nas manifestações processuais subseqüentes, inclusive
contra-razões, o Promotor de Justiça poderá reiterar, total
ou parcialmente, os fundamentos de seu pronunciamento
precedente, desde que ainda pertinentes, acrescidos dos
relativos a questões fáticas ou jurídicas supervenientes ou
não examinadas.
Parágrafo único. A reiteração a título de contra-razões no
processo criminal não dispensa a análise das preliminares
argüidas e a manifestação sobre a pena e o regime de
cumprimento aplicados na sentença.
Art. 3º. Em qualquer caso, o Promotor de Justiça deverá analisar
e se manifestar sobre os pressupostos de admissibilidade de
recurso interposto por qualquer das partes, nos termos do
art. 2º do Ato Normativo nº 313-PGJ-CGMP, de 24 de junho
de 2003.
Art. 4º. Nos processos criminais, o Promotor de Justiça,
quando manifesta a ocorrência de prescrição retroativa,
poderá, nas respostas ou contra-razões a recursos, restringirse a sua apreciação.
Art. 5º. Atuando como órgão interveniente (fiscal da lei), o
Promotor de Justiça poderá:
I – reiterar, em grau de recurso, a manifestação anterior,
salvo no tocante a questões novas, supervenientes ou não
examinadas anteriormente;
II – abster-se de examinar o mérito, quando questão prejudicial
for manifestamente procedente.
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Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica:
I – nas ações populares;
II - ações civis públicas;
III - nos recursos em que haja previsão legal de juízo de
retratação de mérito;
IV - nas hipóteses que o Promotor de Justiça não tenha sido
intimado de nenhum dos atos do processo ou para participar
da audiência de instrução, debates e julgamento, ou, se o
caso, para oferecimento de memoriais;
V – quando faltarem os pressupostos de admissibilidade.
Art. 6º. O Promotor de Justiça, quando a matéria
controvertida for unicamente de direito e já tiver ofertado
manifestação em outros casos idênticos, poderá reportar-se
a ela, reproduzindo o seu teor.
Art. 7º. As disposições deste Ato Normativo não se aplicam
aos recursos interpostos pelo Ministério Público. (SÃO PAULO,
2008) (grifo nosso)
O art. 7º supra tem sua razão de ser, tendo em vista que a insurgência manifestada
pelo membro em primeiro grau deve ser por ele arrazoada, pois não há como saber o
motivo que o levou a interpor o recurso.
Com a devida vênia, o art. 3º acima aparenta ter sido parcialmente superado pelo
CPC/2015, que, conforme apontamentos alhures, não mais traz juízo de prelibação/
admissibilidade pelo magistrado de primeiro grau, de modo que os apontamentos a
serem analisados pelo Tribunal de Justiça deveriam, salvo melhor juízo, ser indicados
pela Procuradoria de Justiça, por força de simetria constitucional.
No mais, o ato otimiza o serviço, dispensa tarefas repetitivas e pouco frutíferas
pelo órgão de primeiro grau e prestigia a expertise dos Procuradores de Justiça.
6.3. POSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM NAS MANIFESTAÇÕES DO
MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRO GRAU

Como se sabe, os Tribunais Superiores entendem que inexiste nulidade na
fundamentação judicial que se reporta à manifestação das partes no processo, desde
que guardem relação com o que for decidido:
A utilização da técnica de motivação per relationem não
enseja a nulidade do ato decisório, desde que o julgador se
reporte a outra decisão ou manifestação dos autos e as adote
como razão de decidir.
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(Tese n.º 18 da 69ª edição da Jurisprudência em Teses do STJ)
Decerto, tais fundamentações devem ser utilizadas de forma comedida, porque
se trata de imposição constitucional e direito das partes (CF, art. 93, IX), conforme
entende o mesmo Tribunal:
(…) 1. É nulo, por falta de fundamentação, o acórdão de
apelação que se limita a ratificar a sentença e adotar o parecer
ministerial, sem sequer transcrevê-los, deixando de afastar as
teses defensivas ou apresentar fundamento próprio.
2. A jurisprudência tem admitido a chamada fundamentação
per relationem, mas desde que o julgado faça referência
concreta às peças que pretende encampar, transcrevendo
delas partes que julgar interessantes para legitimar o
raciocínio lógico que embasa a conclusão a que se quer
chegar. (…)
(STJ. HC 214.049/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/
Acórdão Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 10/03/2015)
Dito isso, se é permitido ao magistrado decidir com base em manifestação
apresentada pelas partes, com muito mais razão deveria ser permitido ao membro
do Ministério Público reportar-se à sua própria manifestação elaborada para o caso
concreto, ao menos parcialmente, nos pontos em que a insurgência em grau recursal
for mera reiteração do pedido submetido ao juízo de primeira instância.
A título de exemplo, nos casos em que a defesa houver apelado no processo
penal apenas para reanálise de fatos, sem novos argumentos de fato ou de direito,
e tendo o membro do Ministério Público esgotado a análise em sede de alegações
finais, não haveria prejuízo se, por ocasião da apresentação das contrarrazões, fosse
feita remissão à manifestação prévia – novamente, essa é a essência do Ato de
Racionalização do MPSP acima colacionado.
Dentre todas as hipóteses apresentadas, essa é a que geraria menos segurança
jurídica, diante da ausência de regulamentação, da falta de preocupação doutrinária
sobre tal possibilidade (como destacado no introito deste artigo) e pela constante
insegurança de como seria o entendimento dos demais órgãos do Ministério Público,
a exemplo dos próprios Procuradores de Justiça e da Corregedoria-Geral.
De todo modo, entende-se que se de possibilidade não incompatível com o que
a jurisprudência tem entendido para o Poder Judiciário.
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Expostas as discussões e fundamentos acima, são as conclusões:
1. A subdivisão da atuação do Ministério Público em primeiro e segundo grau
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

remonta ao Decreto de 20 de dezembro de 1830, que trazia as figuras do
Promotor de Justiça e do Procurador da Corôa, Soberania e Fazenda Nacional.
Ainda hoje, persiste a dualidade de atuação da instituição.
O tratamento dado ao membro fiscal da lei/ordem jurídica cria a figura do
“Procurador Hércules” (em alusão ao Juiz Hércules de Ronald Dworkin),
pressupondo que a pessoa do membro em segundo grau teria capacidades
sobre-humanas e conseguiria isentar-se de qualquer preconcepção ou estado
anímico, na busca do Parecer mais justo ao caso.
Quando o Ministério Público atua propondo a ação cível ou criminal, ambos
os membros em primeiro e segundo graus são igualmente isentos em
suas manifestações, buscando tão somente os fins institucionais, que são
a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais
e individuais indisponíveis, nos exatos termos da CF, art. 127, caput, vez
que, no atual sistema, o Promotor de Justiça pode requerer a absolvição
do réu/improcedência do pedido, recorrer em seu favor e manifestar-se
favoravelmente a seus pedidos em contrarrazões.
A posição do Procurador de Justiça como fiscal da lei, nos casos em que
a ação cível e criminal é proposta pelo Ministério Público, é incompatível
com a unidade trazida pela CF/1988, e as previsões das Leis Orgânicas são
anacrônicas e geram sobreposição de atuação, alocando escasso recurso
humano do Promotor de Justiça em atividades que poderiam ser supridas
pelo segundo grau.
É tautológico afirmar que o Parecer do membro em segundo grau tem caráter
“meramente opinativo”, pois (i) o caráter opinativo não deve ser entendido
como prescindível ou irrelevante, mas sim como não vinculante; (ii) partindo
dessa premissa, todas manifestações do Ministério Público, sem exceção,
em primeiro e segundo graus, nos casos criminais e nos cíveis, quando atua
como fiscal, são opinativos, pois o Poder Judiciário é livre para decidir em
caráter definitivo. Desse modo, o Parecer está para o Acórdão assim como
a Alegação Final está para a Sentença; (iii) por essa razão, não há diferença
intrínseca entre alegações finais, contrarrazões e pareceres, nas hipóteses
indicadas.
A sobreposição de atuação entre membros em primeira e segunda instâncias
pode gerar indesejáveis comportamentos contraditórios, prejudicial em
termos de unidade institucional.
Em âmbito criminal, a apresentação de contrarrazões pelo membro em
primeiro grau suprime os benefícios da oralidade nos casos em que as
alegações finais são apresentadas na audiência, pois, em havendo recurso do
réu, obriga o membro ou a equipe a elaborar contrarrazões necessariamente
escritas, refazendo-se toda a tarde de audiência em gabinete, para transcrição,
ao menos em parte, dos depoimentos. Com isso, o serviço não é otimizado
e, cientes dessa dinâmica, muitos membros deixam de apresentar alegações
finais de forma oral.
Em análise jurimétrica em 60 (sessenta) autos criminais cujos Acórdãos
foram proferidos ao longo do primeiro trimestre de 2022 no TJPR, para além
da conclusão exposta no item 7 acima, as contrarrazões pouco influenciam
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

na formação dos Pareceres em segundo grau (10%) ou nos Acórdãos (8,33%).
Melhores resultados poderiam ser obtidos em uma nova pesquisa, com
maior amostragem, a ser conduzida pelos órgãos especializados da própria
instituição.
No caso cível da Improbidade Administrativa, a manifestação pelo membro
do Ministério Público em primeiro grau sobre fatos novos em ações em grau
recursal, a exemplo das inovações trazidas pela Lei n.º 14.230/2021 à Lei
n.º 8.429/1992, (i) gera sobreposição de atuações; (ii) é incompatível com a
simetria constitucional, pois é o Desembargador quem apreciará o pedido;
(iii) milita em favor da prescrição trazida pelo art. 23, §4º; (iv) afronta o
princípio da eficiência e economicidade (CF, art. 37, caput, e art. 70, caput,
respectivamente); (v) não gera ganho qualitativo, pois, a exemplo do que
sugere a conclusão do item 8, as manifestações em primeira instância pouco
são abordadas nos Pareceres e nos Acórdãos, notadamente porque os
membros em segundo grau possuem sua independência funcional.
Atuando como fiscal da ordem jurídica no processo cível, a atuação do
membro do Ministério Público em primeira instância após a prolação de
Sentença afronta o art. 31 da LOMP, pois cabe aos Procuradores de Justiça
atuar junto ao Tribunal, para além de gerar duplicidade de posições.
Urge a necessidade de modernização da segunda instância, na busca de
modelo mais condizente com a CF/1988, com participação democrática
institucional dos membros em primeira e segunda instância, inclusive com
edição de ato regulamentar para maior segurança. É imprescindível que
qualquer alteração seja debatida tendo em vista a escassez de recursos
humanos e necessidade de alocação em atuação que se converta em melhora
da qualidade institucional e devolução dos melhores serviços à sociedade.
No caso do Ministério Público do Paraná, como solução, é também desejável
a edição de atos de racionalização para evitar sobreposição de atuações
pouco eficientes e custosas em termos de recursos humanos, a exemplo do
Ato nº 536/2008-PGJ-CGMP, de 07 de maio de 2008, do Ministério Público
de São Paulo.
Na falta de regulamentação, é de se cogitar, na linha do que entende a
jurisprudência, a permissão para fundamentação per relationem em casos
de menor complexidade nas peças do Ministério Público em primeira
instância, em manifestações dirigidas à segunda instância, fazendo remissão
aos fundamentos anteriormente expostos nos autos – a exemplo dos
recursos criminais em que o recorrente apenas deseja reanálise dos fatos e
as alegações finais houverem exaurido a matéria.
As conclusões levam em consideração a realidade do MPPR, mas podem ser
extensíveis aos demais Ministério Públicos estaduais, no que couber.
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ANEXO 01
Número dos autos

Assunto (classificação

Citação das contrarrazões do

Citação das contrarrazões

automática PROJUDI)

MP do 1º grau nos Pareceres

do MP do 1º grau nos

00000015120178160039
00000017920188160083
00000018720218160014
00000021520218160033
00000021820208160108
00000022520148160109
00000049020188160129

Crimes de Trânsito
Resistência
Roubo Majorado
Homicídio Qualificado
Vias de fato
Roubo
Tráfico de Drogas e Condutas

em 2º grau
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
SIM
NÃO
NÃO

Acórdãos do TJPR
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

00000049720178160041
00000050420208160033
00000058820068160099
00000071120028160160
00000071520198160063
00000100520038160071
00000105820208160087
00000118520218160094

Afins
Contra a Mulher
Roubo Majorado
Homicídio Qualificado
Roubo Majorado
Crimes de Trânsito
Roubo Majorado
Ameaça
Tráfico de Drogas e Condutas

NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

00000126820218160030
00000128220208160069

Afins
Roubo Majorado
Tráfico de Drogas e Condutas

NÃO
NÃO

NÃO
NÃO

00000136620208160037
00000137020218160089

Afins
Roubo Majorado
Tráfico de Drogas e Condutas

SIM
NÃO

SIM
NÃO

00000203220218160196
00000206720198160013
00000206820188160121

Afins
Furto Qualificado
Militares
Tráfico de Drogas e Condutas

NÃO
NÃO
NÃO

NÃO
NÃO
NÃO

00000211920198160024
00000217520218160112
00000217720218160079

Afins
Contra a Mulher
Furto
Tráfico de Drogas e Condutas

NÃO
NÃO
NÃO

NÃO
NÃO
NÃO

00000231820218160121

Afins
Tráfico de Drogas e Condutas

NÃO

NÃO

00000246920218160196
00000275520178160037
00000283620158160158
00000292820208160196
00000307420218160132
00000314220188160107
00000315820038160013
00000317320218160192
00000334220198160118
00000335720208160037

Afins
Roubo Majorado
Crimes de Trânsito
Contra a Mulher
Furto Qualificado
Furto Qualificado
Crimes de Trânsito
Roubo Majorado
Furto Qualificado
Furto Qualificado
Tráfico de Drogas e Condutas

NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
SIM

NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
SIM
NÃO
NÃO
NÃO
SIM

00000356520218160110

Afins
Tráfico de Drogas e Condutas

SIM

NÃO

00000361920168160080
00000378320208160170

Afins
Grave
Ameaça

NÃO
NÃO

NÃO
NÃO
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00000389820218160084
00000394220178160143
00000398620218160083
00000417720198160131
00000418120188160044

Roubo Majorado
Abandono Intelectual
Roubo
Crimes de Trânsito
Tráfico de Drogas e Condutas

NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

00000422120218160122
00000449220198160111

Afins
Roubo Majorado
Falso testemunho ou falsa

NÃO
NÃO

NÃO
NÃO

00000459020218160181

perícia
Crimes do Sistema Nacional

NÃO

NÃO

00000460320188160045
00000471220188160037
00000506720218160196
00000524820208160042

de Armas
Crimes de Trânsito
Furto Qualificado
Roubo Majorado
Crime de Descumprimento

NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

de Medida Protetiva de
00000576620168160121
00000590220208160087
00000591920178160083

Urgência
Furto Qualificado
Crimes da Lei de licitações
Crimes do Sistema Nacional

SIM
NÃO
SIM

SIM
NÃO
SIM

00000608620058160127

de Armas
Crimes do Sistema Nacional

NÃO

NÃO

00000613220058160140
00000668620198160100
00000673120198160081
00000678320128160143

de Armas
Homicídio Qualificado
Furto Qualificado
Contra a Mulher
Tráfico de Drogas e Condutas

NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

00000688820218160196

Afins
Roubo Majorado

NÃO

NÃO
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ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: JUSTIÇA NEGOCIADA NO BRASIL
Elaine Patricia Tavares1
RESUMO: O presente artigo trata sobre o acordo de não persecução penal,

acordo em que o Ministério Público firma com o investigado, para que este cumpra
determinadas condições, sendo após adimplido o acordo, haja o arquivamento
do procedimento investigatório criminal, tema este que possui entendimentos
doutrinários e jurisprudenciais escassos em razão da sua recente introdução no
sistema jurídico brasileiro. Baseando-se em uma pesquisa bibliográfica, foi realizada
consulta em livros e artigos científicos. A metodologia utilizada foi a pesquisa em
material bibliográfico e jurisprudencial, com leituras em livros, sites e revistas, de
artigos relacionados ao assunto. Aplicou-se o método dedutivo, com a revisão e
análise da literatura, comparando com sentenças os diferentes posicionamentos
teóricos, visando encontrar o entendimento preponderante. Como resultado, podese verificar alguns debates na doutrina quanto às características do acordo de não
persecução penal, sendo explanado de forma diferenciada entre alguns autores.
PALAVRAS-CHAVE: Acordo; investigado; persecução.
INTRODUÇÃO

O acordo de não persecução penal surgiu no sistema processual penal brasileiro,
inicialmente, sem uma previsão legal, através da Resolução n° 181/2017 do Conselho
Nacional do Ministério Público.
Pautado em um modelo de justiça negociada, o acordo de não persecução penal
apresenta-se como uma estratégia de política criminal, vez que possibilita a resolução
dos problemas mais gravosos e emergenciais da sociedade, uma vez que deixa os
delitos mais leves sujeitos ao referido acordo.
A justificativa do Conselho Nacional do Ministério Público para a criação do acordo
de não persecução penal foi em agilizar a resolução de delitos sem violência ou grave
ameaça, priorizando os casos mais graves para a via do processo penal, eficiência e
economia dos recursos públicos, bem como a “redução dos efeitos maléficos de uma
condenação em crimes de médio potencial ofensivo” (LIMA, 2019, p. 07).
Essa resposta rápida da prestação jurisdicional além de estar em texto
constitucional, está prevista no artigo 8ª, n.1, da Convenção Americana dos Direitos
Humanos, onde diz que todos os indivíduos têm direito a serem ouvidos e julgados
em prazo razoável (BRANDALISE, 2016, p. 32).
No entanto, a princípio, a mudança de normas de processo por regulamentação,
trouxe uma controvérsia de ordem formal-constitucional, por afrontar as atribuições
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do parlamento, o qual seria o órgão competente em modificar essa matéria, com
sanção ou veto do poder executivo, consoante o disposto no artigo 22, inciso I da
Constituição da República Federativa do Brasil (LIMA, 2019, p. 19).
Não obstante, tal questão foi sanada com o advento da Lei n° 13.964 de 24
de dezembro de 2019, que estabeleceu no ordenamento jurídico o acordo de não
persecução penal, poder este de barganha, um modelo de justiça negociada, em
que possibilita o órgão ministerial fazer acordo com o investigado no procedimento
criminal, em troca deste assumir sua culpa e reparar o dano à vítima.
A Justiça Penal Negociada no sistema jurídico brasileiro é defendida em virtude
da prestação jurisdicional ser ineficiente, não sendo possível manter um modelo
puramente tradicional para todos os casos, o que inviabilizaria uma rápida solução
para os crimes, os quais são atingidos pela prescrição punitiva ou executória, ante a
elevada demanda persecutória penal e complexas relações criminais articuladas na
atualidade (AGUIAR, GUARAGNI, 2021, p. 38-40).
1. PERSECUÇÃO PENAL

A palavra persecução tem o sentido de perseguição, busca, esforço por atingir
um objetivo (LUFT, 2000, p. 516).
Etimologicamente, a palavra persecução vem do latim persecutio, onis. o que
representa perseguição, demanda, processo intentado contra alguém (KOEHLER,
1959, p. 611), bem como o prosseguimento judicial, instância (FARIA, 1967, p. 735).
Nesse passo, ensina Bachinski (2009, p. 301) que a persecutio criminis significa a
“perseguição (persecução) do crime”.
Posto isso, o Estado porta o monopólio da persecução penal, possuindo o direitodever de exercer o jus puniendi, “com a imposição da respectiva sanção àqueles que
infrinjam o mandamento penal proibitivo” (LIMA, 2016, p. 63).
Esse direito de punir foi autolimitado pelo Estado Soberano, o qual é titular do
direito de punir, sendo que, quando alguém violar uma norma penal incriminadora,
sua punição apenas acontece mediante o processo, através do órgão do Ministério
Público, o qual leva a notícia desse fato ao conhecimento do Estado-Juiz (TOURINHO
FILHO, 2010, p. 234).
A respeito, o artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, estabelece que o
Ministério Público representa o titular exclusivo da ação penal pública, sendo a sua
função institucional “promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei”
(BRASIL, 1988).
Assim, a atuação do Ministério Público no processo e na acusação penal traduz
a garantia ao acusado e à coletividade, da atividade de um órgão profissional “[…]
próprio, independente e preparado para deduzir em juízo a pretensão punitiva ou,
em caso contrário, quando não cabível aquela, apto a promover regularmente o
arquivamento das peças informativas” (MAZZILLI, 1991, p. 187-188).
2. DA AÇÃO PENAL

A ação penal pode ser conceituada no “[...] direito do Estado-acusação ou do
ofendido de ingressar em juízo, solicitando a prestação jurisdicional, representada
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pela aplicação das normas de direito penal ao caso concreto”, sendo possível nesse
caso o Estado a realizar a sua pretensão de punir o infrator (NUCCI, 2010, p. 181-182).
Esse direito de punir é exclusivo do Estado, permanecendo abstrato enquanto
não houver a violação de uma norma penal, sendo que após a transgressão dela, “surge
a pretensão punitiva do Estado visando a aplicação da lei penal (jus persequendi)”
(BARETTA, 2009, p. 73).
Assim, a ação penal pública é proposta pelo órgão do Ministério Público, dando
início ao processo, por meio da denúncia (TOURINHO FILHO, 2010, p. 386).
Nesse aspecto, aborda Lima (2016, p. 345) que “[...] presentes todas as condições
para regular ação penal pública, as condições de procedibilidade e os pressupostos
processuais, e, caso estejam presentes deduzirá perante o juízo competente a
pretensão [...]”.
Ainda, a ação penal pública pode ser subdividida em incondicionada, quando
o Ministério Público propõe sem a manifestação de vontade de quem quer que seja,
bem como a ação penal pública pode ser condicionada à representação do ofendido
ou de quem o represente legalmente, ou condicionado à requisição do Ministro da
Justiça, sendo esta a manifestação de vontade ministerial (TOURINHO FILHO, 2010, p.
387).
Será privada a ação penal quando houver a “[...]” transferência do direito de
acusar do Estado para o particular, pois o interesse na existência do processo e,
consequentemente da punição, é eminentemente privado (art. 100, §2º, CP) [...]”
(NUCCI, 2011, p. 593).
Destarte, a ação penal privada deve ser intentada pelo ofendido ou representante
legal, mediante queixa ou queixa-crime, permanecendo ainda ao Estado a titularidade
do direito de punir (jus puniendi) (BARETTA, 2009, p. 80).
3. PRINCÍPIOS DA AÇÃO PENAL PÚBLICA
3.1. OFICIALIDADE

A oficialidade representa que a ação penal é uma “função primordial e obrigatória
do Estado” (NUCCI, 2010, p. 101-102) sendo que:
As tarefas de investigar, processar e punir o agente do crime
cabem aos órgãos constituídos do Estado, através da polícia
judiciária, do Ministério Público e do Poder Judiciário. A
Constituição Federal assenta as funções de cada uma das
instituições encarregadas de verificar a infração penal,
possibilitando a aplicação da sanção cabível.

112):

Tourinho Filho explica sobre o exercício da ação penal e a oficialidade (2002, p.

Daí dizer-se que o Ministério Público tem o exercício da ação
penal, mas esta não lhe pertence, e sim ao Estado. Aí está,
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pois, o princípio da oficialidade. Quem propõe a ação penal
pública incondicionada é um órgão do Estado, o Ministério
Público. Órgão “oficial”, órgão do Estado, portanto.
Assim, o Ministério Público tem o escopo de representar o Estado vez que “[...]
a ação penal pertence ao Estado. Como este não pode estar em juízo, dada a sua
qualidade de pessoa jurídica, institui órgãos com essa finalidade” (TOURINHO FILHO,
2002, p. 112).
3.2. INDIVISIBILIDADE

O princípio da indivisibilidade está previsto no artigo 48 do Código Processual
Penal onde “a queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de
todos, e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade”.
Assim, por meio desse princípio, o Estado não pode escolher quem será o
acusado (NUCCI, 2010, p. 108):
[...] Se o Estado lhe permitiu o exercício do direito de ação
– lembrando-se sempre que o direito de punir é monopólio
estatal e não é transmitido ao particular nesse caso – tornase natural a exigência de que não escolha quem será acusado,
evitando-se barganhas indevidas e vinganças mesquinhas
contra um ou outro.
Conforme Tourinho Filho (2002, p. 114-115) a ação penal “[...] abrange todos
aqueles que cometeram a infração[...]”, e “[...] deve ser proposta em relação a todos
aqueles que cometeram a infração”.
A possibilidade de fracionamento é restrito à ação penal privada, sendo
impossível na ação penal pública, conforme decidiu o Superior Tribunal Federal no
Recurso Ordinário em Habeas Corpus 111.211 Minas Gerais, julgado em 30/10/2012.
3.3. INTRANSCENDÊNCIA

Esse princípio aduz que “a ação penal não pode transcender a pessoa a quem foi
imputada a conduta criminosa” (NUCCI, 2010, p. 102).
Tal princípio desdobra-se do princípio da pessoalidade da pena (MENDONÇA
FÉLIX, et all, 2013, p. 207), contido no artigo 5°, inciso XLV da Constituição Federal,
onde:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade,
nos termos seguintes:
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[...]
XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado,
podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do
perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos
sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do
patrimônio transferido.
De outra banda, “a ação penal é proposta apenas em relação à pessoa ou às
pessoas a quem se imputa a prática da infração” (TOURINHO FILHO, 2002, p. 115)
3.4. INDISPONIBILIDADE

De acordo com esse princípio “[...] uma vez ajuizada, não pode dela desistir
o promotor de justiça (art. 42, CPP)”, modalidade em que pode-se encontrar uma
exceção ao princípio (NUCCI, 2010, p. 101):
Logicamente, hoje, já existem exceções, abrandando o
princípio da obrigatoriedade, tal como demonstra a suspensão
condicional do processo, instituto criado pela Lei 9.099/95,
bem como a possibilidade de transação penal autorizada pela
própria Constituição (art. 98, I).
Nesse sentido, afirma Tourinho Filho (2002, p. 112-113):
Já demos um avanço. Na verdade, em se tratando de infração
penal de menor potencial ofensivo, assim consideradas as
contravenções e os crimes apenados no máximo com 1 ano,
dês que não subordinados a procedimentos especiais, será
possível a disponibilidade do processo, a teor do art. 76 da
Lei 9.099/95, uma vez que se realize a “transação” entre
acusador e acusado. Posteriormente, já em meados de 2001,
avançamos mais ainda. O art. 2º da Lei n. 10.259, de 12-72001, ampliou o conceito de “infração de menor potencial
ofensivo” considerando como tal aquela não sujeita a pena
superior a 2 anos, pouco importando se subordinada ou não
a procedimento especial (Tourinho Filho, 2002, p. 113).
Assim sendo, a exceção a este princípio seria a Lei dos Juizados Especiais
Criminais, Lei 9.099/95, podendo existir transação entre o acusador e acusado
(TOURINHO FILHO, 2002, p. 112-113).
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3.5. PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE OU LEGALIDADE

O princípio da obrigatoriedade advém da combinação dos princípios da legalidade
penal (NUCCI, 2010, p. 100), conforme segue:
Decorre da conjugação do princípio da legalidade penal
associado aos preceitos constitucionais que conferem a
titularidade da ação penal exclusivamente ao Ministério
Público e, em caráter excepcional, ao ofendido. Dispõe a
legalidade que não há crime sem prévia lei que o defina, nem
pena sem prévia lei que a comine, razão pela qual podemos
deduzir que, havendo tipicidade incriminadora, é imperiosa a
aplicação da sanção penal a quem seja o autor da ação penal.
Não trata de mera faculdade do Poder Judiciário aplicar a lei
penal ao caso concreto, embora saibamos que, atento ao
princípio do devido processo legal, não poderá haver sansão
sem que exista processo.
No entanto, sopesa Ferreira Cabral (2017, p. 39-40):
A obrigatoriedade não pode ser vista como se fosse uma
imposição cega de fazer a mesma coisa sempre e a todo custo,
inclusive, contra os próprios objetivos que fundamentaram o
princípio da legalidade. A ideia importante da obrigatoriedade
é a de que não pode o Ministério Público, sem justa causa,
simplesmente abrir mão de dar uma resposta às investigações
penais maduras e viáveis que se encontram em seu poder.
A respeito, o princípio da obrigatoriedade não pode ser encarado como uma
imposição, havendo a possibilidade dos acordos de não persecução penal pelo
Ministério Público (FERREIRA CABRAL, 2017, p. 39-40).
Nesse passo, o princípio da obrigatoriedade restou mitigado pelo acordo de não
persecução penal (LIMA, 2019, p. 05), com a adoção do princípio da oportunidade,
que será debatido mais adiante.
Dessa maneira, o instituto da negociação da sentença criminal está adaptado
aos quesitos de obrigatoriedade da ação penal, ao passo em que se refere a um novo
modelo de procedimento, “em que a persecução permanece obrigatória, apenas o
tempo de conclusão do processo e a maneira de exercício das garantias processuais
serão afetadas pela concordância do réu” (BRANDALISE, 2016, p. 236).
4. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL

O acordo de não persecução penal possui previsão no artigo 28-A do Código
Processual Penal, onde:
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Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o
investigado confessado formal e circunstancialmente a
prática de infração penal sem violência ou grave ameaça
e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério
Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde
que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do
crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa
e alternativamente:
[...]
Considerando a recente introdução do acordo de não persecução penal na
legislação processual penal, tal instituto deve ser interpretado sistematicamente com
o arcabouço jurídico brasileiro existente, valendo se de interpretações doutrinária ou
jurisprudencial, objetivando atingir as peculiaridades procedimentais inerentes, bem
como desonerar o sistema judicial-penal (BARBUGIANI, CILIÃO, 2020, p. 36-37).
O acordo de não persecução penal pode ser considerado como um negócio
jurídico processual celebrado entre o Ministério Público e o investigado, com o
objetivo de se buscar a economia processual e o desencarceramento, haja vista que
o referido acordo obsta o oferecimento da denúncia, a instauração penal e posterior
imposição de pena privativa de liberdade (MARQUES, ROCHA, 2020, p. 07).
Nesse mister, as cláusulas do acordo substanciam “medida de responsabilização
do investigado confesso, em nítida resposta despenalizante e consoante com os
reclamos atuais de minimalização da resposta jurisdicional por meio da persecução
penal em juízo” (SUXBERGER, 2017, p. 102).
Assim, o instituto despenalizador do acordo de não persecução penal, buscou
revestir o sistema penal de maior racionalidade, com uma “[...] resposta mais rápida
aos crimes menos graves, respeitando sempre a autonomia da vontade do investigado
e a ampla defesa, garantida pela indispensabilidade da defesa técnica [...]” (DOWER;
Ó SOUZA; 2017, p. 119-220), e trazendo ao Ministério Público e ao Poder Judiciário
uma maior dedicação aos crimes mais graves.
Dado isso, a natureza jurídica das condições impostas no acordo, ou seja, a
prestação de serviços à comunidade e a prestação pecuniária, possuem caráter penal
(MARQUES, ROCHA, 2020, p. 07).
É inexigível ao investigado o compromisso à contribuição probatória, ao contrário
do que ocorre com os acordos de colaboração premiada e o acordo de leniência
(MARQUES, ROCHA, 2020, p. 07).
Assim, o que diferencia o acordo de não persecução penal dos demais institutos
de direito premial, é que ele não está condicionado a nenhum proveito para a
investigação, mas exige-se a mera confissão (CAMBI, et all, 2021, p. 1016).
5. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS

Marques e Rocha (2020, p. 07-12) enfatizam cinco pressupostos objetivos que
devem estar presentes para que o Ministério Público formalize por escrito o acordo
de não persecução penal, consensualmente com o investigado e seu defensor.
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Por outro lado, Barbugiani e Cilião (2020, p. 31) apontam quatro requisitos
objetivos do instituto, sendo eles: 1) infração penal despido de violência ou grave
ameaça; 2) pena mínima inferior a quatro anos; 3) não ser crime praticado no âmbito
de violência doméstica ou familiar, contra a mulher por razões da condição de sexo
feminino; e, 4) ser incabível a transação penal.
Alinhados aos autores retro, na ótica de Marques e Rocha (2020, p. 07-08) o
primeiro pressuposto objetivo refere-se à pena mínima fixada para o delito, sendo
elas “inferiores a quatro anos, consideradas, nesse cálculo, as causas de aumento e
diminuição aplicáveis ao caso concreto”.
Nessa guisa, preceitua o artigo 28-A, parágrafo 1º, do Código Processual Penal:
“§ 1º Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste
artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso
concreto”.
Ainda em sintonia, a segunda formalidade objetiva requer que o delito não tenha
sido cometido com violência nem grave ameaça (MARQUES, ROCHA, 2020, p. 08).
Deslocado dos primeiros autores, Marques e Rocha (2020, p. 09) pisam que há
um terceiro preceito objetivo, compreendido em não ser a hipótese de arquivamento
do inquérito policial, sendo imprescindível o Ministério Público analisar previamente
sobre a viabilidade de propositura da ação penal.
Ainda, esclarecem que a proposta de transação penal não é uma alternativa ao
pedido de arquivamento, mas que “ela somente poderá ocorrer após o Ministério
Público realizar um juízo prévio capaz de convencê-lo da viabilidade de propositura da
ação penal” (MARQUES, ROCHA, 2020, p. 09).
Em seguida, têm-se como o quarto requisito objetivo a confissão formal e
circunstanciada da prática delituosa pelo investigado, perante a autoridade policial ou
posteriormente, diante da Promotoria de Justiça, de forma detalhada, esclarecedora
sobre quem, quando, onde, por que e como foi executado o crime (MARQUES, ROCHA,
2020, p. 09-10).
Já o quinto pressuposto objetivo exige que a infração penal não tenha sido
praticada contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino ou realizados no
âmbito de violência doméstica ou familiar, conforme artigo 28-A, parágrafo 2º, inciso
IV, do Código Processual Penal.
De outra banda, no que tange aos critérios subjetivos, os autores Barbugiani e
Cilião (2020, p. 31) destacam três pressupostos subjetivos:
1) não possuir o beneficiário antecedentes relevantes (sendo
excluído no caso de reincidência ou de conduta criminal
habitual); 2) não ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco)
anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo
de não persecução penal, transação penal ou suspensão
condicional do processo; e, 3) ter efetuado uma CONFISSÃO
CIRCUNSTANCIADA.
Já os autores Marques e Rocha (2020, p. 11-12) frisam quatro pressupostos
subjetivos, sendo o primeiro exigido que o investigado não seja reincidente, isto é,
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que este não tenha “sofrido condenação criminal com trânsito em julgado em período
igual ou inferior a cinco anos”.
Já o segundo requisito subjetivo destacado, pressupõe que o investigado não
possua conduta criminosa habitual, reiterada ou profissional (MARQUES, ROCHA,
2020, p. 11-12).
Por sua vez, o terceiro requisito subjetivo aduz que o investigado não tenha se
beneficiado nos cinco anos anteriores à prática delituosa, de acordo de não persecução
penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (MARQUES, ROCHA,
2020, p. 12).
Por fim, o quarto pressuposto subjetivo consiste na concordância dos termos do
acordo pelo investigado, na presença de seu defensor, consistindo a sua manifestação
de vontade em “personalíssima, voluntária, formal, tecnicamente assistida e
vinculante” (MARQUES, ROCHA, 2020, p. 12).
Quanto à voluntariedade nas negociações, esta não se encontra maculada, pois
o acordo não tem o intento de coagir o a pessoa arguida, conforme Brandalise (2016,
p. 236):
“[…] a voluntariedade não se encontra prejudicada pelo fato
de que, em o arguido não aceitando a negociação, ter de
ser processado e, eventualmente, sofrer uma sanção mais
gravosa do que a que lhe fora proposta. Isto porque o exercício
do jus persequendi é lícito e integra uma das esferas de poder
estatal; logo, não pode uma atividade lícita ser utilizada como
pretexto para afastamento do instituto sob o argumento de
que ela coage o arguido”.
6. PRINCÍPIO DA OPORTUNIDADE

A intenção de se implantar o princípio da oportunidade no processo penal
brasileiro, remonta à regulamentação do instituto da não persecução penal feita pelo
Conselho Nacional do Ministério Público (LIMA, 2019, p. 08-09), precedido à Lei n°
13.964 de 24 de dezembro de 2019.
Partindo disso, o princípio da oportunidade confere poderes ao membro do
Ministério Público para analisar a possibilidade de propor o acordo de não persecução
penal ao investigado, abstendo-se de oferecer a denúncia, que instauraria o processo
penal (LIMA, 2019, p. 07).
Com o princípio da oportunidade, a punição será atribuída de forma proporcional
ao fato, onde será analisado cada caso individualmente (MELO, 2017, p. 161).
7. DIREITO COMPARADO

Na Alemanha, o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública é relativizado,
dando vez ao princípio da oportunidade, hipótese pela qual a figura do juiz de instrução
é abolido, dando mais ênfase ao Ministério Público (LIMA, 2016, p. 37).
Nesse sentido, ressalta ARAS (2017, p. 17):
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O princípio da oportunidade está necessariamente ligado à
ideia de intervenção mínima. Permitindo-se ao Ministério
Público maior liberdade de decidir quando oferecer a
denúncia ou não, facilita-se a intervenção penal mínima, sem
abandonar-se o dever de defesa da sociedade.
Ainda na Alemanha, “[...] o Ministério Público é quem decide sobre a instauração
da ação penal ou arquivamento do inquérito, sem intervenção do juiz, sendo previstos,
neste último caso, recursos à chefia do parquet e ao Judiciário por parte do lesado”
(LIMA, 2016, p. 38).
O acordo penal sem a previsão legal iniciou-se pela prática de Promotores e
Juízes, tendo sido reconhecida essa possibilidade pela Suprema Corte alemã, desde
que ele fosse “[...] público, transparente e formalizado, já que, anteriormente, os
acordos realizados eram informais e baseados apenas na confiança” (FERREIRA
CABRAL, 2017, p. 27-29).
De outra banda, na França, o começo da aplicação do acordo de não persecução
penal sem a devida previsão legal, provocou desenfreados negócios jurídicos, sendo
que, ao contrário do sistema brasileiro, com a edição da Resolução do Conselho
Nacional do Ministério Público, é possível evitar a “[...] profusão desordenada de
acordos, com violações ao princípio da igualdade” (FERREIRA CABRAL, 2017, p. 2627).
Nos Estados Unidos, as negociações criminais passaram a ser conhecidas após a
Guerra Civil, pois, com o aumento populacional nas cidades, as taxas de criminalidade
cresceram, e, em razão disso, os tribunais de apelação passaram a documentar os
acordos, os quais se tornaram uma válvula de escape para solucionar os casos (WALSH;
LOPES JR., 2019, p. 77).
Nos Estados Unidos existem dois modelos de negociações de sentenças de
criminais sendo uma delas pela “[...] pela declaração de culpa do acusado (guiltyplea,
mode do pleabargaining) ou pela declaração de que não haverá contestação da
acusação (nolocontendere)” (BRANDALISE, 2016, p. 65).
Por conseguinte, nas negociações americanas de sentenças criminais podem
acontecer pela assunção da culpa pelo acusado ou pela declaração de que ele não
contestará da acusação (BRANDALISE, 2016, p. 65).
Outra questão é que os acordos realizados na justiça americana não exigem
nenhum padrão de evidência ou prova, sendo que “o promotor oferece uma suspensão
do processo em troca de uma confissão de culpa e o réu decide se aceita ou não
o acordo sem conhecer o mérito do seu caso”, restando vedado aos promotores
ameaçá-lo ilegalmente para garantir a negociação (WALSH; LOPES JR, 2019, p. 78).
Susanne Kobor (apud BRANDALISE, 2016, p. 74-75) expõe críticas quanto aos
acordos firmados nas cortes americanas conforme segue:
a) a plea bargaining é vista como um abuso do sistema
criminal, já que a base fática é negligenciada sem maiores
preocupações (disregard of factual basis requirement)
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pelo que se limita à resolução de casos, não a analisar a
verdadeira responsabilidade do acusado, e funciona a partir
de uma ameaça a ele, sem a necessidade de que haja prova
formalmente constituída para tanto, em detrimento da
investigação e da demonstração de culpa. Existente, portanto,
o temor que haja condenação de inocentes mediante acordo,
pelo tão só fato de que o acusado pode preferi-lo para logo
livrar-se da responsabilidade e, mais ainda, livrar-se do risco
que um processo impõe;
b) maior poder estabelecido em prol do órgão acusatório pois
pode haver manipulação da acusação para o acordo (como
na overcharging, que pode ser vertical, com uma qualificação
jurídica do fato a maior do que a praticada ou com inclusão
de consequências jurídicas mais gravosas ao acusado; e/ou
horizontal, com a inclusão de tantos fatos quantos possíveis
dentro daquilo que vem afirmando na investigação) ou
recomendações de sentença mais gravosas, especialmente
porque não é possível modificar a acusação quando houver
a emissão do indictment ou do information. Além disto, não
há a obrigação da acusação divulgar qualquer prova da qual
tenha conhecimento e que possa beneficiar a acusação.
c) um enfraquecimento defensivo (weak position of defense)
já que haveria poucas possibilidades da defesa, na medida
daquilo que já fora apresentado sobre o poder concedido ao
prosecutor.
d) o poder em prol do juízo (judicial power), pois pode o
acusado receber uma pena mais exacerbada frente àquela
que receberia na finalização do acordo, o que seria uma
punição por ter o acusado optado pela utilização de direitos,
o que seria absolutamente atentatório ao sistema.
A rapidez procedimental pode induzir a existir uma pena sem processo e sem
juiz, haja vista que “[...] a garantia do juiz pode ficar reduzida ao papel de mero
“homologador” de acordos, muitas vezes feitos às portas do Tribunal (nos Estados
Unidos, acordos assim superam 90% dos meios de resolução de casos penais)” (LOPES
JR; ROSA; 2018, p. 25).
Ademais, as partes podem chegar a um resultado mais célere e econômico
através de barganhas, onde o promotor oferece uma acusação mais branda se o réu
abrir mão do processo por inteiro e admitir a sua culpa (WALSH; LOPES JR, 2019, p.
78).
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A chegada da Lei n° 13.964 de 2019, instituidora e regulamentadora do acordo
de não persecução penal na legislação procedimental penal brasileira, superou a
sua falta legislativa, reforçando o inicial intento do Conselho Nacional do Ministério
Público.
Tal acordo, visa agilizar a prestação jurisdicional, oportunizar a eficiência e
economia processual, evitando o encarceramento desnecessário e priorizando os
casos mais graves para a via do processo penal.
Em virtude de ser um instituto novo na legislação pátria, pode-se afirmar que
a doutrina está amadurecendo os conceitos sobre o acordo de não persecução
penal, sendo salutar aprofundar o seu debate e análise, visando primordialmente
instrumentalizar esse conhecimento à prática forense, fortalecendo a função
institucional do Ministério Público.
REFERÊNCIAS

AGUIAR, David Kerber de; GUARAGNI, Fábio André. Princípio Da Obrigatoriedade E Sua
Releitura À Luz De Uma Justiça Penal Negociada Aplicável Aos Delitos Econômicos. MP,
Justiça e Sociedade: vol. 2. Organizador: Eduardo Cambi. Curitiba: Escola Superior do
MPPR, 2021. Livro digital. Disponível em: <https://escolasuperior.mppr.mp.br/arquivos/
Image/publicacoes/MP-Justica-Sociedade-volume2.pdf>. Acesso em 06 maio 2022.
ARAS, Vladimir. Acordos penais no Brasil: uma análise à luz do direito comparado. In:
CUNHA, Rogério Sanches; BARROS, Francisco Dirceu; FERREIRA CABRAL, Rodrigo Leite
(org.). Acordo de Não Persecução Penal. Salvador: Juspodvm, 2017.
BACHINSKI, Carlos. Latim: língua e direito vivos: Síntese para operadores do direito. 2ª
ed. Curitiba: Juruá, 2009.
BARBUGIANI, Fernando Augusto Sormani; CILIÃO, Ellen Crissiane de Oliveira. A Audiência
de Homologação Judicial – Requisito Essencial de Validade do Acordo de Não Persecução
Penal? MP, Justiça e Sociedade: vol. 1. Organizador: Eduardo Cambi. Curitiba: Escola
Superior do MPPR, 2020. Livro digital. Disponível em: <https://escolasuperior.mppr.
mp.br/arquivos/Image/publicacoes/MP_Justica_e_Sociedade_Volume1.pdf>. Acesso em
06 maio 2022.
BARETTA, Gilciane Allen. Direito Processual Penal, parte I. Coordenação Luiz Regis Prado.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009.
BRANDALISE, Rodrigo da Silva. Justiça Penal Negociada: negociação de sentença criminal
e princípios processuais relevantes. Curitiba: Juruá, 2016.
BARROS, Francisco Dirceu; ROMANIUC, Jefson. Constitucionalidade do acordo de não
persecução penal. In: CUNHA, Rogério Sanches; BARROS, Francisco Dirceu; FERREIRA
CABRAL, Rodrigo Leite (org.). Acordo de Não Persecução Penal. Salvador: Juspodvm, 2017.

181

MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume III

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. DOU de 05.10.1988.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>.
Acesso em 06 maio 2022.
CAMBI, Eduardo Augusto Salomão; LIMA, Diogo de Araujo; NOVAK, Mariana Sartori.
Acordo de Não Persecução Cível. Direito, Justiça & Sociedade: Estudos em Homenagem
à Criação da Escola Judicial do Paraná. Coord. NETTO, José Laurindo de Souza. NOGUEIRA,
Ramon de Medeiros. GIACOIA, Gilberto. CAMBI, Eduardo Augusto Salomão. Org.
FOGAÇA, Anderson Ricardo. GARCEL, Adriane. Curitiba:
Editora Clássica, 2021.
Disponível em: <https://escolasuperior.mppr.mp.br/arquivos/Image/publicacoes/obra_
ejud1a2b3c4d5e.pdf>. Acesso em: 06 maio 2022.
CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, BRASIL, Resolução nº 181/2017 (alterada
pela Resolução nº 24/2018). Disponível em: <https://www.cnmp.mp.br/portal/images/
Resolucoes/Resoluo-181-1.pdf>. Acesso em maio 2022.
______. Código de Processo Penal. Decreto-Lei n° 3.689, de 03 de outubro de 1941.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm>. Acesso
em 06 maio 2022.
DOWER, Patrícia Eleutério Campos. Ó SOUZA, Renee do. Algumas respostas sobre o
acordo de não persecução penal. In: CUNHA, Rogério Sanches; BARROS, Francisco Dirceu;
FERREIRA CABRAL, Rodrigo Leite (org.). Acordo de Não Persecução Penal. Salvador:
Juspodvm, 2017.
FARIA, Ernesto. Dicionário Escolar Latino-Português. 4ª Ed. Ministério de Educação e
Cultura. Editora Artes Gráficas Gomes de Souza S.A., 1967.
FERREIRA CABRAL, Rodrigo Leite. Um panorama sobre o acordo de não persecução
penal (art. 18 da resolução 181/17 do CNMP). In: CUNHA, Rogério Sanches; BARROS,
Francisco Dirceu; FERREIRA CABRAL, Rodrigo Leite (org.). Acordo de Não Persecução
Penal. Salvador: Juspodvm, 2017.
KOEHLER, Pe. Henrique S. J. Dicionário Escolar Latino-Português. 1ª Ed. Editora Globo S.
A., Porto Alegre-RS, 1959.
LIMA, Marcellus Polastri. Ministério Público e Persecução Criminal. 5ª ed. Salvador:
Juspodivm, 2016.
LIMA, Marcellus Polastri. O Acordo de Não Persecução Penal no Processo Penal Brasileiro.
Revista Magister de Direito Penal e Processual Penal. Porto Alegre: Ed. Lexmagister. v.87,
p.05-20, dez./jan. 2019.
LOPES JR., Aury; ROSA, Alexandre Morais da. Com delação premiada e pena negociada,
direito penal também é lavado a jato. In: COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda (org.);

182

MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume III

LOPES JR., Aury; ROSA, Alexandre Morais da. Delação premiada no limite: a controvertida
justiça negocial made in Brazil. Florianópolis: Emais, 2018.
LUFT, Celso Pedro. Minidicionário Luft. Colaboradores Francisco de Assis Barbosa, Manuel
da Cunha Pereira: organização e supervisão Lya Luft. São Paulo, editora Ática, 2000.
MARQUES, Oswaldo Henrique Duek. ROCHA, Silvio Luís Ferreira da. Acordo de Não
Persecução Penal e Suas Repercussões no Âmbito Administrativo. Revista Magister de
Direito Penal e Processual Penal. Porto Alegre: Ed. Lexmagister. v.95, p.05-17, abr./maio
2020.
MAZZILLI, Hugo Nigro. Manual do promotor de justiça. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 1991.
MELO, André Luis Alves de. Da Não Obrigatoriedade da Ação Penal Pública. In: CUNHA,
Rogério Sanches; BARROS, Francisco Dirceu; FERREIRA CABRAL, Rodrigo Leite (org.).
Acordo de Não Persecução Penal. Salvador: Juspodvm, 2017.
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. 6ª ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010.
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral, parte especial. 8ª ed.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011.
___________. Supremo Tribunal Federal. Recurso Ordinário em Habeas Corpus 111.211
Minas Gerais. Reclamante: Antônio Carlos de Souza, José Donizete do Couto, Fábio
Roberto da Silva Meira. Reclamado: Tribunal Superior Eleitoral. Relator Ministro Luiz Fux.
Primeira Turma. Julgado em 30/10/2012, DJ 20/11/2012.
SUXBERGER, Antonio Henrique Graciano. O Acordo de Não Persecução Penal: Reflexão a
Partir da Inafastabilidade da Tutela Jurisdicional. In: CUNHA, Rogério Sanches; BARROS,
Francisco Dirceu; FERREIRA CABRAL, Rodrigo Leite (org.). Acordo de Não Persecução
Penal. Salvador: Juspodvm, 2017.
TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo penal. São Paulo: Saraiva,
2002.
TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal, volume 1. 32ª ed. rev. e atual. São
Paulo: Saraiva, 2010.
TURNER, Jenia. Plea bargain across the borders. New York: Aspen Publisher, 2009.
WALSH, Dylan; LOPES JR., Aury. Por que os Tribunais Criminais dos Estados Unidos São Tão
Dependentes da Plea Bargaining? Revista Magister de Direito Penal e Processual Penal.
Porto Alegre: Ed. Lexmagister. v.89, p.76-81, abr./maio 2019.

183

MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume III

SOBRE A APLICABILIDADE DO CRIME DE DESACATO E SUA RELAÇÃO COM O
PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA
Everton de Paula1
RESUMO: A presente pesquisa tem por objetivo analisar a partir de fontes

normativas e jurisprudenciais, se há uma incompatibilidade do crime de desacato
com a ordem constitucional pátria, sobretudo porque o tema ainda não foi pacificado,
havendo decisões que acolhem tal entendimento e decisões no sentido contrário.
Sendo assim, fora trazido um breve histórico do crime de desacato em nosso país,
apresentando adiante os dois pontos de vista sobre o tema e por fim, uma ponderação
hermenêutica de variados pontos da legislação vinculada. Concluiu-se que o crime de
desacato é plenamente acolhido pelo ordenamento pátrio, estando salvaguardado
pela Constituição, sendo um contrassenso que se mantenham decisões distintas,
sobretudo porque mesmo o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição
Federal, já se manifestou sobre o tema.
PALAVRAS-CHAVE: Constituição Federal; Ministério Público; crime de desacato;

inconstitucionalidade; hermenêutica.
INTRODUÇÃO

Este trabalho se originou a partir das experiências pessoais do autor durante
dois anos de estágio de graduação em Direito na 1ª Vara Criminal de Ponta Grossa/PR,
onde pode através do contato e análise de processos, identificar posições antagônicas
nas teses da defesa e acusação e decisões de magistrados em relação a possibilidade
do processamento e julgamento de condutas pela prática do crime previsto no art.
331 do Código Penal (crime de desacato).
É possível identificar essas duas posições, baseadas na tese de incompatibilidade
ou não entre o Código Penal e as disposições firmadas no Pacto de São José da Costa
Rica, do qual o Brasil é signatário. Essa discussão se verifica dentro e fora da academia,
sendo que tal entendimento não se encontra pacificado, sendo de elevada importância
fazer um exame crítico sobre essa situação, ponderar as argumentações, e por fim, a
partir do que se pode definir como maiêutica, contribuir uma vez mais para o debate.
Sobre o tema, diversos textos foram publicados nos últimos anos (GOMES,
GONÇALVES, 2016; GUERRA, MARCOS, 2018; OLIVEIRA, ROCHA, 2019, LAURENTIS,
CONCI, 2021, entre outros), em sua maioria discutindo a não manutenção do crime
de desacato, havendo uma justificativa social muito importante, na medida em que o
entendimento pela inconstitucionalidade ou incompatibilidade do crime previsto no
art. 331 do Código Penal, e o Pacto de São José da Costa Rica, gera a conclusão pela
abolitio criminis, produzindo efeitos penais e sociais de vulto e, em uma outra ótica,
legitima o poder de punir do Estado.

1
Estagiário de Graduação em Direito da 6ª Promotoria de Justiça de Ponta Grossa/PR;
Acadêmico de Graduação em Direito do 9º período da UNISECAL – Ponta Grossa/PR
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1. DESENVOLVIMENTO

O presente trabalho foi elaborado a partir da revisão de bibliografia e consulta a
atos normativos, buscando uma análise qualitativa, utilizando-se do método dedutivo
e leitura sistemática da legislação, tendo como ponto de partida o processo da
observação participante (como estagiário do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
– 1ª Vara Criminal de Ponta Grossa/PR), cujo método consiste na “coleta dados através
de sua participação na vida cotidiana do grupo que estuda” (Becker, 1994, p. 47).
2. A DEFINIÇÃO DO CRIME DE DESACATO E SEUS ANTECEDENTES HISTÓRICOS

O crime de desacato está previsto no art. 331 do Código Penal, de 1940 e a conduta
de desacatar consiste, segundo Guilherme de Souza Nucci (2017, p. 1184) em “(...)
desprezar, faltar com o respeito ou humilhar”. O objeto da conduta é o funcionário.
Pode implicar qualquer tipo de palavra grosseira ou ato ofensivo contra a pessoa que
exerce função pública, incluindo ameaças e agressões físicas.”. É imprescindível que o
ato seja realizado contra funcionário público quando em exercício, ou em função dela.
No mesmo sentido, Nelson Hungria (1953, v. IX, p. 424), de forma mais ampla, diz que
essa conduta consiste em “(…) grosseria, falta de acatamento, podendo consistir em
palavras injuriosas, difamatórias ou caluniosas, vias de fato, agressão física, ameaças,
gestos obscenos, gritos agudos, etc.”
Quanto a quem seja o sujeito ativo e passivo, entende-se que sujeito ativo é
qualquer pessoa, sem exigência de condições pessoais, em relação ao sujeito passivo,
tem-se que é o próprio Estado, de forma imediata, pois o ato atenta contra seus
agentes que atuam em seu nome, sendo os funcionários, objeto mediato da conduta
ilícita.
Sendo um crime cometido de forma livre, por meio de gestos, palavras,
manifestações de qualquer natureza, não se admite a modalidade culposa, exigindose o dolo específico de desmerecer o funcionário público no exercício de sua atividade.
Segundo Luiz Regis Prado (2015, p. 515):
A punição ao crime de desacato teve origem no Direito antigo,
inclusive no Direito romano, quando se reprimiam as injúrias
perpetradas contra magistrados no exercício de suas funções
como injúrias agravadas. Assim, a injúria perpetrada contra
magistrado era classificada de iniuria atrox, sujeitando o
agente a pena capital, quando pertencente a classe dos
humilatores. Na Idade Média, os práticos mantiveram esse
ensinamento, passando a ofensa direcionada a sacerdotes
também a ser considerada como iniuria atrox. Verifica-se,
ainda, que surgiu entre os práticos a controvérsia sobre se a
tutela penal deveria recair também sobre o delito perpetrado
contra magistrado que não estivesse no exercício das suas
funções e na hipótese de que as ofensas não tivessem relação
com o exercício funcional. A evolução do instituto foi sentida
no Código francês de 1820, quando a ofensa direcionada a
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certas categorias de funcionários passou a ser classificada
como crime autônomo, com o nomen juris de outrage, no que
foi seguido pelo Direito italiano, em que a figura passou a ser
conhecida por oltraggio.
Os antecedentes jurídicos do crime de desacato no Brasil remontam às
Ordenações Filipinas, que punia a conduta de menosprezar por gestos ou palavras
autoridades públicas, entretanto, da mesma forma que mais tarde no Código Criminal
de 1830, não havia distinção técnica entre os tipos de injúria e desacato. No Livro
V das Ordenações Filipinas, a responsabilidade por tais condutas estavam previstas
nos títulos 49 e 50, com as seguintes redações: “Dos que resistem ou desobedecem
aos Oficiais da Justiça, ou lhes dizem palavras injuriosas.” e “Livro 5 Tit. 50: Dos
que fazem ou dizem injúrias aos Julgadores ou a seus Oficiais”, reservando-se as
respectivas reprimendas penais. Mais tarde, com a edição do Código Criminal de
1830 no Primeiro Reinado, a redação passou a definir essa conduta igualmente não
como delito autônomo, mas participante do tipo de “injúria”, sendo uma “injúria
agravada’’, conforme disposições do art. 237, c.c art. 230 do referido diploma. O
sucedâneo do Código de 1830, o Código Penal dos Estados Unidos do Brasil, foi o
primeiro a transformar essa conduta no crime de desacato propriamente dito (art.
134). Segundo João Vieira de Araújo (2004, 85) o crime de desacato corresponderia a
“(…) injuria atrox ou a injuria realis-vel in officio, vel propter officium”. Na sequência, o
Código Penal atual manteve a autonomia do tipo penal, com uma majoração da pena
em relação às disposições anteriores.
3. O CRIME DE DESACATO E SUA (IN) APLICABILIDADE

A principal crítica no que diz respeito à inaplicabilidade do crime de desacato
é a sua incompatibilidade, em tese, com o art. 13 do Pacto de São José da Costa
Rica, pacto também conhecido como Convenção Americana de Direitos Humanos.
O Pacto de São José da Costa Rica surgiu como esforço regionalizado em busca de
um direito internacional direcionado a proteção dos direitos humanos, seguindo o
movimento de internacionalização e formalização de tratados, ante a urgência de se
discuti-los quando do término da 2ª Guerra Mundial, que marcou o momento mais
mortal e brutal da história da humanidade, atribuído conjuntamente não só aos
horrores próprios da guerra, como atitudes perversas de controle social de judeus na
Alemanha Nazista, com uso de câmaras de gás e segregação em guetos, em campos de
concentração e normalização do trabalho forçado, além das brutalidades de eventos
como o Holodomor, na União das Repúblicas Soviéticas, resultando em um período
com um salto extraordinário quanto a violação de direitos humanos.
Este pacto foi assinado pelo Brasil na Conferência Especializada Interamericana
sobre Direitos Humanos, em São José de Costa Rica, em 22.11.1969, sendo ratificado
pelo Brasil em 25.09.1992, por meio do Decreto 678/1992. A ratificação do pacto
se deu quando o Brasil já estava sob a égide da Constituição de 1988. Ao ratificar,
afirmou-se a validade do documento para o território brasileiro, sendo a partir daí,
um instrumento plenamente aplicável, considerando a voluntariedade do país em
assumir as obrigações e direitos previstos.

186

MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume III

Após análises de juristas e operadores do direito, já após a promulgação da
Constituição de 1988, percebeu-se que não se poderia permitir que a garantia dos
novos direitos resguardados seguissem à moda de velhas instituições. Deste esforço,
surge a Emenda nº 45/ 2004, chamada de “A Reforma do Judiciário”, que modificou
e acrescentou redações e artigos. Para o presente trabalho, ressalta sobremaneira a
importância o art. 5º, §3º, que estabelece que tratados e convenções internacionais
sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em
dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes
às emendas constitucionais. Assim, cabe em primeiro, analisar qual a posição da
Convenção Americana de Direitos Humanos em nosso país.
Em consulta, foi possível verificar que não houve até o momento, ratificação
formal da convenção na modalidade indicada pelo art. 5º, §3º, e, nesta medida, devese concluir que tal convenção tem, a partir do entendimento do Supremo Tribunal
Federal firmado desde o julgamento Recurso Extraordinário nº (RE) nº 466.3432, uma
posição normativa supralegal, não tendo força normativa de Emenda Constitucional,
mas status superior ao das leis federais, daí a discussão sobre a incompatibilidade,
ante a assinatura e ratificação da referida convenção, em relação ao crime de desacato,
que está previsto em lei federal.
4. ENTRE DESACATO E PODER

A partir de seu histórico, nota-se que o problema do crime de desacato está
ligado à noção de autoridade. Em um Estado, qualquer que seja o regime adotado,
totalitarismo ou democracia, os agentes de Estado e os governados sempre estarão
interessados sobre em que medida uma autoridade é legítima e em quais momentos
deve ser confrontada esta noção, sobretudo quando esta se ampara em princípios
morais, éticos e jurídicos arbitrários. É difícil que exista um Estado sem autoridade,
na medida em que por meio dela as ações são realizadas, as ações só são ações
porque antes se legitimaram através do conceito de autoridade. A autoridade pode
ser compreendida de várias maneiras e está presente em diferentes posições sociais:
há a autoridade do pároco em relação aos fiéis, do pai e da mãe em relação aos
filhos, do prefeito em relação aos seus subordinados, entre outros, sendo, assim, a
autoridade um conceito de matriz sociopolítica. Não se pretende questionar aqui
o que seja autoridade, pois o assunto é muito profícuo e mesmo obscuro, tendo
admitido Hanna Arednt (1992, p. 128), por exemplo, que “tanto prática como
teoricamente, não estamos mais em posição de saber o que a autoridade realmente
é”. A autoridade, no sentido aqui apresentado, tem a noção de condição pessoal dos
agentes públicos, dotados de uma condição especial que lhes é conferida pelo Estado
exatamente na medida em que participam de parcela de sua autoridade maior, o
interesse público. Não se trata de conferir aos agentes públicos um status de homens
2
PRISÃO CIVIL. Depósito. Depositário infiel. Alienação fiduciária. Decretação da medida
coercitiva. Inadmissibilidade absoluta. Insubsistência da previsão constitucional e das normas
subalternas. Interpretação do art. 5º, Inc. LXVII e §§ 1º, 2º e 3º, da CF, à luz do art. 7º, § 7º,
da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica). Recurso
improvido. Julgamento conjunto do RE nº 349.703 e dos Hcs nº 87.585 e nº 92.566. É ilícita a
prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito
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e mulheres acima de seus concidadãos, mas tão simplesmente admitir que, sem essa
proteção especial dada pela participação da autoridade do Estado, a desobediência,
desrespeito e afronta a autoridade seriam um problema mais recorrente e portanto, a
imposição de barreiras legais mais severas em âmbito criminal se justificam, levandose em consideração que Quod raro fit, non observant legislatores3, sendo assim uma
importante escolha preventiva e repressiva.
5. AS DECISÕES

As decisões coletadas surgem quase como que de ponto de partida para a
investigação e se tratam de entendimentos diversos sobre a constitucionalidade ou
não do crime de desacato proferidas em ações penais da 1ª Vara Criminal de Ponta
Grossa/PR. Tal Vara Criminal é conjugada com a Vara do Tribunal do Júri da Comarca,
havendo dois juízes responsáveis pela 1ª Vara Criminal, um na condição de titular e
outro como substituto e presidente do Tribunal do Júri.
Ambos os julgadores embora atuem conjuntamente nesta Vara Criminal, dada
suas independências funcionais e intelectuais, nutrem pensamentos divergentes em
vários pontos, em especial a respeito da revogação ou não do crime de desacato.
Em relação a posição pela inconstitucionalidade ou mesmo incompatibilidade do
crime de desacato (art. 331 do CP) com a ordem constitucional vigente, a argumentação
sempre leva em consideração decisão do Superior Tribunal de Justiça nos autos de
RECURSO ESPECIAL Nº 1.640.084 – SP, de 2016, além do caráter supralegal do Pacto
de São José da Costa Rica, o que se pode verificar nos julgamentos das Ações Penais
nº 0002597-34.2018.8.16.0019, nº 0026791-06.2015.8.16.0019, e nº 002655027.2018.8.16.0019 Vejamos um trecho das fundamentações para absolvição nestes
processos, frente a atipicidade da conduta:
(…) o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que
os Tratados Internacionais de Direitos Humanos ratificados
pelo país e incorporados ao direito interno na forma do artigo
5º, § 2º, da Constituição Federal, têm natureza supralegal
(RE n. 466.343). Assim, a norma interna (art. 331 do Código
Penal) é incompatível com o Tratado Internacional de Direitos
Humanos, do qual o Brasil é signatário.
As decisões pela inconstitucionalidade ressaltam o entendimento reiterado da
Comissão Interamericana de Direitos Humanos de que as leis de desacato violam os
direitos à liberdade de expressão e livre manifestação do pensamento.
De outro lado interpretativo, assim como o Ministério Público local, o Juiz
Substituto da 1ª Vara Criminal de Ponta Grossa/PR entende que não houve a
revogação do art. 331 do Código Penal, sendo o crime de desacato punível. Conforme
fundamentações nos autos de ações penais nº 0025651-63.2017.8.16.0019 e nº
0037515-64.2018.8.16.0019, não há incompatibilidade da convenção com o referido
3

“Os legisladores não têm em vista aquilo que só acontece raramente.”
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artigo, sendo que:
A incriminação do desacato a funcionário público, no exercício
de sua função ou em razão dela, não visa proteger a honra
do servidor, mas o prestígio das funções públicas por ele
exercidas, sendo que: […] a missão do Direito Penal consiste
na proteção de bens jurídicos fundamentais ao indivíduo e à
comunidade. Incumbe-lhe, através de um conjunto de normas
(incriminadoras, sancionatórias e de outra natureza) definir e
punir as condutas ofensivas à vida, à liberdade, à segurança,
ao patrimônio e outros bens declarados e protegidos pela
Constituição e pelas leis[1] (DOTTI, René Ariel. Curso de
direito penal: parte geral. 5. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 77.)
Entre outras motivações da decisão, o magistrado cita a alteração do
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 380,029-RS – 2016/0310450 e fundamentação da decisão da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal no HC nº
141.949 (DF), de relatoria do Min. Gilmar Mendes, que julgou a constitucionalidade
do art. 299 do Código Penal Militar (desacato a militar), cujas consequências se
estenderiam ao crime de desacato previsto no art. 331 do Código Penal.
Não obstante as decisões em contrário no 1º grau, em segunda instância o Tribunal
de Justiça do Paraná já sedimentou o entendimento de que o crime de desacato é
plenamente aplicável, estando em ordem com o ordenamento constitucional pátrio,
conforme jurisprudência (TJPR - 2ª C.Criminal - 0000596-13.2017.8.16.0019 - Ponta
Grossa - Rel.: DESEMBARGADORA PRISCILLA PLACHA SÁ - J. 23.08.2021, TJPR - 2ª
C.Criminal - 0002556-12.2020.8.16.0047 - Assaí - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM
SEGUNDO GRAU FRANCISCO CARDOZO OLIVEIRA - J. 29.11.2021, TJPR - 2ª C.Criminal
- 0002721-09.2019.8.16.0075 - Cornélio Procópio - Rel.: DESEMBARGADOR MARIO
HELTON JORGE - J. 07.02.2022, TJPR - 3ª C.Criminal - 0004426-07.2016.8.16.0153
- Santo Antônio da Platina - Rel.: DESEMBARGADOR GAMALIEL SEME SCAFF - J.
28.03.2019, TJPR - 1ª C.Criminal - 0017165-82.2015.8.16.0044 - Apucarana - Rel.:
DESEMBARGADOR MIGUEL KFOURI NETO - J. 08.11.2018, entre outras decisões).
Vê-se que independente da Câmara Criminal, o entendimento já se consolidou,
e os Desembargadores do Estado do Paraná são uníssonos na compreensão da
possibilidade de se punir a conduta de desacato.
6. A LEITURA CONSTITUCIONAL

Em 2017, a Ordem dos Advogados do Brasil, impetrou no Supremo Tribunal
Federal a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 496 (ADPF), pedindo
o reconhecimento da não recepção pela ordem constitucional vigente do crime de
desacato, sob fundamento de que suas disposições violavam preceitos fundamentais,
em especial os da liberdade de expressão (art. 5º, incs. IX e 220, da CF), republicano
(art. 1º, parágrafo único), da legalidade (art. 5º, inc. XXXIX), da igualdade (art. 5º,
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caput, da CF) e do Estado Democrático de Direito (art. 1º, da CF), é, mutatis mutandis,
a mesma fundamentação das decisões apresentadas anteriormente. Na ADPF nº 496,
também foi invocada a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo
do Recurso Especial n. 1.640.084 – SP, que versava sobre a incompatibilidade entre o
crime de desacato e o Pacto de São José da Costa Rica. Na decisão da ADPF, com várias
referências a decisões de variadas turmas de tribunais superiores e decisões de juízes
de !º grau, vale destacar um excerto de fundamentação de decisão do Ministro Gilmar
Mendes, por ocasião do questionamento da também incompatibilidade do crime de
desacato no código penal militar, vejamos:
A liberdade de expressão prevista na Convenção Americana
de Direitos Humanos não difere do tratamento conferido
pela Constituição Federal ao mesmo tema, não possuindo
esse específico direito, como todos os demais direitos
fundamentais, caráter absoluto”, acentuando, ainda, que “
O desacato constitui importante instrumento de preservação
da lisura da função pública e, indiretamente, da própria
dignidade de quem a exerce.
O julgamento da ADPF terminou com o reconhecimento da recepção pela ordem
constitucional brasileira do crime de desacato, sendo decidido pela improcedência dos
pedidos da inicial e nesse sentido, não houve apenas o controle de convencionalidade,
mas também de constitucionalidade.
Segundo o voto do relator:
O fato é que a liberdade de expressão não pode amparar
comportamentos delituosos que tenham, na manifestação
d pensamento, um de seus meios de exteriorização,
notadamente naqueles casos em que a conduta praticada
pelo agente encontra repulsa na própria Constituição ou
no ordenamento positivo nacional, que não admitem atos,
palavras ou imputações contumeliosas que ofendam, no
plano penal, valores fundamentais, como sucede, p. ex., com
o delito de desacato (CP, art. 331).
A decisão foi acertada e seguiu as regras sistemáticas de interpretação. A
Constituição Federal de 1988 alça a liberdade de expressão a direito fundamental
(art. 5º, inciso IV) e, na mesma salvaguarda, veda o anonimato, cuja razão própria é
a responsabilização daquele que se expressa, e, nessa medida, mesmo sem o dizêlo, proíbe os excessos, as extrapolações que na linha tênue do livre pensamento e
manifestação configuram condutas delituosas, prescritas pelo direito e desestimuladas
pelo bom espírito republicano. O que é necessário para elucidar o tema é essa leitura
lógico - sistemática, que segundo Carlos Maximiliano, consiste em confrontar:
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(…) a prescrição positiva com outra de que proveio, ou que
da mesma dimanaram, verifica-se o nexo entre a regra e a
exceção, entre o geral e o particular, e deste modo se obtém
esclarecimentos preciosos. O preceito, assim submetido a
exame, longe de perder a própria individualidade, adquire
realce maior, talvez inesperado. Com esse trabalho de síntese
é mais bem compreendido (2011, p. 100)
Dessa maneira, o crime de desacato deve ser inserido interpretativamente
pela confrontação com os ditames da Constituição Federal e não de forma isolada,
sobretudo sem analisar e sopesar de forma minuciosa as proteções estabelecidas
pelo constituinte.
Vale ressaltar outro trecho de acórdão proferido no Tribunal de Justiça do Estado
do Paraná, que resumo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, orienta-se no
sentido de que, embora a Corte Interamericana de Direitos
Humanos tenha emitido recomendações aos Estados
signatários do Pacto de São José da Costa Rica, para fins
de proteção dos direitos fundamentais, tais regras são
desprovidas de qualquer valor jurídico, não possuindo efeito
vinculante, mas função meramente instrutória. Entende-se
desse modo que, não obstante se reconheça a liberdade de
expressão e acesso à informação como garantia fundamental,
no ordenamento jurídico vigente inexiste qualquer direito de
caráter absoluto, de modo que, possuindo a mesma proteção
jurídica, devem ser compatibilizados com outros de igual
valor para a sociedade.
No mesmo sentido, não há como relevar o erro interpretativo daqueles que
invocam o art. 13 do Pacto de São José da Costa Rica, desprezando suas disposições
posteriores, especialmente o item 2, alínea a e b, colacionados a seguir na íntegra,
apenas para demonstrar a impossibilidade hermenêutica pela conclusão de
incompatibilidade do crime de desacato com o ordenamento vigente. Veja-se:
Artigo 13 - Liberdade de pensamento e de expressão
1. Toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e de
expressão. Esse direito inclui a liberdade de procurar, receber
e difundir informações e ideias de qualquer natureza, sem
considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou
em forma impressa ou artística, ou por qualquer meio de sua
escolha.
2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não
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pode estar sujeito à censura prévia, mas a responsabilidades
ulteriores, que devem ser expressamente previstas em lei e
que se façam necessárias para assegurar:
a) o respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas;
b) a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou
da saúde ou da moral públicas. (grifei)
Fala-se expressamente na evidente possibilidade de responsabilização pelos
excessos, inclusive para assegurar a ordem pública e moral públicas, matérias
absolutamente afetas aquilo que protege o art. 331 do Código Penal.
Há de se notar que de fato a Comissão Interamericana de Direitos Humanos
defende reiteradamente a incompatibilidade da existência do crime de desacato nos
países signatários do pacto. Em 2000, no 108º período ordinário, a Relatoria para a
Liberdade de Expressão da CIDH aprovou a Declaração de Princípios sobre Liberdade
de Expressão, composta de 13 itens. O princípio 11 trata especialmente do crime de
desacato, trazendo uma série de fundamentações sobre a posição da CIDH. Faz-se
necessário analisar ponto por ponto, e, dessa maneira, a seguir são transcritos os
parágrafos deste princípio. Primeiro:
A aplicação de leis de desacato para proteger a honra dos
funcionários públicos que atuam em caráter oficial outorgalhes injustificadamente um direito à proteção especial, do
qual não dispõem os demais integrantes da sociedade. Essa
distinção inverte diretamente o princípio fundamental de um
sistema democrático, que faz com que o governo seja objeto
de controles, entre eles, o escrutínio da cidadania, para
prevenir ou controlar o abuso de seu poder coativo.(grifei)
As conclusões parecem acertadas, mas uma análise acurada destituí essa
aparência. A proteção da honra dos funcionários públicos não é injustificada, de
outro modo, sobremaneira justifica-se a partir da função pública que exercem,
sendo merecedores do respeito público, havendo graus de reprovabilidade distintos
estabelecidos pelo legislador na medida em que essas pessoas são a longa manus
da atividade pública no favorecimento ao bem comum, o que muitas vezes implica
inclusive em situações de riscos, como as atividades policiais na garantia da segurança
e paz públicas. Isso de maneira alguma significa a extinção da possibilidade de serem
controlados ou punidos por seus abusos na função, haja vista os mecanismos do
ordenamento jurídico interno para coibir tais atos, em especial, no Brasil, a Lei de
Abuso de Autoridade. (Lei Federal nº 13.869/2019) que prevê expressamente a punição
às condutas de funcionários públicos que visem a prejudicar alguém, beneficiar a si
mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal (art. 1º, §1º
da referida lei).
O segundo ponto do princípio, diz:
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Juntamente com as restrições diretas, as leis de desacato
restringem indiretamente a liberdade de expressão, porque
carregam consigo a ameaça do cárcere ou multas para
aqueles que insultem ou ofendam um funcionário público.
A esse respeito, a Corte Europeia afirmou que, apesar de
as penas posteriores de multa e revogação de um artigo
publicado não impedirem que o peticionário se expresse,
elas “equivalem, não obstante, a uma censura, que podem
dissuadi-lo de formular críticas desse tipo no futuro”. O temor
de sanções penais necessariamente desencoraja os cidadãos
de expressar suas opiniões sobre problemas de interesse
público, em especial quando a legislação não distingue entre
os fatos e os juízos de valor. (grifei)
As leis de desacato não restringem a liberdade de expressão, e sim os abusos
cometidos, atos ilícitos, condutas que atentam contra a própria liberdade de expressão,
pois ferem a honra pública. O crime de desacato desencoraja os cidadãos a expressar
suas opiniões, mas não quaisquer opiniões, e sim aquelas que configurem abuso no
exercício do direito.
Colaciona-se o terceiro ponto:
A crítica política com frequência inclui juízos de valor. Quando
são aplicadas, as leis de desacato tem um efeito direto sobre
o debate aberto e rigoroso sobre as políticas públicas, que o
Artigo 13 garante e que é essencial para a existência de uma
sociedade democrática. Ademais, a Comissão observa que,
ao contrário da estrutura estabelecida pelas leis de desacato,
em uma sociedade democrática, as personalidades políticas
e públicas devem estar mais – e não menos – expostas ao
escrutínio e à crítica do público. Como essas pessoas estão no
centro do debate público e se expõem de modo consciente
ao escrutínio da cidadania, devem demonstrar maior
tolerância à crítica. (grifei).
Mais uma vez, há o equívoco na compreensão do exercício regular do direito
à liberdade de expressão com atos ilícitos. Não há duvida que os agentes públicos
devem ser escrutinados pela sociedade e suas ações acompanhadas, criticadas, para o
fim mesmo de que haja a melhoria no que diz respeito a prestação do serviço público.
A tolerância à crítica não pode exigir dos agentes públicos a tolerância a abusos.
O último parágrafo do princípio, tem a seguinte redação:
Nesse contexto, a distinção entre a pessoa privada e a pública
torna-se indispensável. A proteção outorgada a funcionários
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públicos pelas denominadas leis de desacato atenta
abertamente contra esses princípios. Essas leis invertem
diretamente os parâmetros de uma sociedade democrática,
na qual os funcionários públicos devem estar sujeitos a
um maior escrutínio por parte da sociedade. A proteção
dos princípios democráticos exige a eliminação dessas leis
nos países em que elas ainda subsistam. Por sua estrutura e
utilização, essas leis representam enquistamentos autoritários
herdados de épocas passadas, e é preciso eliminá-las. (grifei)
Sendo as premissas equivocadas, a conclusão não poderia ser de outra maneira.
O crime de desacato não faz imiscuir as responsabilidades por abusos cometidos pelos
agentes públicos, nem retiram deles o caráter especial como alvos da crítica pública,
alvos de fiscalização por todos os integrantes da sociedade civil. A mera indicação
de leis anteriores em períodos que não o do Estado Democrático de Direito não são
suficientes para retirar o fundamento legítimo da proteção da honra pública, o que,
frise-se mais uma vez, é necessária para possibilitar a própria ação dos agentes de
estado, pois a estima pública também interage nas subjetividades como inibidores de
condutas irregulares por parte destes agentes.
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme demonstrado, a leitura constitucional não admite, de forma alguma,
que a liberdade de expressão se apresente ilimitada, pois o ordenamento jurídico
pátrio não se presta e nem se pode prestar a admissibilidade de abusos, vedando-se
o anonimato para fins de responsabilização jurídica. Assim, a conclusão constitucional
e a partir de uma leitura sistemática leva à conclusão pela constitucionalidade do
crime de desacato em nosso país, estando de acordo com os princípios democráticos
estabelecidos como fundamento da República Federativa, não só a partir de uma
interpretação legalista, mas também levando-se em consideração as razões políticas
fundamentais.
Em relação ao sedimentado na jurisprudência do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná, e as decisões recentes do Supremo Tribunal Federal, sobretudo
a partir do julgado na ADPF nº 496, parece um contra senso manter decisões pela
inconstitucionalidade do referido art. 331 do Código Penal, uma vez que isso atrasa
o término do processo e a execução da pena, levando-se a segunda instância uma
reforma certa e portanto, plenamente evitável sob o prisma da celeridade e razoável
duração dos processos, que são garantias constitucionais (art. 5º, inciso LXXVIII, da
Constituição Federal), no entanto, é certo que isso não exclui que o tema continue
aberto à discussão.
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MEIOS EXTRAPENAIS DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO E O PAPEL DA
FORMAÇÃO EDUCACIONAL: ATIVIDADE EMPRESARIAL E CAPITAL CÍVICO
Fábio André Guaragni1
Isabela Andreazza dos Anjos2
RESUMO: O trabalho analisa de que forma a educação pode contribuir para a
redução de índices de corrupção. A partir de uma pesquisa bibliográfica, explora em um
primeiro momento o fenômeno da corrupção, suas características e efeitos deletérios.
Elucida de que maneira os prejuízos trazidos pela prática criminosa, principalmente
quando sistemática e generalizada, afetam não apenas a Administração Pública,
mas também a ordem econômica. Em seguida, avança para o estudo do compliance
enquanto processo educativo no âmbito da sociedade empresarial, necessário para
consolidação de uma cultura interna contrária a práticas corruptas. Por fim, explora-se
a corrupção a partir do conceito de “capital cívico”, suporte para a promoção de uma
educação voltada para a cooperação. Evidencia-se como a cidadania pode contribuir
para o aumento do capital cívico e, consequentemente, para a redução dos índices de
corrupção.
PALAVRAS-CHAVES: Corrupção; compliance; ética; capital cívico; educação
INTRODUÇÃO

O fenômeno da corrupção ganhou maior visibilidade a partir da década de 1990,
quando passou a ser percebido como um problema político e econômico, transnacional
e pluriofensivo3, transcendente à noção estreita de consubstanciar pura violação da
administração pública. Dali em diante, deixou de ser um problema da ordem interna
corporis dos quadros funcionais do Estado.
Sofrendo custos diretos e indiretos, a parcela mais pobre e vulnerável da
população torna-se a maior prejudicada pela prática sistemática da corrupção, cujos
prejuízos podem ser percebidos globalmente. O fenômeno, para além de afetar a
Administração Pública local, distorce a performance econômica, viola direitos
humanos e descredibiliza o sistema político.4
Nesse cenário, a partir de uma pesquisa bibliográfica, busca-se apurar de que
forma o fenômeno da corrupção pode ser combatido a partir do desenvolvimento da
educação, sob duas perspectivas: no âmbito da atividade empresarial, a curto prazo,

1
Doutor em Direito das Relações Sociais (UFPR), com estudo Pós-doutoral na Università
degli Studi di Milano. Professor de Direito Penal no Mestrado e Doutorado do Unicuritiba e
FEMPAR. Procurador de Justiça no Estado do Paraná
2
Mestranda em Direito pelo Unicuritiba. Assessora no Ministério Público do Paraná.
3
CARNEVALI, Raúl R.; ARTAZA, Osvaldo V.. La naturaleza pluriofensiva y transnacional
del fenómeno de la corrupción. Desafíos para el derecho penal. Revista Brasileira de Ciências
Criminais, v. 138/2017, p. 17 - 57, Dez. 2017.
4
COCKCROFT, Laurence. Global Corruption: Money, Power and Ethics in the Modern
World. I.B. Tauris, 2012.
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e nas escolas, a longo prazo.
No primeiro capítulo, pretende-se abordar a corrupção como delito
pluriofensivo, demonstrando de que forma seus prejuízos extrapolam o mero prejuízo
à Administração Pública e trazem efeitos nefastos sob várias perspectivas. A intenção
é traçar um breve panorama sobre como a política de combate à corrupção se alterou
nas últimas décadas, ante a percepção dos graves efeitos econômicos gerados pela
prática, especialmente quando perpetrada de maneira sistemática. Importa frisar a
mudança de perspectiva acerca do papel do agente privado, que aos poucos deixou
de ser concebido como vítima do sistema corrupto e passou a assumir protagonismo.
Uma vez posicionado como produtor de riscos de práticas corruptas, desloca-se
também em direção a ele, atualmente, a própria demanda de prevenção5, como
estratégia de combate da corrupção. Daí a emergência de programas internos de
cumprimento normativo e investigações privadas, das quais o Estado poderá se servir.
Portanto, considerando a mencionada mudança de papel do agente privado,
explora-se a adoção de programas de compliance, enquanto mecanismo interno de
educação, como uma solução, a curto prazo, para reduzir os índices de corrupção.
Com a adoção de programas de integridade e de compliance pelas empresas, objetivase a construção de uma cultura empresarial de cumprimento normativo, visando a
neutralização dos riscos de cometimento de crime no âmbito da atividade empresarial.
No terceiro capítulo, apresenta-se o conceito de capital cívico, desenvolvido
por Guiso, Sapienza e Zingales, analisando de que forma se mostra como ferramenta
auxiliar na compreensão de algumas das causas da corrupção e como o nível de capital
cívico se relacionam com os índices de corrupção do país. No mesmo capítulo, se
averigua como uma educação voltada para a cooperação e para a cidadania poderia
contribuir para o aumento do capital cívico de um país e redução dos seus índices de
corrupção.
1. A SUPERAÇÃO DA PERCEPÇÃO DA CORRUPÇÃO COMO UM PROBLEMA INTERNA
CORPORIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Durante muito tempo, em certa “defesa” do corruptor e da própria prática
desviante, houve tentativas de mostrar como a corrupção poderia se mostrar funcional
para os mercados, “engraxando” suas engrenagens. Havia quem defendesse o uso
restrito e pontual de condutas corruptas como forma de contorno à burocracia e
impulsão do crescimento econômico.6
Em alguns países, inclusive, a pena prevista para o funcionário público que
cometesse atos de corrupção era superior àquela destinada ao particular que
praticasse a mesma conduta. Em outros Estados, como na Alemanha, em espécie
de incentivo fiscal, havia a possibilidade de descontar da base de cálculo de tributos
os valores de dinheiro despendidos com suborno a funcionários de administrações
5
RIOS, Rodrigo Sánchez; ANTONIETTO, Caio. Criminal Compliance - Prevenção e
Minimização dos Riscos na Gestão da Atividade Empresarial. Revista Brasileira de Ciências
Criminais. v. 114, p. 341 - 375, maio/jun., 2015.
6
CARNEVALI, Raúl R.; ARTAZA, Osvaldo V.. La naturaleza pluriofensiva y transnacional
del fenómeno de la corrupción. Desafíos para el derecho penal. Revista Brasileira de Ciências
Criminais, v. 138/2017, p. 17 - 57, Dez. 2017.
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públicas estrangeiras7, enquanto custos operacionais.
Essas circunstâncias revelam como a corrupção foi compreendida durante
boa parte do século XX: um problema relativo a funcionários públicos e políticos
desonestos, ao passo que os particulares eram concebidos como vítimas do sistema,
“obrigados” a se render ao pagamento de propinas e subornos para viabilizar a prática
do negócio com a Administração. Essa compressão se mostrou bastante prejudicial
e contribuiu para o aumento exponencial do fenômeno, consoante esclarece Adán
Nieto Martín:
(...) la responsabilidad social y moral en los casos de corrupción
parece ser exclusiva de los políticos o de los funcionarios
públicos
Esta narración de la corrupción se corresponde con el
argumento empresarial: ‘no me queda otro remedio, si
quiero hacer negocios en el país A, tengo que pasar por el
aro y sobornar como hace todo el mundo”. Esta forma de
pensar, a la que los criminólogos consideran una técnica de
neutralización, es enormemente perjudicial y ha conducido a
una multiplicación exponencial de la corrupción.8
Todavia, nas últimas décadas, começou-se a reconhecer o protagonismo
do agente privado nas práticas corruptas, as quais, desde o final do século XX, já
se mostravam vantajosas para o particular, que, em vez de sofrer prejuízo com o
pagamento de propinas e subornos, começa a se aproveitar da prática para multiplicar
os rendimentos.9 Noutros termos: o pagamento da propina deixa de ser um obstáculo
indesejável e custoso para o particular participar de um ambiente econômico ou
oportunidade negocial. Vai, visivelmente, ganhando a nota distinta de ser veículo,
para o corruptor, de ganhos maiores do que os que angariaria sem ela.
Notadamente a partir da década de 1990, os efeitos deletérios gerados pela
corrupção despertaram a atenção dos organismos internacionais e da doutrina.
Segundo Coelho e Heringer10, percebeu-se que a corrupção não prejudica apenas o
erário, mas também afeta os investimentos, aumenta os custos nos negócios, gera
alocação ineficiente dos recursos públicos, corrosão da confiança pública, além de
acentuar a desigualdade de renda.
7
MARTÍN, Adán Nieto. La privatización de la lucha contra la corrupción. In ZAPATERO,
Luiz Arroyo; MARTÍN, Adán Nierto (Diret). El derecho penal economico en la era compliance.
Valencia: Ed. Tirant lo Blanch. 2013
8
MARTÍN, Adán Nieto. La privatización de la lucha contra la corrupción. In ZAPATERO,
Luiz Arroyo; MARTÍN, Adán Nierto (Diret). El derecho penal economico en la era compliance.
Valencia: Ed. Tirant lo Blanch. 2013, p. 191.
9
CAMBI, Eduardo; GUARAGNI, Fábio André (Coord.), BERTONCINI, Mateus (Org.). Lei
Anticorrupção. Comentários à Lei 12.846/2013. 1. ed. São Paulo: Almedina, 2014.
10
COELHO, Nuno M. M. S.; HERINGER, Helimara Moreria Lamounier. Foreign Corrupt
Practices Act: uma breve análise da lei que deu origem ao combate internacional da corrupção.
Revista Jurídica. Curitiba. vol. 01, n°. 46, Curitiba, pp. 164-187, 2017.
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Nessa mesma linha, Adán Nieto Martín11 pontua que a corrupção não oferece
prejuízos apenas à Administração Pública, mas também prejudica os investidores e
acionistas e altera a concorrência. Nesse ponto, esclarece o autor que a alteração
da concorrência se dá porque quando uma empresa consegue um contrato com a
Administração Pública em razão do pagamento de suborno, comete um ato de
concorrência desleal e assim prejudica também os seus concorrentes. Em outras
palavras, toda vez que o crime de corrupção é praticado, gera-se uma vantagem
concorrencial para aquele que o pratica.
Note-se que isto produz efeitos macroeconômicos, no setor de negócios em que
o ato desonesto se deu. Há um “empurrão” dado pelo primeiro concorrente desonesto
no segundo. Necessitando competir, é instado a imitar o primeiro competidor quando
se abrir, novamente, a janela de oportunidade negocial perdida. Este fenômeno é
denominado “efeito de ressaca”. Já o fato de o processo se repetir subsequentemente,
do segundo para o terceiro concorrente, deste para o quarto, e sucessivamente,
chama-se “efeito de espiral”12. No longo prazo, dá-se espécie de ambiente de
negócios contaminado, em que a competição é entre os que pagam a melhor propina,
numa espécie de corrida para ver quem é o desonesto mais competente em sua
desonestidade. Também de modo macroeconômico, este setor tende a produzir
redução de ofertantes de produtos e serviços, conduzindo gradualmente a oligopólios,
quando não monopólios. A concorrência deixa de ser livre. O player do setor negocial
ou desiste, para preservar-se íntegro, ou se rende à certa coação procedendo do
ambiente de negócios adoentado. Evidentemente, a ideia de concorrência em bases
livres e leais, nos termos do art. 170, IV, CF, fica inviabilizada.
Com prejuízos perceptíveis tanto no âmbito microeconômico, Knoerr, Guaragni
e Knesebeck13 alertam que a corrupção, quando praticada de forma sistemática, afeta
a ordem econômica. Nessa toada, é possível identificar efeitos negativos a partir
da prática sistemática da corrupção, a exemplo do “efeito kickback” e da limitação
do investimento. Segundo o efeito kickback, quem arca com o valor do suborno é o
próprio subornado:
o custo empregado pelo corruptor para conseguir a
contratação com o Poder Público – a propina – deve retornar
a ele próprio, na forma de preço pelo serviço prestado ou pelo
produto fornecido. Do contrário, de nada adiantaria a prática
da corrupção, se não fosse para experimentar lucro14.
11
MARTÍN, Adán Nieto. La privatización de la lucha contra la corrupción. In ZAPATERO,
Luiz Arroyo; MARTÍN, Adán Nierto (Diret). El derecho penal economico en la era compliance.
Valencia: Ed. Tirant lo Blanch. 2013.
12
BAJO FERNÁNDEZ, Miguel. “La delincuencia económica. Un enfoque criminológico y
politico criminal”. In: Estudios Penales. Libro Homenage al Prof. J. Antón Oneca. Salamanca:
Ed. Universidad de Salamanca, 1982, pp. 590-1, sobre contaminação setorial, efeitos de
ressaca e em espiral, como fenômenos comuns dos delitos econômicos.
13
KNOERR, Fernando Gustavo; GUARAGNI, Fabio André; KNESEBECK, Eduardo Henrique.
Efeitos econômicos da corrupção. Administração de Empresas em Revista. Curitiba, v. 1, n.
15, p. 188-202, jan.-mar. 2019.
14
KNOERR, Fernando Gustavo; GUARAGNI, Fabio André; KNESEBECK, Eduardo Henrique.
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Este é um efeito microeconômico no ambiente de atuação do corrupto.
Por sua vez, a limitação do investimento ocorre porque com a prática sistemática
de corrupção e na medida em que a escolha da contração se dá em razão do pagamento
de suborno e não da qualidade técnica do produto, torna-se mais vantajoso investir em
propina do que em tecnologia, capacitação pessoal, maquinário etc. A empresa não
cresce tecnologicamente, não investe em pesquisa, não aposta no desenvolvimento
de produtos. Trata-se de efeito microeconômico no âmbito da organização a que
pertence o corruptor. Nessa linha:
Com a certeza de que a capacidade técnica ou a eficiência
de seu processo produtivo não influenciam o resultado da
contratação (já acertada por meio do suborno) passa a ser
desinteressante a alocação de recursos do agente corruptor
na produção e desenvolvimento de tecnologia (...) em sendo
consideravelmente menos custosa a via da corrupção, é de
certa forma previsível (embora injustificável) que o empresário
mal-intencionado tenda a limitar a seus investimentos15.
Diversos instrumentos internacionais também reconhecem os efeitos nocivos
trazidos pela corrupção, que muito extrapolam o mero prejuízo ao erário. No contexto
de edição da Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos
Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais16, aprovada no âmbito da
OCDE, em 1997, e ratificada pelo Brasil em 2000, foi reconhecido que a corrupção
prejudica o desenvolvimento econômico, traz grandes custos aos países, acarreta pior
qualidade no fornecimento de água, medicamentos e infraestrutura. Reconheceu-se,
ainda, a responsabilidade de todos os países no combate de práticas corruptas, um
fenômeno que desperta sérias preocupações em âmbito global.
De forma semelhante, a Organização das Nações Unidas, reconhecendo os
efeitos nocivos da corrupção, a transnacionalidade do fenômeno e a necessidade de
uma cooperação internacional para seu combate, editou a Convenção das Nações
Unidas Contra a Corrupção17, um acordo global que visava prevenir e combater a
corrupção em todas as suas formas (ONU, 2003).
Fica evidente que o fenômeno da corrupção produz diversos efeitos deletérios,

Efeitos econômicos da corrupção. Administração de Empresas em Revista. Curitiba, v. 1, n.
15, p. 188-202, jan.-mar. 2019, p. 190.
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Efeitos econômicos da corrupção. Administração de Empresas em Revista. Curitiba, v. 1, n.
15, p. 188-202, jan.-mar. 2019, p. 190.
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OCDE. Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos
Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais. 1997. Disponível em: http://www.
oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_ENG.pdf. Acesso em 22/11/2020.
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ONU. Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção. 2003. Disponível em: https://
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pdf. Acesso em: 11/11/2020.
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atingindo variados bens jurídicos18. Trata-se de um delito pluriofensivo, na medida em
que ofende não apenas a Administração Pública e o seu correto funcionamento, mas
também a ordem econômica.
Importa destacar, ainda, que a corrupção, uma vez sistematizada e distribuída
num setor da vida econômica, sobretudo marcado por relações entre particulares e
Estado, viabiliza a captura das instituições públicas, compradas e postas a serviço das
pretensões dos particulares corruptores. A noção de república se desfaz. Transfere-se,
nesta hora, do âmbito econômico para o político o horizonte de lesividade.
Quando se começa a perceber a pluralidade de efeitos negativos provocados
pela corrupção, notadamente quando perpetrada de forma sistemática, e com a
compreensão do protagonismo do agente privado nesse cenário, inicia-se uma
mudança na estratégia de combate ao fenômeno da corrupção, conforme esclarece
Adán Nieto Martín.19
A moderna política de combate à corrupção passou a responsabilizar as empresas
na luta contra práticas corruptas, exigindo por parte do setor privado a adoção,
internamente, de medidas mais efetivas de prevenção, além de mirar no particular
a sanção por condutas envolvendo corrupção internacional. É o que explica o autor:
desde hace algunos años en el mundo del derecho y de las
políticas públicas se observa un cambio de estrategia. La
corrupción está pasando a ser “cosa de dos”. La política criminal
más reciente ha responsabilizado también a las empresas en
la lucha contra la corrupción. Las moderna política pública de
lucha contra la corrupción se caracteriza porque: (a) exigen a
las empresas que adopten medidas internas de prevención de
la corrupción y que ayuden al Estado —a su policías, jueces y
fiscales— en la investigación y esclarecimiento de los casos
de corrupción; (b) les prohíben sobornar tanto a funcionarios
públicos como a directivos o empleados de otras empresas;
(c) en la corrupción internacional sancionan a las empresas y
a sus agentes, desinteresándose de la sanción del funcionario
público20.
Essa nova perspectiva foi sentida mundialmente. Iniciou-se nos Estados Unidos
com a edição do Foreign Corrupt Practices Act, em 1977, e foi reconhecida em muitos
instrumentos internacionais, editados a partir da década de 1990 a fim de melhor

18
CARNEVALI, Raúl R.; ARTAZA, Osvaldo V.. La naturaleza pluriofensiva y transnacional
del fenómeno de la corrupción. Desafíos para el derecho penal. Revista Brasileira de Ciências
Criminais, v. 138/2017, p. 17 - 57, Dez. 2017.
19
MARTÍN, Adán Nieto. La privatización de la lucha contra la corrupción. In ZAPATERO,
Luiz Arroyo; MARTÍN, Adán Nierto (Diret). El derecho penal economico en la era compliance.
Valencia: Ed. Tirant lo Blanch. 2013.
20
MARTÍN, Adán Nieto. La privatización de la lucha contra la corrupción. In ZAPATERO,
Luiz Arroyo; MARTÍN, Adán Nierto (Diret). El derecho penal economico en la era compliance.
Valencia: Ed. Tirant lo Blanch. 2013, 193.
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harmonizar a política dos Estados no combate a práticas corruptas. Diante dos efeitos
globais da corrupção, a comunidade internacional percebeu que era imprescindível
que estivesse alinhada para melhor enfrentar o fenômeno.
No Brasil, exemplo disso é a alteração legislativa trazida com a Lei 12.846/2013,
uma tentativa de adequar a legislação brasileira a compromissos assumidos
internacionalmente, cujo teor encampam a percepção do ente privado como
protagonista das práticas de corrupção21.
Identificar e compreender os graves efeitos ocasionados pela corrupção se
mostra essencial para melhor combatê-la. Mundialmente, reconheceu-se o fenômeno
como um delito transnacional e pluriofensivo22 e se admitiu maior responsabilização
do ente privado pelas práticas corruptas, afastando-o da posição de vítima do sistema
e reconhecendo o seu protagonismo, inclusive no que diz respeito às obrigações de
prevenir e combater essa prática, que hoje é global.
Nesse sentido, a percepção do ambiente empresarial como local propício para o
cometimento de crimes econômicos, obrigou os administradores - atentos ao risco - a
neutralizá-lo, por exemplo, pela adoção de mecanismos de compliance e práticas de
governança corporativa. O objeto do próximo capítulo é expor como estes programas
devem alinhar, dentre seus fins, a formação de uma cultura interna de honestidade.
2. COMPLIANCE COMO PROCESSO EDUCATIVO

Grandes escândalos no campo da criminalidade econômica na Europa e
nos Estados Unidos corroboraram, segundo Sieber23, o diagnóstico de que crimes
econômicos poderiam ocasionar graves prejuízos para toda a sociedade e levar à
decadência de grandes empresas.
Pesquisas envolvendo a delinquência econômica demonstram, conforme aponta
Sieber24, que a influência da empresa sobre o comportamento dos funcionários é
determinante para a criminalidade em âmbito corporativo. Nesta perspectiva, ganha
vulto a posição da sociedade empresária sobre valores éticos, cultura organizacional
e padrão de programas de compliance.
Com efeito, segundo Guaragni25, o ambiente empresarial se revela como um
21
CAMBI, Eduardo; GUARAGNI, Fábio André (Coord.), BERTONCINI, Mateus (Org.). Lei
Anticorrupção. Comentários à Lei 12.846/2013. 1. ed. São Paulo: Almedina, 2014.
22
CARNEVALI, Raúl R.; ARTAZA, Osvaldo V.. La naturaleza pluriofensiva y transnacional
del fenómeno de la corrupción. Desafíos para el derecho penal. Revista Brasileira de Ciências
Criminais, v. 138/2017, p. 17 - 57, Dez. 2017.
23
SIEBER, Ulrich. Programas de compliance en el derecho penal de la empresa.Una
nueva concepción para controlar la criminalidad económica. In ZAPATERO, Luiz Arroyo;
MARTÍN, Adán Nierto (Diret). El derecho penal economico en la era compliance. Valencia:
Ed. Tirant lo Blanch. 2013.
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nueva concepción para controlar la criminalidad económica. In ZAPATERO, Luiz Arroyo;
MARTÍN, Adán Nierto (Diret). El derecho penal economico en la era compliance. Valencia:
Ed. Tirant lo Blanch. 2013.
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como fatores criminógenos: aspectos etiológicos e programas de criminal compliance
como mecânica de controle. V Encontro Internacional do CONPEDI Montevidéu- Uruguai -
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espaço propício para mudanças de comportamento em indivíduos que, inseridos em
um ambiente de grupo, podem, eventualmente, ignorar a autocensura e incorrer em
atos ilícitos, a exemplo da corrupção. Há um viés, típico do comportamento humano
em coletividades, de trocar seus valores pelos do grupo. Mesmo que sejam desonestos,
o indivíduo passa, ainda assim, a adotá-los, seja para ser bem recebido no ambiente,
seja para a fluidez das atividades do grupo. Ambos estão presentes na organização
empresarial: o primeiro, reforçado pela necessidade individual de galgar posições
e “fazer carreira”; o segundo, como objetivo conatural à própria administração da
empresa.
Esse perigo de mudança de comportamento deve ser levado em conta no
desenvolvimento da atividade empresária. Com base nisso, é essencial que os
administradores, atentos a esse risco, prezem por uma cultura interna avessa
às práticas delitivas. Neutralizar a possibilidade de desenvolvimento de culturas
criminógenas internas – sedutoras enquanto práticas rotineiras que otimizam ganhos
ou reduzem custos – é uma das metas de mecanismos eficientes de compliance e,
em geral, das práticas de governança corporativa26. O respectivo desenvolvimento,
em escala mundial, dá-se a fim de melhorar a direção das sociedades empresárias e
orientar os administradores, nas palavras de Sieber, “hacia valores éticos y a impedir
la criminalidad empresarial mediante la implantación de medidas de prevención”27.
A relevâncias das boas práticas de governança corporativa ganhou destaque
a partir da década de 1990, como resultado dos já mencionados escândalos de
corrupção envolvendo empresas estadunidenses28. A implementação de boas práticas
não objetiva apenas garantir os direitos dos acionistas, mas também, segundo Lucca29,
“procura refletir os anseios da sociedade pelo que hoje se denomina responsabilidade
social da empresa, isto é, também a problemática ambiental, social e econômica deve
ser levada em consideração na atividade empresarial”.
Para além de buscarem neutralizar fatores de riscos, as práticas de governança
corporativa, dentre outros objetivos, orientam-se para proteção de quatro valores: 1.
fairness; 2. disclosure; 3. accountability e 4. compliance30. Aqui, concentramo-nos no
Direito Penal e Constituição II. p. 200-219, 2016. Disponível em: http://conpedi.danilolr.info/
publicacoes/9105o6b2/bk7pbl14/5S426f06iUEW18sA.pdf. Acesso em: 3 abr. 2021.
26
GUARAGNI, Fábio André. Desvios Cognitivos e Volitivos nas Atividades Empresariais
como fatores criminógenos: aspectos etiológicos e programas de criminal compliance
como mecânica de controle. V Encontro Internacional do CONPEDI Montevidéu- Uruguai Direito Penal e Constituição II. p. 200-219, 2016. Disponível em: http://conpedi.danilolr.info/
publicacoes/9105o6b2/bk7pbl14/5S426f06iUEW18sA.pdf. Acesso em: 3 abr. 2021.
27
SIEBER, Ulrich. Programas de compliance en el derecho penal de la empresa.Una
nueva concepción para controlar la criminalidad económica. In ZAPATERO, Luiz Arroyo;
MARTÍN, Adán Nierto (Diret). El derecho penal economico en la era compliance. Valencia:
Ed. Tirant lo Blanch. 2013, p. 64.
28
LUCCA, Newton De. Da Ética Geral à Ética Empresarial. São Paulo: Quartier Latin,
2009.
29
LUCCA, Newton De. Da Ética Geral à Ética Empresarial. São Paulo: Quartier Latin,
2009, p. 375.
30
GUARAGNI, Fábio André. Princípio da Confiança no Direito Penal como Argumento
em Favor de órgãos empresariais em posição de comando e compliance: relações e
possibilidades. In GUARAGNI, Fábio André; BUSATO, Paulo Cesar (coord.); DAVID, Décio
Franco (org.). Compliance e Direito Penal. São Paulo: Atlas, 2015.
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último.
Derivado do verbo em inglês “to comply”, o substantivo compliance reflete o
compromisso da empresa com o cumprimento de regras e se refere à adoção, por
parte da sociedade empresária, de programas internos que busquem prevenir a
prática de ilícitos, inclusive criminais, evitar condutas que possam macular a imagem
da empresa e “criar uma cultura interna de respeito às várias normativas tangentes às
atividades empresárias principais e secundárias.”31.
Sieber alerta para a importância de que programas de compliance transmitam,
de forma efetiva, os valores corporativos para todos os seus funcionários e
administradores, de forma a prevenir a prática de crimes corporativos. Segundo o
autor, essa importância se dá na medida em que a violação a normas no âmbito
empresarial é favorecida a partir de “un clima de erosión normativa, por técnicas de
neutralización al interior de la empresa para facilitar las violaciones normativas, por
presiones a los trabajadores para que encuentren “soluciones innovadoras” así como
por oportunidades para la comisión de delitos”32.
Para Burgoa33, a prevenção constitui o método mais propício para o combate à
corrupção e isso se efetiva através do aumento da integridade corporativa, viabilizado
a partir da adoção de um Código de Ética, “instrumento fundamental no quadro da
Responsabilidade Social enquanto sistema de transmissão de valores e compromissos
da empresa a todos os participantes envolvidos.”.
A adoção do compliance se mostra especialmente eficaz quando apto a
influenciar o mais alto nível de gestão da empresa, isto é, quando os administradores
endossam os valores estabelecidos e, com isso, passam a se contrapôr às técnicas
de neutralização de comportamentos criminosos que, eventualmente, possam
existir no âmbito corporativo34. Para tanto, é curial que o compliance officer tenha
independência de atuação, atuando como órgão de estafe, em vez de subalterno aos
vértices do corpo funcional da organização.
A partir desse cenário, fica claro que os programas de compliance não se
restringem à mera vigilância por parte das empresas, mas, como alertam Rios e
Antonietto35, insere-se “numa proposta de ações positivas destinadas a consolidar
31
GUARAGNI, Fábio André. Desvios Cognitivos e Volitivos nas Atividades Empresariais
como fatores criminógenos: aspectos etiológicos e programas de criminal compliance
como mecânica de controle. V Encontro Internacional do CONPEDI Montevidéu- Uruguai Direito Penal e Constituição II. p. 200-219, 2016. Disponível em: http://conpedi.danilolr.info/
publicacoes/9105o6b2/bk7pbl14/5S426f06iUEW18sA.pdf. Acesso em: 3 abr. 2021, p. 202.
32
SIEBER, Ulrich. Programas de compliance en el derecho penal de la empresa.Una
nueva concepción para controlar la criminalidad económica. In ZAPATERO, Luiz Arroyo;
MARTÍN, Adán Nierto (Diret). El derecho penal economico en la era compliance. Valencia:
Ed. Tirant lo Blanch. 2013, p. 96.
33
BURGOA, Elena. A Corrupção e a Responsabilidade Social Empresarial. In II Congresso
Internacional de Ciências Jurídico-Empresariais. Instituto Politécnico de Leiria – Escola
Superior de Tecnologia e Gestão, 2013, p. 146.
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SIEBER, Ulrich. Programas de compliance en el derecho penal de la empresa.Una
nueva concepción para controlar la criminalidad económica. In ZAPATERO, Luiz Arroyo;
MARTÍN, Adán Nierto (Diret). El derecho penal economico en la era compliance. Valencia:
Ed. Tirant lo Blanch. 2013.
35
RIOS, Rodrigo Sánchez; ANTONIETTO, Caio. Criminal Compliance - Prevenção e
Minimização dos Riscos na Gestão da Atividade Empresarial. Revista Brasileira de Ciências
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uma cultura de transparência e de legalidade dentro da estrutura empresarial”.
Reconhece-se, dessa forma, o protagonismo e importância da empresa na adoção de
valores éticos e prevenção à criminalidade empresarial.
Nesse contexto, o compliance funciona como mecanismo interno de educação,
auxiliando na construção de um ambiente empresarial probo, que se coloque contrário
a práticas corruptas.
3. CAPITAL CÍVICO E EDUCAÇÃO

Como visto no capítulo anterior, a adoção de programas de compliance pode
contribuir para a criação de uma cultura empresarial de cumprimento normativo,
que se contrapõe à prática de corrupção e outros delitos no âmbito corporativo.
Todavia, facilita-se esta conjuntura se, extramuros, também viceja um ambiente social
e, principalmente, negocial, orientado à redução de fenômenos de corrupção, em
sentido amplo. É exatamente aí que a ideia de capital cívico obtém distinção.
A longo prazo, e fora dos limites da empresa, a redução dos índices de corrupção
pode se dar através do desenvolvimento do capital cívico, isto é, dos “valores e crenças
que fomentam a cooperação”, conforme esclarece Zingales36. Para o autor, os países
com maior capital cívico apresentam menores índices de corrupção e mais segurança
pública.
A intensificação de trocas comerciais, anote-se, tem aí papel importante:
em relações de tipo “ganha-ganha”, a preservação mútua entre parceiros, com
fortalecimento de laços de lealdade, respeito e transparência, cimenta o ambiente
de confiança interpessoal e leva a processos de pacificação entre os envolvidos no
negócio. Como bem evidencia Pinker, “uma percepção fundamental da economia
moderna é que a chave para a criação de riqueza é a divisão do trabalho”, processo
necessariamente colaborativo. Diz ainda, em tom jocoso: “Se você está trocando
favores ou excedentes com alguém, de repente seu parceiro de troca torna-se mais
valioso para você vivo do que morto”37. A expansão do comércio tem este nem sempre
valorizado efeito colateral.
A expressão “capital cívico” foi desenvolvida por Guiso, Sapienza e Zingales38,
que procuravam um conceito mais adequado para se referir a “capital social”, um
termo amplamente utilizado nas ciências sociais e econômicas e que, para eles, trazia
um significado ambíguo. Por conta disso, buscaram restringir a expressão, de forma a
melhor mensurá-la e diferenciá-la de capital humano, além de identificar as normas
culturais e valores relevantes para sua definição.
Diferentemente do conceito de capital humano, que é orientado ao indivíduo,

Criminais. v. 114, p. 341 - 375, maio/jun., 2015, p. 14.
36
ZINGALES, Luigi. Um capitalismo para o povo. Reencontrando a chave da prosperidade
americana. BEI Comunicação, São Paulo, 2015, p. 150.
37
Para ambas as passagens: PINKER, Steven. Os anjos bons da nossa natureza. São
Paulo: Companhia das Letras, 2013, p. 125.
38
GUISO, Luigi; SAPIENZA, Paola; ZINGALES, Luigi. Civic Capital as the Missing Link:
Handbooks in Economics. Social Economics, volume 1A: Handbooks in Economics, NorthHolland, San Diego, p. 417-480, 2011.
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o capital cívico possui uma dimensão social: é incutido em cada pessoa através de
seus pais e demais membros da comunidade, consoante esclarecem os autores.
É justamente em virtude dessa dimensão social que, para que possam se referir à
capital cívico, as crenças e valores devem ser compartilhados por toda a sociedade,
não podendo pertencer apenas ao indivíduo39. É por essa razão que se infere que o
conjunto de valores e crenças compartilhados pelos brasileiros e suecos, por exemplo,
representa, respectivamente, o capital cívico do Brasil e da Suécia.
A fim de mensurar o capital cívico, Guiso, Sapienza e Zingales analisaram um
questionário aplicado pela World Values Surveys (WVS), um programa de pesquisa
internacional que se dedica ao estudo dos valores sociais, políticos, econômicos,
religiosos e culturais das pessoas ao redor do mundo e com ampla cobertura
geográfica40. Selecionaram questões a) que pudessem captar o quanto as pessoas
valorizam o bem público e b) que se relacionassem com valores ligados à cooperação.
Com base nisso, concluíram que, a despeito da existência de uma aversão geral a
comportamentos considerados oportunistas, há significativa variação, entre os países,
na intensidade dessa aversão.
Outra dimensão do capital cívico, conforme apontado por Guiso, Sapienza e
Zingales, é a confiança, que muito se relaciona com a performance econômica de um
país. Um dos aspectos desse critério é a confiança generalizada, isto é, aquela que
é depositada em pessoas aleatórias. Outra pesquisa desenvolvida pela citada WVS
revelou que no Brasil apenas 3% das pessoas confiam nas outras, ao passo que na
Dinamarca a porcentagem chegava a 67%. Para Zingales (2015, p. 148) a confiança
depositada em membros aleatórios de um grupo “permite o desenvolvimento do
mercado, a prosperidade do comércio e o avanço da civilização”, numa percepção
similar à de “comércio gentil”, de Pinker, já referida.
Uma comunidade, portanto, tem mais capital cívico quando soma mais valores
que fomentam a cooperação41. Segundo Zingales42, em países onde o capital cívico é
maior, os cidadãos se mostram menos dispostos a agir de maneira oportunista e há
menos corrupção.
Nesse sentido, o conceito de capital cívico permite compreender por que pessoas
submetidas a uma mesma regra se comportam de forma diferente. Para ilustrar essa
perspectiva, convém citar o estudo desenvolvido por Fisman e Miguel43. A fim de
avaliar o papel das normas sociais na prática de atos de corrupção, estudaram as

39
GUISO, Luigi; SAPIENZA, Paola; ZINGALES, Luigi. Civic Capital as the Missing Link:
Handbooks in Economics. Social Economics, volume 1A: Handbooks in Economics, NorthHolland, San Diego, p. 417-480, 2011.
40
Maiores informações disponíveis em: https://www.worldvaluessurvey.org/
WVSContents.jsp. Acesso em: 16/2/2021.
41
GUISO, Luigi; SAPIENZA, Paola; ZINGALES, Luigi. Civic Capital as the Missing Link:
Handbooks in Economics. Social Economics, volume 1A: Handbooks in Economics, NorthHolland, San Diego, p. 417-480, 2011.
42
ZINGALES, Luigi. Um capitalismo para o povo. Reencontrando a chave da prosperidade
americana. BEI Comunicação, São Paulo, 2015.
43
FISMAN, Raymond; MIGUEL, Edward. Cultures of Corruption: Evidence From
Diplomatic Parking Tickets. NBER Working Paper Series., Cambridge MA, n. 12312, Jun. 2006.
Disponível em: https://www.nber.org/papers/w12312. Acesso em: 1 fev. 2021.
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infrações de estacionamento recebidas por diplomatas, oriundos de diversos países,
a serviço na cidade de Nova York, entre 1997 e 2002. Durante o período, junto de suas
famílias, beneficiavam-se de imunidade diplomática, o que lhes permitia não pagar
pelas multas.
Para os autores, a análise dessas infrações de trânsito foi rica para avaliar o impacto
de normas sociais na prática da corrupção por dois motivos. Primeiro, porque todos
estavam submetidos a uma mesma legislação, imunes para multa de estacionamento.
Segundo, porque o ato de estacionar em local proibido bem se enquadra em “uma
definição padrão de corrupção, ou seja, ‘o abuso do poder confiado [a alguém] para
ganho privado’”.44
Fisman e Miguel constataram que o número de infrações de estacionamento
recebidas pelos diplomatas está diretamente relacionado aos demais índices de
corrupção dos seus países de origem. A título de ilustração, enquanto diplomatas da
Suécia e da Noruega não receberam nenhuma multa de trânsito, diplomatas brasileiros
somaram uma média de 29,9 multas por agente, assumindo a 29º posição entre os
países, atrás dos seus vizinhos da América Latina. A última posição foi ocupada pelo
Kuwait, com uma média de 246,2 multas por diplomata.
A significativa diferença entre o número de multas recebidas pelos diplomatas
contraria a ideia de que pessoas submetidas a idênticos incentivos (na hipótese,
imunidade diplomática para multas de estacionamento), comportar-se-iam de
forma idêntica. O que o estudo desenvolvido por Fisman e Miguel sugere é que cada
diplomata levou consigo para a cidade de Nova York as normas sociais ou a cultura de
corrupção de seus respectivos países.
Ao analisar esse estudo, Zingales45 concluiu que “o único obstáculo ao
estacionamento gratuito era o grau de civilidade de cada diplomata”. Para o
economista, os diplomatas suecos não são menos racionais que os demais por não
estacionar em local proibido, mas “apenas incorporavam valores cívicos em sua
decisão. Os diplomatas suecos estão dispostos a sacrificar os próprios interesses, ao
menos quando não há muito em jogo”. Para Zingales, a conduta dos diplomatas em
incorrer ou não em multas de estacionamento decorre do nível de seu capital cívico.
E uma vez apurado que o capital cívico de uma sociedade influencia em seus
índices de corrupção, cabe questionar como é possível aumentar o índice de uma
comunidade. Para Zingales, o ensino escolar tem potencial para interferir no capital
cívico dos países.
Guiso, Sapienza e Zingales observaram que uma educação participativa, voltada
para o trabalho em equipe e para a cooperação entre os estudantes é mais eficaz para
desenvolvimento de capital cívico quando comparada a uma educação individualista
e voltada à competição.
Em locais onde se privilegia o trabalho em grupo e onde a formulação de críticas
e perguntas é incentivada, em detrimento da opção por meras exposições orais por
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FISMAN, Raymond; MIGUEL, Edward. Cultures of Corruption: Evidence From
Diplomatic Parking Tickets. NBER Working Paper Series., Cambridge MA, n. 12312, Jun. 2006.
Disponível em: https://www.nber.org/papers/w12312. Acesso em: 1 fev. 2021, p.3.
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parte dos professores, há, segundo Zingales, maiores níveis de capital cívico.
Para Cambi, Ciena e Fedato46, os ideais de democracia devem ser aplicados
também no ambiente educacional, de tal forma que aos alunos seja possibilitado
discordar e debater, exercitando o trabalho em equipe e o diálogo. Os estudantes
devem aprender na escola habilidades que lhes permitam participar ativamente da
vida pública, resolver os problemas cotidianos e “experimentar comportamentos
cívicos”.
Questiona-se, contudo, se as escolas brasileiras têm propiciado essa participação
cidadã e proporcionado uma educação democrática aos seus alunos, um aprendizado
que inicia com eleição de representantes de turma, com a participação em grêmios e
diretórios acadêmicos e na eleição de diretores e que, segundo Cambi, Ciena e Fedato,
são atividades ainda pouco presentes na rotina dos alunos brasileiros.
Piovesan e Fachin47 explicam que uma educação em direitos humanos é aquela
que promove o senso de dignidade e o desenvolvimento do aluno, permitindo aos
cidadãos contribuir e vivenciar uma sociedade livre, justa e democrática. Para Cambi,
Ciena e Fedato uma educação em Direitos Humanos também contribui para que a
democracia e as decisões tomadas pela sociedade sejam respeitadas, ao mesmo
tempo em que possibilita o desenvolvimento da empatia e o respeito aos demais.
Também nessa toada, Abade defende que uma cultura de respeito a Direitos
Humanos contribui para que a sociedade adote uma postura contrária à corrupção,
considerando-a “socialmente nociva, ao invés de ser considerada uma prática
inevitável e socialmente suportada”48.
Observados os aspectos sociais e culturais presentes nas práticas corruptas,
depreende-se que uma educação em direitos humanos, que seja inclusiva, participativa
e voltada à cooperação, pode contribuir para o desenvolvimento do exercício da
cidadania e melhoras nos índices de capital cívico, tornando-se um importante
instrumento de combate à corrupção a longo prazo.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A corrupção, principalmente quando cometida de forma sistemática e
generalizada, é um fenômeno que atinge bens jurídicos muito variados. Para além
de atingir, de forma imediata, a Administração Pública, afeta a Ordem Econômica
de forma mediata, provocando graves efeitos deletérios para o mercado e para a
sociedade.
Notadamente a partir da década de 1990, a corrupção passou a ser percebida
como um problema global, observou-se o protagonismo exercido pelo setor privado
no fenômeno e constatou-se que, quando praticada reiteradamente, a corrupção tem
46
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47
PIOVESAN, Flávia; FACHIN, Melina Girardi. Educação em Direitos Humanos no Brasil:
desafios e perspectivas. Revista Jurídica da Presidência Brasília, v. 19, n. 117, p. 20-38, Fev./
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o condão de distorcer a performance econômica, desacreditar o sistema político e
violar direitos humanos (como reconhecido pela Comissão Interamericana de Direitos
Humanos, através da fundamental Resolução 01/2018)
Por conta disso, é essencial que todos os agentes envolvidos na temática estejam
alinhados e dedicando esforços no combate à corrupção, não mais se admitindo que
esse enfrentamento fique restrito aos agentes públicos.
Nesse sentido, um dos caminhos propostos para auxiliar no combate ao
fenômeno é através do desenvolvimento da educação. Neste estudo, essa possibilidade
foi avaliada a partir de duas perspectivas: a curto prazo e no âmbito interno das
organizações empresárias, mediante adoção de programas de compliance, e a longo
prazo, através do desenvolvimento de capital cívico, convocando-se o sistema escolar
ao protagonismo.
A curto prazo, apontou-se a adesão de programas de compliance, enquanto
mecanismos internos de educação e orientação dos gestores e colaboradores da
empresa na adoção de valores éticos, como forma de consolidação de uma cultura
empresarial contrária a práticas corruptas e de prevenção à criminalidade empresarial.
A longo prazo e de modo externo ao ambiente empresarial, o desenvolvimento
do capital cívico também pode contribuir para a redução dos índices de corrupção,
algo que se instrumentaliza através de reformas no sistema educativo, privilegiandose uma educação inclusiva, participativa e voltada à cooperação.
Por fim, há evidentes possibilidades de sinergia entre as duas estratégias: a
empresa, como centro de educação orientada a valores honestos, a partir de programas
de cumprimento normativo, opera como vetor de capital cívico - tanto quanto a
escola. Já a escola, como duto de produção de capital cívico, prepara colaboradores
refratários à assunção de valores internos desonestos, presentes em algumas pessoas
jurídicas, ao passo em que alinhados com a implantação e manutenção de culturas
internas de cumprimento normativo.
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POPULAÇÃO ESTRANGEIRA EM SITUAÇÃO ILEGAL NO BRASIL E O ACESSO
AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Fernanda Schaefer1
RESUMO: Embora no Brasil, em termos absolutos, o fluxo de imigrantes e

refugiados seja considerado inexpressivo, os estrangeiros que aqui estão contam
com diversos direitos, muitos deles negligenciados pela própria ausência de políticas
públicas de assistência integral para o grupo. O presente artigo, a partir de pesquisa
bibliográfica e normativa, discute o acesso ao Sistema Único de Saúde pelo estrangeiro
indocumentado. Partindo da necessária contextualização da população estrangeira
no Brasil, o presente trabalho dirige-se à análise do princípio da integralidade dos
serviços e ações de saúde para, então, concluir pelo direito de acesso à saúde a
esses indivíduos para além do momento de emergência sanitária de interesse
internacional. A negativa de acesso ao sistema de saúde, pelo simples fato da ausência
de documentação, constitui ilegalidade que pode conduzir à responsabilização dos
gestores. Daí, a necessidade de se compreender as necessidades desses indivíduos
para, a partir delas, serem desenvolvidas políticas públicas capazes de dar o adequado
tratamento às suas vulnerabilidades.
PALAVRAS-CHAVE: População estrangeira; indocumentados; acesso à saúde.
INTRODUÇÃO – POPULAÇÃO ESTRANGEIRA ILEGAL: UMA CONTEXTUALIZAÇÃO
NECESSÁRIA

A Organização Internacional das Migrações (OIM, órgão da ONU) aponta
que no Brasil2 o fluxo de imigrantes e refugiados é considerado inexpressivo, pois
não representa 1% da população brasileira. Segundo a mesma instituição, no país
há aproximadamente 800 mil imigrantes (0,4% da população), com destaque a
venezuelanos e haitianos. Ainda, segundo o Comitê Nacional para Refugiados (CONARE,
1
Pós-Doutora pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Bioética da PUC-PR,
bolsista CAPES. Doutorado em Direito das Relações Sociais na Universidade Federal do Paraná,
curso em que realizou Doutorado Sanduíche nas Universidades do País Basco e Universidade
de Deusto (Espanha) como bolsista CAPES. Assessora Jurídica CAOP Saúde MPPR.
2
“O Brasil tem 15,7 mil quilômetros de fronteiras, que compreendem 11 Estados
brasileiros e 10 países da América do Sul. Nessas regiões existem 121 municípios, onde vivem
cerca de 3 milhões de habitantes. Por serem localidades distantes dos centros urbanos e
muitas vezes de difícil acesso, a oferta de serviços públicos de qualidade fica prejudicada.
Nas regiões de fronteira, um grande fluxo de estrangeiros busca tratamento no território
brasileiro. Além de sobrecarregar o atendimento na área da saúde, esse número extra não
é contabilizado pelo Ministério da Saúde no cálculo do repasse de verbas para o Sistema
Único de Saúde (SUS), que segue critérios de contingente populacional. Para melhorar o
atendimento à população e reforçar a integração do atendimento de saúde nos municípios
fronteiriços foi criado o Sistema Integrado de Saúde das Fronteiras (SIS-Fronteira). O objetivo
é planejar e lançar ações e acordos bilaterais ou multilaterais entre os países fronteiriços,
após diagnóstico da situação de saúde além do território nacional. Para isso, o programa
conta ainda com parcerias com universidades federais dos respectivos Estados”. Não
foram encontradas informações no SIS-Fronteiras sobre a situação da migração durante da
pandemia. Vide http://www.brasil.gov.br/noticias/saude/2009/12/saude-nas-fronteiras
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órgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública), há no país 219 mil solicitantes de
refúgio no Brasil, sendo que destes apenas 43 mil já tiveram seu pedido deferido. A
Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) no Brasil estima que vivam atualmente
264 mil venezuelanos, dos quais apenas 37 mil conseguiram ser reconhecidos como
refugiados até o momento.
Entre 2000 e 19 de março de 20213 o Brasil recebeu 1.504.735 pedidos de
cadastro para a emissão do Registro Nacional Migratório (RNM), números que
não incluem os pedidos de refúgio4 e, por óbvio, aqueles permanecem anônimos5
(“indocumentados”)6 pelas mais diferentes razões. E é sobre esses últimos que o
presente artigo voltará seus olhos.
Em um cenário de diversificação dos fluxos migratórios
internacionais em que mudam temporalidades, direções,
escalas, sentidos e espaços da migração (BAENINGER, 2015),
compreender o fenômeno migratório enquanto processo de
reprodução social (SINGER, 1976) envolve, também, entender
os imigrantes – com seus diferentes perfis e trajetórias –
enquanto sujeitos de direito (REIS, 2004), especialmente,
com o avanço da temática dos direitos humanos no debate
internacional (RAMOS, 2008) (DOMENICONI, 2021, p. 304).
Não há, no entanto, propriamente um direito de migrar e um direito de ingresso
3
Só no ano de 2021 (jan.-dez.) o Brasil recebeu mais de 29.107 solicitações de
reconhecimento da condição de refugiado. Em 2022 (jan.-fev.), o número já chega 11.044
de pedidos, conforme o Portal da Imigração https://portaldeimigracao.mj.gov.br/pt/dados/
relatorios-mensais.
4
Refugiado, segundo o Estatuto dos Refugiados das Nações Unidas (1951) e o Protocolo
de 1967, é a pessoa que “temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade,
grupo social ou opiniões políticas, se encontra fora do país de sua nacionalidade e que
não pode ou, em virtude desse temor, não quer valer-se da proteção desse país, ou que,
se não tem nacionalidade se encontra fora do país no qual tinha sua residência habitual
em consequência de tais acontecimentos, não pode ou, devido ao referido temor, não quer
voltar a ele” (Agência da ONU para Refugiados).
O Estatuto do Estrangeiro (Lei n. 9.474/97), inspirado pela Convenção de Cartagena de 1984,
traz um conceito mais amplo de refugiado incluindo hipóteses em que a vida, segurança
ou liberdade da pessoa tenham sido ameaçadas pela violência generalizada, a agressão
estrangeira, os conflitos internos, a violação maciça dos direitos humanos ou outras
circunstâncias que tenham perturbado gravemente a ordem pública.
Vide dados do Sistema Nacional Migratório (SISMIGRA), Polícia Federal, disponível em:
https://servicos.dpf.gov.br/sismigra-internet/home.seam
Dados do sistema apontam que de 1997 a agosto de 2020 foram analisados 77.584 pedidos
de refúgio, dos quais 67.222 foram deferidos. Aguardam julgamento 193.737 pedidos, sendo
mais da metade de venezuelanos.
5
A Portaria n. 21/2021, da Polícia Federal prorrogou o prazo para regularização
migratória de estrangeiros indocumentados até 16 de setembro de 2021. O problema é que
o acesso a esses serviços continua extremamente restrito, sendo o agendamento tarefa
praticamente impossível.
6
Levantamento feito pelo Observatório das Migrações de São Paulo e pelo Núcleo de
Estudos de População Elza Berquó da Universidade de Campinas. Vide em: Fernandes, et al,
2020.
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internacionalmente estabelecido, mas sim, um direito de excluir e, incrivelmente,
durante a pandemia o número de deportações no Brasil cresceu. Segundo dados
do Observatório das Migrações em São Paulo, apenas entre abril e julho de 2020
as deportações cresceram 9.200% em relação a 2019, sendo a nacionalidade mais
afetada a boliviana (com 70% dos registros) (FERNANDES, et al, 2020).
De início, é importante frisar que a nova Lei de Migrações (Lei n. 13.445/17)
estabelece a não criminalização da migração e consequente impossibilidade de prisão
por razões migratórias, sendo a eventual deportação considerada consequência
meramente administrativa da não regularização da situação migratória após a chegada
ao país (art. 50). A lei também estabelece acesso a direitos sem discriminação e, entre
esses direitos, destaca-se a saúde (art. 3o., I, VI IX e XI; art. 4o., VIII), bem como prevê
autorização de residência com caráter objetivo e vinculante, inclusive para tratamento
de saúde (visto temporário, art. 14, I, b, c).
Segundo a Polícia Federal, a maioria dos estrangeiros expulsos durante o ano
de 2020 teriam sido deportados justamente por terem entrado no país de forma
irregular em busca de tratamento contra a Covid-19. No entanto, a conduta adotada
pelas autoridades brasileiras, (embora sob o viés exclusivamente utilitarista pareça se
justificar) contraria os preceitos mais elementares de proteção dos direitos humanos,
bem como às disposições constantes na Lei de Migração (Lei n. 13.445/17) que prevê,
entre outras hipóteses, que não haverá repatriação para (I) pessoa em situação de
refúgio (ressaltando-se que o conceito de refugiado adotado pela lei brasileira é
bastante amplo); (II) para quem necessite de acolhimento humanitário; (III) quando
a medida de devolução para o país ou região possa representar risco à vida ou à
integridade pessoal, todas situações que podem ser verificadas em momentos
pandêmicos.
Vale também lembrar que a Lei da Migração prevê a possibilidade de visto
de acolhida humanitária, definido no art. 14, §3o, como aquele emitido a pessoa
proveniente de países com “grave ou iminente instabilidade institucional, de conflito
armado, de calamidade de grande proporção, de desastre ambiental ou de grave
violação de direitos humanos ou de direito internacional humanitário, ou em outras
hipóteses, na forma de regulamento”.
O visto de acolhida humanitária não implica em direito subjetivo de ingresso.
No entanto, se a pessoa aqui já se encontra, não havendo impedimento de ingresso
com fundamento sanitário (art. 171, XII e XIII, Decreto n. 9.199/17), não se pode
impedir o acesso ao Sistema Único de Saúde, especialmente em razão do princípio da
solidariedade (art. 3o., I, CF) e da igualdade (art. 5o., caput, CF).
Considerados ainda o princípio da universalidade de acesso do SUS e o visto
de acolhida humanitária, parece ser ilegal a conduta de deportação de estrangeiros
que procuraram o Brasil em busca de tratamento contra a Covid-19, especialmente
se caracterizadas as situações de calamidade de grande proporção em seus países de
origem. Trata-se, dessa forma, de garantir proteção a grupos vulneráveis em situação
de emergência sanitária de importância internacional7.
7
A emergência internacional de saúde é definida pela OMS (Regulamento Sanitário
Internacional - RSI) como “significa um evento extraordinário que, nos termos do presente
Regulamento, é determinado como: (i) constituindo um risco para a saúde pública para
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Durante a pandemia o Brasil optou por não fechar por longos períodos8 todas as
suas fronteiras9, ainda que a medida estivesse autorizada pelo art. 15 do Regulamento
Sanitário Internacional de 2005 (OMS10). Se assim se conduziu deveria estar também
disposto a oferecer ações e serviços de saúde a essa população que no território
ingressou em busca de tratamento contra a Covid-19, até porque, a saúde é um direito
humano estabelecido também como direito aos refugiados (vide disposições do Pacto
Global para Refugiados e do Pacto Global para Migração Segura, Ordenada e Regular,
ONU, 2018 – do qual o Brasil se retirou).
Poder-se-ia afirmar que o intenso fluxo migratório levaria ao colapso o Sistema
Único de Saúde e à intensificação da disseminação do vírus. No entanto, tanto a Lei
de Migração, quanto a própria Constituição Federal vedam condutas discriminatórias
(art. 3o., II, CF), especialmente em situações em que a ajuda humanitária é necessária
(art. 3o., I, CF).
Portanto, embora restrições possam ser estabelecidas, devem ser elas
proporcionais e razoáveis, avaliadas de forma individualizada e sem ferir os direitos de
migrantes e solicitantes de refúgio. As medidas devem ser necessárias à contenção da
doença, mas tomadas a partir da preservação de direitos humanos dos quais o país é
signatário em diversos Pactos e Declarações. Ensinam Chiaretti (et al, 2020, p. 74) que

outros Estados, devido à propagação internacional de doença e (ii) potencialmente exigindo
uma resposta internacional coordenada”. O RSI entrou em vigor no dia 15 de junho de 2007 –
https://www.paho.org/pt/documentos/regulamento-sanit%C3%A1rio-internacional-2005,
sendo ratificado pelo Congresso Nacional pelo Decreto Legislativo n. 395/2009 (10/07/09)
- https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2009/decretolegislativo-395-9-julho-2009589324-publicacaooriginal-114307-pl.html
A Portaria n. 188/GM/MS, 4 de fevereiro de 2020 declarou Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus
(2019-nCoV)
(https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-188-de-3-de-fevereirode-2020-241408388).
8
Um exemplo foi a suspensão, injustificada, do ingresso de venezuelanos em território
nacional em razão do risco sanitário, pelo prazo de 15 (quinze) dias, assim que foi oficialmente
declarada a situação de emergência sanitária de interesse internacional (Portaria Conjunta
n. 120/20, Casa Civil, Ministério da Justiça e Segurança Pública e Ministério da Saúde). De
natureza discriminatória, a suspensão de ingresso inicialmente dirigida a venezuelanos
paulatinamente foi sendo alterada para abranger outros estrangeiros, mantendo-se como
exceções o ingresso de estrangeiros para reunião familiar, migrantes portadores de Registro
Nacional Migratório ou com autorização específica emitida pelo governo brasileiro. Deve-se
ressaltar que medidas restritivas devem ser sempre proporcionais, não-discriminatórias e
baseadas em evidências científicas. “Um dos riscos desse tipo de manobra é a possibilidade
de governos imporem um estado de constante vigilância e suspensão dos direitos humanos,
tendo na pandemia um novo argumento para redução das liberdades e de direitos – neste
caso o direito de buscar refúgios” (RODRIGUES, et al, 2020, p. 1-14).
9
“Em uma primeira vista, a não adoção de medidas restritivas com relação ao
tráfego internacional de pessoas pode parecer um contrassenso. No entanto, a doutrina
especializada alerta que, na verdade, tais restrições podem ser mais prejudiciais do que
benéficas. Isso porque, nas experiências epidemiológicas passadas, as crises sanitárias
raramente incrementam o tráfego de pessoas. Ademais, dada a velocidade em que as
pessoas conseguem se movimentar atualmente, as restrições podem ser ineficazes com
relação às doenças transmissíveis, ou seja, é possível que a doença já esteja presente em
outro território antes mesmo de a crise sanitária ter tomado contornos internacionais. Por
fim, tais medidas também podem afetar o fluxo de profissionais de saúde para as regiões
mais atingidas (VENTURA, 2016, p. 68)” (CHIARETTI, et al, 2020, p. 59-90).
10
Vide Decreto n. 10.212, de 30 de jan. de 2020.
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Mesmo para a proteção de pessoas no território brasileiro
essa permissão institucional de ingresso pode ser relevante.
Isso porque, como as fronteiras nacionais são muito amplas
e porosas, não havendo formas eficientes de controle de
ingresso, em especial pela via terrestre, esse impedimento
formal de ingresso regular tende a estimular vias alternativas,
inclusive com o apoio de coiotes. Uma das consequências
desse ingresso, além da exposição de migrantes a situações
de violação de direitos, é diminuir o controle sanitário
que o Estado deve ter em momentos de pandemia. [...]. o
impedimento de ingresso por razões sanitárias deve ser
analisado em conjunto com as exceções legais voltadas a
grupos vulneráveis [...].
Em razão dessa perspectiva, em 2019, foi apresentado o Plano de Ação Global
da Organização Mundial da Saúde (OMS) que destaca, entre várias prioridades, a
promoção e continuidade de acesso a sistemas de saúde de qualidade e a diminuição
do impacto dos determinantes sociais na saúde dos imigrantes (que passa a fazer
parte da agenda global da ONU).
Dessa forma, a garantia de promoção da saúde, seja de refugiado, seja da
população que permanece no Brasil ilegalmente, é medida obrigatória de inclusão
social do grupo e de proteção da própria saúde local.
1. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E ACESSO DA POPULAÇÃO ESTRANGEIRA INDOCUMENTADA

No contexto da pandemia, a atenção integral e coordenada à saúde é essencial
para a contenção do vírus e para evitar o agravamento da crise. Na integralidade11 dos
serviços e ações de saúde é necessário “o reconhecimento das necessidades, hábitos e
costumes de uma subpopulação que pode ser evidenciadas, devido às características
étnicas, culturais ou raciais” (DANTAS, et al, 2021, p. 115), para a comunicação
adequada não só com os pacientes e seus familiares, mas também com a comunidade
a fim de ampliar sua resposta local e manter serviços que não podem ser suspensos.
Sem dúvida, a pandemia impôs mais um grande desafio aos gestores da saúde
11
A integralidade no SUS é resultado da fusão dos princípios da igualdade e da equidade.
Afirma Maria Elisa Villas-Bôas (2014, p. 104) que se apresentam, “[...] como objetivos
comumente apresentados a essa assistência as seguintes premissas: a melhor assistência
possível deve ser proporcionada a todos; deve ser garantida assistência com igualdade; a
liberdade de escolha de parte do fornecedor de assistência à saúde e do consumidor deve
ser mantida; os custos da assistência à saúde devem ser contidos. Considera, entretanto, que
tais compromissos são inconciliáveis entre si, entendo ser inafastável aceitar a desigualdade
no acesso à assistência à saúde como moralmente inevitável, por causa dos recursos privados
e da liberdade humana, bem como – e aqui a crueza se torna mais chocante – aceitar o fato
de que o estabelecimento de um preço para salvar a vida humana é consequência inexorável
de um sistema de assistência à saúde economicamente eficiente estabelecido por meio de
recursos comunitários”. Por isso, quando se fala em equidade na saúde se está a tratar de
compatibilizar o ideal constitucionalmente prometido com o real possível.
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não só porque precisam aperfeiçoar um sistema que já opera próximo do limite da
capacidade, mas porque devem coordenar ações suficientes que deem conta da
emergência sanitária, sem se descuidar, especialmente, dos grupos considerados
vulneráveis, como os estrangeiros que aqui se encontram na condição de refugiados.
A população estrangeira indocumentada enfrenta várias barreiras de acesso ao
sistema público de saúde. Trata-se de uma invisibilidade institucional generalizada e,
até o momento, insuperável e que impede o desenvolvimento de políticas públicas
específicas para essa população. A equidade12 legalmente garantida, cede espaço
para diversas iniquidades práticas.
A desigualdade em saúde é atribuída a diferentes
determinantes que podem corresponder a um conjunto de
fatores interligados às condições de saúde e ao adoecimento,
tais como os que definem o padrão de morbimortalidade
dos diferentes grupos sociais e as diferenças na distribuição,
organização e utilização dos recursos em saúde. A existência
das iniquidades no acesso a bens e serviços de saúde consiste
num dos principais pontos de atenção das investigações
acadêmicas e dos próprios provedores dos serviços de saúde
(VIANNA, et al, 2003, p. 58).
As desigualdades e iniquidades aprofundam vulnerabilidades e podem conduzir
a agravos à saúde por múltiplos fatores13.
Para além da barreira linguística e de hábitos culturais, das dificuldades
político-administrativas, os imigrantes ilegais enfrentam a falta de documentação,
a desinformação, a xenofobia e o medo de serem presos ao acessarem o Sistema
Único de Saúde. A Covid-19 agravou a situação de vulnerabilidade dessas pessoas
que, temendo por seu destino no país, evitam procurar o sistema de saúde.
No entanto, a Constituição Federal e a Lei de Migração, além dos Pactos
internacionais dos quais o Brasil é signatário, asseguram aos imigrantes (em situação
regular ou não) os mesmos direitos conferidos aos nacionais, especialmente quando
analisados direitos fundamentais como a saúde. “O Estado brasileiro tem o dever
de manutenção das medidas de proteção e assistência humanitária às pessoas
migrantes e refugiadas, mesmo diante de eventual superlotação do sistema de saúde”
(CHIARETTI, et al, 2020, p. 76). No entanto, a desinformação ainda é grande.
As tensões sobre o acesso ao Sistema Único de Saúde em momento de alta
12
Embora comumente associado ao princípio da igualdade, a equidade se aproxima
mais do princípio da justiça, devendo ter na desigualdade de oportunidade e na iniquidade
o ponto central de suas preocupações (NUNES, 2011, p. 34). Por isso, a saúde não deve ser
apenas pensada sob o viés da assistência, mas deve, em especial, ser analisada em conjunto
com outras condicionantes e determinantes de saúde que refletem diretamente na qualidade
de vida. A equidade é fator essencial para a promoção da justiça social.
13
Por isso, o reconhecimento das diversas vulnerabilidades é também mecanismo de
realização da equidade. Trata-se de a partir delas pensar em intervenções equilibradoras do
sistema que buscam realizar a igualdade material e dar condições de amplo desenvolvimento
pessoal e social (SCHAEFER, 2022, p. 31).
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demanda e de escassez de medicamentos e de profissionais de saúde, agrava a
situação. Mas, é preciso lembrar que para além do acesso universal, princípio do
sistema público de saúde brasileiro (art. 7o., I, Lei n. 8.080/90), outros princípios
constitucionais se apresentam: a solidariedade e a igualdade. O art. 5o, CF, ao
estabelecer os direitos e garantias fundamentais não fez distinção entre brasileiros
natos e estrangeiros residentes no país, portanto, seu exercício não está condicionado
à exigência de domicílio14, bastando que o estrangeiro aqui esteja, subordinando-se
ao ordenamento jurídico brasileiro, independente de sua condição (art. 4o., II, CF).
O suposto paradoxo entre atender e priorizar os nacionais, portanto, revelase apenas aparente, uma vez que o próprio Estado brasileiro ao aderir a Pactos e
Convenções internacionais de migrações comprometeu-se, também, a garantir acesso
aos migrantes (ainda que indocumentados) aos serviços públicos sem distinção de
origem. Se o equilíbrio, na prática, pode parecer bem frágil, legalmente deve-se buscar
a ampla realização da solidariedade social.
Afastar do SUS quem dele precisa, apenas em razão da sua situação irregular
no país é ato discriminatório e outro não é o entendimento dos tribunais brasileiros.
Na decisão proferida no REsp 1.500.019-CE, de 10 fev. 2015, Min. Relator Humberto
Martins, consignou-se que,
Acerca do direito a receber tratamento tem-se a Portaria
GM n. 1.820, de 13/08/2009, que dispõe sobre os direitos
e deveres dos usuários do SUS, considerando os arts. 6o.
e 196, da Constituição Federal, bem como a Lei n. 8.080,
de 19/09/1990; [...], considerando os artigos 196 a 200 da
Constituição Federal e as Leis Orgânicas da Saúde n. 8.080,
de 19/09/1990, e 8.142, de 28/12/1990; Portaria n. 211/
SAS, de 15/06/2004, que regulamenta a Portaria 1.168/GM
de 15/06/2004. A legislação dispõe, basicamente, acerca dos
direitos e deveres dos usuários da saúde, garantindo que toda
pessoa tenha direito ao acesso a bens e serviços ordenados
e organizados para garantia da promoção, prevenção,
proteção e recuperação da saúde, bem como ao tratamento
adequado, com qualidade, no tempo certo e com garantia
de continuidade. [...]. A universalidade constitucional,
compreende, portanto, a cobertura, o atendimento e o acesso
ao Sistema Único de Saúde, expressando que o Estado tem o
dever de prestar atendimento nos grandes e pequenos centros
urbanos, e também às populações isoladas geopoliticamente.
14
A própria regulamentação do Sistema Cartão Nacional de Saúde (Cartão SUS) deixa
claro que “art. 23, §2o. No caso de brasileiros residentes no exterior e de estrangeiros não
residentes no país, será registrado como endereço de domicílio permanente o país e a cidade
de residência (Portaria n. 940, de 28 de abril de 2011, Ministério da Saúde). Portanto, não há
exigência de domicílio ou residência permanente para atendimento no SUS. Não há restrição
formal de acesso aos serviços e ações de saúde. O cartão SUS deve ser tomado pelo que ele
é: sistema de identificação e não como um instrumento normativo de acesso ao sistema de
saúde.
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[...]. Interpretando-se o caput do art. 5o da Constituição
Federal de 1988 de forma extensiva, tem-se que o alcance
é para todos, mesmo os estrangeiros não residentes no
País, mas que estejam de passagem pelo território nacional,
tendo contato com o ordenamento jurídico pátrio.
Portanto, qualquer limitação injustificada de acesso ao Sistema Único de Saúde
ou motivada única e exclusivamente pela situação de irregularidade do estrangeiro,
é inconstitucional e pode levar à responsabilização do gestor em todas as esferas.
A conformação constitucional impede tratamento diferenciado para a população
radicada ou de passagem pelo território nacional, independente de sua origem ou de
sua regular situação. O acesso à rede de saúde dá-se, portanto, pelas regras e lógicas
gerais estipuladas para o SUS e, por isso, também é necessário que os profissionais de
saúde estejam familiarizados com seus fluxos e regulação15.
2. POPULAÇÃO ESTRANGEIRA ILEGAL E O ACESSO AO SUS DURANTE A PANDEMIA DA
COVID-19

A situação de migrantes, refugiados e deslocados internos se deteriorou no
mundo inteiro durante a pandemia. Não foi diferente no Brasil e o problema não é
só de acesso aos serviços e ações de saúde. Segundo a Organização Internacional das
Migrações (OIM),
A capacidade que pessoas migrantes têm de evitar a
infecção, receber adequado tratamento médico e de superar
os efeitos econômicos, sociais e psicológicos da pandemia,
é enfraquecida por fatores como a falta de atenção às suas
especificidades culturais e linguísticas, xenofobia e seu
limitado acesso a redes e a informações que lhes garantam
acesso a direitos e maior inclusão nas sociedades receptoras16
(GUADAGNO, 2020, p. 4).
Durante o estado de emergência sanitária as principais recomendações
envolveram distanciamento social, higienização das mãos, uso de máscaras. No
entanto, a população estrangeira ilegal, muitas vezes, vive em pequenos espaços
com grande aglomeração de pessoas e péssimas condições de higiene, frequentam
trabalhos precários e o pouco dinheiro que conseguem não é suficiente senão para
15
“Há poucos anos havia um receio generalizado entre imigrantes sem documentos
em buscar os serviços de saúde. Atualmente, é possível notar uma modificação nesta
postura, com um expressivo aumento no acesso a este serviço. Isto não significa, no entanto,
que a equipe de saúde esteja capacitada para trabalhar com esta população, e que todos
tenham conhecimento e instruções de como agir nos casos em que o imigrante não possua
documentos brasileiros. Há relatos, mesmo que escassos, de que a falta de documentação
gerou constrangimentos (RUFINO, et al, 2012, p. 2).
16
Tradução livre.
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garantir a própria subsistência e eventualmente ajudar parentes que ficaram no país
de origem.
As fragilidades17 do sistema de saúde se evidenciaram e as vulnerabilidades
sociais18 dos imigrantes ficaram ainda mais expostas, embora não o suficiente para
provocar respostas do governo para proteger e efetivar direitos que a própria Lei
de Migração e outros Pactos dos quais o país é signatário garantem. “O modo de
enfrentamento da pandemia passa então a exprimir mazelas sociais, muitas vezes
mascaradas ou simplesmente ignoradas pelos governantes mundo afora”(PELLIZARI,
et al, 2020, p. 1).
Estudo realizado por Pellizari (et al, 2020, p. 1). no início da pandemia, com a
população imigrante do Mato Grosso, identificou o agravamento das desigualdades
sociais e não implantação de políticas públicas capazes de possibilitar alternativas
de trabalho e renda para essa população o que fez com que passassem a “depender
de auxílio para se manterem, seja de uma instituição referência que os acolhe, seja
da ajuda emergencial do governo federal, ou ainda da solidariedade da população
em geral”. A marginalização dessas populações se intensificou durante a pandemia,
especialmente em razão da clara debilidade governamental em implantar programas
para dar conta também do cuidado desses indivíduos e, ainda, pela redução de
serviços que seriam essenciais para a regularização de sua situação.
O estudo concluiu que “a interface da vulnerabilidade jurídica retrata a violação
de direitos legais e garantidos por legislação específica, além de decisões políticaadministrativas arbitrárias que atentam contra os imigrantes e refugiados, acentuando
a fragilidade da condição ou situação migratória” (PELLIZARI, et al, 2020, p. 12). A
dificuldade de obtenção de documentos em razão da restrição de diversos serviços
migratórios, conduziu à custosa e quase impossível tarefa de acessar os serviços de
assistência à saúde e não só pela ausência de documentação e o medo da deportação,
mas pelo próprio desconhecimento de servidores da saúde de que há garantias legais
de acesso ao serviço, independente da regularidade da situação no Brasil.
A pesquisa Impactos da Pandemia de Covid-19 nas Migrações Internacionais no
Brasil ouviu 2.475 estrangeiros residentes no Brasil (com prevalência de venezuelanos,
haitianos e colombianos) e em levantamento de campo on-line realizado entre maio e
julho de 2020. O questionário buscou traçar um perfil sociodemográfico dos imigrantes.
Como principais conclusões apontou que: há diversidade nos arranjos domiciliares
variando entre famílias que residem sozinhas em imóvel locado ou próprio, pessoas
que compartilham casa alugada com outras, imigrantes que vivem em casas cedidas
pelo empregador, estabelecimentos de acolhimento ou abrigos públicos.
Do grupo entrevistado 1.263 pessoas afirmaram ter autorização de residência
17
São poucos os Municípios que oferecem Unidades de Saúde com estratégias
direcionadas a essa população. Quando há, “são apontadas como um espaço que além de
prestar assistência à saúde, servem de instrumento de integração entre estas comunidades,
pois estas encontram a possibilidade de saírem de seus locais de trabalho/moradia e socializarse, espaço que não possuem nas suas moradias; mas em sua maioria, são identificadas como
locais geradores de barreiras, na qual o qual o preconceito com o diferente, diversidade de
costume, hábitos e língua se evidenciam” (RUFINO, et al, 2012. p. 7).
18
As vulnerabilidades sociais são aqui entendidas como aquelas que dizem respeito
“a carências sociais, econômicas, psicológicas, cognitivas ou físicas que colocam grupos ou
indivíduos em maior risco, seja do bem-estar social ou da vida” (PELLIZARI, et al, 2020, p. 2)
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temporária ou permanente, 510 possuem a condição de refugiado, 300 aguardam
o julgamento da solicitação de refúgio, 255 possuem visto humanitário, 37 possuem
visto de turismo, 19 obtiveram naturalização, 7 obtiveram autorização de permanência
durante a pandemia e 1 é migrante fronteiriço. A pesquisa indicou que a regularização
migratória ainda é um grande desafio para efetivação de direitos.
Embora a grande maioria tenha respondido ter cadastro no CadÚnico e cartão
SUS, 38% afirmou não ter conhecimento sobre serviços públicos disponíveis e
garantidos por lei. A maioria dos entrevistados relatou estar trabalhando antes da
pandemia, com predominância de empregos informais. A maioria também informou
ter perdido o emprego em razão da pandemia e que seu maior apoio são ONGs e
Instituições de Ensino e de caridade que prestam auxílio a estrangeiros.
Afirmaram ganhar muito menos do que precisam para sobreviver. De 1523
imigrantes que solicitaram o auxílio emergencial em razão da pandemia, apenas 46
conseguiram. Dos entrevistados 144 relataram ter testado positivo para Covid-19,
mas 85 procuraram atendimento no SUS e consideraram o serviço satisfatório. Os
dados individualizados referentes aos 184 imigrantes residentes no Estado do Paraná
(a grande maioria em Curitiba e Região Metropolitana) confirmam os dados globais
antes referenciados (FERNANDES, et al, 2020).
Um dos fatores dificultadores de acesso ao sistema público de saúde para os
estrangeiros indocumentados está na exigência de indicação de endereço (domicílio
permanente) e do número de CPF como documento obrigatório para acesso a
ações e serviços de saúde19, inclusive à vacinação contra a Covid-19, impedindo que
a população indocumentada exerça o direito à saúde tal qual lhe garante a Lei de
Migração.
Muito embora a Portaria n. 2236. de 2 de setembro de 2021, do Ministério da
Saúde, determine que
Art. 256. A identificação de pessoas nos sistemas de
informações de saúde se dá por meio de um número de
registro nacional.
§ 1º O número de registro nacional permite identificar
univocamente o usuário do SUS em todos os seus registros
de informações de saúde e tem validade em todo o território
nacional.
§ 2º A identificação por um número de registro nacional
propicia a disponibilização dos dados de saúde aos usuários e
profissionais de saúde responsáveis pela prestação de ações
e serviços de saúde.” (NR)
“Art. 257. O número de registro nacional para identificação de

19
A esse tipo de exigência dá-se o nome de burocratização negligente, que acabam por
usar cadastros como meios de exclusão de acesso a direitos fundamentais (RODRIGUES, et
al, 2020, p. 7).
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pessoas nos sistemas de informações de saúde corresponderá,
preferencialmente, ao número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas – CPF.
§ 1º Na hipótese da pessoa não possuir inscrição no CPF, deverá
ser atribuído um número nacional único de identificação
denominado Cartão Nacional de Saúde – CNS.
§ 2º O número de CNS é de uso obrigatório nos registros
de informação de saúde na hipótese da pessoa não possuir
inscrição no CPF.” (NR) (grifos nosso)
[…]
Art. 272. Para o cadastramento de pessoas ou atualização
cadastral, deverá ser utilizado o endereço de domicílio
permanente, independentemente do município em que
o indivíduo esteja no momento do cadastramento ou do
atendimento.
§ 1º Não estão incluídos na exigência disposta no caput os
ciganos, nômades e os moradores de rua.
§ 2º No caso de brasileiros residentes no exterior e de
estrangeiros não residentes no País, deverá ser registrado o
país de residência e, se possível, os dados de endereçamento
e meios de contato onde a pessoa encontra-se hospedada.”
(NR)

Na prática20, o fato da redação do art. 272 do mencionado ato normativo
não ter feito menção expressa ao estrangeiro indocumentado, acaba levando à
negativa de atendimento em diversas Unidades Básicas que, talvez até mesmo por
desconhecimento, acabam recusando acesso a indivíduos apenas e tão somente em
razão da inexistência de CPF.
Nesse contexto, o grupo de estrangeiros ilegais não só fica à margem de todo
o sistema de saúde, como acaba ficando de fora de todas as estatísticas referentes à
Covid-19 e, por conseguinte, permanece excluído dos planos nacionais de respostas
à emergência sanitária.
Não há uma política nacional efetiva e integral de assistência aos imigrantes,
seja na área de saúde21, seja em outras áreas garantidas por lei (educação, seguridade
20
Informação verbal prestada por Leonildo Monteiro Ribeiro Filho, representante do
Observatório Estadual de Direitos Humanos da População em Situação de Rua (ODH POP
Rua), em reunião realizada no dia 25 de março de 2022, no CAOP Saúde MPPR.
21
Vide, por exemplo, o Plano Estadual de Saúde do Paraná (2020-2023), Título 7- Rede
de Atenção à Saúde (RAS), item 7.3 Atenção às populações vulneráveis, consta a seguinte
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social, assistência jurídica integral, trabalho, moradia, cfe. Art. 3o., XI, Lei n. 13.445/17)
o que determinou, que nesse momento, muitos tivessem que recorrer às entidades
de assistência social para ter acesso ao mínimo necessário à própria subsistência e até
mesmo a recursos de saúde.
Outro grande problema é o fato do Brasil não contar com um banco de dados
específico22 para a população migrante, especialmente quando analisadas as ações
e os serviços de saúde em que sequer é possível saber quantos estrangeiros foram
atendidos pelo SUS. Os dados sobre os impactos da Covid-19 no Brasil são compostos
por dois documentos: as declarações de óbito e a Autorização de Internação
Hospitalar (AIH) e, nesses documentos, não é obrigatório indicar a nacionalidade23, o
que inviabiliza uma análise precisa sobre o real impacto da pandemia na população
de migrantes.
Os cadastros utilizados para as notificações dos casos de Covid-19 também não
possuem campos específicos para os atendimentos de estrangeiros, exceto quando
não é informado o CPF.
Em âmbito nacional, existem dois sistemas de notificação
associados à Covid-19: e-SUS VE (ou e-SUS Notifica), utilizado
para notificação de casos de síndrome gripal suspeitos de
Covid-19 pelas unidades de saúde públicas e privadas e o SIVEPGripe (Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica
da Gripe), usado pelas Unidades de Vigilância Sentinela de
Síndrome Gripal e os hospitais com internação de casos de
síndrome respiratória aguda grave (SRAG) para realizar suas
referência: 7.3.2 Estima-se que, no Paraná, há aproximadamente 4.500 pessoas de diversas
nacionalidades: paraguaios, argentinos, venezuelanos, haitianos, sírios, africanos etc.
Destaca-se, nas áreas de fronteira do estado, um elevado fluxo de população que cruza as
fronteiras em busca de atendimento em saúde no SUS. A população migrante está exposta
a muitas vulnerabilidades, como a falta de trabalho e/ou trabalho precário, moradia
inadequada, dificuldade de comunicação, cultura diferente, preconceito, discriminação
e várias formas de violência. Esses fatores contribuem para agravos na área da saúde, em
especial de saúde mental. O item 7.3 tem por objetivo a promoção da equidade, aumentando
o acesso da população vulnerável ao SUS e, para tanto, menciona ser necessário conhecer
as especificidades desses grupos, desde a Atenção Primária, inserindo a temática na Rede
de Atenção à Saúde em todas as linhas de cuidado. No entanto, no Objetivo 12, que trata de
promover a equidade em saúde no SUS a todas as populações vulneráveis do Paraná, não
consta nenhuma meta ou ação específica para migrantes.
22
Cita-se aqui o exemplo do Siclom (Sistema de Controle Logístico de Medicamentos)
criado para possibilitar o controle individual das dispensações de medicamentos. Mesmo
tendo sido aperfeiçoado em 2015, o sistema conta com três tipos de caracterização de
estrangeiros: “Residente: estrangeiro com visto permanente ou recepcionado pela legislação
brasileira mediante os institutos jurídicos do asilo, refúgio ou exílio. Habitante de fronteira:
estrangeiro residente em país limítrofe ao território nacional: Uruguai, Argentina, Paraguai,
Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e França (Guiana Francesa). Não
residente: estrangeiro na condição de estudante, turista, a trabalho ou serviço diplomático,
com visto temporário ou não”. Observa-se que o sistema se preocupou até em definir o não
residente para fins de acesso a medicamentos, mas é absolutamente omisso com relação aos
residentes em situação irregular, que até para esse sistema ficam invisíveis.
23
O PL n. 2.726/20 visa tornar obrigatório o preenchimento da nacionalidade (entre
outros requisitos) quando da notificação compulsória por Covid-19.
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notificações (BRASIL, 2020d). No e-SUS VE, utilizado em maior
escala no sistema de saúde, o campo ‘estrangeiro’ aparece
apenas quando não é informado o CPF, solicitando, então,
país de origem e passaporte (DATASUS, 2020). No SIVEP-Gripe,
a notificação não possui campo dedicado a nacionalidade
(BRASIL, 2020e). Logo, nenhum dos dois sistemas garante
informações sobre nacionalidade. Essa ausência gerou
movimento da sociedade civil representada por associações
e coletivos dedicados a questões de migração, solicitando
maior atenção aos registros de nacionalidade nos formulários
e sistemas de notificação relacionados ao Covid-19 (DELFIM,
2020b) (RODRIGUES, 2020, p. 8).
A ausência e a desagregação de dados prejudica a efetivação de políticas
públicas destinadas a atender grupo tão vulnerável em um momento de extrema
necessidade. A negligência com estrangeiros, especialmente os indocumentados, não
produz efeitos perniciosos apenas no presente, mas também para o futuro24. Invisíveis
durante a vida tornam-se, também, invisíveis na morte.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A correta identificação e documentação dos imigrantes é necessária não só para
o adequado suporte a essa população, mas também para que os serviços públicos
sejam organizados e capacitados para recebê-los. A não identificação dos imigrantes
pode trazer consequências ainda mais devastadoras para o grupo durante o período
de emergência sanitária.
O quadro aqui apresentado revela não só a vulnerabilidade social dos
estrangeiros indocumentados, mas também, expõe profundo comprometimento de
determinantes da saúde (art. 3o., Lei n. 8.080/90) desses imigrantes com alimentação,
moradia, saneamento, trabalho, transporte, educação (eixos de atenção que também
aparecem na Política Nacional de Promoção da Saúde – PNPS). Por isso, o exame do
impacto da Covid-19 nessa população deve ser feito a partir da análise do conjunto
desses fenômenos e não só da saúde isoladamente, embora esse também seja um
elemento revelador da dura realidade encarada por população que no Brasil resolveu
permanecer.
Para além da pandemia, percebe-se ser necessária a integração dos sistemas de
saúde dos países fronteiriços, com a consolidação de redes de saúde qualificadas de

24
“Pensar políticas e intervenções de saúde global para enfrentar a pandemia de
Covid-19 em contextos de extrema vulnerabilidade como o dos refugiados exige ir além de
políticas públicas, intervenções e medidas de saúde pública de “tamanho único” e de cima
para baixo, tão frequentes no campo da saúde global, que desconsideram as condições de
vida dos indivíduos para os quais essas medidas são destinadas, e envolver esses grupos em
seu desenho e implementação para garantir sua efetividade nesses contextos. Para tanto,
são imperativas a análise cuidadosa das especificidades históricas e culturais desses locais e
as experiências situadas dos indivíduos para produzir evidências relevantes e intervenções
adequadas para esses grupos” (RODRIGUES, 2020, p. 9).
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acordo com as realidades locais, visando reduzir as desigualdades, melhorar o acesso
aos serviços e ações de saúde, evitar a entrada de agentes infecciosos e equalizar o
financiamento.
Uma rede bem qualificada contribui para a manutenção da saúde, redução
dos riscos e agravamentos, diminuição dos custos e sobrecarga de outros sistemas.
Compreender as necessidades do usuário do SUS, seja ele brasileiro ou estrangeiro
que no país se encontra, permite capacitar o serviço e definir os recursos para melhor
atendê-lo e, é isso, que se pretende por integralidade da assistência à saúde25.
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O PODER JUDICIÁRIO, A FUNDAMENTAÇÃO E O ESCOPO DA
JUDICIABILIDADE DO PRINCÍPIO DA QUESTÃO POLÍTICA.
Gabriela Cunha Melo Prados1
RESUMO: O princípio da questão Política, dá à Suprema Corte americana, o

direito de não permitir a judicialização de um determinado caso, mesmo que ele
englobe todas as características necessárias para tanto, tendo como motivação o fato
de o caso ser uma questão política e, como tal, dever ser resolvido pelos poderes
políticos. A intenção da corte é manter suas decisões apolíticas, devolvendo a matéria
às esferas específicas para que elas mesmas resolvam a questão. Este princípio
jurídico é utilizado e mencionado ao longo do tempo nos casos apresentados à
Suprema Corte. A dificuldade na interpretação do propósito do princípio bem como
da definição de seus parâmetros de aplicação de forma clara, se deve às alterações
sofridas ao longo do tempo. Não há padrões definidos ou linhas claras acerca de sua
aplicabilidade. Ao longo do tempo, as diferentes formações da corte e suas respectivas
tendências ideológicas mantiveram a compreensão desta aplicabilidade longe de uma
unanimidade. Soma-se a isto a importância de se tentar separar as questões políticas
do princípio jurídico da questão política, uma linha muito difícil de ser traçada.
Este artigo avalia o poder judiciário americano e o escopo da judiciabilidade à luz
da fundamentação do princípio da questão política, na tentativa de sanar as dúvidas
que surgem quanto a sua aplicabilidade, incluindo respostas ao quando, como e por
que ele mudou ao longo do tempo.
PALAVRAS-CHAVE: Princípio da questão política; judiciabilidade; separação dos

poderes.

INTRODUÇÃO

Este artigo abrange exclusivamente uma busca ao entendimento de um princípio
de atuação adotado pelo poder judiciário dos Estados Unidos da América. Entretanto,
tal abordagem não impede esta autora de imaginar o quão benéfico poderia ser,
caso o judiciário brasileiro adotasse postura similar, mesmo diante de assunto tão
controverso e de difícil padronização. O tema é discutido nas cortes americanas desde
o princípio do século XIX, mas nunca foi tão atual em solo brasileiro. Em momento
algum este paralelo da questão americana com a situação brasileira será discutido
aqui, mas certamente será impossível não o traçá-lo mentalmente.
O princípio ou a doutrina da questão política, tratado pelos juristas americanos
como The Political Question Doctrine é, em uma análise superficial, um instituto jurídico
adotado pela Suprema corte dos Estados Unidos para justificar a não judiciabilidade
das questões que estejam potencialmente ligadas às decisões políticas desde que
cumpram critérios pré-estabelecidos. A intenção do judiciário é devolver a matéria às
esferas políticas para que elas mesmas resolvam a questão, mantendo as decisões da
1
Promotora de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná. Mestre em Direito
pela Universidade de Illinois, EUA
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corte apolíticas.2 O princípio pode ser levantado em casos apresentados em instância
federal e estadual.3 Alguns destes apresentarão todos os parâmetros e características
necessários para serem considerados uma lide sentenciável, tal como, legitimidade,
jurisdição correta, presença de intenção e adversidade e, mesmo assim terão sua
judiciabilidade negada pela corte por serem consideradas questões políticas.4 A
judiciabilidade diz respeito aos limites do julgamento e da lei, as questões presentes
aqui são aquelas que serão o foco das normas jurídicas e dos julgamentos das cortes.5
Embora as matérias e temáticas do princípio da questão política tenham sido definidas
ao longo do tempo, seus limites ainda não estão muito claros, entretanto, a corte
se refere a ela como “uma das regras básicas do sistema federal que define o local
adequado desta Corte dentro da estrutura deste sistema” (tradução livre)6, e ainda,
também referida como “medida por qualquer das responsabilidades comuns de
definição, um dos termos menos satisfatórios conhecido na lei. A origem, o escopo e o
propósito do conceito escaparam de todas as tentativas de definição precisa”. (tradução
livre)7 Em outras palavras, o princípio da questão política é de suma importância para
ser definido de forma vaga. Esta falta de definição clara de seus limites de julgamento
vai de encontro à importância de sua aplicação. Como veremos ao longo deste artigo,
as questões políticas deveriam ter sido categorizadas e detalhadas, ao invés de se
tentar isolar fatores que seriam utilizados pela Corte para identificar os casos nos
quais elas se aplicam.8 Da forma como é apresentado, o princípio da questão política
permite uma definição teórica em contraponto a uma definição prática não tão clara.
Jesse H. Choper o definiu como uma “decisão material dos Tribunais sobre questões
constitucionais referentes ao escopo de uma disposição específica (ou alguns aspectos
dela) que não deva ser resolvido de forma oficial pela Suprema Corte, mas sim por
um (ou ambos) dos poderes políticos nacionais.”9 Ademais, Mark Tushnet resumiu
a questão perguntando quem decide a resposta correta para embasar a questão
constitucional e se a Constituição dos Estados Unidos outorga às esferas políticas o
2
SEIDMAN, Louis Michael, The Secret Life of the Political Question Doctrine, 37 GEO.
U. L. CENTER, MARSHALL L. REV., 462, 441-80 (2004).
3
STERN, Nat, Don’t Answer That: Revisiting the Political Question Doctrine in State
Courts, 21 U. PA. J. OF CONST. LAW, 153, 153-206 (2018). (explicando em quais tribunais o
princípio da questão política pode surgir.
4
Legal Information Institute (LII), Political Questions, U.S. Const. Annot, Art. III, Sec. II,
Cl. I, Jud. Power and Jurisdiction-Cases and Controversies, CORNELL LAW SCH, ¶ 1 (2020).
5
BENDOR, Ariel L., Are There Any Limits to Justiciability? The Jurisprudential and
Constitutional Controversy in Light of the Israeli and American Experience, 7 INDIANA
INTERNATIONAL AND COMP. L. REV., 312, 311-77 (1997).
6
Legal Information Institute (LII), Political Questions, U.S. Const. annot. Art. III, Sec. II,
Cl. I, Jud. Power and Jurisdiction-Cases and Controversies, CORNELL LAW SCH , ¶ 1 (2020).
Vide também Rescue Army v. Municipal Court, 570 (1947); cf. Baker v. Carr, 369 U.S. 186, 278
(1962) (Juiz Frankfurter divergindo).
7
Id. at ¶ 1. Vide também Frank, Political Questions, in SUPREME COURT AND SUPREME
LAW (E. Cahn, ed., 1954), at 36
8
Id. at ¶ 2. Vide também Frank, Political Questions, in SUPREME COURT AND SUPREME
LAW (E. Cahn, ed., 1954), at 36
9
Jesse H. Choper, The Political Question Doctrine: Suggested Criteria, 54 DUKE L.J.,
1457, 1457-1523 (2005), at 1461. (definindo a questão política)10
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poder de interpretar a própria constituição.10 Vez que esta, em seu Artigo 3º, define
os limites da competência dos tribunais federais restritos ao julgamento dos “casos”
e “controvérsias”, permitindo que, com a evolução da legislação americana, doutrinas
jurídicas surjam a partir das decisões da Suprema Corte de modo a limitar e regular
seus julgamentos, tais como perda do objeto, maturação, legitimidade, e proibição
de pareceres consultivos, que são doutrinas de judiciabilidade com suas raízes nos
aspectos constitucionais e prudenciais.11 Estes definem os limites dentro dos quais
as Cortes decidirão questões jurídicas e o princípio da questão política é um desses
conceitos que atua de forma oposta, definindo os limites internos segundo os quais
a Corte não poderá decidir uma questão jurídica.12 O interesse atribuído à separação
dos poderes se fundamenta nessas considerações, assim como o papel limitado dos
tribunais no que chamamos de sociedade democrática; contudo, é importante fazer
a distinção, entre o princípio da questão política e os casos que envolvam meros
problemas políticos, porque os tribunais julgam de maneira contínua controvérsias
que que têm ramificações políticas.13 Não obstante, o princípio da questão política
se aplica às questões em que os tribunais julgam que a melhor decisão será tomada
pelo poder executivo ou legislativo (congresso) do governo.14 Pode-se observar
sutilmente que a intenção da Suprema Corte em relação ao princípio da questão
política é sustentar a separação dos poderes. Assim, temos a resposta do “porquê”,
mas os problemas ainda estão no “quando e como”. De acordo com Jared P. Cole,
pode haver algumas dificuldades na compreensão, de forma precisa, sobre quando
deve ser aplicado o princípio, devido à falta de clareza dos limites exatos, além de
não terem sido totalmente estabelecidos, ademais, não há um consenso claro entre
juristas ou membros da Suprema Corte15 - ambos já mencionaram o fato de que o
instituto jurídico causou grande confusão e a definição se será aplicável em algum
determinado caso requer “um exercício delicado de interpretação da constituição”16,
e foi exatamente a interpretação de sua aplicabilidade que mudou ao longo do tempo.
O objetivo deste estudo foi analisar o poder judiciário americano, a
fundamentação e o escopo da judiciabilidade, à luz do princípio da questão política.
Com este intuito, foram analisados materiais publicados anteriormente que discutem
o princípio, a jurisprudência existente e as decisões da Suprema Corte, incluindo uma
discussão primordial sobre o princípio da questão política. A ideia aqui é ser capaz de
10
Id. at 1207 (quoting Mark Tushnet, Law and Prudence in the Law of Justiciability: The
Transformation and Disappearance of the Political Question Doctrine).
11
COLE, Jared P., The Political Question Doctrine: Justiciability and the Separation of
Powers, CONG. RES. SERV. REP., 1 (2014) (citando: U.S. Constitution Art. III; Massachusetts v.
E.P.A., 549 U.S. 497, 516 (2007) and Allen v. Wright, 468 U.S. 737, 750 (1984)).
12
GROVE, Tara Leigh, The Lost History of the Political Question Doctrine, 90 N.Y.U. L.
REV. 1909, 1908-74 (2015)
13
Id. at 2 (citando Warth v. Seldin, 422 U.S. 490, 498 (1975)).
14
Id. at 2
15
Id. at 2 (citando: Tel-Oren v. Libyan Arab Republic, 726 F.2d 774, 803 n.8 (D.C. Cir.
(1984)) (Bork. J., concurring); Doe v. Bush, 323 F.3d 133, 140 (1st Cir. 2003); Rebecca L. Brown,
When Political Questions Affect Individual Rights: The Other Nixon v. United States, (1993);
Sup. Ct. Rev. 125, 152 (1993); vide infra “Narrowing the Scope of the Doctrine”).
16
Id. at 2 (citando Baker, 369 U.S. at 211).
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responder a duas questões:
1. Quando o princípio da questão política se aplica?
2. Como o princípio da questão política mudou ao longo tempo?
1. A DOUTRINA DA QUESTÃO POLÍTICA
1.1 DESENVOLVIMENTO DA DOUTRINA TRADICIONAL

O princípio da questão política (The political question doctrine) tem um histórico
um pouco obtuso - para muitos, é o princípio de judiciabilidade mais confuso, uma
vez que a Suprema Corte o definiu de formas muito diferentes ao longo dos anos.17
Historicamente falando, e de acordo com Tara Leigh Grove, a primeira versão do
princípio, no século XIX, era mais relacionada às “determinações factuais tomadas
pelas esferas políticas” do que com questões constitucionais e os tribunais as
tratavam “como evidência no curso do julgamento dos casos” sem encerrá-los como
não sentenciáveis, mas os julgando com base na conclusão das esferas políticas18.
Em meados do século XX, surgiu um fator limitante atual do princípio, mas não uma
“subversão” do poder de julgamento da Suprema Corte sobre o direito constitucional,
dando aos tribunais poder para decidir quais instituições, tribunais ou esferas políticas
devem julgar uma questão constitucional específica.19 Três dos processos judiciais
precursores do princípio são Martin v. Mott (1827)20; Marbury v. Madison (1803)21 e
Luther v. Borden (1849)22.
MARTIN V. MOTT (1827)
No caso de Martin v. Mott23, a Suprema Corte dos Estados Unidos declarou que,
ao tomar medidas sob autorização do Congresso, o Presidente tinha o poder, que era
inapelável e exclusivo, na determinação se as forças armadas podem ser convocadas
ou não.24 Esta foi a primeira vez que o princípio da questão política foi utilizado,
apesar de ainda não ser retratado desta forma. Em 1827, o Juiz Joseph Story, proferiu
a decisão unânime para sete membros da Corte, declarando que o presidente tinha
a autoridade exclusiva e poderia decidir, de forma unilateral, a aplicação da cláusula
das forças armadas da Constituição25 dos Estados Unidos. Este foi um caso em que
17
CHEMERINSKY, Erwin, Constitutional Law, Principles and policies 140 (6th ed. 2019).
18
Tara Leigh Grove, The Lost History of the Political Question Doctrine, 90 N.Y.U. L. REV.
1908, 1908-74 (2015) (questionando a teoria dos juristas de que o princípio “faz parte do
sistema constitucional desde o início do século dezenove”).
19
Id. at 1908 (analisando que “o princípio moderno da questão política é uma espécie
de não limitação da supremacia judicial”)
20
25 U.S. 19, 30 (1827).
21
5 U.S. (1 Cranch) 137 (1803).
22
48 U.S. 1 (1849).
23
25 U.S. 19, 30 (1827).
24
Legal Information Institute (LII), Political Questions, U.S. Const. annot. Art. III, Sec. II,
Cl. I, Jud. Power and Jurisdiction-Cases and Controversies, CORNELL LAW SCH , ¶ 3 (2020).
25
25 U.S. 19, 30 (1827).
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a Corte transferiu o poder de decisão para o poder executivo, determinando que o
Presidente era discricionariamente responsável para decidir. Embora este caso tenha
sido decidido após o caso Marbury, este foi retomado posteriormente, pela doutrina,
na forma de aplicação da questão política.26
MARBURY V. MADISON (1803)
O caso era de Willian Marbury e outros que tiveram suas nomeações para cargos
públicos recusadas pelo secretário de estado, James Madison, devido às diferenças
políticas. As raízes do princípio ficam mais visíveis aqui, em Marbury v. Madison, no
qual o juiz Marshall, afirmou que
a alçada da Corte é somente tomar decisões sobre os direitos
dos cidadãos, não questionar a forma como o poder executivo,
ou funcionários do executivo desempenham as funções nas
quais eles têm discricionariedade. Questões de natureza
política, ou que são, pela constituição ou legislação, enviadas
ao executivo, não podem nunca ser feitas a esta Corte.27
Ainda com relação ao caso Marbury, o juiz Marshall declarou a necessidade do
reexame judicial, uma vez que a Corte deveria aplicar uma lei do legislativo que era
considerada inconstitucional, caso contrário, seria obrigada a aceitar a determinação
do Congresso como evidência de que a lei era válida. Foi declarado pelo juiz que “esta
disposição era absurda, grave demais para ser levada adiante,” explicando que “é sem
dúvida, da competência e dever do poder judiciário interpretar a lei...Assim, se uma
lei se opor à Constituição...a Corte deve determinar qual das leis conflitantes regerá o
caso. Este é o cerne do dever do poder Judiciário.”28 Ou seja, o juiz Marshall, defendia
que os tribunais não deveriam ser utilizados para aplicar uma lei inconstitucional,
aceitando a determinação das esferas políticas como a última palavra sobre a
matéria; mas que o tribunal deveria decidir, no caso da lei estar em disparidade com
a Constituição, qual delas deveria prevalecer.29
Foram observadas algumas questões na decisão do caso Marbury, especialmente
a dicotomia que o caso “por si só, criou a questão política, e a resposta dada pela
Corte também era profundamente política.”30 Como resultado de uma disputa política
caracterizada pelo rigor, o caso Marbury é considerado até hoje “um documento
político cuidadosamente elaborado - uma obra-prima da dissimulação”, de acordo
com a famosa definição de Robert McCloskey “um exemplo brilhante da capacidade
do juiz Marshall de evitar o perigo, enquanto aparentemente o atraia, para avançar
26
Id.
27
5 U.S. (1 Cranch) 137 (1803) – (Tradução livre)
28
GROVE, Tara Leigh, The Lost History of the Political Question Doctrine, 90 N.Y.U. L.
REV. 1908, 1908-74 (2015) (quoting 5 U.S. (1 Cranch) 137, 176-77 (1803))
29
Id.
30
SEIDMAN, Louis Michael, The Secret Life of the Political Question Doctrine, 37 GEO.
U. L. CENTER, MARSHALL L. REV., 441, 441-80 (2004).
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em uma direção enquanto seus inimigos olhavam para outra.”31 Na verdade, este
“primor” de dicotomia, conforme mencionado por McCloskey, é que a decisão do
juiz declarou que os tribunais não deviam interferir nas questões políticas, mas,
concomitantemente, determinou o reexame judicial do tribunal sobre os atos das
esferas políticas sem gerar uma crise entre os poderes32. Sua aplicação abrangeu, na
época e ainda hoje, a exigência para que os tribunais resolvam todas as questões
políticas, ironicamente falando, exatamente a situação que as decisões tentavam
evitar.33 De forma mais específica, quando o juiz formulou o princípio da questão
política, parecia acreditar que aplicar os conceitos do princípio era, de alguma forma,
diferente de proferir uma sentença com base no mérito do caso, antes de abordálo. Ele questionou se o ato é aquele que é político e pertence somente ao poder
executivo, em quem a Constituição deposita confiança.34 Naquela época, o juiz
Marshall já afirmava que era necessário definir limites para orientar o tribunal neste
tipo de situação, mas como Louis M. Seidman, observou, “isto é uma tolice” porque
“a dificuldade apresentada pela competência da questão política tem relação com a
corte ter, algumas vezes, politizado a lei mas nunca legalizado a política com êxito”.35
Apesar das dificuldades e discrepâncias observadas, Marbury formulou a base para a
aplicação atual do princípio da questão política nos tribunais federais - dando origem
ao termo.36
LUTHER V. BORDEN (1849)
Este caso surgiu após a rebelião de Rhoad Island contra o governo da carta
37
real. O grupo dissidente era, na época, liderado por Thomas Wilson Dorr (chamada
Rebelião Dorr), e questionava a falta de autoridade de um funcionário do governo
do estado, Luther Borden.38 Este caso envolvia a determinação da validade de dois
governos simultâneos no estado de Rhoad Island, com a Corte declarando que “o
judiciário deveria adotar como dispositivo a decisão das esferas políticas” sobre uma
questão em disputa e julgar o mérito com base naquela decisão.”39 Aqui, a Corte
deixou claro que o princípio da questão política vai além de analisar meramente a
interferência nas funções do poder executivo.”40 O juiz declarou que, de acordo com o
Artigo 4º da Constituição, referente à Cláusula de Garantia, é de responsabilidade do

31
Id. at 441 (citando Robert G. McCloskey, The American Constitution 25 (3rd ed. 2000)).
32
MORSHEDI, Mariam, Marbury v. Madison (February 24, 1803), SUBSCRIPT LAW (July
12, 2019), https://www.subscriptlaw.com/blog/marbury-v-madison
33
SEIDMAN, Louis Michael, The Secret Life of the Political Question Doctrine, 37 GEO.
U. L. CENTER, MARSHALL L. REV., 442, 441-80 (2004).
34
Id. at 445 (citando 5 U.S. (1 Cranch) at 164).
35
Id. at 441-80.
36
Id.
37
48 U.S. 1 (1849).
38
Id.
39
HARRISON, John C., The Political Question Doctrine, AMER. U. L. REV., 67, 457-528
(2017), at 461 (citando 48 U.S. (7 How.) 1-47(1849)).
40
Id.
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Congresso decidir qual é a forma de governo definida em um determinado estado; e
a Corte determinou que a decisão caberia ao Congresso e não aos tribunais federais.41
Historicamente, o princípio da questão política tem sido aplicado para evitar o
julgamento de diversas questões, e, mais especificamente, em casos que desafiaram a
distribuição do poder político distrital, delimitação de repartições eleitorais, restrições
impostas às ações políticas, além do voto ponderado.42 Em Luther v. Borden, a decisão
do Tribunal Federal teve seu mérito reconhecido pela Suprema Corte; não obstante,
foi comunicado que a Corte não tomou nenhuma decisão acerca de qual dos governos
deveria ser considerado o legítimo de Rhode Island. O juiz Taney, que discursou em
nome da Corte, concluiu que “a identidade de um governo legítimo de um estado
era uma questão política que teria que ser decidida pelos ramos do governo federal,
cuja decisão obrigaria os tribunais...”43 Ou seja, cabe ao Congresso julgar qual tipo
de governo um estado estabeleceu antes de determinar se ele é republicano.44 No
caso de Rhode Island, o governo da Carta Real elegeu senadores e representantes,
enquanto a insurreição de Dorr não teve tempo suficiente para fazê-lo, e assim, aos
olhos da Constituição, a autoridade do governo e sua forma republicana poderiam ser
reconhecidos quando estes membros fossem admitidos no Congresso. Esta situação
em si, selou a disputa sem a necessidade de intervenção do Congresso.45 O Congresso
poderia ter requerido que o judiciário, ao invés do Presidente, determinasse se uma
insurreição havia realmente ocorrido e decidisse qual organização governava o estado
de forma legítima, entretanto, neste caso específico, o Congresso não o fez, contudo,
definiu a possibilidade de que a função fosse atribuída ao judiciário, indicando ser
esta uma questão na qual o tribunal poderia, a princípio, resolver.46
Os três casos acima formam a base do surgimento do princípio da questão política.
Podemos observar que o princípio se originou no reconhecimento da autoridade dos
poderes executivo e legislativo sobre estas questões, ao mesmo tempo que declarou
o dever dos tribunais de decidir entre elas e a Constituição ao dispensar um caso,
deixando-o à mercê do Congresso, mesmo sem limites claros para esta atuação47. De
acordo com Harrison (2017), os casos de questão política da Corte são distinguidos
em duas categorias, “finalidade não-judicial” e “remédios que direcionariam critérios
políticos”48. Na maioria destes casos, as decisões de um ator político, referentes à

41
Id.at 463. Vide também 48 U.S. (7 How.) 1, 42,47(1849).
42
Legal Information Institute (LII), Political Questions, U.S. Const. annot. Art. III, Sec. II,
Cl. I, Jud. Power and Jurisdiction-Cases and Controversies, CORNELL LAW SCH , (2020), ¶ 7.
43
HARRISON, John, The Political Question Doctrine, 67 AMER. U. L. REV., 457, 457-528
(2017), at 463 (citando 48 U.S. (7 How.) 1-42,47(1849)).
44
Id. at 463 (citando 48 U.S.(7 How.) 1-42,47(1849)).
45
Id. at 463- 463 (citando 48 U.S.(7 How.) 1-42(1849)).
46
Id. at 464 (citando 48 U.S.(7 How.) 1-43(1849)).
47
GROVE, Tara Leigh, The Lost History of the Political Question Doctrine, 90 N.Y.U. L. REV.
1908, 1908-74 (2015) (citando 5 U.S. (1 Cranch) 137, 176-77 (1803)); vide também Mariam
Morshedi, Marbury v. Madison (February 24, 1803), SUBSCRIPT LAW (July 12, 2019), https://
www.subscriptlaw.com/blog/marbury-v-madison.
48
HARRISON, John, The Political Question Doctrine, 67 AMER. U. L. REV., 457, 457-528
(2017), 460- 85).
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aplicação da lei a algum fato, são levadas aos tribunais para o julgamento.49 Quanto
às questões políticas não judiciáveis, citando Coleman v. Miller, Harrison escreve
que os critérios se baseiam na “determinação do enquadramento de uma questão à
categoria (questão política), na adequação do nosso sistema de governo à atribuição
de finalidades aos atos políticos e na falta de critérios satisfatórios para uma
determinação judicial.”50 Ainda de acordo com Harrison, o princípio da finalidade foi
atribuído pela Corte para a aplicação da lei pelos atores políticos em três situações
específicas: sempre que questões de soberania ou relações entre essas soberanias
estiverem em discussão; quando os casos são tais que envolvem a promulgação
de leis; e quando for explicitamente definido na Constituição a designação de
uma das Câmaras do Congresso como órgão julgador da eleição de seus membros
ou impeachments do Senado.51 Especificamente sobre a primeira, as decisões das
esferas políticas sobre poderes soberanos, soberania ou relações de soberania serão
consideradas pelos tribunais, como decisivas na maioria dos casos que envolva este
tipo de questão política.52
Voltando aos casos base da doutrina tradicional, em Marbury v. Madison,
quando o juiz Marshall, questionou sobre a possibilidade de se utilizar um mandado
de segurança contra um funcionário do governo, duas considerações foram feitas: a
primeira: que os direitos dos cidadãos com referência aos deveres dos governos são
sentenciáveis e a segunda: que o critério presidencial para questões políticas pode ser
não-sentenciável.53 O juiz Marshall também discorreu acerca do respeito necessário
pela discricionariedade dos poderes da esfera executiva; contudo, ele explicou que a
legalidade de alguns atos, mesmo os discricionários, pode ser analisada pelos tribunais,
a depender de sua natureza.54 A Corte lembrou que os poderes políticos discricionários
específicos do Presidente e aqueles indicados para realizar suas vontades, “não são
passíveis de judicialização”, declarando que estes poderes dizem respeito às questões
da nação e não aos direitos dos cidadãos, e que em nessas matérias, as decisões são
conclusivas e definitivas por parte da esfera executiva.55 A Corte declarou que:
A conclusão deste raciocínio é, quando os responsáveis
pelo ato forem políticos ou agentes confidenciais do poder
executivo, meramente executando a vontade do presidente
49
Id at 460 (citando Vieth v. Jubelirer, 541 U.S. 267, 277, 306 (2004) (observa-se que
diversos tribunais se depararam com desafios de Proteção igualitária da manipulação política
dos partidos presente nas questões políticas não sentenciáveis por causa da importância dos
julgamentos que os tribunais podem proferir ao avaliar estas questões. Um parecer da Corte
nesse sentido resultaria em uma terceira esfera do princípio da questão política, que, assim
como as outras duas, não limitaria a competência da Corte).
50
Id.at 460 (quoting Coleman v. Miller, 307 U.S. 433, 454-55 (1939))).
51
Id. at 460
52
Id. At 461 (Vide também Legal Information Institute (LII), Political Questions, U.S.
Const. annot. Art. III, Sec. II, Cl. I, Jud. Power and Jurisdiction-Cases and Controversies,
CORNELL LAW SCH, (2020), ¶ 9).
53
COLE, Jared P., The Political Question Doctrine: Justiciability and the Separation of
Powers, CONG. RES. SERV. REP., 3 (2014) (citando Marbury, 5 U.S. at 163-170).
54
Id. at 3 (citando Marbury, 5 U.S. at 163-165).
55
Id. at 3 (citando Marbury, 5 U.S. at 165-166).
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ou atuando nos casos em que o executivo possui disposição
legal ou constitucional, não pode estar mais claro que estes
atos serão apenas analisáveis politicamente. Mas, quando um
dever específico for atribuído por lei e os direitos individuais
dependerem do cumprimento destes deveres, parece estar
igualmente claro que o cidadão que se considerar lesado
tem o direito de recorrer às leis de seu país em busca de uma
reparação.56
Em Luther v. Borden, o entendimento da Corte acerca do poder discricionário
do judiciário foi revisitado, tendo ela se recusado a julgar, de acordo com a Cláusula
de Garantia, a impugnação do governo de Rhoad Island, reconhecendo que o poder
discricionário do Congresso também pode apresentar questões políticas.57 A decisão
da Corte também revelou algumas preocupações com as consequências da invalidação
de um governo do estado pela própria Corte e, ademais, em Baker v. Carr (resumido em
1.2), estes casos e preocupações foram caracterizados como parcialmente justificados
pela “falta de critérios” para tomar este tipo de decisão.58 Em outras ocasiões, após
Luther v. Borden, a Cláusula de Garantia foi invocada pela Corte para evitar casos
envolvendo questões políticas.59
O então chamado “princípio da questão política tradicional” se baseia na decisão
dos casos pela Suprema Corte, tendo como regra as determinações políticas.60 Este
ponto de vista mudou com o passar do tempo a partir da jurisprudência de outros
casos relevantes, como Coleman v. Miller, Colegrove v. Green que foi anulado pelo
Baker v. Carr, Goldwater v. Carter, Nixon v. United States, Rucho v. Common Cause,
Powell v. McCormack and INS v. Chadha (os dois últimos negaram se tratar de uma
questão política) que serão agora analisados, uma vez que podem ser considerados o
desenvolvimento moderno do princípio da questão política.61
56
Marbury, 5 U.S. at 166.
57
COLE, Jared P., The Political Question Doctrine: Justiciability and the Separation of
Powers, CONG. RES. SERV. REP., 4 (2014).
58
Id. at 5.
59
Id. at 5. (Citando, como exemplo, Pacific States Telephone & Telegraph Co. v. Oregon,
223 U.S. 118 (1912); Taylor & Marshall v. Beckham, 178 U.S. 548 (1900); State of Ga. v.
Stanton, 73 U.S. 50 (1867); observando vide tambémo Baker, U.S. at 223-24 (coletando casos)
e citando New York v. United States, 505 U.S. 144, 185 (1992) (“Recentemente, a Suprema
Corte sugeriu que, talvez, nem todo pedido nos termos da Cláusula de Garantia apresentam
questões políticas não sentenciáveis. Os juristas contemporâneos recomendaram, da mesma
forma, que os tribunais deveriam tratar o mérito dessas ações, pelo menos em algumas
circunstâncias, (citações Omitidas); e citando também Reynolds v. Sims, 377 U. S. 533,
582 (1964) (“[A]lgumas questões sobre a Cláusula de Garantia não ser sentenciável foram
levantadas”).
60
GROVE, Tara Leigh, The Lost History of the Political Question Doctrine, 90 N. Y. U.
L. REV., (2015), 1908- 1974, at 1948-49. (vide também CHARLES K. BURDICK, THE LAW OF
THE AMERICAN CONSTITUTION § 51, at 128–29 (1922) (que observa que os tribunais são
controlados e “seguirão. . . sem questionar a decisão dos poderes políticos” sobre diversas
“questões políticas”)
61
COLE, Jared P., The Political Question Doctrine: Justiciability and the Separation of
Powers, CONG. RES. SERV. REP., 5 (2014)
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1.2. DESENVOLVIMENTO DA DOUTRINA MODERNA

Por volta da década de 1930, os juristas deram início à definição das questões
políticas como questões que eram constitucionais, mas que não estavam sujeitas ao
reexame judicial.62 Consequentemente, o princípio da questão política começou a ser
definido como um dispositivo de competência do Artigo 3º.63 A transição do ponto de
vista do princípio da questão política tradicional para o moderno ocorreu ao longo das
décadas seguintes e reflete um período no qual os juristas mencionavam questões não
constitucionais como questões políticas.64 Contudo, a literatura não explicava como a
natureza destas questões políticas tradicionais influenciavam as decisões do judiciário,
ou com que frequência os juristas ignoraram o fato dos tribunais, diversas vezes,
tratarem as determinações das esferas políticas como evidência para tomar decisões
acerca do julgamento dos casos.65 A transição do ponto de vista do princípio estava
quase concluída ao final do século XX e o cerne da questão eram os casos encerrados
pela Suprema Corte por “falta de competência”, quando as alterações na constituição
e a delimitação de distritos eleitorais foram incluídas como questões políticas não
sentenciáveis.66 Esta evolução do princípio da questão política foi interpretada por
alguns especialistas em processos jurídicos como um limite importante do poder
judiciário para a corte e esta interpretação, somada ao desejo de alguns doutrinadores
de limitar o escopo dos reexames judiciais pelos tribunais, catalisaram o abandono do
princípio tradicional.67
O caso de Baker v. Carr, julgado pela Suprema Corte em 1962, foi realizado
no meio de uma disputa teórica, acadêmica e intelectual, onde um lado defendia o
princípio da questão política como um limite de poder da Corte e o outro lado, inclusive
a própria Corte, passou a encarar o princípio como um obstáculo, uma vez que o
princípio moderno limitou seu poder de decisão.68 Este artigo analisa o caso Baker
v. Carr mais à frente, mas, por enquanto, é essencial ressaltar sua importância como
divisor de águas no princípio da questão política. Poucos anos antes, no caso Cooper v.
Aaron, a Corte reafirmou a decisão em Brown v. Board of Education, na qual declarou
que “a esfera judiciária federal é soberana na exposição do direito Constitucional”, e
62
GROVE, Tara Leigh, The Lost History of the Political Question Doctrine, 90 N. Y. U. L.
REV., (2015), 1908- 1974, at 1948-49. (citando, e.g., E.F. Albertsworth, Constitutional Duties
and Inadequate Enforcement Machinery, 17 A.B.A. J. 153, 153 (1931) (criticando “o não
“reexame judicial” da, então, denominada, “questão política” (aspas omitidas)))
63
Id. at 1948-49
64
Id. at 1949.
65
Id.
66
Id. at 1948-50 (citando Charles L. Black, Jr., The People And The Court 28 (1960)
(citando “Existe outra limitação, de linhas gerais bem vagas, sobre o exercício pelos tribunais
do [reexame judicial]. Dizia-se que os tribunais não poderiam julgar “questões políticas”.);
citando também Herbert Wechsler, Toward Neutral Principles of Constitutional Law, 73
HARV. L. REV. 1, 7 (1959) (citando “[O]s próprios tribunais considerarem de algumas questões
como “políticas”, indicando, assim, que elas não serão dirimidas judicialmente, embora elas
envolvam a interpretação da constituição e surjam no curso do processo.”); citando também
diversas fontes, como por exemplo, na nota de rodapé 215)
67
Id. at 1958
68
Id. at 1959-60.
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que “as interpretações da constituição pela Corte eram a lei suprema do país” e que
“obrigavam atores estaduais e municipais”.69 Mas durante as deliberações de Baker o
voto do Juiz Frankfurter indicou que ele queria convencer a corte de que o caso deveria
ser discutido por se enquadrar na Cláusula de Garantia e, portanto, considerada não
sentenciável.70 Contrário a esta interpretação, o Juiz Brennan fez uma pesquisa da
situação das decisões passadas dos tribunais nos casos envolvendo questões políticas.71
Consequentemente, a decisão do caso Baker trouxe três indicações importantes: a)
a corte não era mais obrigada a julgar após as determinações das esferas políticas no
caso destas serem consideradas arbitrárias; b) o princípio da questão política requer o
“encerramento por não judiciabilidade”; e c) cabe a corte definir qual instituição tem
o poder de decidir uma questão constitucional.72 De acordo com Tara Leigh Grove,
“Baker v. Carr gerou um novo “princípio da questão política” - que não teria função de
mecanismo de limitação (ou subserviência), mas seria uma fonte do poder judicial”.73
Com base nas decisões dos casos pela Suprema Corte, especificamente Baker
v. Carr, Brest, Levinson, Balkin, Amar, e Siegel74 identificaram seis circunstâncias do
princípio da questão política a partir das quais um quesito legal poderia ser considerado
não judicializável, que serão elencadas logo abaixo no tópico sobre Baker v. Carr.75
Após o caso Luther v. Borden, a Corte utilizou a Cláusula de Garantia para evitar
quaisquer impugnações às ações do estado ou do congresso em diversas ocasiões, o
que incluía as impugnações relacionadas à representação estadual no congresso.76
No entanto, no caso Baker v. Carr, a Corte proferiu uma explicação sustentando que a
Cláusula de Proteção Igualitária poderia ser evocada para atender as impugnações da
eleição dos distritos e, como Jared P. Cole observou, a Corte fez uma distinção entre
as ações registradas nos termos da Cláusula de Proteção Igualitária e nos termos da
Cláusula de Garantia:
Casos que apresentem questões políticas - incluindo casos da
Cláusula de Garantias - implicam na relação entre o “poder
judiciário e os poderes legislativo e executivo do Governo
Federal e não na relação do judiciário com os estados”.
Ademais, enquanto nos termos da Cláusula de Garantia não
69
Id. at 1959 (citando 358 U.S 1, 18 (1958)).
70
Id. at 1960-63.
71
Id.
72
Id. at 1963 (citando Baker, 369 U.S. at 217 (declarando que “a presença de uma questão
política resultaria no encerramento); (observando que a Corte no caso Baker declarou de
forma mais firme que ela não aplicaria determinações que fossem consideradas incorretas).
73
Id.at 1960.
74
BREST, Paul et al., Processes of Constitutional Decisionmaking: Cases and Materials
142 (2018).
75
Id.
76
COLE, Jared P., The Political Question Doctrine: Justiciability and the Separation of
Powers, CONG. RES. SERV. REP., 5 (2014) (Vide também Colegrove v. Green, 328 U.S. 549
(1946)).
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estão disponíveis “critérios judicialmente administráveis, aos
quais o tribunal possa utilizar de forma independente para
legitimar um governo, nos termos da Cláusula de Proteção
Igualitária, tais critérios são bem desenvolvidos e conhecidos.77
Compreender a evolução das interpretações do judiciário norte-americano, é
entender que as leis regem as decisões, mas são as jurisprudências que baseiam todo
o sistema. Não é incomum casos atuais serem julgados com base nas decisões de
outros ocorridos há dois séculos. Assim, a evolução do moderno princípio da questão
política se deu sob a ótica jurisprudencial de vários casos chave, os quais discutiremos
a seguir.
BAKER V. CARR (1962)
Em Baker v. Carr78, foi relatada a introdução de um desafio relacionado à
redistribuição legislativa na eleição estadual nos distritos.79 Neste caso, os pleiteantes
reclamavam que a representação de seus votos havia sido reduzida devido à uma
classificação que desfavoreceu os eleitores de seus condados, colocando-os em
posição de desigualdade de forma constitucionalmente injustificável, favorecendo
os eleitores de outros condados.80 A decisão da Corte, nesta caso, com referência à
redistribuição eleitoral do estado do Tenesse foi que uma ação de Proteção Igualitária
era, de fato, sentenciável, e conforme mencionado anteriormente, citando Brest,
Levinson, Balkin, Amar, e Siegel no início deste capítulo, a Corte definiu seis situações
específicas (citadas aqui novamente para relembrar e destacar a sua importância)
em que as questões políticas poderiam ser apresentadas em outras circunstâncias
conforme declarado abaixo:
[1] quando a Constituição assume, expressamente e de forma
textual, um comprometimento da questão com determinada
esfera governamental; [2] quando houver falta de critérios
judicialmente identificáveis e administráveis para solucionála; ou [3] na impossibilidade de decidir sem uma deliberação
política de natureza claramente não sentenciável; [4]
a impossibilidade de um tribunal tomar uma decisão
independente sem o devido respeito dos poderes legislativo
e executivo do Governo; [5] quando houver a necessidade
incomum de adesão a uma decisão política já tomada, ou [6]
na possibilidade de constrangimento por pronunciamentos

77
Id. at 5, (citando Baker v. Carr, 369 U.S. 186 (1962).
78
Vide 369 369 U.S. 186 (1962).
79
COLE, Jared P., The Political Question Doctrine: Justiciability and the Separation of
Powers, CONG. RES. SERV. REP., 5 (2014)
80
Id.
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diferentes sobre uma mesma questão.81
Este caso sobrepôs sua decisão à proferida em Colegrove v. Green onde a Corte
havia afirmado que a redistribuição dos distritos no Congresso era uma questão
política, contudo, apesar de ter definido este princípio, a Corte não estabeleceu uma
definição precisa que indicasse como estes fatores deveriam ser aplicados nos casos
futuros, bem como não explicitou a medida da ponderação de cada um deles, embora,
em um caso posterior, a Corte tenha declarado que os fatores estavam enumerados
em ordem decrescente de importância.82 Ademais, no caso Baker, a Corte mencionou
que alguns casos relativos à matéria de política externa poderiam, de fato, apresentar
questões políticas, exigindo que a corte se envolvesse em uma “análise discriminatória
da questão política específica envolvida, em termos do histórico de seu tratamento
pelas esferas políticas, de sua suscetibilidade ao tratamento judicial à luz de sua
natureza e postura naquele caso específico e das possíveis consequências do processo
judicial”.83 Os fatores utilizados pela corte na determinação da possibilidade do caso
ser enquadrado como questão política parecem estar vinculados à Constituição e às
questões prudenciais. Contudo, ela definiu a doutrina da questão política como uma
função da separação dos poderes, sem mencionar seu embasamento. Os juristas
divergem sobre os fundamentos do princípio e sua aplicabilidade, desenvolvendo
algumas teorias concernentes a estas questões.84 Uma dessas teorias entende que
as cortes são obrigadas a julgar os casos com questões políticas e não podem afastar
este dever sob a alegação de prudência, mas também há uma outra, que afirma que
os tribunais podem encerrar um caso com questões políticas por preocupações com
a prudência.85 De acordo com a primeira teoria, a possibilidade da questão política só
emerge no caso da constituição já ter determinado qual esfera política é a responsável
por sua interpretação, sendo que suas decisões devem ser baseadas em princípios
e não em medidas específicas para decidir um caso específico.86 De acordo com a
segunda teoria, e na opinião de Alexander Bickel com relação às “virtudes passivas” da
justiça, a corte pode decidir julgar ou não o caso que apresente uma questão política.
No entanto, esta é uma faca de dois gumes, por um lado, o prestígio da corte advém
da “legitimidade no julgamento dos casos”, mas por outro, julgar os casos para definir
a constitucionalidade da lei pode defender ou impor o cumprimento de uma política
mal concebida. Ele concluiu que seria melhor para a Corte que “exercesse as virtudes
passivas” e encerrasse o caso em vez de colocar sua legitimidade em risco.87 Ainda de
81
Baker v. Carr, 369 U.S. 186 (1962), 217 in Cole at 5.
82
COLE, Jared P., The Political Question Doctrine: Justiciability and the Separation of
Powers, CONG. RES. SERV. REP., 6 (2014) (citando Vieth v. Jublirer, 51 U.S. 267, 277 (2004)).
83
Id. at 6.
84
Id. at 6 (citando Baker, 369 U.S., 211).
85
Id. at 6 (citando Fritz W. Scharpf, Judicial Review and the Political Question: A
Functional Analysis, 75 YALE L.J. 517, 517-18 (1966)).
86
Id. at 7 (citando Herbert Wechsler, Toward Neutral Principles of Constitutional Law, 73
HARV. L. REV. 1, g-10 (1959)).
87
Id. at 7 (citando Alexander M. Bickel, The Supreme Court 1960 Term Foreword: The
Passive Virtues, 75 HARV. L. REV. 40, 74-80 (1961) (Vide também CRS Report R43706 in Cole).
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acordo com Bickel, encerrar um caso embasado pelo princípio da questão política é
exercer as virtudes passivas, estando a fundamentação da doutrina em:
A noção de falta de capacidade da Corte, compostas por partes
desiguais de (a) estranheza à matéria e sua intratabilidade
a partir de princípios estabelecidos; (b) sua absoluta
importância, que tende a desequilibrar a decisão judicial;
(c) a ansiedade, não pelo julgamento ser ignorado, já que
talvez ele devesse, mas não será; (d) finalmente, (“em uma
democracia madura”), a vulnerabilidade interna, a dúvida
de uma instituição que não é eleitoralmente responsável
e não teria motivos para se desgastar com a matéria.88
De acordo com Issacharoff, Karlam, Pildes and Persily, ao citar Michael W.
McConnell:
Uma estrutura distrital tão mal distribuída que uma pequena
minoria tem o controle total, sem se importar com o sentimento
interno, viola as normas básicas do governo republicano...
Contudo, a partir do início da década de 1960, o precedente
da Suprema Corte considerou que o questionamento da
matéria constitucional com base na Cláusula de Forma
Republicana de Governo apresentava questões políticas não
sentenciáveis”89... A base para essa consideração foi que a
Cláusula não define “critérios judicialmente administráveis”.
Em vez de tratar este pedido dúbio de maneira direta, a
Corte evitou a questão, tratando o caso como advindo da
Cláusula de Proteção Igualitária, em vez da Cláusula da
Forma Republicana de Governo.90 De acordo com a Corte, os
princípios judiciais da Cláusula de Proteção Igualitária são
bem desenvolvidos e conhecidos, portanto, não apresentam
problemas quanto à judiciabilidade.91
Conforme dito anteriormente, Baker v. Carr mudou o entendimento dos Tribunais
quanto ao princípio, estabelecendo novos paradigmas e o caso foi considerado como

88
Id. at 8 (citando Alexander M. Bickel, The Least Dangerous Branch: The Supreme Court
at the Bar of Politics 239 (2nd ed. 1962).
89
ISAACHAROFF, Samuel, et al., The Law of Democracy: Legal Structure of the Political
Process, 171-75 (5th ed., 2016). (citando Michael W. McConnel, The Redistricting Cases:
Original Mistakes and Current Consequences, 24 Harv, J.L. & Pub. Poly 103 103, (2000)).
90
Id.
91
Id. (citando Baker, 369 U.S. 186 (1962)).
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o “encapsulamento da moderna doutrina da questão política” por Jared P. Cole.92
YOUNGSTOWN SHEET & TUBE CO. V. SAWYER (1952)
Antes do caso Baker, a Corte declarou que a determinação de existência de
situação de guerra, início de hostilidades e o reconhecimento de tribos indígenas,
assim como o reconhecimento de governos estrangeiros são questões que são
conferidas às esferas políticas dos Estados Unidos.93
A questão política foi examinada mais a fundo no caso Youngstown Sheet and
Tube Co. v. Sawyer94, no qual a Corte invalidou uma ação para realizar a tomada do
controle da Steel Mills por ordem do Presidente Truman. Isso ocorreu no meio da
guerra da Coreia, ele estava preocupado com a situação da empresa que enfrentava
uma greve. A Steel Mills era uma das maiores produtoras de aço nos Estados Unidos
e uma greve naquele momento poderia ameaçar as provisões de defesa do Estado.
O presidente, após algumas tentativas mal sucedidas de resolver a questão, decidiu,
sem o consentimento expresso do Congresso, dar ao Governo Federal o controle da
empresa, para garantir a produção, fazendo com que a siderúrgica levasse o caso a
julgamento.95 Em um parecer favorável, o Juiz Robert Jackson definiu três categorias
de legitimidade para enquadrar a situação dos atos presidenciais e a postura do
Congresso que poderiam levar a corte julgar em qual categoria um determinado caso
deveria ser aplicado e como as circunstâncias específicas de cada categoria deveriam
ser analisadas.96 Na categoria um, o ato presencial é aprovado pelo Congresso,
investindo autoridade máxima ao ato; na categoria dois, não é nem aprovado nem
reprovado pelo Congresso o que torna a autoridade do ato limitada aos poderes
independentes do Presidente, incluindo, a possível “zona cinzenta” de autoridade
conflitante entre o executivo e o legislativo; na última categoria, o ato presidencial é
reprovado pelo Congresso, submetendo a autoridade do ato ao reexame judicial com
a cautela que a situação exigir.97
Falando pela maioria, o Juiz Hugo Black declarou que
[o] poder do Presidente de emitir um decreto deve derivar
ou de um ato do Congresso ou da própria constituição. Não
há uma lei que autorize de forma expressa o Presidente a
tomar posse de uma propriedade como feito aqui. Nem há
nenhum ato do Congresso...do qual tal poder possa estar

92
COLE, Jared P., The Political Question Doctrine: Justiciability and the Separation of
Powers, CONG. RES. SERV. REP., 5 (2014).
93
Id. at 9 (citando Martin v. Mott, 25 U.S. (12 Wheat.) 19, 30 (1827); Commercial Trust
Co. v. Miller, 262 U.S. 51 (1923); Ludecke v. Watkins, 335 U.S. 160 (1948); United States v.
Sandoval, 231 U.S. 28 (1913); and Oetjen v. Cent. Leather Co., 246 U.S. 297, 302 (1918)).
94
Id. at 10 (citando Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer, 343 U.S. 579 (1952)).
95
SWAINE, Edward T., The Political Economy Of Youngstown, SOUTHERN CALIFORNIA
LAW REVIEW, Vol 83 2 263, 10-14 (2010) (citando Youngstown, 343 U.S. 579 (1952)).
96
Id. at 17.
97
Id. at 15-19. (citando 343 U.S. at 634 (Justice Jackson concurring)).
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razoavelmente implícito.98
A decisão da corte manteve os princípios constitucionais sobre situações de
guerra excepcionais, deixando claro que “o Presidente deve se submeter à lei e aos
tribunais”.99
GILLIAN V. MORGAN (1973)
Após um distúrbio social, que resultou em mortes e ferimentos de estudantes no
campus da Universidade Estadual de Kent, ter sido controlado por meio de intervenção
da Guarda Nacional, a corte entrou com um pedido de medida cautelar, solicitando
a padronização dos procedimentos de treinamento, confecção e controle de uma
ação com supervisão dos oficiais da referida Guarda.100 A Corte considerou o caso não
sentenciável, o enquadrando como questão política, expondo a questão da separação
dos poderes por conta do Artigo 1º, que determinava claramente a responsabilidade
do Congresso sobre as questões das forças armadas.101 Enfatizou que um pedido de
revisão jurídica sobre rotinas militares, ainda mais com supervisão judicial, envolveria
“áreas críticas de responsabilidade investida pela Constituição aos poderes Legislativo
e Executivo do Governo.”102 A corte declarou:
Seria difícil pensar em um exemplo mais claro do tipo de
ação governamental que foi definido pela Constituição como
responsabilidade direta dos poderes da esfera política - uma
vez que o Poder Judiciário não está - no processo eleitoral.
Ademais, é difícil conceber uma área de atividade do governo
na qual a corte tenha menos competência. As decisões
complexas, sutis, e profissionais quanto à composição,
treinamento, equipagem e controle de uma força militar
são decisões militares essencialmente profissionais sempre
sujeitas ao controle civil dos Poderes Legislativo e Executivo.
A responsabilidade final por estas decisões é investida
adequadamente aos poderes do governo que estão sujeitos
periodicamente à prestação de contas eleitoral. É este poder
de fiscalizar e controlar a força militar dos representantes
e autoridades eleitas que sustenta todo nosso sistema
constitucional.103
98
Id. at 13, (citando 343 U.S at 584, 585).
99
Id. at 1 (citando Clinton v. Jones, 520 U.S. 681, 703 (1997) (declarando que “sempre
que o Presidente pratica um ato oficial, a Corte tem o poder de determinar se ele agiu dentro
da lei”, mas citando Youngstown “[t]alvez o exemplo mais dramático desse caso”))
100 COLE, Jared P., The Political Question Doctrine: Justiciability and the Separation of
Powers, CONG. RES. SERV. REP., 11 (2014). (citando Gilligan v. Morgan, 413 U.S. 1, 3-4 (1973)).
101 Id.
102 Id.
103 Gilligan v. Morgan, 413 U.S. 1, (1973) at 10.
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GOLDWATER V. CARTER (1979)
No final de 1978, o Presidente Carter anunciou o estabelecimento de relações
diplomáticas com a China e o encerramento do Tratado de Defesa Mútua de Taiwan, sem
manifestação do Congresso sobre a questão. A situação levou o Senador Goldwater,
entre outros congressistas, a impugnar o ato presidencial na Corte.104 Após a articulação
de Baker, a pluralidade da Suprema Corte considerou que o questionamento ao
Congresso quanto à rescisão de um tratado pelo Presidente era não sentenciável por
ser uma questão política, mencionando o caso de Coleman v. Miller (1939), no qual a
Corte constatou “que a eficácia das ratificações pelos legisladores do estado foi uma
questão política.”105 No caso Coleman, foi observado pela Corte que o Artigo 5º da
Constituição abrangia apenas a ratificação, sem mencionar a rejeição, indicando que
não era a Corte, mas o Congresso que detinha o poder sobre a definição final sobre se
o lapso de tempo para as propostas de alteração tinha, realmente, perdido seu efeito
antes das ratificações que eram necessárias.106 A aplicação desta lógica pela Corte
resultou na constatação de que, embora a Constituição atribua a função de ratificação
dos tratados ao Senado, na verdade, ela não se manifesta em relação à revogação de
um tratado.107 Este caso destaca a complexidade referente à aplicação do princípio da
questão política porque, antes da decisão final da Suprema Corte encerrando o caso
por ser uma questão política não sentenciável, havia duas decisões diferentes em
instâncias inferiores. Na primeira, o tribunal distrital decidiu que não era uma questão
política e o ato presidencial não poderia ser exercido sem a aprovação do Congresso;
na segunda, o Tribunal de Justiça decidiu que não era uma questão política, mas o
presidente atuava de acordo com os poderes constitucionais.108
A decisão no caso Goldwater também pode ser considerada um exemplo de como
a situação do reconhecimento de uma questão constitucional como questão política
não sentenciável, negando-lhe o reexame judicial, venha se tornar um “precedente
indesejado”.109 De acordo com Komar, “Ao arquivar um caso sem argumentos ou
instruções verbais, se esforçando para adequar este caso ao âmbito de Coleman v.
Miller, e invocando a teoria de Curtiss-Wright dos poderes presidenciais inerentes às
relações exteriores, a declaração de pluralidade parece ser um sinal da vontade de
parte de determinados juízes em aprovar, de forma categórica, as ações presidenciais

104 KONAR, Howard, Termination of Treaties as a Political Question: The Role of Congress
after Goldwater v. Carter, FORDHAM INTERN. LAW JOURNAL, Vol. 4, 1, Art. 4, 81-108, 81
(1980). (citando The New York Times, Dec 16, 1978, A1, col 6 and Jan 1, 1979, A4 col. 5);
(citando também Goldwater v. Carter, 481 F. Supp. 949 (D.D.C. 1979))
105 COLE, Jared P., The Political Question Doctrine: Justiciability and the Separation of
Powers, CONG. RES. SERV. REP., 9 (2014) (citando Colegrove v. Carter, 444 U.S. 996 (1979) at
1004).
106 Id. at 9 (citando Coleman v. Miller, 307 U.S. 433, 450 (1939))).
107 Id. at 10 (citando Goldwater v. Carter, 444 U.S. 996, 1979 at 1003).
108 KONAR, Howard, Termination of Treaties as a Political question: the Role of Congress
after Goldwater v. Carter, FORDHAM INTERN. LAW JOURNAL, Vol. 4, 1, Art. 4, 81-108, 81- 83
(1980). (citando The New York Times, Dec 16, 1978, A1, col 6 and Jan 1, 1979, A4 col. 5);
(citando também Goldwater v. Carter, 481 F. Supp. 949 (D.D.C. 1979))
109 Id. at 85 (comentando porque o peso da decisão em Goldwater atuando como
autoridade no tratamento de questões de políticas externas, é limitada).
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no âmbito da política externa”110. Konar sustenta que a Corte deveria evitar este
tipo de precedente que rejeita reparações, conforme sugerido por Henkin, sempre
que necessário, para chegar ao mérito de cada caso, trazendo uma melhor análise
do acordo, mesmo se “nenhum processo analítico puder garantir que uma decisão
jurídica seja tomada com sabedoria e previdência”.111
NIXON V. UNITED STATES (1993)
O ex-juiz federal Walter Nixon foi condenado e sentenciado à prisão por
perjúrio, mas se recusou a renunciar e foi retirado do gabinete após um processo de
impeachment pelo senado, durante o qual um comitê especial foi formado para coletar
evidências e depoimentos. Posteriormente, Nixon entrou com um processo alegando
que o uso do comitê violava a constituição porque o Senado deve “julgar” todos os
impeachments.112 Aqui cabe uma explicação. O termo constitucional usado em inglês
para a ação do senado é try, que pode ser entendido como julgar. Na verdade, Nixon
tentou uma manobra se apegando ao vocábulo na tentativa de alegar que ao usar um
comitê de investigação o Senado estaria extrapolando sua competência, tornando
aquela decisão contestável. No entanto, a Corte argumentou que o “poder exclusivo
de julgar (try) impeachments” é constitucional e outorgado ao Senado e o termo “try”
não representava uma argumentação suficiente para justificar o reexame judicial dos
atos do Senado. Ela declarou que o “Senado, de forma exclusiva, tem autoridade
para determinar se uma pessoa deva ser absolvida ou condenada.”113 Ademais, a
Corte considerou que o impeachment serve necessariamente como “apenas uma
verificação do poder Judiciário pelo Legislativo... A importante separação de poderes
diz respeito ao que implicaria se o poder final de revisão dos impeachments ficasse
nas mãos do mesmo órgão que o processo de impeachment se destina a regular.114 A
Corte explicou que, à luz das duas considerações de caráter prudencial no caso Baker,
incluem a falta de finalidade e o problema de conceder medida cautelar contra a
judicialização, o reexame judicial dos impeachments poderiam resultar na criação de

110 Id. at 108
111 Id. at 108 (citando Henkin, Is There a “Political Question” Doctrine?, 85 YALE LJ.
(1976)). (Komar explica que Henkin sugere que as competências da Suprema Corte referente
aos casos de questões políticas, seguem as linhas: “1) A Recusa da reparação por causa
do ato reivindicado de enquadramento dentro dos poderes explícitos conferidos pela
Constituição às esferas políticas do governo não estava proibida a eles de maneira explícita
nem por qualquer inferência garantidas na constituição; 2) A recusa da reparação por causa
do ato reivindicado se enquadrar nos poderes inerentes das esferas políticas do governo,
não estava proibida a eles de maneira explícita nem por qualquer inferência garantida da
Constituição; 3) A recusa da reparação, embora houvesse um processo judicial por causa
da reparação pleiteada era equitativa e não seria garantida naquelas circunstancias por um
juízo de equidade no exercício da boa discrição nenhuma dessas abordagens exige que os
tribunais criem expectativas de reexame judicial (in Konar at 88-89)).
112 COLE, Jared P., The Political Question Doctrine: Justiciability and the Separation of
Powers, CONG. RES. SERV. REP., 13 (2014) (citando Nixon v. United States, 506 U.S. 224
(1993)).
113 Id. at 14 (citando Nixon, 506 U.S. (1993) at 231, 235) (Vide também U.S. Const. Art. I.
§ 3, cl 6; vide também Nixon, 506 U.S. (1993) at 229).
114 Id. at 14 (citando Nixon, 506 U.S. (1993) at 231, 235) (Vide também U.S. Const. Art. I.
§ 3, cl 6; vide também Nixon, 506 U.S. (1993) at 229).
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uma grande incerteza política115 Tara Leigh Grove, ao invocar os casos Baker e Powell,
observou que a Corte, em Nixon v. United States, ressaltou novamente seu dever
como intérprete final da Constituição116 e, de acordo com Michael Gerhardt: “Nixon
abriu caminho para um melhor entendimento da conexão entre impeachments e a
questão política”.117
TRUMP V. VANCE (2020) - UM CASO EM CURSO:
Uma questão relatada recentemente referente ao princípio da questão política
envolve os registros tributários do Presidente Trump.118 Embora entidades fiscais e
bancárias tenham declarado que concordavam com a liberação destes registros
mediante ordem judicial, o Presidente alegou que seus registros estavam blindados
de serem submetidos a uma revisão.119 O caso levantou o princípio da questão política
e, embora alguns tenham acusado a Suprema Corte de tentar ser evasiva, alegação da
qual pareceu não haver muita evidência pois, caso a situação se enquadre no escopo
do princípio da questão política, a Corte estaria exercendo seu critério judicial.120
O resultado do caso foi uma decisão dividida, apesar da alegação do Presidente de
imunidade total ter sido rejeitada.121 Contudo, a Suprema Corte estava claramente
focada em decidir se o caso dos impostos do Presidente Trump constituía uma questão
política pela sua requisição de ser submetida à doutrina da questão política.122 De
acordo com Josh Gerstein and Kyle Cheney, as decisões que foram proferidas podem
ser tais que coíbam o poder de intimação do Congresso e de forma permanente,
porque todos os juízes declararam que o Congresso utilizou uma interpretação
exagerada de seu poder.123
Em outro caso recente surgido nos Estados Unidos, o Presidente Trump enviou
as forças federais para cidades do país, como Portland e Seattle para reprimir o que ele
alegava ser violência e motim. Seria interessante ver se a Suprema Corte utilizaria o
princípio da questão política para considerar o caso não sentenciável ou se ela estaria
disposta a intervir e proferir uma decisão favorável ou contrária ao Presidente neste
115 Id.
116 GROVE, Tara Leigh, The Lost History of the Political Question Doctrine, 90 N.Y.U. L.
REV. 1908, 1908- 1974, 1967 (2015).
117 GERHARDT, Michael J., Rediscovering Nonjusticiability: Judicial Review of
Impeachments After Nixon, DUKE LAW JOURNAL, 44(2), 231, 231-276, 276 (1994)
118 LIVNI, Ephrat, The U.S. Supreme Court May be Trying to Dodge Trump’s Tax Case,
QUARTZ (April 29, 2020), https://qz.com/1847072/the-us-supreme-court-may-be-trying-tododge-trumps-tax-case/.
119 Id. 1.
120 Id. 6.
121 Trump v. Vance, 140 S. Ct. 2412 (2020).
122 MAURONI, Angela, Supreme Court Requests Briefs on Political Question Doctrine for
Trump’s Tax Cases, U. Pitt. Sch. L., Jurist Legal News & Res. (April 27, 2020), https://www.
jurist.org/news/2020/04/supreme-court- requests-briefs-on-political-question-doctrine-fortrumps-tax-cases/.
123 GERSTEIN, Josh & CHENEY, Kyle, Supreme Court Splits on Trump Tax Cases, Potentially
Shielding Returns Until After Election, Politico (July 8, 2020), https://www.politico.com/
news/2020/07/08/supreme-court-trump-tax- returns-financial-records-353428.
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cenário.124
Outras questões específicas também foram consideradas não sentenciáveis
de acordo com o princípio da questão política, aplicando a separação dos poderes,
com a intenção de evitar o possível excesso de controle do judiciário sobre as
esferas governamentais. Sua aplicação ainda é muito complexa e controversa com
justificativas e compreensões diferentes entre os Juízes da Suprema Corte, bem como
dos tribunais de instâncias inferiores.125
1.3. CAUSAS DA NÃO JUDICIABILIDADE

A natureza do princípio da questão política ainda não deixa claro se ele é
prudencial, constitucional ou uma combinação de ambos.126 Chemerinsky argumenta
que o princípio não tem origem nas limitações do poder da justiça previsto no Artigo
3º, mas sua natureza pode ser constitucional quando ele tiver origem nas normas de
delegação de poderes; podendo ser prudencial quando tiver origem nas preocupações
da Corte quanto à opinião pública e as consequências da intervenção judicial.127
A CLÁUSULA DA FORMA REPUBLICANA DE GOVERNO – CLÁUSULA DE GARANTIA
O Artigo 5º da Constituição dos Estados Unidos prevê que “Os Estados Unidos
devem garantir a todo estado em sua união, uma forma republicana de governo.”128 Os
casos que apresentarem violações desta cláusula serão considerados não sentenciáveis
pela Corte, apesar de alguns juízes sugerirem que pode haver exceções a serem
consideradas sentenciáveis e alguns juristas argumentarem que deveria haver um
reexame desta posição da Corte.129 Isto pode ser visto em diversos casos, começando
com Luther v. Borden e seguindo por Tayllor & Marshall v. Beckham; Pacific Telephone
& Telegraph Co. v. Oregon, em que a Corte seguiu aprofundando sua análise, fazendo
alterações adicionais à questão através de outros casos.130
REDISTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO ELEITORAL
Devido aos interesses políticos que se beneficiam com seu cenário, a distribuição
eleitoral de algumas áreas não segue o crescimento e o deslocamento da população, o
que causa um desequilíbrio na representação congressual.131 O caso base era Colegrove
v. Green (1946) que envolvia uma impugnação da redistribuição do congresso em
Illinois, quando a Corte declarou desproporcionalidade como não sentenciável,

124 BADGER, Emily, How Trump’s Use of Federal Forces in Cities Differs From Past
Presidents, N.Y. Times, July 24, 2020, at A15.
125 Id. at 160.
126 CHEMERINSKY, Erwin, Constitutional Law, Principles and policies 145 (5th ed. 2019).
127 U.S. Const, Art. IV
128 U.S. Const, Art. IV.
129 CHEMERINSKY, Erwin, Constitutional Law, Principles and Policies 145 (5th ed. 2019).
130 Id. at 146-7 (citando 48 U.S. (7 How) 1 (1849); 178 U.S. 548 (1900) e 223 U.S. 118
(1912)).
131 Id. at 147.
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decisão confirmada posteriormente em South v. Peres (1950), onde foi definido que
“os tribunais federais se recusavam veementemente exercer seus poderes de equidade
nos casos apresentando questões políticas oriundos da força eleitoral da distribuição
geográfica dos estados entre suas subdivisões políticas”.132 A exceção feita para a
situação foi aquela que envolveu a discriminação racial no cenário da distribuição
distrital.133 Posteriormente, em Baker v. Carr, houve uma alteração compreensível: a
Corte declarou desproporcionalidade, o que viola a Cláusula de Proteção Igualitária,
desse modo, o caso seria não sentenciável; considerando Colegrove v. Green anulado,
mas não tendo a mesma conduta em conta Luther v. Borden, distinguindo os casos
vinculados à Cláusula de Proteção Igualitária dos vinculados à Cláusula de Garantia.134
MANIPULAÇÃO POLÍTICA
As eleições são elemento ao qual o princípio da questão política está sempre
envolvido, especialmente na contestação da manipulação partidária, que apresenta
questão política não sentenciável.135 No caso Vieth v. Jubelirer, uma impugnação,
relacionada ao mapa dos estados elaborado pela assembleia, foi pleiteada pelos
autores da ação, sendo alegado que o mapa constituía uma manipulação política.136
A Suprema Corte declarou que a constituição considera a manipulação política não
sentenciável em virtude da falta de critérios que sejam administráveis para o julgamento
deste tipo de ação.137 No entanto, esta decisão serviu para anular a decisão em Davis
v. Bandemer, onde a Corte determinou que as alegações de manipulação política
eram sentenciáveis, embora a Corte não pudesse definir um critério para avaliar estas
alegações. A Suprema Corte considerou que parte da análise de se determinar se uma
ação é não sentenciável ou se representa uma questão política é a constatação de
não existência de critérios que sejam judicialmente administráveis e detectáveis para
a solução da questão.138 O critério de pluralidade em Bandemer foi de que a alegação
de manipulação política poderia ser bem-sucedida apenas se os pleiteantes pudessem
comprovar que a discriminação teria sido intencional, contra um grupo político
identificável e com efeito discriminatório real e direto sobre o referido grupo.139 Com
base no Artigo 1º, Cláusula 2ª da Constituição e na Cláusula de Proteção Igualitária,
a alegação do autor em Vieth v Jubelirer foi considerada pela Suprema Corte como
não sendo discernível nem administrável.140 Contudo, no caso recente envolvendo
alegações de manipulação partidária, Rucho v. Common Cause141, a Corte decidiu em
132 Id. at 147-8; (citando South v. Peters 339 U.S. 276 (1950); citando Colegrave v. Green
328 U.S. 549 (1946)).
133 Id. at 148.
134 Id.
135 Id. at 149.
136 Id. at 149 (citando 541 U.S 267, 281 (2004)).
137 Id.
138 Id. at 149 (citando 478 U.S 109 (1986)).
139 Id. at 149-50.
140 Id.
141 139 S. Ct. 2484, 204 L. 931 (2019).
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um veredito de cinco a quatro que a manipulação partidária era uma questão política
não sentenciável.142 Rucho envolvia dois casos que haviam sido consolidados pelos
autores e eleitores de Maryland e Carolina do Norte, com cada estado alegando que os
mapas distritais configurados pelo Congresso eram inconstitucionais e representavam
manipulações ao longo das linhas partidárias.143 A alegação na Carolina do Norte era
que o plano distrital do estado foi usado para diluir os votos republicanos e os autores
da ação de Maryland alegaram que o plano distrital foi utilizado para diluir os votos
dos Democratas. Estava claro que o legislativo de cada estado havia adotado a prática
da manipulação partidária.144 A Suprema Corte concluiu que de acordo com o Artigo 3º
da Constituição, a Corte poderia apenas tomar decisões sobre controvérsias e casos,
e isto foi interpretado como uma indicação de que o tribunal federal poderia tratar
apenas de questões fossem consideradas, historicamente, como capazes de serem
resolvidas em um processo judicial.145 O juiz Roberts escreveu em seu parecer que os
constituintes designaram ao legislativo do estado o poder de decidir o local, hora e
método de eleição dos representantes no congresso.146 Além disso, o Congresso tinha
o poder, nos termos da Cláusula das Eleições, de elaborar ou alterar regulamentos
do estado e o exerceu para encerrar a manipulação partidária na Lei de Distribuição
Distrital de 1842.147 O juiz, então, questionou como a justiça poderia ser abordada,
citando o Juiz Scalia:
Para nós, “justiça” não parece um critério judicialmente
administrável... Um critério mais sólido e mais
demonstravelmente conhecido que aquele, nos parece
necessário para permitir que as legislaturas estaduais
discirnam os limites de seus critérios de representação
eleitoral, restringindo de forma significativa o critério dos
tribunais e ganhando a aceitação pública para a interferência
da corte em um processo que é a base da tomada de decisão
democrática.148
POLÍTICA EXTERNA
A Suprema Corte decidiu em Oetjen v. Central Leather Co149 que: “A condução
das relações exteriores foi concedida pela Constituição ao executivo e ao legislativo
142 MILLER, Jaelyn & HARRIS, Ariel E., Gerrymandering: A Non-Justiciable Political
Question, A.B.A., Section Litigation-Comitees-Woman Advocate-Practice Points (August 26,
2019) ¶ 1 (citando Rucho v. Common Cause, 139 S. Ct. 2484, 204 L. 931 (2019)).
143 Id.
144 Id.
145 Id. 2 (citando Flast v. Cohen, 392 U.S. 83, 95 (1968)).
146 Id. 3.
147 Id.
148 Id. 4 (citando Vieth v. Jubelirer, 541 U.S. 291 (2004)).
149 246 U.S. 297, 302 (1918).
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- as esferas políticas do governo - e a propriedade do que pode ser feito no exercício
deste poder político não está sujeita à decisão ou inquérito judicial.”150 Entretanto, a
Corte também declarou que “é um erro supor que todo caso ou disputa no tocante às
relações vá além do conhecimento judicial.”151
Deve ser lembrado que em Zivotofsky ex rel. Zivotofsky v. Clinton152:
A Corte determinou que esta não era uma questão política e
que o judiciário poderia decidir sobre a constitucionalidade
de legislação federal que permite que os pais americanos
que tenham um filho nascido em Jerusalém tenham em
seu passaporte a indicação de Israel como seu país de
nascimento... O princípio da questão política não prevê
nenhum impedimento ao reexame judicial deste caso.153
Posteriormente, a Corte declarou que a lei federal será uma interferência
inconstitucional junto aos poderes do executivo154. Alguns temas que apresentam
questões políticas relacionadas à política externa foram decididos em Commercial
Trust Co. v. Miller.155 De acordo com Chemerinsky, “A questão apresentada era se uma
declaração do congresso afirmando que a 1ª Guerra Mundial impedia a aplicação
da Lei de Comércio com o Inimigo”. Foi declarado que apenas o Congresso pode
decidir se uma guerra acabou, não a Corte156. Também existiram outros casos em que
a Corte entendeu ser uma questão política,157 especificamente, o reconhecimento
de governos estrangeiros (United States v. Belmont);158 a disputa sobre o status
diplomático de pessoas que pedem imunidade (In re Baiz);159 o reconhecimento das
tribos indígenas (United States v. Sandoval);160 e se um tratado permanece válido no
caso de um país se tornar parte de outro (Terlinden v. Ames).161 Também é importante
mencionar que muitas das guerras nas quais os Estados Unidos estiveram envolvidos
resultaram em inúmeros casos em que a Corte aplicou o princípio, conforme indicado

150 CHEMERINSKY, Erwin, Constitutional Law, Principles and Policies 152 (6th ed. 2019)
(citando Oetjen v. Central Leather Co. 246 U.S. 297, 302 (1918)).
151 Id. at 153 (citando Baker, v. Carr, 369 U.S. at 211).
152 566 U.S. 189 (2012)
153 CHEMERINSKY, Erwin, Constitutional Law, Principles and Policies 153 (6th ed. 2019)
(citando 566 U.S. 189 (2012)).
154 Id.
155 262 U.S. 51 (1923).
156 CHEMERINSKY, Erwin, Constitutional Law, Principles and Policies 154 (6th ed. 2019)
(citando 262 U.S. 51 (1923))
157 Id. at 154-155.
158 301 U.S. 324, 330 (1937).
159 135 U.S. 403 (1890).
160 231 U.S. 28, 45- 46 (1913).
161 184 U.S. 270 (1902).
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por Chemerinsky162: Guerra do Vietnam: vide, e.g., Holtzman v. Schlesinger, 484 F.2d
1307, 1309 (3d Cir.), cert. Denied, 416 U.S. 936 (1973); DaCosta v. Laird, 471 F.2d 1146,
1147 (2d Cir. 1973); Sarnofff v. Connally, 457 F.2d 809, 810 (9th Circ.), cert. Denied, 409
U.S. 929 (1972); Orlando v. Laird, 443 F.2d 1039, 1043 (2d Circ.), cert, denied, 404 U.S.
869 (1971); Simmons v. United States, 406 F.2d 456, 460 (5th Circ.), cert. Denied, 395
U.S. 982 (1969). Atividades militares em El Salvador: vide, e.g. Crockett v. Reagan, 720
F.2d 1355 (D.C. Cir. 1985); Lowry v. Reagan, 676 F. Supp. 333 (D.D.C. 1987); Ramirez de
Arellano v. Weinberger, 745 F.2d 1500 (D.C. Cir. 1984). Guerra do Iraque: vide Doe v.
Bush, 322 F.3d 109 (1st Cir. 2003).163
No caso de Chicago & S. Air Lines v. Waterman S.S. Corp (1948), a Corte declarou
que “[A] própria natureza das decisões do executivo quanto à política externa é
política, não judicial”164.
Apesar de todos os casos listados acima que declaravam a não judiciabilidade
das questões referentes às relações exteriores, ainda é uma decisão controversa,
delicada e complexa, uma faca de dois gumes. Enquanto alguns juristas concordam
com o entendimento sustentado pela Corte, outros ficam relutantes e declaram que
a Corte deveria julgar as relações exteriores em dois vieses distintos: no caso de uma
questão interpretativa, a corte deveria julgar seu mérito e, no caso de uma questão
que exija experiência, a Corte deveria transferir o poder de decisão para outro poder
do governo sem declarar sua não judiciabilidade.165
IMPEACHMENT:
Com base na Constituição dos Estados Unidos, os processos de impeachment
e de julgamento judicial são intencionalmente separados, haja vista que a mens
legislatoris era garantir julgamentos independentes e eficientes.166 Como vimos em
1.2, em Nixon v. United States foi alegado que o Senado violou o Artigo 1º referente ao
uso de um comitê, em vez de uma audiência quando o Senado deu início à condução
de um julgamento de impeachment. Em seguida, a Corte concluiu que “certamente, o
reexame judicial do julgamento do Senado introduziria o mesmo risco de parcialidade
que se tivesse participação no próprio julgamento”.167 Ou seja, um reexame
judicial de um impeachment vai contra o objetivo das disposições constitucionais,
comprometendo o sistema de pesos e contrapesos.168 Mas, como observado por
Chemerinsky, em Nixon a Corte decidiu não interferir nos procedimentos utilizados
pelo Senado para cumprir sua função constitucional, mantendo vaga a questão se
qualquer caso de impeachment também deveria ser considerado não sentenciável. O
voto do Juiz Souter indicou que se o “Senado agisse de forma a ameaçar seriamente a

162 CHEMERINSKY, Erwin, Constitutional Law, Principles and Policies 155 (6th ed. 2019)
(vide também notas de rodapé 74-76).
163 Id.
164 Chicago & S. Air Lines v. Waterman S.S. Corp., 333 U.S. 103, 11 (1948)
165 CHEMERINSKY, Erwin, Constitutional Law, Principles and Policies 155 (6th ed. 2019).
166 Id. at 161 (citando Justice Rehnquist in 506 U.S. 224 (1993)).
167 Id. at 162 (citando 506 U.S. 224 (1993))
168 Id.
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integridade de seus resultados, condenando, ... a interferência judicial poderia muito
bem ser apropriada.”169
PARTIDOS POLÍTICOS:
A Corte aplicou o princípio da questão política na decisão do processo eleitoral
que envolvia as atividades dos partidos políticos, decidindo contra sua interferência
nas vagas dos delegados nas convenções nacionais como em Cousins v. Wigoda (1975),
a menos que o caso fosse de discriminação racial nas decisões desses partidos como
em O’Bren v. Brown (1972).170
PROCESSO DE RATIFICAÇÃO CONSTITUCIONAL DAS EMENDAS:
Os juristas mostraram duas interpretações diferentes quanto à possibilidade da
Corte permitir a judicialização de casos contra processos de ratificação das emendas
constitucionais transitados inadequadamente. Na primeira, os juristas consideram
que a Corte não deveria julgar, haja vista que a forma como foram concebidas as
regras de alterações na Constituição dos Estados Unidos teve a intenção de evitar a
interpretação judicial”.171 A segunda interpretação defende que a Corte tem o dever
de garantir o processo conforme aludido no Artigo 5º, pois estas normas intentam
dificultar a modificação da Constituição.172 Chemerinsky em relação a esta última
interpretação, observou que quando a 14ª emenda foi adotada após a guerra civil,
foi imposta a alguns estados que não concordavam com ela, além disso, após as
ocorrências, outros estados revogaram sua aprovação, mas a emenda foi adotada
levando em conta os estados que foram obrigados e os que a revogaram.173
Pode-se prever que não há nenhuma consistência na forma que a Corte
interpreta e analisa o processo de ratificação das emendas como sentenciáveis ou
não. A questão passou por um reexame judicial, por exemplo, em Hollingsworth v.
Virginia; Laser v. Garner, Dillon v. Gloss e foi considerada não sentenciável em outros
casos, Coleman v. Miller, onde o Juiz Black declarou que o “controle total e exclusivo
sobre o processo de alteração, não está sujeito ao reexame judicial”.174
2. A SEPARAÇÃO DOS PODERES E UMA ANÁLISE JURÍDICA

O Artigo 3º da Constituição prevê que “o poder judiciário dos Estados Unidos
deve ser investido a uma Suprema Corte e às cortes de instâncias inferiores que o
Congresso pode, de tempos em tempos, ordenar e estabelecer.”175 James Wilson e
169 Id. at 162 (citando Justice Souter concordando em 506 U.S. 224 (1993))
170 Id. at 151-52 (citando Cousins v. Wigoda 419 U.S 477 (1975)); (citando também O’Bren
v. Brown 409 U.S. 1 (1972))
171 Id. at 158 (explicando as opiniões conciliadoras de Laurence Tribe e lter Dellinger
sobre as regras da Corte sobre a questão do reexame judicial das emendas constitucionais).
172 Id.
173 Id. at 158 (citando Coleman v. Miller, 307 U.S. 433 (1939))
174 Id. at 159 (citando Coleman v. Miller 307 U.S. 433, 459).
175 BAUDE, William, The Judgment Power, 96 Georgetown L.J., 1807, 1807-1862 (2008)
at 1815 (citando U.S. Const. Art. III, 1)

251

MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume III

outros explicaram que, como um elemento central na constituição da Filadélfia, há
o poder independente do judiciário na solução de disputas específicas e St. George
Tucker declarou em Blackstone’s Commentaries que o judiciário é totalmente
independente dos outros dois poderes do governo:
[P]ela autoridade incontrolável em todos os casos de litígio,
criminal ou civil, que a partir da própria natureza das coisas,
está investida exclusivamente nesta esfera e se estende
a cada suposto caso que possa afetar a vida, liberdade ou
propriedade dos cidadãos dos Estados Unidos de acordo com
a autoridade da constituição e legislação federal, exceto no
caso de impeachment.176
Este entendimento que foi o ponto central da ideia da separação dos poderes nos
Estados Unidos e, de acordo com Baude, citando Tucker: “Na América (de acordo com a
interpretação real de nossa constituição) [o judiciário] é absolutamente independente
e superior às tentativas de ambos [Executivo e Legislativo] de controlá-lo ou dissolvêlo.”177 Ademais, Tucker observou que o poder da esfera judiciária de executar a lei
permanece independente do Presidente e refutou de maneira direta a ideia de que
existiam restrições sobre o judiciário na tentativa de persuadir o Presidente a fazer
o que os juízes diriam.178 Embora em alguns países, o poder judiciário trabalhe de
forma influenciada pelo poder executivo, nos Estados Unidos o poder judiciário reside
em um órgão independente, distinto e separado e, em virtude desta independência,
possui a capacidade de solucionar casos de forma legal e alinhada com a distribuição
de poderes de Madison, detalhada na obra The Federalist.179 Madison considerou que
um dos objetivos principais da estrutura da Constituição não era apenas evitar que o
Presidente detivesse o controle absoluto sobre os julgamentos, mas também evitar a
situação que havia ocorrido na Virgínia, na qual o legislativo havia decidido acerca de
quais direitos deveriam permanecer com o judiciário. Alexander Hamilton, também,
foi ávido defensor da supremacia das decisões do Judiciário em relação ao veto do
Congresso.180
Colocando de lado as variáveis que compõem as decisões: política, legitimidade,
opinião pública e/ou determinações constitucionais - o cerne da questão referente
à aplicação do princípio da questão política tem origem no respeito da separação
dos poderes. O princípio, além de sua imprecisão, parâmetros controversos e
complexos quanto à sua aplicabilidade, tem o objetivo claro e prioritário de designar
a responsabilidade do poder do governo previamente determinado na Constituição,
176 Id. at 1816 (citando St. George Tucker, Blackstone’s Commentaries).
177 Id.
178 Id.
179 Id. at 1817 (citando Tucker; citando também James Madison, The Federalist No. 47,
251).
180 Id. at 1817 (citando James Madson, The Federalist No. 48, 259; citando também
Alexander Hamilton, The Federalist No. 81, 419).
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com a preocupação de focar em não permitir a falta de legitimidade do judiciário ao
interpretar a Constituição, garantindo que ele emita a decisão definitiva sobre qual é
o poder adequado para cada dever – mesmo que, uma vez aplicada, a controvérsia
possa gerar efeito oposto.
De acordo com Parsons,181 alguns juristas consideram que a decisão da maioria
em Rucho (ver 1.3 – Manipulação Política), que se esquivou das alegações de
manipulação política, causou muita decepção e que a aceitação unânime e acrítica da
questão política em sua forma moderna, foi muito infeliz. Foi observado que Rucho
diverge da decisão de Baker, na qual a investigação é relacionada à matéria em vez
da competência, e ademais, indica que o Juiz Brennan não autorizou a investigação
da questão política, que era categórica, e colocaria uma classe inteira de ações
constitucionais fora do alcance dos tribunais federais.182
O princípio moderno parece impedir de maneira eficiente os tribunais federais de
avaliar alguns casos constitucionais, incluindo os que invocam a Cláusula de Garantia,
implicam em relações exteriores e estão relacionados à manipulação políticopartidária.183 A flexibilidade dos critérios resultou no uso, pelos tribunais, de sua
discricionariedade para não julgar os casos que eles gostariam de evitar. Foi notório
que as cortes efetivamente “utilizaram a teoria prudencial para delegar autoridade
judicial a atores políticos (mesmo quando a Constituição não contempla tal delegação) e
para evitar julgar casos controversos.”184 A competência discricionária é problemática,
especialmente se o poder de reexame judicial estiver sob responsabilidade do dever
constitucional do judiciário de informar qual é a lei e quando a Corte pode negar a
competência em um caso por motivos alheios à constituição. O problema é que fica ao
critério desta, negar a competência em qualquer outro caso e não atender a exceção
limitada prevista no Artigo 3º.185 A Suprema Corte se esquivou do reconhecimento das
bases prudenciais ao negar sua competência durante as últimas décadas.186 A Corte
tem, de forma mais frequente e contínua, justificado suas decisões usando termos
constitucionais e, efetivamente, passou de reclamações generalizadas prudenciais
aos atuais fundamentos constitucionais. Com igual eficiência, ela “reconceitualizou
suas zonas de interesse para apresentar a questão tradicional da interpretação, e
parece inclinada a recategorizar suas limitações também quanto a “legitimidade de
terceiros”.”187 Portanto, está evidente que:
[A] Corte não deve perguntar se um fator se aplica e utilizar
a resposta para negar a competência. Em vez disso, ela deve
181 PARSONS, G. Michael, Gerrymandering & Justiciability: The Political Question Doctrine
After Rucho v. Common Cause, 95 IND. L.J., 1295, 1295-1364 (2020).
182 Id. at 1299, 1300.
183 Id. at 1301.
184 Id. (quoting Rachel E. Barkow, More Supreme than Court? The Fall of the Political
Question Doctrine and the Rise of Judicial Supremacy, 102 COLUM. L. REV. 237, 244 (2002)).
185 Id. at 1301-1302 (citando Fritz W. Scharpf quoting Marbury v. Madison).
186 Id. at 1302.
187 Id. (citando Lexmark v. Static Control Components Inc., 572 U.S. n.3 (2014)).
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perguntar o que a presença do fator revela sobre o significado
da Constituição e usar a resposta para tomar decisões
importantes sobre como exercer seus poderes de acordo com
os poderes de outra esfera dentro do contexto do caso diante
dela.188
Parsons cita, especificamente, um exemplo da questão da competência da corte
em relação às questões políticas, observando a partir da decisão do caso Baker que:
[A] potencialidade do constrangimento de pronunciamentos
conflitantes por diversos órgãos sobre uma questão não dá
à corte livre arbítrio para negar a competência em larga
escala. Pelo contrário, é prova de que resolver uma questão
em disputa em um caso exigiria que a corte exercesse uma
função mais bem adequada (ou confiada mais explicitamente)
a outro ator.189
Com relação à Rucho, Parsons apontou que a decisão da Corte determinou “pela
primeira vez, que a capacidade de gerenciamento constitui um teste independente da
competência, [e] marca o primeiro estágio da metamorfose do princípio da questão
política moderna’’. A decisão também revela o total vácuo do princípio.”190
Eventualmente, a Suprema Corte utilizará a doutrina da questão política para
se esquivar de algum questionamento que a maioria dos juízes evitaria, resultando
na apreciação daqueles que gostam do resultado disso, apesar dos que divergem da
existência da aplicação inadequada da doutrina.191 Contudo, enquanto o princípio
da questão política é encarado por muitos como uma ferramenta bastante útil para
orientar ou cumprir o processo de tomada de decisão judicial, em parte, e sob esta
ótica, sustenta-se que ele também é visto como um dispositivo supérfluo.192
O argumento existente é que a aplicação do princípio moderno da questão
política pela Corte é diferente da versão atual do princípio; o escopo, natureza e o
entendimento do princípio têm se tornado controverso.193 Questiona-se que a doutrina,
como aplicada atualmente, “não tenha o pedigree histórico que os juristas atribuem a
ela.”194 Em sua forma de aplicação do século XIX, o princípio era chamado de doutrina
tradicional da questão política, na qual tais questões políticas eram determinações do

188 Id. at 1303.
189 Id.
190 Id.
191 SOMIN, Ilya, Questioning the Political Question Doctrine, The Volokh Conspiracy,
Reason Magazine, (June 30, 2019), ¶ 13.
192 Id ¶ 14.
193 GROVE, Tara Leigh, The Lost History of the Political Question Doctrine, 90 N.Y.U. L.
REV., 1910 (2015).
194 Id. at 1911
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que era fático e aquelas às quais as esferas políticas tradicionais assim consideravam,
sendo tratadas pela corte como conclusivas na decisão dos casos e, como tal, não
exigiam que os tribunais extinguissem o caso por ser não sentenciável, mas ao invés
disso, que aplicassem e validassem as decisões das esferas políticas... Segundo Tara
Leigh Grove:
Em outras palavras, os tribunais trataram a determinação
das esferas políticas como norma fática para a decisão do
caso – e mantiveram esta conduta mesmo quando entendiam
que as esferas políticas haviam errado - os tribunais não
tratavam os julgamentos constitucionais das esferas políticas
como normas de decisão para um caso, nem extinguiam
ações constitucionais por serem não sentenciáveis, em vez
disso, normalmente os tribunais julgavam o mérito das
questões constitucionais, incluindo àquelas que, hoje, são
consideradas questões políticas, como a validade das emendas
constitucionais (durante 1911) a Cláusula de Garantia.195
A forma tradicional do princípio da questão política continuou sendo aplicada
pela Suprema Corte durante a primeira metade do século XX, conforme visto no caso
da Pacific States Telephone & Telegraph Co. v. Oregon, onde o tribunal considerou
que uma ação de Cláusula de Garantia era um princípio de questão política não
sentenciável.196 Embora não houvesse alteração na jurisprudência para sustentar essa
determinação, grande parte da comunidade jurídica passou a encarar o princípio da
questão política como um método para proibir tribunais federais de proferir decisões
sobre questões constitucionais, e essa ideia se deve, provavelmente, aos juristas do
período das décadas de 1930 a 1950. Os artigos resultantes e o livro de referência dos
juristas simplesmente ignoraram o princípio tradicional e, em vez disso, focaram no
caso da Pacific States, juntamente com as decisões de pluralidade, argumentando que
o princípio era um dispositivo do Artigo 3º que definia o escopo do reexame judicial.197
De acordo com Grove, o ponto de vista aceito pelos juristas era que o “reexame
judicial poderia ser tanto limitado quanto legitimado por meio de procedimentos:
normas de competência, como legitimidade e maturação, determinariam quando os
juízes teriam autorização para se pronunciarem sobre a constituição.”198 Após Baker
v. Carr, as decisões da Corte, que eram independentes e baseadas em questões legais
e factuais de qualquer disputa ou caso, passaram a ter a interpretação da seguinte
declaração: “Decidir se uma questão foi, em qualquer medida, comprometida pela
Constituição com uma outra esfera... É uma das responsabilidades desta Corte na

195
196
197
198

Id. at 1911-12.
Id. at 1912 (citando 223 U.S 118 (1912)).
Id. at 1912.
Id. at 1912-13.
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qualidade de intérprete supremo da Constituição.”199
Existem algumas questões e problemas referentes ao uso pela Corte da
Cláusula de Garantia. Esta afirma que cada estado terá garantida uma forma de
governo republicano - uma questão política que foi não sentenciável por mais de
um século.200 Contudo, tanto os tribunais das instâncias inferiores quanto à Suprema
Corte, deram pistas de desejarem reavaliar suas posições em relação a esta barreira
da competência.201 De acordo com Willians, a Cláusula de Garantia do Artigo 4º foi
comparada a um “gigante adormecido” por Charles Summer, um senador do final do
século XIX e ainda é vista como tal. Em Luther v. Borden202, Williams afirma que
[A] mingua do princípio da questão política nos últimos
anos, em geral, vem aumentando a dificuldade quanto ao
isolamento da Cláusula de Garantia em relação à revisão
pelo judiciário e, nestes termos, tem sido difícil defendê-lo,
especialmente quando consideramos o criticismo atual dos
teóricos da constituição203.
A própria Corte começou a questionar processos sobre o julgamento da Cláusula
de Garantia, e, mais recentemente, fechou a porta para litígios futuros relacionados,
sugerindo que “talvez nem todos os processos referentes à Cláusula de Garantia
apresentem questões políticas não sentenciáveis”.204 Enquanto os tribunais de
instâncias inferiores vêm tomando extremo cuidado na aceitação do “aparente convite
entregue pela Suprema Corte”, foram apenas “poucas decisões nestes tribunais que
consideraram que o princípio da questão política não representa mais uma barreira
inflexível no julgamento de processos que se enquadrem na Cláusula de Garantia.”205
Ainda de acordo com Willians, está previsto que a Cláusula de Garantia experimentará
sua “morte” em termos de ser considerada uma questão política não sentenciável,
num futuro próximo - ademais, foi expressa a preocupação de que a Cláusula ser
judicialmente aplicável não é algo a se comemorar, vem sendo considerada um
recipiente vazio e, além disso, a maleabilidade que existe em relação à interpretação
é a de que se poderia retirar questões extremamente sérias sobre a estrutura política
das mãos do processo político, deixando estas questões nas mãos dos juízes para a
tomada de decisões constitucionais que obrigam a nação como um todo.”206
199 Id. at 1914.
200 WILLIAMS, Ryan C., The Guarantee Clause, 132 Harv, L. Rev., 602, 604-05 (2018).
201 Id.
202 Id
203 Id.
204 Id. (Vide também New York v. United States, 505 U.S. 144, 185 (1992) (citando
Reynolds v. Sims, 377 U.S. 533, 582 (1964))).
205 Id.
206 Id. at 606-7 (citando Richard L. Hasen, Leaving the Empty Vessel of “Republicanism”
Unfilled: An Argument for the Continued Nonjusticiability of Guarantee Clause Cases, in
The Political Question Doctrine And The Supreme Court Of The United States 75, 76, Nada
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Ainda com relação à Cláusula de Garantia, Madison observou que ela presume
uma forma de governo pré-existente; entretanto, desde que seja uma forma
republicana de governo pelos estados, tem-se uma garantia constitucional e podem
escolher substituir formas republicanas alternadas de governo com a ressalva jurídica
de não poderem trocá-lo por uma forma antirrepublicana (não pode haver uma
monarquia ou aristocracia como forma de governo).207 A partir deste ponto de vista,
a Cláusula de Garantia, não estabelece limites de forma efetiva aos estados, o que é
considerado uma proteção para os próprios estados definirem suas escolhas.208
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa neste estudo observou que a questão política pode ser analisada de
duas formas bem distintas, incluindo quem decide a resposta correta na presença de
uma questão material constitucional, e se a Constituição garante à esfera política o
poder de interpretá-la naquele aspecto.
Uma análise do poder judiciário, da fundamentação e do escopo da
“judiciabilidade” do princípio da questão política foi apresentada. As questões que
buscamos responder foram: “Quando o princípio da questão política se aplica? e “Como
o princípio da questão política mudou ao longo do tempo? Conforme observado no
estudo, é difícil entender, de forma precisa, quando o princípio se aplica, pois não
há normas referentes a sua aplicabilidade. Também há opiniões diferentes entre os
membros do judiciário acerca da aplicabilidade do princípio da questão política em
diversos casos. Conforme visto, na maioria das vezes, a Suprema Corte utilizará o
princípio para evitar determinados temas aos quais não tem interesse em lidar ou
examinar.
Muitas vezes, observou-se que a decisão da Corte, por si só, levantava uma
questão política ao utilizar-se da doutrina para a solução de outro questionamento,
no entanto, ao final, nada era resolvido, nem mesmo a definição per se da doutrina.
Conforme declarado de maneira específica pelo juiz Marshall no caso Marbury, a Corte
tem o dever judicial de decidir o que a lei é e quando esta diverge da Constituição e,
em última instância, deve determinar se uma destas normas jurídicas conflitantes
regem o caso.209 Contudo, na tentativa de evitar a questão política no caso Marbury,
a Corte parecia fazer exatamente o que a doutrina da questão política buscava evitar;
na prática, ela serviu apenas para emitir uma determinação.210 Contudo, a visão a
respeito do princípio da questão política passou por uma mudança a partir do caso
Luther v. Borden, onde a Corte determinou questões relacionadas à discricionariedade
do Congresso, também poderiam apresentar questões políticas.211 O Artigo 3º da
Mourtada-Sabbah & Bruce E. Cain eds (2007).
207 Id. at 647.
208 Id.
209 GROVE, Tara Leigh, The Lost History of the Political Question Doctrine, 90 N.Y.U. L.
REV., 1908, 1908- 1974 (2015), at 1936 (citando 5 U.S. (1 Cranch) 137 (1803)).
210 SEIDMAN, Louis Michael, The Secret Life of the Political Question Doctrine, 37
Marshall L. Rev. 441, 441- 480, 442 (2004).
211 Id.
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Constituição norte americana estabelece as bases da separação dos poderes nos
Estados Unidos e deve ser interpretado como a inclusão dos ideais de que o judiciário
não deve ser influenciado pelos poderes legislativo e executivo do governo, dos quais
espera-se que funcionem de forma independente entre si.212 Conforme observado
por diversos autores e, especificamente, por Grove,
o princípio da questão política, na forma em que foi concebido
e aplicado originalmente, mudou através do tempo e é
bem diferente nos dias de hoje, tendo sofrido algumas
metamorfoses; além do questionamento de que, em seu
formato atual, o princípio da questão política não é aquele
que apresenta um pedigree histórico como alguns alegam.213
A análise neste estudo é interessante à luz da situação dos protestos,
aparentemente motivados por questões políticas, que ocorreram recentemente em
diversas cidades dos Estados Unidos, além da pandemia de COVID-19, relativamente
à aplicação da Cláusula de Garantia e à responsabização das esferas federais do
governo pela não interferência, enquanto demonstrava, concomitantemente, apoio
aos estados. A Suprema Corte não utilizou o princípio da questão política em diversas
ocasiões, mas as normas de uma sociedade democrática se baseiam em decisões
judiciais e políticas, um campo fértil para novos desafios com novas questões políticas
que terão sua constitucionalidade posta à prova pela tentativa de um reexame judicial.
Há uma declaração da Corte no caso Chicago & S. Air Lines v. Waterman (1948) que,
mesmo que especificamente conecta às relações exteriores, tem muito a dizer sobre
toda a situação da aplicabilidade do princípio da questão política. Nesta, o Juiz Jackson
leu a opinião da corte, estabelecendo:
[A] própria natureza das decisões do executivo quanto à
política externa é política, não judicial. Tais decisões são
confidenciadas integralmente, por nossa Constituição, às
esferas políticas do governo, Executiva e Legislativa. Elas
são delicadas, complexas e envolvem grandes elementos de
profecia. Elas são e deveriam ser realizadas somente por
aqueles diretamente responsáveis pelo povo cujo bem-estar
eles põem em risco ou ameaçam. São decisões de um tipo
para o qual o Judiciário não tem aptidão, estrutura, nem
responsabilidade e que vêm sendo consideradas há muito
tempo como pertencentes ao domínio das esferas políticas,
não estando sujeitas a interferência ou investigação judicial.

212 COLE, Jared P., The Political Question Doctrine: Justiciability and the Separation of
Powers, CONG. SERVIÇO DE PESQUISA REP., 4 (2014).
213 GROVE, Tara Leigh, The Lost History of the Political Question Doctrine, 90 N.Y.U. L.
REV., 1908, 1911 (2015).
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Além da clara percepção, conforme observado em 2, a principal justificativa
para a aplicação do princípio da questão política diz respeito à separação de poderes.
Contudo, a real intenção desta aplicabilidade é paralela à vontade do tribunal. Muitos
juristas já consideraram o princípio como um poder discricionário dos tribunais
utilizado para dispensar casos que desejam evitar, conforme observado por Rachel
Barkow.214 As questões e parâmetros necessários para padronizar ou estruturar a
aplicação do princípio ainda são vagos e estão em processo de implementação, mesmo
que esse processo já tenha durado mais de dois séculos, o que claramente mostra a
complexidade de todas as variáveis envolvidas. Cada caso tem uma análise diferente
de uma questão controversa que envolve a separação dos poderes, a preocupação
com a legitimidade da corte, a opinião pública e o impacto político e jurídico da
decisão. O princípio tem um foco, mas os limites não estão claros. A questão é que
em sua complexidade, o princípio é definido de forma vaga, mas provavelmente não
o é exatamente em virtude dessa complexidade. Como a Corte declarou em Baker, a
aplicabilidade do princípio é um “exercício delicado de interpretação da constituição”
que mudou ao longo do tempo.215 Como exemplo desta dificuldade, pode-se citar
Goldwater v. Carter, como um caso com três decisões diferentes em três tribunais
diferentes, conforme explicado em 1.2.
Finalmente, as respostas para “quando” e “como” são tão complexas quanto o
próprio princípio da questão política porque ambos ainda não são tangíveis, vez que
ainda estão em processo de evolução em cada manifestação do tema. O debate sobre
as normas estabelecidas referentes ao princípio da questão política, do que exatamente
seria não sentenciável, apresenta um desafio constante para a interpretação correta
da Constituição dos Estados Unidos.
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DA DIGNIDADE À CAPACIDADE DE SER PARTE DOS ANIMAIS
Gilmar Micael dos Santos Alconchel1
RESUMO: No presente artigo, de forma objetiva, será analisada a capacidade

processual dos animais, considerada em sentido amplo. Para tanto, inicialmente,
será apresentada uma reflexão sobre a desconstrução do especismo, bem como os
principais fundamentos que atribuem valor intrínseco ou dignidade ao animal não
humano. Em seguida, será estudado, em seu viés histórico, o Decreto 24.645/1934,
a fim de demonstrar que os animais possuem capacidade de ser parte no processo,
contanto que devidamente assistidos por seus representantes ou substitutos legais. Na
sequência, será explorado o conceito de capacidade processual do Direito brasileiro,
bem como sua tríplice configuração. Por fim, serão apontados os posicionamentos
judiciais brasileiros sobre a capacidade de ser parte dos animais não humanos no
processo. A relevância do assunto estudado situa-se, essencialmente, no campo da
segurança jurídica, visto que ainda há divergências doutrinárias e jurisprudenciais
quanto à capacidade de ser parte dos animais.
PALAVRAS-CHAVE: Direito animal; dignidade animal; decreto 24.645/1934;
capacidade de ser parte dos animais.
INTRODUÇÃO

O presente trabalho versa sobre o reconhecimento de direitos aos animais não
humanos. O tema, por sua vez, trata a respeito da capacidade de o animal não humano
integrar uma relação jurídica-processual em nome próprio.
Trata-se de um artigo de revisão que utiliza o método lógico-sistemático a fim de
demonstrar que os animais não humanos são sujeitos de direitos, bem como possuem
capacidade de ser parte em uma relação jurídica-processual.
Inicialmente, as reflexões giram em torno da fundamentação filosófica
reconhecida como marco referencial para atribuição de dignidade ou de valor
intrínseco a determinada forma de vida.
No capítulo seguinte, restou analisada as primeiras regulamentações brasileiras
que concederam aos animais direitos, especialmente o Decreto n.º 24.645/34, o qual
foi pelo elaborado pelo Presidente da República, por meio do Governo Provisório, e
continua vigente, ainda que parcialmente.
Por conseguinte, são revistos alguns conceitos acerca da capacidade processual no
Direito brasileiro, principalmente no que tange sua tríplice configuração, objetivando
demonstrar a possibilidade de o animal integrar a relação jurídica-processual.

Graduação em Direito pelo Centro Universitário Assis Gurgacz(2019),
especialização em Docência no Ensino Superior: Metodologias Ativas pelo Centro
Universitário Assis Gurgacz(2021) e especialização em Direito Público pela Faculdade
Legale(2021). Atualmente é estagiário de pós-graduação da 4ª Promotoria da Comarca
de Cascavel/ MPPR.
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Por fim, analisa-se os avanços jurisprudenciais brasileiros os quais admitem os
animais como sujeitos de direito, inclusive decisões as quais os magistrados admitiram
determinado animal integrar a relação jurídica-processual.
1. A DIGNIDADE DO ANIMAL NÃO HUMANO

A matriz filosófica moderna da concepção da dignidade humana tem fortes
raízes kantiana, uma vez que o pensamento do filósofo alemão repercute, ainda hoje,
em diversas conceituações jurídico-constitucionais da dignidade da pessoa humana
(SARLET; FENSTERSEIFER, 2021).
A formulação kantiana consiste no reconhecimento de um valor intrínseco a cada
existência humana individualmente considerada em virtude das condições inerentes a
cada ser humano, tais como autonomia, liberdade, racionalidade e autodeterminação,
razão pela qual o ser humano é tido como sujeito de qualquer relação, tanto em
face do Estado quanto em face de particulares, e não mero objeto para satisfação de
vontade alheia (SARLET, 2011).
Portanto, essa concepção kantiana da dignidade da pessoa humana concebeu
ao ser humano a proteção contra qualquer reificação de sua existência, bem como
o respeito à sua condição de sujeito nas relações sociais e intersubjetivas (SARLET,
2011).
Ocorre que essa concepção é confrontada pelos novos valores ecológicos e
contemporâneos, pois a base antropocêntrica sustentada pelo pensamento kantiano
reconhece a dignidade como atributo exclusivo da pessoa humana, como também
enquadra o restante do universo “não humano” ao conceito de coisas (SARLET;
FENSTERSEIFER, 2021).
Sobre esse confronto, o artigo 225 da Constituição Federal de 1988 inseriu à sua
formatação normativa a qualificação de ecológico, nesse sentido, compreende-se que
“o reconhecimento da dignidade como valor próprio de cada pessoa não resulta “[...]
em uma biologização da dignidade, no sentido de que esta seria como uma qualidade
biológica e inata da natureza humana, geneticamente pré-programada” (SARLET,
2007, p. 369).
Nesse contexto, verifica-se que o princípio da dignidade da pessoa humana
implica um olhar para além do indivíduo, um olhar para a comunidade, tendo em vista
que “a dignidade humana – mais que aquela garantida à pessoa – é a que se exerce
com o outro” (ROCHA, 2004, p. 78).
Daí a importância daquilo que se pode designar como dimensão ecológica
da dignidade humana, a qual busca resguardar o desenvolvimento humano e não
humano com qualidade em um ambiente sadio, seguro e equilibrado. Portanto, não
só os direitos sociais contribuíram para a evolução do conteúdo da dignidade humana,
mas, hoje, também os direitos ecológicos ou de solidariedade, os quais ampliaram o
âmbito de proteção, incluindo também os demais seres que integram a rede da vida
(SARLET; FENSTERSEIFER, 2021).
Por isso o pensamento kantiano deve ser repensado devido seu excessivo
antropocentrismo, pois a vida animal não humana não deve ser reconhecida como
simples meio para a satisfação humana, mas deve ser conferida a ela um valor próprio
e não meramente instrumental. “O dever moral de um tratamento não cruel dos
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animais não humanos deve buscar o seu fundamento não mais na dignidade humana
ou na compaixão humana”, (SARLET; FENSTERSEIFER, 2021, p. 132).
Consequentemente, torna-se indispensável a ampliação do dever humano para
abarcar a dimensão extra-humana, com o propósito de tutelar os interesses das coisas
extra-humanas, pois “só uma ética fundamentada na amplitude do ser, e não apenas
na singularidade ou na peculiaridade do ser humano, é que pode ser de importância
no universo das coisas” (JONAS, 2004, p. 269).
Não obstante, além da concepção kantiana que contribuiu para que a vida
não humana seja pensada como meio para satisfação da vida humana, o filósofo
Descartes, também modelou um pensamento de matriz iluminista para a coisificação
do animal. A concepção formulada pelo referido filósofo francês defende que os
animais não possuem razão e, portanto, são caracterizados como “animal-máquina”,
ou seja, entende que os animais são equiparados a máquinas móveis ou autômatos,
separando o ser humano e a Natureza (DESCARTES, 1979, p. 55-61).
Acontece que esse especismo2 vem sendo descontruído diante dos novos valores
ecológicos contemporâneos, exigindo-se uma nova concepção ética de respeito à
vida de um modo geral, considerando que “a defesa da igualdade não depende da
inteligência, da capacidade moral, da força física ou características semelhantes. A
igualdade é uma ideia moral, e não a afirmação de um fato” (SINGER, 1975, p. 18).
O divisor de águas, de base filosófica, para atribuir dignidade ou valor intrínseco
à vida não humana está intimamente ligada com a capacidade de sentir dor (seres
sencientes). Nesse raciocínio, Singer, com viés utilitarista de Jeremy Bentham, aponta
que está na “capacidade de sofrimento como característica vital que concede a um ser
o direito a uma consideração igual”, e não apenas no fato de possuir autoconsciência,
ou seja, capacidade de pensar, de se relacionar, de ter esperança, entre outros
(SINGER, 1975, p. 20).
Ainda, o autor acrescenta que “a capacidade de sofrimento e alegria é, no
entanto, não apenas necessária, mas também suficiente para que possamos afirmar
que um ser tem interesses - a um nível mínimo absoluto, o interesse de não sofrer”
(SINGER, 1975, p. 20).
No mesmo sentido entende Feijó ao defender a sensibilidade fisiológica
como critério de moralidade, levando em conta o reconhecimento de receptores
especializados (os nociceptores) responsáveis por tornar um ser sensível o que,
por sua vez, justificaria a inclusão dos animais sensitivos não humanos na mesma
comunidade moral constituída pelos seres humanos, assim como um valor intrínseco
em sua existência (FEIJÓ, 2005).
Tom Regan, por sua vez, defende que os animais não humanos são sujeitos
de uma vida, tonando-se iguais, portanto, do ponto de vista moral, tendo o mesmo
respeito e consideração. Além disso, o filósofo afirma que as “verdades biológicas”
não têm importância moral, isso porque o fato de o ser humano integrar determinada
espécie biológica que difere dos demais seres não significa que não poderão ter
direitos. Logo, as diferenças biológicas não ditam quem terá ou não direitos, pois,
segundo o autor, essas diferenças na verdade indicam um preconceito do mesmo
2
“um preconceito ou atitude de favorecimento dos interesses dos membros de uma
espécie em detrimento dos interesses dos membros de outra espécie” (SINGER, 1975, p. 19).
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tipo que racismo e o sexismo, razão pela qual os “direitos morais nunca podem ser
negados, justificadamente, por razões arbitrárias, preconceituosas ou moralmente
irrelevantes. Raça é uma dessas razões. Sexo é outra” (REGAN, 2006, p. 90).
Na verdade, o ser humano deve “transportar os animais não humanos para a
esfera da preocupação moral e deixar de tratar as suas vidas como banais, utilizandoas para quaisquer fins que tenhamos em mente” (SINGER, 1975, p. 28).
Desse modo, verifica-se que a discriminação arbitrária (especismo) desconstruída
por alguns filósofos e juristas contribuíram para o reconhecimento de Direitos aos
animais. Por sua vez, o divisor de águas que atribuiu dignidade e valor intrínsecos
aos animais foi o reconhecimento da capacidade de sentir dor desses seres (seres
sencientes). Portanto, a consagração de um status moral aos animais sensitivos deve
buscar sua fundamentação não mais na compaixão ou dignidade humana, mas sim na
dignidade inerente à sua própria existência.
2. PRIMEIRAS REGULAMENTAÇÕES ACERCA DA CAPACIDADE PROCESSUAL DOS
ANIMAIS

Embora com objetivos econômicos, surge, ainda na época do descobrimento
do Brasil, os primeiros vestígios de proteção animal, isso porque, através de algumas
regulamentações, a coroa portuguesa proibia o comércio de animais a fim de
centralizar os lucros oriundos desse comércio (TITAN, 2021).
Foi somente em 1934, no Brasil, que houve menção sobre a proteção ao
meio ambiente com a publicação do Decreto n.º 23.793/34 (Código Florestal),
regulamentando acerca das infrações penais e contravenções; e Decreto n.º 24.645/34
(Código de Defesa dos Animais), abordando o conceito de maus-tratos (TITAN, 2021).
Com isso, foi o Decreto n.º 24.645/34 o primeiro diploma a tratar sobre a
capacidade lato sensu dos animais (SILVA, 2014), mais especificamente no seu
artigo 2º, § 3º, estabelecendo que: “Os animais serão assistidos em juízo pelos
representantes do Ministério Público, seus substitutos legais e pelos membros das
sociedades protetoras de animais” (BRASIL, 1934).
Destaca-se que o decreto em comento foi editado por Getúlio Vargas, com
fundamento do Decreto n.º 19.398/30, o qual instituiu o Governo Provisório e
concedeu ao Presidente da República o acúmulo temporário das funções legislativas
e executivas até a promulgação de nova constituição (BRASIL, 1930), que ocorreu em
1934 (TÁCITO, 1989).
Ocorre que o Decreto n.º 24.645/34 ainda é objeto de relevantes discussões
jurídicas, isso porque com a edição do Decreto n.º 11/1991 à época revogou diversos
atos governamentais promulgados por governos anteriores, inclusive o Decreto n.º
24.645/34 (GORDILHO; ATAÍDE JÚNIOR, 2020).
Contudo, é imperioso destacar que o Decreto n.º 24.645/34 não foi editado
como simples decreto regulamentar, como se fosse de natureza administrativa, mas
foi editado como verdadeira lei ordinária, concedendo autonomia própria, inclusive
estipulando direitos e deveres próprios (BENJAMIN, 2011)
Sendo editada como lei ordinária (BENJAMIN, 2011), significa dizer que ocupa
posição hierarquicamente superior aos decretos regulamentares, isso porque o
decreto é de menor força jurídica, é fonte secundária e dependente da lei, enquanto
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a lei ordinária possui maior força, é fonte primária e inova a ordem jurídica (MELLO,
2015).
Assim, verifica-se que o Decreto n.º 24.645/34 trouxe ao ordenamento jurídico
brasileiro normas de Direito Penal (artigos 2º, §§1º e 2º, 8º e 15), normas de Direito
Processual (artigos 2º, §3º e 12) e normas de Direito Administrativo (como as que
regularam a utilização de animais como tração de veículos). Tais dispositivos não se
restringiram a executar as disposições contidas em leis primárias preexistentes, mas
trouxeram as próprias leis primárias de diversas naturezas, reconhecendo-se, assim,
como o primeiro estatuto jurídico geral de Direito Animal3 brasileiro (ATAÍDE JUNIOR;
MENDES, 2020).
Não obstante, o referido decreto criou deveres estatais pertinentes e concedeu
aos animais não-humanos a capacidade de ser parte. A título de exemplo, no que
toca os deveres estatais, cita-se o artigo 1º “Todos os animais existentes no País são
tutelados do Estado.”. Já sobre a capacidade de ser parte outorgada pelo decreto,
cita-se o artigo 2º § 3º: “Os animais serão assistidos em juízo pelos representantes do
Ministério Público, seus substitutos legais e pelos membros das sociedades protetoras
de animais” (ATAÍDE JUNIOR; MENDES, 2020).
Nesse contexto, ao editar o Decreto n.º 24.645/34 sob a égide do Decreto nº.
19.398/30 – que estabeleceu o Governo Provisório e acumulou as funções legislativa
e executiva ao presidente, o presidente da república à época, Getúlio Vargas, criou
medidas de proteção aos animais não-humanos por meio de uma atividade normativa
primária, inovando o ordenamento jurídico (ATAÍDE JUNIOR; MENDES, 2020).
Logo, embora o termo Decreto-Lei tenha surgido no ordenamento brasileiro
apenas em 1937, através da Constituição outorgada, em seus artigos 12 e 13 (MENDES;
GONET, 2021, p. 2464-2466), sua correspondência conceitual está intimamente
ligada com o Decreto n.º 24.645/34, tendo em vista sua característica de lei primária,
motivo pelo qual deveria ser chamado de Decreto-Lei n.º 24.645/34 (ATAÍDE JUNIOR;
MENDES, 2020).
Conclui-se, portanto, que não é um simples Decreto, mas verdadeira lei, podendo
ser revogado apenas por nova lei aprovada pelo Congresso Nacional (BENJAMIN,
2011). Assim, essa disparidade terminológica é desinfluente na caracterização do
Decreto n.º 24.645 como autêntica lei, visto seu amplo caráter de inovação primária
no ordenamento jurídico brasileiro (ATAÍDE JUNIOR; MENDES, 2020).
Conquanto o Decreto tenha sofrido algumas modificações em seu sistema penal
em virtude de dispositivos penais posteriores que os revogaram, o estatuto ainda
permanece vigente quanto aos demais artigos4 (ATAÍDE JUNIOR; MENDES, 2020).
3
“O Direito Animal positivo é o conjunto de regras e princípios que estabelece os direitos
fundamentais dos animais não-humanos, considerados em si mesmos, independentemente
da sua função ambiental ou ecológica. Esse conceito é formulado a partir da genética
constitucional do Direito Animal brasileiro” (ATAÍDE JÚNIOR, 2018, p. 50).
4
Não se defende aqui, contudo, a vigência integral do Decreto, da forma com que foi
originalmente editado, pois, já na década de 1940, a Lei das Contravenções Penais (DecretoLei 3.688/41) transformou em contravenção penal a crueldade contra animais, cominando
aos infratores penas e multas, nos termos de seu artigo 64, já revogado. Posteriormente, sob
égide da atual Constituição, que trouxe expressa a proibição a crueldade (art. 225, §1º, inciso
VII), a Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal 9.605/1998), nos termos do artigo 32,92 passou
a considerar o abuso, os maus-tratos, o ferimento ou a mutilação de animais como crime,
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No mesmo raciocínio entende o ex-procurador de justiça: “a lei nova recepciona
conceitos e definições que não foram expressamente e só por essa forma poderiam sêlo, revogados” (PIERANGELLI, 1998, p. 56). Ainda, comungando com o entendimento,
afirma o Promotor de Justiça do Estado de São Paulo: “com exceção feita ao superado
sistema de penas ali previsto, o Decreto n.º 24.645/1934 não foi revogado por
nenhuma lei posterior, nem expressa, nem tacitamente.” (LEVAI, 2004, p. 30)
Inclusive as Cortes Supremas brasileiras já utilizaram como fundamento o Decreto
n.º 24.645/1934 em importantes decisões, provando-se que a norma continua em
vigor, como é o caso da ADIn 1.856-6/RJ, julgada no Supremo Tribunal Federal, na
qual o Ministro Carlos Velloso votou pela inconstitucionalidade da lei carioca que
regulamentava a “briga de galos”.
O mesmo ocorreu no Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1115916/MG,
votando o Ministro Humberto Martins pelo impedimento do uso de gás asfixiante no
abate de cães, considerado prática cruel.
Portanto, verifica-se que no Brasil há regulamentação sobre a capacidade de
ser parte dos animais, por meio do Decreto n.º 24.645/1934, o qual tem reconhecida
sua vigência nas cortes superiores e pela doutrina, resultando na possibilidade de os
animais reclamar em juízo em nome próprio.
Todavia, apesar de os animais serem sujeitos de direitos, são incapazes de
exercer pessoalmente os atos da vida civil, inclusive de estarem no processo, sendo
necessário suprir essa capacidade (incapacidade processual strictu sensu) através de
seus representantes legais ou substitutos5 (SILVA, 2014).
Isso significa que a representação processual regulariza a relação jurídica
processual, com o objetivo de integrar a capacidade processual do animal que
postula em juízo e necessita que seus direitos sejam garantidos. “A legitimidade
dos representantes será entendida a partir de uma interpretação sistêmica do
ordenamento brasileiro” (SILVA, 2014, p. 342-343).
Por seu turno, O Decreto n.º 24.645/1934 indica como suprir a referida
incapacidade em seu artigo 2º, § 3º, apontando como responsável: 1) Ministério
Público; 2) os substitutos legais do animal (como o tutor, curador ou guardião); 3) os
“membros” das sociedades protetoras de animais (as “ONG’s” de proteção animal)
(BRASIL, 1934).
Infere-se, portanto, que o animal é titular de direito material e será representado
ou assistido em juízo por seus tutores, curadores ou guardiões, assim como na hipótese
de figurar como sujeito passivo de crime, ocasião em que o Ministério Público ou
sociedade protetora irá defendê-lo em juízo (GORDILHO, 2017).

revogando, portanto, o artigo 64 da Lei de Contravenções, que regulava a mesma situação
(ATAÍDE JUNIOR; MENDES, 2020, p. 63).
5
São características da substituição para os animais não-humanos: a) a legitimação dos
animais estará regulada pelo o Decreto nº 24.645/34; b) o Ministério Público e as entidades
de proteção animal atuarão no processo na qualidade de parte, e não de representante
processual; c) a substituição processual poderá acontecer em ambos os pólos, passivo e
ativo; e d) o substituto processual pode ser sujeito passivo de sanções processuais, como a
punição por litigância de má-fé (SILVA, 2014, p. 342-343).
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3. A CAPACIDADE PROCESSUAL BRASILEIRA

O Código de Processo Civil brasileiro adotou uma tríplice6 composição da
capacidade processual como pressuposto de validade do processo: a capacidade de
ser parte, a capacidade de estar em juízo e a capacidade postulatória. (CÂMARA, 2019)
A capacidade de ser parte (também conhecida por alguns autores como
personalidade processual ou personalidade judiciária) é a possibilidade de figurar
ativa ou passivamente na relação jurídico-processual. O referido conceito também
está ligado com o conceito de personalidade jurídica, uma vez que figura como parte
em juízo aquele que tem aptidão para adquirir direitos e contrair obrigações. Por
outro lado, também pode ser parte aquele que não possui personalidade jurídica,
desde que a lei conceda tal possibilidade (MARINONI; ARENHART; MITIDIERO, 2020).
Portanto, possui a capacidade de ser parte todas as pessoas naturais e jurídicas
titulares de direito, bem como os entes despersonalizados que a lei atribui essa
capacidade, como por exemplo, espólio, massa falida, condomínio edilício, entre
outros (CÂMARA, 2019).
Não obstante, levando em consideração o Decreto n.º 24.645/1934 o qual
tem reconhecida sua vigência nas cortes superiores e pela doutrina, destaca-se a
importante contribuição do professor Elpídio Donizetti (2020, p. 262): “[...] qualquer
ente ao qual a lei reconheça o menor resquício de direito substancial terá capacidade
de ser parte. Do contrário, a prerrogativa seria” esvaziada por completo”.
Por outro lado, instaurado o processo e carecendo uma das partes da referida
capacidade, o magistrado julgará extinto o feito sem resolução de mérito, contanto
que tenha oportunizado às partes a correção do vício (CÂMARA, 2019).
A capacidade de estar em juízo, por sua vez, significa a aptidão do demandante
ou demandado praticar atos processuais independentemente de assistência ou
representação, em nome próprio ou alheio, ou seja, sem o acompanhamento de outra
pessoa (THEODORO JUNIOR, 2018). “A capacidade processual ou de estar em juízo diz
respeito à prática e a recepção eficazes de atos processuais, a começar pela petição e
a citação, isto é, ao pedir e ao ser citado” (MIRANDA, 1997, p. 238).
Portanto, a capacidade de ser parte não se confunde com a capacidade para
estar em juízo. A primeira, refere-se à capacidade de fato ou de exercício, isto é, a
capacidade para praticar atos da vida civil (DONIZETTI, 2020). Enquanto a segunda,
norteada pelo artigo 70 do Código de Processo Civil, significa a aptidão para agir
de forma autônoma no processo, praticando atos processuais válidos e eficazes
(MARINONI; ARENHART; MITIDIERO, 2020).
Ocorre que nem todos que possuírem capacidade de ser parte (personalidade
judiciária) gozarão de capacidade processual. Nesta hipótese, é necessário
complementá-la para que os titulares de direito possam acessar à justiça. Por essa
razão a lei criou os institutos de representação, da assistência e da curadoria especial
(DONIZETTI, 2020).

6
Araken de Assis, por sua vez, aponta quatro requisitos processuais em relação
às partes: personalidade processual, capacidade processual, capacidade postulatória e
capacidade para conduzir o processo. (ASSIS, 2015, p. 23-25).
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Nessa linha, verifica-se que os absolutamente incapazes têm capacidade para ser
parte, mas não possuem capacidade para estar em juízo, motivo pelo qual precisam ser
representados por seus pais, tutores ou curadores no processo (artigos 3.°, 1.634, V,
1.728, 1.747 e 1.767 do Código Civil, e 71 do Código de Processo Civil). Ao contrário dos
absolutamente incapazes, os relativamente incapazes serão assistidos por seus pais,
tutores ou curadores no processo, tendo em vista que embora possuam capacidade
para ser parte, não possuem capacidade para estar em juízo (artigos 4.°, 1.747 e 1.767
do Código Civil, e 71 do Código de Processo Civil) (MARINONI; ARENHART; MITIDIERO,
2020).
Com isso, extrai-se que somente a capacidade para estar em juízo é
verdadeiramente um pressuposto de validade do processo. Tanto é verdade que
sendo regularmente citado o demandado e este não comparecer de forma regular
(representado ou assistido) será considerado revel (CÂMARA, 2019).
Por fim, a capacidade técnica é tida como último pressuposto processual, tendo
em vista que alguns atos processuais (atos postulatórios) exigem sua existência. A
essa capacidade técnica atribui-se o nome de capacidade postulatória, pelas quais
se solicita ao Estado-juiz alguma providência. Para alguns autores, inclusive, a prática
dos atos jurídicos é bipartite, exigindo-se, para tanto, a capacidade processual e
capacidade técnica (ou postulatória) (DIDIER JUNIOR, 2017).
A capacidade postulatória, portanto, compreende a capacidade de pedir e
de responder, assim compreendida como a aptidão para dirigir petições ao órgão
jurisdicional. Sendo uma capacidade técnica para postular em juízo, a legislação prevê
que as partes deverão ser representadas por seus advogados regularmente inscritos
na Ordem dos Advogados do Brasil ou, em alguns casos, pelos defensores públicos7 ou
membros do Ministério Público, sob pena de extinção do processo sem resolução de
mérito, ou de aplicar os efeitos da revelia ao demandado. No entanto, a capacidade
postulatória comporta exceção, nos casos, por exemplo, de habeas corpus ou nos
Juizados Especiais Cíveis Estaduais se o valor da causa não superar o montante de
quarenta vezes o salário mínimo. (CÂMARA, 2019)
Ademais, quando o assunto é a capacidade processual dos animais, verifica-se
que o nosso Código de Processo Civil e a doutrina processualista brasileira continuam
omissos quanto ao tema. Além disso, observa-se que por muito tempo os interesses
dos animais ficaram sem amparo, isso porque consideravam os animais como parte
de toda fauna brasileira, ficando sem legitimados para representá-los (SILVA, 2014).
4. DECISÕES BRASILEIRAS ACERCA DA CAPACIDADE PROCESSUAL DO ANIMAL

Os tribunais brasileiros possuem relevantes decisões que contribuem com
a evolução do Direito Animal. Destaca-se que os referidos tribunais demonstram a
receptividade judicial à tese da capacidade processual dos animais não humanos,
revelando um constante processo de judicialização no Brasil.
Em janeiro de 2020, na 5ª Vara Cível e Comercial de Salvador, em que são partes
7
Recentemente, no RE 1.240.999, o Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo
Tribunal Federal, entendeu pela inconstitucionalidade da exigência de inscrição de defensor
público nos quadros do Conselho Federal.
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Diego e outros contra a empresa Barcino, o magistrado Érico Rodrigues Vieira recebeu
a petição inicial da Guardiã Camila de Jesus Dantas de Oliveira, a qual pleiteava a
responsabilidade civil dos envolvidos, bem como determinou a citação da parte
contrária, empresa Barcino Esteve Construções, para comparecer à audiência de
conciliação ou apresentar defesa no prazo legal (BRASIL, 2020).
Nesta oportunidade, o magistrado entendeu que havia necessidade de preservar
a vida, saúde e bem estar dos animais envolvidos, reconhecendo, tacitamente, que
os animais são sujeitos de direitos, bem como possuem capacidade para estarem em
juízo através de representação processual (BRASIL, 2020).
Outro julgado promissor ocorreu na 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça
do Estado do Paraná, no recurso de Agravo de Instrumento que, por unanimidade,
votaram os Desembargadores pela manutenção dos animais Spyke e Rambo no
polo ativo da demanda como autores principais, representados pela entidade ONG
Sou Amigo como litisconsorte necessário. Destaca-se que a fundamentação do
referido julgado observou os artigos 5º, inciso XXXV, e 225, § 1º, inciso VII, ambos da
Constituição da República de 1988, combinado com o artigo 2º, §3º, do Decreto-Lei
nº. 24.645/1934, bem como a declaração de Toulon (2019) e em atenção aos Direitos
e Garantias Fundamentais de um Estado Democrático de Direito (BRASIL, 2021).
Não obstante, em 2018, o Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luis Felipe
Salomão, no Resp n.º 1713167/SP, entendeu como mandamento constitucional a
necessidade da preservação do animal (artigo 225, § 1º, inciso VII, da Constituição
Federal). Além disso, afirma que os animais domésticos possuem natureza especial,
dotados de sensibilidade (seres sencientes), motivo pelo qual seu bem-estar deve ser
preservado (BRASIL, 2018).
Por sua vez, o Ministro Luis Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal, em
julgamento histórico sobre a prática de vaquejada, fundamentou em voto que a visão
do Código Civil de que os animais são “bens suscetíveis de movimento próprio” é
ultrapassada, marcada pelo especismo, necessitando-se de uma revisão (BRASIL,
2016).
Mas foi o caso da Suíça versus Gavazza um dos primeiros julgados que reconheceu
um animal como sujeito de direito dotado de capacidade de ser parte devido a
impetração de uma habeas corpus (CRUZ, 2014).
O referido remédio constitucional foi impetrado em 19/09/2005, na Vara
Criminal de Salvador/BA, em favor do chimpanzé de nome “Suíça”, com a participação
de membros do ministério público, entidades protetoras, professores e estudantes.
O animal estava aprisionado em condições precárias no Parque Zoobotânico Getúlio
Vargas sob os cuidados do Diretor Sr. Thelmo Gavazza (GORDILHO, 2014).
No dia 28/09/2005, o magistrado Edmundo da Cruz, em vez de indeferir
liminarmente o writ o aceitou, determinando a intimação do Diretor Gavazza para
prestar informações sobre a situação do animal, rompendo com a tradição jurídica
kantiana8 e criando um dos primeiros julgados no qual um animal integrava uma
relação jurídica-processual com um ser humano, na qualidade de autor e titular de
8
Segundo Kant, [...] só existem relações jurídicas entre homens; nunca entre um
homem e um ser que só tenha direitos (Deus); ou um ser que só tenha deveres (servos e
escravos); ou um ser que não tenha direitos nem deveres (animais)” (KANT, 1996, p. 59).

272

MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume III

um direito material (CRUZ, 2014).
Em que pese a chimpanzé “Suíça” tenha falecido antes do julgamento do mérito,
ocasionando a extinção do processo pela perda do objeto, o ilustre magistrado teceu
as seguintes considerações:
Tenho a certeza que, com a aceitação do debate, consegui
despertar a atenção de juristas de todo o país, tornando o
tema motivo de amplas discussões, mesmo porque é sabido
que o Direito Processual Penal não é estático, e sim sujeito
a constantes mutações, onde novas decisões têm que se
adaptar aos tempos hodiernos (CRUZ, 2014, p. 284).
Já no tribunal paulista, em 17/06/2020, na 12ª Câmara de Direito Público, no
recurso de Agravo de Instrumento de relatoria da Desembargadora Souza Meirelles,
insurgiu a discussão acerca do sacrifício do equino “Franco do Pec” (BRASIL, 2020).
Em sede recursal, os magistrados e magistradas votaram pelo provimento das
razões formuladas pelo tutor do equino, por recurso analógico ao instituto do habeas
corpus assegurado aos Humanos, concedendo a liberdade do animal e restabelecendo
ao tutor a plenitude dos poderes (BRASIL, 2020)
No voto, a Desembargadora afirmou que o sacrifício de animais “representa
um ciclo in genere já ultrapassado no contexto do atual estágio moral e espiritual
da civilização”, tornando-se excepcional a conduta de sacrificar o animal, permitida
somente em últimos casos, quando todas as outras tentativas terapêuticas foram
exauridas. (BRASIL, 2020, p. 8)
Ainda, afirmou que a moderna concepção dos Direitos dos Animais garante
direitos fundamentais igualmente intocáveis, tais como: direito à vida, à liberdade
monitorada, entre outros (BRASIL, 2020).
Por fim, concluiu que a “justiça é o equilíbrio do Direito com a Moral” (BRASIL,
2020, p. 10), pois não é suficiente apenas assegurar a vida e evitar os maus-tratos,
mas garantir também uma vida boa e um pleno desenvolvimento (FERRY, 2009, p. 81).
Sob outra perspectiva, o acesso à justiça desses animais acarreta efetiva proteção
de seus direitos. Uma das vantagens em reconhecer a capacidade processual de ser
parte dos animais é a cultural, pois o fato de os animais demandarem em nome
próprio implica um significado simbólico, contribuindo para a conscientização social
(GORDILHO; ATAÍDE JUNIOR, 2020).
Além disso, o reconhecimento da subjetividade dos animais no processo judicial
faz surgir novos valores, isso porque “a partir do momento em que a subjetividade
animal é reconhecida pelo processo, passa a ser reconhecida pelo Direito, fazendo
surgir novos valores, que passam a ser integrados à sociedade em constante
transformação” (GORDILHO; ATAÍDE JUNIOR, 2020, p. 13).
Por oportuno, destaca-se que o Direito Animal aborda novos valores os quais
buscam afastar o especismo e resguardar a integridade desses animais diante da
violência diária que se pratica todos os dias. Esses valores são oriundos da própria
Constituição da República de 1988, mais especificamente em seu artigo 225, §1º,
inciso VII, o qual incumbiu à coletividade o dever de proteger a fauna e a flora, bem
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como vedações as práticas que resultem risco a função ecológica, a crueldade aos
animais e a extinção (ATAÍDE JUNIOR, 2018, p. 52).
Ademais, outro benefício em razão do reconhecimento da capacidade de ser
parte dos animais é a judicialização. Com isso, a judicialização possibilidade que o
animal reivindique seus direitos, denominando-se judicialização terciária:
É possível apontar três níveis de judicialização do Direito
Animal: (1) a judicialização primária , pela qual os animais
são defendidos como parte da fauna e da biodiversidade,
ou seja, pela sua função ecológica; (2) a judicialização
secundária, pela qual o animais passam a ser defendidos
em juízo como indivíduos sencientes, porém, por meio da
ações titularizadas pelos seus responsáveis humanos; (3)
a judicialização terciária ou judicialização estrita do Direito
Animal, por meio da qual os animais defendem seus direitos
em juízo, assistidos ou representados na forma do art. 2º, §
3º do Decreto 24.645/1934. É na judicialização terciária que o
Direito Animal se realiza efetivamente, em sua integralidade,
de acordo com suas regras e princípios próprios (GORDILHO;
ATAÍDE JUNIOR, 2020, p. 14).
A judicialização terciária, portanto, permite, sob o prisma do Direito Animal,
que o próprio animal busque seu direito de reparação face o agressor, gerando um
patrimônio animal, o qual será administrado e fiscalizado por seus representantes ou
substitutos legais elencados no artigo 2, § 3º do Decreto n.º 24.645/1934 (GORDILHO;
ATAÍDE JUNIOR, 2020).
Desse modo, conforme exposto neste capítulo, hodiernamente a jurisprudência
vem comungando com o movimento mundial de defesa do bem-estar dos animais
iniciado por diversos autores e filósofos. O reconhecimento do animal como sujeito
de direitos permite que integre uma relação jurídica-processual (capacidade de
ser parte do animal), demandando contra seu agressor, desde que devidamente
assistido/representado por seu tutor/curador ou guardião, pelo Ministério Público ou
pelas sociedades protetoras. Restando procedente o pedido, incumbe ao assistente
ou representante administrar a indenização paga em proveito exclusivo do animal,
devendo prestar contas consoante determinação judicial.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A luta contra a tirania dos animais humanos sobre os animais não-humanos
é extremamente importante, inclusive para a preservação de um ambiente sadio e
equilibrado para as futuras gerações.
A dignidade atribuída aos animais que se originou dos estudos desenvolvidos no
campo da Filosofia, no que toca os seres sencientes, formou base para a evolução do
Direito Animal, bem como a desconstrução do antropocentrismo.
O Brasil, por sua vez, conta com o Decreto 24.645/1934, no qual trata
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expressamente da capacidade para os animais integrarem a relação jurídica-processual
através de seus representantes ou substitutos legais, ou seja, a capacidade processual
lato sensu dos animais.
Além disso, embora haja diversas discussões, o Decreto 24.645/1934 integra a
ordem jurídica, com força de lei ordinária, ainda que parcialmente, pois foi instituído
por meio do Governo Provisória à época.
Não obstante, os juízes latino-americanos também começaram a reconhecer que
os animais são sujeitos de direitos. A exemplo, cita-se os casos Sandra versus Zoológico
de Buenos Aires (Argentina), Cecília versus Zoológico de Mendonza (Argentina),
Chucho versus Zoo Barranquilla (Colômbia). Mais recentemente, no dia 22/12/2021,
em Buenos Aires (Argentina), o magistrado reconheceu o animal de nome “Coco”, da
espécie “Auloatta Caraya” como sujeito de direitos, devidamente representado em
júizo, bem como concedeu a liberdade do animal e determinou sua transferência para
um centro de tratamento, recuperação e/ou bem-estar animal denominado “Proyecto
Carayá”, estabelecimento este especializado no resgate de primatas.
Dessa forma, embora ainda haja entendimentos divergentes, as decisões
devem caminhar com fundamento no Direito Animal, reconhecendo a capacidade
processual do animal para demandar em face do seu agressor, desde que, obviamente,
representado ou assistido pelo seu substituto legal.
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PROGRAMAS JUDICIAIS DE RESPONSABILIZAÇÃO PARA AGRESSORES:
REDUÇÃO DO DANO SOCIAL NA SUPERAÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
CATALISADA PELO CONSUMO DE DROGAS.
Guilherme de Barros Perini1
Noeli Kühl Svoboda Bretanha2
Natália Amaral de Oliveira3
RESUMO: A presente pesquisa analisa referências interdisciplinares envolvendo

a legislação, a prevenção e as políticas públicas relacionadas ao fenômeno da
violência doméstica catalisada pelo consumo de drogas, especialmente quando suas
consequências extrapolam as fronteiras familiares, acionando o Sistema de Justiça. A
Lei Maria da Penha, ao criar mecanismos para prevenir e coibir a violência doméstica
e familiar contra a mulher e a Resolução Nº 288, de 25/06/2019, Ato Normativo do
Conselho Nacional de Justiça, ao definir a política institucional do Poder Judiciário
para a promoção da aplicação de alternativas penais, com enfoque restaurativo, em
substituição à privação de liberdade, são exemplos emblemáticos da transformação
sociocultural em curso na aplicação do direito criminal e na sociedade brasileira.
Justapostos, os dispositivos legais têm permitido o desenvolvimento de programas
judiciais de responsabilização para autores de violência doméstica, acolhendo de
modo resolutivo os elementos subjetivos que encobrem os dilemas e o sofrimento
em saúde mental que atuam na convivência em família e na sociedade, fomentando
políticas públicas com perspectivas e práticas holísticas, centradas na pessoa, não
coercitivas e baseadas em direitos para o enfrentamento desta polêmica temática.
PALAVRAS CHAVE: Drogas; violência doméstica; políticas públicas; programas

judiciais; sistema de justiça.
INTRODUÇÃO

A violência doméstica é um fenômeno social crônico que impacta a convivência
familiar e, consequentemente, as relações em sociedade. Historicamente, desde a
origem da civilização, observa-se que as mulheres ocupavam, em suas relações íntimas
e familiares, um lugar comum de obediência e submissão. Observando as diferentes
culturas, percebe-se que a violência contra a mulher é um fenômeno complexo,
multicausal e passível de mudanças, recebendo influência do local, da época, das
circunstâncias e realidades distintas (NETTO et al., 2015; LEITE et al., 2017).
Este artigo aborda os desdobramentos judiciais catalisados pelo consumo

1
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Graduado em Direito e em Comunicação Social pela Universidade Federal do Paraná. Mestre
em Educação pela UFPR.
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3
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de drogas, posto ter se tornado um fenômeno coletivo em várias sociedades,
especialmente aquelas impactadas pelo caos urbano; lócus onde são apontados
nas estatísticas, incidentes que reportam mortes e agressões, inclusive familiares,
entre outros ambientes. A partir de reflexão interdisciplinar, apresenta interlocução
dialética necessária para a compreensão das contradições inerentes à sociedade
contemporânea e aos conflitos delas decorrentes que acabam por se instalar como
notícia crime ou processos judiciais no Sistema de Justiça.
Outrossim, o processo de redemocratização foi o evento histórico contextual
que permitiu a retomada da temática das drogas, inclusive em termos legislativos,
encontrando na atualidade espaço público para o debate; cenário peculiar onde
instituições que defendem políticas públicas por vezes são divergentes, ora com
respaldo nos direitos humanos, ora com ênfase na lei e ordem. Já as experiências
internacionais partiram de um processo de gradativa transformação política
congruente com a conjuntura brasileira, possibilitando a discussão sobre a temática
das drogas, da democracia, dos direitos humanos, de modo a ponderar e contemplar
as diversas consequências no fomento de políticas públicas de prevenção ao consumo,
de reabilitação do indivíduo e de sua ressocialização na sociedade.
Questões relacionadas ao gênero, juventude, envelhecimento, encarceramento,
consumo e abuso de substâncias, em contextos diferentes acrescentam profundidade
ao debate e ao subsídio interdisciplinar na elaboração de políticas públicas, cuja base
não seja a ideia simplista de vício/dependência e indivíduo/sociedade.
Na atualidade a diversidade sociocultural remete à consciência individual, social
e política novos dilemas relacionados à convivência privada e coletiva, especialmente,
quando catalisada pelo consumo de drogas. O desafio é implementar justa solução
face aos problemas e conflitos decorrentes e que estão, direta ou indiretamente,
atrelados a interpretação da norma às exigências sociais do momento histórico de
sua aplicação, enquanto resposta civilizatória por parte do Sistema de Justiça às
necessidades fundamentais humanas.
1. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, CONSUMO DE DROGAS E O SISTEMA DE JUSTIÇA

A violência, enquanto fenômeno sociocultural, deslinda a complexidade que
envolve o vínculo4, o laço social5 e os interesses6 materiais e morais, cuja articulação

4
Vínculo é uma estrutura subjetiva complexa que inclui sujeito e objeto e sua interação,
momentos de comunicação e aprendizagem, configurando um processo em forma de espiral
dialética. (Pichon-Rìviere, 1982).
5
“Os laços sociais são formações discursivas que permitem a metabolização e até
mesmo a colonização do gozo que vai até a coletivização. Os discursos como laços sociais
são formas de tratamento do real do gozo pelo simbólico. É um tratamento civilizatório que
delineia e regula as relações dos homens entre si que são feitas de libido e tecidas pela
linguagem (…) O mal-estar na civilização é o mal-estar dos laços sociais. Estes se expressam
nos atos de governar e ser governado, educar e ser educado (…)” (Quinet, 2006, p. 49 e 17).
6
Segundo a Jurisprudência dos Interesses, os interesses devem ser vistos tanto como
causas quanto como objetos das normas, considerando os fins sociais que a lei visa a proteger,
mediante atualização histórica que adapte a interpretação da norma às exigências sociais
do momento de sua aplicação para que atenda às necessidades fundamentais humanas.
(Ihering, 2011).
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faz do indivíduo um sujeito de direitos, sendo considerada um problema de saúde
pública, controle social e direitos humanos, incitando o estabelecimento de protocolos
interdisciplinares, transversais e baseados em direitos.
Sob a perspectiva de gênero, a desigualdade vivida pela mulher nos
relacionamentos era sustentada pela ideia de “direito” ostentada pelo homem,
especialmente em relação ao controle dos bens e comportamentos femininos, sendo
tais fenômenos preditores da violência. Segundo MOREIRA et al (2020), quando o
parceiro percebe que seu controle está sob ameaça, ele pode apelar para a violência,
acarretando continuidade no padrão de abuso.
MARQUES et al (2017) constataram que a violência contra a mulher pode ser
considerada uma questão de saúde pública. Tem sido internacionalmente reconhecida
e denominada como Violência por Parceiro Íntimo (VPI), aludindo ao comportamento
abusivo dentro de uma relação íntima que pode acarretar dano físico, psicológico
ou sexual, incluindo coerção sexual, atos de agressão física, abuso psicológico e
comportamentos controladores para a mulher. Trata-se de relação abusiva que tende
a ser habitual, se intensificando com o passar do tempo (OMS, 2010; RIBEIRO, 2017).
Segundo o Ministério Público baiano, a violência contra a mulher é emblemática
enquanto fenômeno histórico-cultural existente em todas as classes sociais e
sociedades, independente de vulneráveis ou desenvolvidas, tratando-se de uma
forma de violação dos direitos humanos.
A violência doméstica de fato implica em tensão intrafamiliar que degenera em
abuso de natureza física, financeira, emocional e/ou sexual, envolvendo situações em
que mulheres ou vulneráveis se percebem vítimas do parceiro e/ou parceiros.
No Brasil, a Lei Maria da Penha - nº 11.340/06 - é referência legislativa ao dispor
mecanismos para prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher em
conformidade com a Constituição Federal (art. 226, § 8°) e os tratados internacionais
ratificados pelo Estado brasileiro (Convenção de Belém do Pará, Pacto de San José da
Costa Rica, Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e Convenção
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher).
Almejando uma abordagem humanizada e efetivamente acolhedora, a Lei
Maria da Penha, dentre as inovações, estabelece que as mulheres não sejam mais
obrigadas a deslocar-se até o Instituto Médico Legal (IML) para fazer os exames de
corpo de delito, sendo o laudo fornecido pelo hospital ou mesmo pela unidade de
saúde que prestou atendimento à vítima. Em dois artigos específicos propõe, ainda,
a participação do agressor em programas de responsabilização: a) Art. 35 definiu
que a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios podem “criar e promover,
no limite das respectivas competências (…) centros de educação e de reabilitação
para os agressores; b) Art. 45 introduziu dispositivo que alterou a Lei de Execução
Penal (Lei 7.210/1984), justamente prevendo o comparecimento do homem agressor
a programas de reabilitação e reeducação: “Art. 152 (...) Parágrafo único. Nos casos
de violência doméstica contra a mulher, o juiz poderá determinar o comparecimento
obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação”.
Atento às transformações socioculturais, o Conselho Nacional de Justiça
aprovou a Resolução Nº 288, de 25/06/2019, definindo a política institucional do
Poder Judiciário para a promoção da aplicação de alternativas penais, com enfoque
restaurativo, em substituição à privação de liberdade. Esse ato normativo destaca o
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desafio ao sistema penal em constituir serviços e medidas de intervenção em conflitos
e violências orientados para a restauração das relações e promoção da cultura da paz,
propiciando a responsabilização com dignidade, autonomia e liberdade.
Justapostas, ambas as referências legais constituem-se em instrumentos jurídicos
para o enfrentamento dessa hedionda realidade, visando a proteção integral aos
direitos da mulher e família brasileira, permitindo perceber e identificar as tensões
e violências vivenciadas em domicílio também como violação dos direitos humanos.
Tal consciência colaborou para mobilizar a sociedade quanto a necessidade de
redefinição jurídica sobre o conceito de família, cujas relações passaram a incluir
pessoas hetero ou homossexuais que vivem ou não sobre o mesmo teto. Esta
evolução legislativa implementou inovações ao ratificar os principais tratados e
convenções internacionais no códex nacional, contudo subsistem obstáculos para a
implementação das políticas públicas, seja porque relacionadas a subjetividade das
vítimas, ante a ambivalência destas perante o agressor, seja por parte governamental,
com a oferta insuficiente de equipamentos sociais, como casas-abrigo, centros de
orientação e atendimento às vítimas.
Conforme expõe Campbell (2020), durante o período pandêmico da COVID-19 foi
constatado aumento nas taxas de violência doméstica ao redor do mundo, incluindo
aumento de 30% nas denúncias de violência doméstica na França e crescimento
estimado entre 40 a 50% nas denúncias no Brasil.
Em pesquisa nacional, SANTOS et al (2020) e OLIVEIRA et al (2021), concluíram
que durante a pandemia da Covid-19 foram desencadeadas diferentes formas de
violência, inclusive contra mulheres e crianças. O isolamento social, recomendado
como medida sanitária, oportunizou aumento na incidência de violência doméstica,
tendo a pesquisa identificado os seguintes fatores de risco atrelados: insegurança
econômica, estresse relacionado à pobreza, isolamento social, redução no acesso aos
serviços de saúde, dificuldade de atendimento aos grupos de risco, construção dos
papéis de gênero, naturalização da violência, crenças populares distorcidas e falta
de preparo dos profissionais da saúde. Em outro estudo nacional sobre os efeitos
negativos do consumo do álcool na pandemia, tendo como recorte a temática da
violência doméstica, Garcia e Sanchez (2020) concluíram que as maiores vítimas
neste período foram mulheres e crianças.
Desse modo, é possível constatar aumento da violência doméstica, seja na
frequência, intensidade e/ou modalidade, considerando tanto a situação de alienação
social quanto o avanço ou naturalização do uso de medicamentos controlados
e de drogas lícitas e/ou ilícitas em domicílio, tomando a violência proporções que
extrapolam, inclusive, a cena conjugal.
Fato é que o consumo de drogas lícitas e/ou ilícitas, seja no cenário privado
ou coletivo, desvela incidência de violência e a necessária atuação e atualização do
Sistema de Justiça, visando identificar os fatores de riscos e de proteção relacionados
ao consumo, possíveis meios para superação do abuso, avançando no debate sobre a
governança das políticas públicas relacionadas à temática.
2. AMBIVALÊNCIA DAS VÍTIMAS PERANTE O AGRESSOR

Ainda que a Lei Maria da Penha tenha previsto a criação de vários recursos,
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inclusive estruturais, para proteger a vítima ao humanizar o atendimento, oferecendo
garantia à saída do agressor da casa e a proteção dos filhos, a prisão em flagrante
ou prisão preventiva decretada ao agressor quando forem configurados riscos à
integridade da vítima, assim como o dever do Estado em estabelecer políticas públicas,
via programas sociais de proteção e atendimento, fato é que a mulher vitimizada podia
renunciar a representação a qualquer momento e, ainda que modo hesitante, o fazia.
À época, tal hesitação parecia refletir, concomitantemente, o descaso ou
resistência do próprio sistema à mudança, incluindo a área policial e a judicial,
abordando a situação sem a seriedade devida. Agora a vítima só poderá renunciar à
representação na presença do juiz, em audiência especialmente designada para esta
finalidade, conforme o disposto no art. 17 da referida legislação.
Esforços têm sido realizados pelo poder público e sociedade civil para que
gradualmente a legislação seja incorporada, não apenas ao cotidiano dos serviços
de atendimento à mulher vítima de violência, mas no próprio Sistema de Justiça, que
precisou se reorganizar, criando Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher para atender esta demanda com competência cível e criminal.
Para tanto, a implantação dos novos espaços de julgamento mostrou-se essencial
para a efetivação judicial, garantindo à vítima atendimento humanizado, assistida por
profissionais capacitados para apoiá-la nesta questão. Ainda que os recursos sejam
reduzidos frente às reais necessidades, 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.
Contudo, 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.
Souza, Carvalho e Teodoro (2012) constataram que o abuso nas dinâmicas
familiares envolve cronicidade, mostrando-se sutil, intermitente e constante,
assimilado ou naturalizado em rotinas, derivando em dependência emocional e lenta
destruição da autoestima da vítima, gerando sua progressiva anulação no contexto,
situação que pode se generalizar em outras esferas sociais.
Moreira, Boris e Venâncio (2011), ao pesquisarem sobre o estigma da violência
sofrida por mulheres na relação com seus parceiros íntimos, constataram que a
desvalorização e inversão da culpa são os aspectos emocionais mais usados pelo
perpetrador, pois mostram-se eficientes para desencadear distorção da realidade,
situação onde a vítima acredita merecer o abuso, camuflado de reprimenda ou censura.
Para manter-se incluída no ambiente doméstico, a vítima tende a assumir o estigma
de fracasso, contido em cenas como o abuso físico e/ou divórcio. Quanto ao perfil do
agressor, a vítima depara-se, simultaneamente, com alguém dependente, inseguro,
com pouca capacidade empática e muita habilidade controladora. Tais abusadores
procedem de lares onde foram educados sob modelos de relação baseados em
controle e maus-tratos, tendo sido observado que o uso e abuso do álcool e outras
drogas favorecem este padrão de conduta.
Na correlação entre álcool e violência doméstica, outras variáveis mostram-se
fundamentais para analisar o fenômeno, considerando a constatação de que muitos
indivíduos não exibem comportamentos agressivos quando estão alcoolizados. Lipsky,
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Caetano, Field e Larkin (2005) constataram que muitas vezes a violência doméstica
levaria ao consumo de álcool e/ou drogas, ocasião em que as vítimas de agressão
estariam fazendo uso indevido de substâncias a título de automedicação, refugiandose da violência. Apontam que o risco para novos casos de violência doméstica, ou
caso de reincidência por parte do perpetrador, aumentam com o consumo de cinco
ou mais doses de bebidas em uma única ocasião, corroborando a importância de se
compreender não apenas os efeitos da substância e expectativas comportamentais
associadas, como incluir a variável padrão de consumo de álcool na análise.
Assim, as variáveis relacionadas aos fatores de risco, antes, evidenciam a
complexidade que envolve um padrão de relacionamento tóxico. Fato é que as
circunstâncias influem, mas não são determinantes, logo nada justifica o abuso, ainda
que os perpetradores de violência possam ter sido vítimas em algum momento de
suas vidas vítimas.
Dentre as conclusões divulgadas pelo primeiro estudo sobre violência doméstica
realizado pela WHO (2005), foi de que a violência mais corriqueira na vida das
mulheres é perpetrada pelo cônjuge ou parceiro, superando o índice de agressões
consumadas por conhecidos ou estranhos, concluindo que há muito mais mulheres
do que homens vítimas de violência psicológica no contexto das relações de casal.
Apontam as conclusões do referido estudo que, as sutilezas de tais abusos podem
implicar em terrorismo íntimo, identificado em comportamentos aparentemente
inexpressivos, como a ocultação de situações ou coisas do perpetrador por medo
da reação adversa, depreciativa ou desproporcionada, desvelando ainda outras
idiossincrasias: o temor de contradizê-lo, aguardar seu posicionamento para a tomada
de decisões, submeter-se a atividade sexual, omitir-se em público quando esse está
presente, assentir quando seus feitos são minimizados ou depreciados, assumir culpa
pelos erros, atribuir-lhe função hierarquicamente superior, submetendo-se as suas
opiniões e decisões ao supor que esse saiba o que é melhor, dificuldade para organizar
o tempo livre sem antes consultá-lo, verificar o celular sem permissão, sentir tensão
ou medo de errar, julgar o que faz, diz ou veste, responsabilizar-se pelo seu estado
de humor e/ou ânimo, retrair-se nas relações sociais próprias ou independentes, tais
como amigos e/ou familiares, em favor de um suposto modelo de covivialidade que
atenda aos seus interesses e desejos.
Jonhson e Leone (2005) constataram que as consequências da violência
doméstica envolvem aspectos traumáticos e pós-traumáticos da saúde mental das
vítimas, observando que as mulheres expostas a longo período de abuso apresentam
consequências mais graves do que aquelas expostas a um número limitado de situações.
As consequências físicas identificadas reportam: lesões superficiais e/ou profundas,
cortes, fraturas, dores no corpo, distúrbios gastrointestinais, problemas ginecológicos,
complicações durante a gestação e parto, entre outros. As consequências psicológicas
desvelam: estresse pós-traumático, depressão, comportamento anti-social,
ansiedade, baixa auto-estima, medo e/ou recusa de envolvimento em relações mais
íntimas. Quanto às consequências da naturalização do abuso psicológico, o estudo
indica presença de complexidade multifatorial, considerando a submissão da vítima
a situação de estresse crônico, propiciando o desencadeamento de doenças físicas
ou gatilho para estados latentes. Também relatam que dentre os sintomas mentais
visíveis que respondem à somatização do estresse emocional estão a ansiedade,
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problemas com o sono e/ou alimentação, cansaço crônico, cefaleias, tristeza, apatia,
depressão, consumo de psicofármacos e alto risco de abuso do álcool.
Todavia, em termos coletivos mostra-se especulativo traçar um perfil específico
de pessoa mais vulnerável ao abuso, considerando que a violência incide em todas
as culturas e contextos socioeconômicos. Antes, no caso concreto, verificamos
a possibilidade de identificar um perfil de pessoa subjugada psicologicamente,
considerando que essa forma de violência promove mudanças graduais na
personalidade de quem a sofre, relacionadas com insegurança, culpabilidade, baixa
autoestima, percepção de impotência para manifestar-se, sensação de fracasso,
sentimentos ambivalentes e tendência a minimizar a gravidade do abuso, antes
justificando-o ao eleger a perspectiva do agressor, inconsciente de que pode estar
sendo vítima. Trata-se de violência sutil e socialmente normalizada nas relações
familiares, e sobretudo, nas conjugais.
Em termos práticos vão sendo sucessivamente toleradas pelas vítimas
humilhações, desprezos, violações da intimidade, explícitas ou não, que implicam em
submeter-se ao julgamento do agressor, desvelada por um aparentemente educado
pedido de permissão para tomar atitudes ou decisões, suportar surtos de irritabilidade
no afã de contê-los, aceitando reiterados e inócuos pedidos de desculpas. Tal quadro
aponta para situação de uma alienada esperança de que em nome do amor é necessário
submeter-se, sendo tolerante. De fato, o amor é condição necessária para estabelecer
enlaces amorosos, contudo não suficiente, principalmente quando ocorrem formas
tóxicas de vinculação, que causam degradação e anulação, culminando com eventual
alienação, situação que evidencia sinais de codependência e transtornos mentais.
Sistemicamente, diante de tais circunstâncias, o objeto de análise precisa ser a família
e não apenas um de seus elementos, isolado.
A prevalência de padrões alienantes nos relacionamentos tóxicos, antes,
mostra-se como fator na manutenção do abuso ou elemento de resistência à
mudança, precisando ser identificados de modo a impactar com maior eficácia às
ações, programas e políticas públicas voltadas para superação da violência nos lares
brasileiros.
3. INTERVENÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA: RESTAURAÇÃO DOS VÍNCULOS E DO LAÇO
SOCIAL PELA EFICÁCIA NA RESPONSABILIZAÇÃO DOS AUTORES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Independente da perspectiva socialmente estigmatizante adotada para
caracterização, seja o agressor, preconceituosamente, tido e havido como um
alienado, um viciado, um criminoso, um perverso ou um maníaco, trata-se, de fato e
de direito, de um sujeito sem exceção, cujo destino assim traçado implica em exclusão
da cidadania. Incluir tal sujeito na agenda dos direitos, ainda que em situação de
vulnerabilidade, é condição sine qua non para abordar a singularidade inerente à
experiência de violência quando catalisada pelo consumo de drogas.
A articulação entre a saúde mental, o direito e a política, mesmo que estejam
inseridas em campos distintos do saber, apresentam conexão, cuja fecundidade aflora
nas questões relacionadas à orientação ética nos casos de violência contra a mulher.
Abordar esta temática em sua dimensão singular, incita o Estado e a sociedade
civil a observarem estratégias protetivas e preventivas que zelem pela liberdade e,
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simultaneamente, humanizem as relações, reduzindo a violência e os danos à vida,
ante o estabelecimento de políticas públicas como respostas para superação do
sofrimento mental.
A complexidade e diversidade necessárias para o estabelecimento e articulação
da rede de atenção, enquanto rede de proteção social, reportam a definição de fluxos
de atendimento capazes de propiciar motivação para mudança de vida pactuada com
a Cultura da Paz. Assim, a dinâmica subjetiva do sujeito insubmisso à norma contra a
qual se revolta na escolha de sua satisfação pulsional, simultaneamente responsável
pelo sofrimento da vítima, antes precisa responder pelo próprio prazer, aceitando o
desafio de reconhecê-lo e exercê-lo pacificamente e em liberdade.
Juridicamente, a criminalização, decorrente de ação ou de omissão, precisa ser
consubstanciada como ofensa a um bem jurídico, ou à exposição deste a um perigo
de lesão concreto, direto e imediato. Assim, uma conduta só pode ser penalmente
tipificada se causar dano ou perigo concreto de dano a um bem jurídico alheio ou
comum, impossibilitando o seu titular de exercê-lo plenamente, seja a vida, o
patrimônio, a integridade física ou a liberdade.
A viabilização dos direitos fundamentais não se compatibiliza com a obstrução
e impedimentos a desejos e direitos dos próprios titulares dos bens tutelados. Em
um Estado democrático de direito, racionalmente, não é possível, sob o pretexto de
proteção ou periculosidade, estruturar atos de governança, como políticas públicas,
que contrariam a vontade dos próprios titulares dos jurídicos tutelados.
A intervenção estatal, estabelecida para proteção de um direito contra a vontade
do indivíduo que é seu titular, parece inconciliável com a ideia de democracia,
obstando ao sujeito a opção de não fazer uso dele ou de renunciar a seu exercício,
neutralizando sua capacidade de escolha. Em um contexto democrático, é preciso
garantir a liberdade de decisão, ainda que tal decisão implique em aparente perda ou
dano a si mesmo, irreparáveis ou definitivos. A decisão de exercer um direito não deve
recair arbitrariamente ao Estado, pois, no caso concreto, precisam ser ponderadas
variáveis desconhecidas por ele e cuja apreciação apenas pode ser realizada pela
mulher vitimizada.
Neste cenário, a aplicação de pena, castigo, punição, que implicam no afastamento
do convívio social ou na restrição de direitos, estão na origem do sistema penal,
satisfazendo apenas a aspiração retributiva. A estigmatização social, que per si não
traz benefício à mulher, parece ser o único resultado dessa equação, seja ao desviar
a atenção de outros fatos e situações negativas seja ao dispensar a investigação das
causas que originam a violência. Portanto, desvios sistêmicos são ocultados ao colocar
foco apenas em desvios individuais. Nisso, reside a argumentação paradoxal de que o
sistema penal exerce com violência a violência que pretende coibir.
O sujeito penalmente estigmatizado é quem assume a função do estranho
à comunidade, a quem se imputa “periculosidade”, retirando-se não apenas
oportunidades, mas acesso aos direitos fundamentais garantidos àqueles pertencentes
à comunidade, ingressando no conhecido “estado de coisas inconstitucional”7.
7
Definido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli no julgamento da
ADPF 347: “Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais,
decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende
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Desprovido de dignidade e de direitos, perde sua qualidade de sujeito, sendo abordado
como “não-pessoa”, usualmente pobre, marginalizado e desprovido de autonomia,
enquanto alvo das intervenções do sistema penal.
Ainda que não eximindo o infrator ou minimizando a gravidade dos seus atos
delitivos, sistemicamente problematizados no contexto da violência de gênero, mostrase pertinente e relevante perscrutar juridicamente o fenômeno da violência doméstica
sob a perspectiva restaurativa, posto que, holisticamente, incentive a avaliação
de aspectos subjacentes que eventualmente originam e/ou sejam motivadores do
comportamento abusivo que degenera em delito, violência, desordem social e pública.
Trata-se de tema complexo, onde se entremeiam dúvidas e se explicitam os
interesses. Para abordar com esse tipo de intercorrência sociocultural mostra-se
premente alterar o paradigma de atenção no âmbito penal, promovendo projetos
e boas práticas que permitam acompanhar os indicadores de risco e a eficácia da
sanção aplicada, mediante estabelecimento multifatorial da pena, assim como um
plano de acompanhamento e/ou monitoramento judicial dos infratores.
A justiça penal, no âmbito do enfrentamento a violência doméstica relacionada
com o consumo de drogas, constitui-se num instrumento de prevenção quaternária8,
ao detectar casos concretos cuja vulnerabilidade enseja intervenções, diagnósticos e/
ou terapêuticas humanizadoras que concorram para a superação dos fatores de risco
e a identificação dos fatores de proteção, mediante encaminhamento assertivo que
viabilize a apropriação da política pública pelo usuário junto aos equipamentos que
integram e se articulam em rede socioassistencial.
Tal modelo altera o foco jurídico ao incluir e priorizar a segurança da sociedade,
ao tempo em que acolhe e acompanha no caso concreto a motivação para a mudança
na conduta do infrator, incluindo nesta abordagem os aspectos subjacentes que
contribuíram para a ocorrência do delito, sob a perspectiva dos fatores de risco que
explicitam a situação de vulnerabilidade social do sujeito.
4. O IMPACTO DOS PROGRAMAS DE RESPONSABILIZAÇÃO NOS CASOS DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA

Sejam denominados Tribunais ou Programas de Justiça Terapêutica, Sistêmica
ou Restaurativa, urge a inclusão de indicadores multifatoriais, como a motivação
para a mudança, saúde mental, codependência, atenção e cuidado, e não apenas
monitoramento da disciplina e controle na administração judiciária criminal. Tal
inovação dos parâmetros de avaliação e acompanhamento possibilita impactar a
vida do réu com uma sentença combinada, com possíveis implicações relacionadas
com saúde mental, assistência social e abordagem sistêmica, quiçá, incluindo seus
familiares e as vítimas como colaboradores. Para tal, a articulação via rede de proteção
de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o
sistema penitenciário nacional ser caracterizado como “estado de coisas inconstitucional”
(STF, 2015).
8
A prevenção quaternária aborda os fenômenos em saúde mental não pelo viés
analítico, crítico ou teórico, e sim a partir de dentro da atividade cuidadora, enquanto
identificação de humanização do cuidado, como objeto da ação profissional, como orientação
e critérios a serem instituídos para a ação, ou mesmo a reforma dessa ação (Tesser, 2012).
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entre os Sistemas de Saúde, de Assistência Social e de Justiça mostra-se fundamental.
Programas dessa envergadura tem potencial para promover diferenciado
atendimento aos infratores que apresentem transtornos mentais e/ou decorrentes
de uso de substâncias dentro do Sistema de Justiça Criminal, mediante atenção,
tratamento e acompanhamento que se constituam em fator de proteção e não
estigmatização social, ao tempo em que viabilize a responsabilização, segurança
pública, direitos humanos e a Cultura da Paz de maneira ampla, resolutiva e duradoura.
Inúmeros casos de violência doméstica, tanto ontem, como hoje, resultam
de dependência geradora de carência, anomia e de conflitualidade. A gravidade da
violência e do consumo de álcool e outras drogas antes repercute a perda do controle
pessoal que suscita desentendimentos, provocações, animosidades, rixas e, por
último, agressões e crimes com violência ou grave ameaça.
Via de regra, apenas diante da visibilidade social nas páginas policiais acerca das
consequências sociais e do agravamento no padrão de consumo9, nocivo, disfuncional,
arriscado e/ou não autorizado, é que ocorre a conscientização da população e das
autoridades à sua complexa lesividade, resultando em tentativas de repressão e
controle, ainda associadas a iniciativas moralizadoras e a promulgação de legislações
repressivas.
A legislação tipifica diversas formas de violência doméstica, a saber: a) Psicológica:
atitudes que afetam a saúde emocional da mulher, atingindo sua auto-estima, sendo
juridicamente relacionadas com ações que implicam em intimidação, manipulação,
ameaça, agressões verbais, humilhação ou isolamento; b) Física: envolve omissões ou
atos que ofendam a integridade física da mulher, tais como beliscões, tapas, socos,
empurrões, pontapés, arranhões, puxões de cabelo e de orelhas ou golpe desferido
com a utilização de um objeto; c) Sexual: o texto legal explicita que, mesmo casada
ou vivendo uma relação estável, a mulher não é obrigada a manter qualquer tipo de
contato sexual com seu marido ou companheiro/a, antes tais abusos pode configurar
violência sexual; d) Moral: reporta qualquer ato que configure calúnia, difamação
ou injúria; e) Patrimonial: violência que envolve a destruição de objetos pessoais,
instrumentos, documentos ou outros objetos e pertences da mulher, englobando a
transferência de bens para o agressor por coação ou indução ao erro.
Fals-Stewart e Kennedy (2005), ao pesquisarem indivíduos do sexo masculino
que participaram de um programa de tratamento para violência doméstica e homens
com histórico de violência doméstica que participaram de tratamento para alcoolismo,
verificaram que a probabilidade deles serem perpetradores de violência grave contra
suas companheiras era 11 vezes maior nos dias em que eles haviam bebido do que
nos dias em que esses mesmos indivíduos não haviam consumido bebidas alcoólicas.
Segundo os estudos de Lipsky, Caetano, Field e Larkin (2005), atenção
diferenciada precisa ser oferecida ao atendimento de vítimas de violência doméstica
nos equipamentos que integram a rede. Os autores constataram que algumas barreiras
estão relacionadas aos profissionais de saúde que usualmente não fazem perguntas
9
Padrões excessivos no uso de álcool, conforme CID 11: uso Nocivo, definido como o
consumo que leva a danos físicos ou mentais; uso disfuncional, definido como o consumo
que leva a problemas sociais; uso Arriscado, cuja quantidade ou padrão de consumo confere
riscos de danos futuros; uso Não Autorizado, consumo que causa a reprovação da sociedade.
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para identificar se as mulheres são vítimas de situações de violência, ou eles próprios
se sentem frustrados quando a vítima retorna ao convívio com o agressor. Verificaram
que as vítimas, via de regra, reportam que não se sentem acolhidas quando resolvem
falar sobre a agressão, evitando abordar sobre o assunto por vergonha, medo do
perpetrador e/ou envolvimento com a polícia.
Achados de Zilberman e Blume (2005) indicam que profissionais da área de
tratamento e recuperação de álcool e outras drogas, eventualmente podem não
se sentir confortáveis para abordar sobre o abuso sofrido por algumas mulheres,
supondo que a recordação de tais eventos possam prejudicar o tratamento em
curso, podendo incidir a recaída da paciente. Ao contrário, tal déficit para identificar
a ocorrência de maus tratos pode ser prejudicial à eficácia do tratamento, sendo
recomendado a inserção de protocolos contendo questões que explorem a ocorrência
de violência doméstica como parte da rotina dos profissionais que trabalham na área
de dependência química.
Em seus estudos, Smith (2000) constatou que profissionais que atendem as vítimas
de violência doméstica precisam assegurá-las de que estão em segurança, prestando
informações sobre serviços de proteção disponíveis na comunidade, incluindo dados
sobre programas de tratamento. Quanto aos perpetradores de violência doméstica,
Stuart (2005) verificou que programas de tratamento para perpetradores são exitosos
quando associados a programas de tratamento para dependência química.
Dentre as estratégias para lidar com a questão da violência doméstica,
Schumacher, Fals-Stewart e Leonard (2003) verificaram como prevalente a identificação
da ocorrência via protocolos e o encaminhamento dos agressores para programas
comunitários especializados. Em revisão de literatura sobre o fenômeno da violência
doméstica, Fals-Stewart e Kennedy (2005), identificaram quatro possibilidades
de tratamento e encaminhamento para sujeitos que abusam de drogas, e são,
simultaneamente, perpetradores de violência doméstica:
1) Tratamento regular para sujeitos que são dependentes químicos ou abusam
de substâncias: o tratamento para dependência química já auxiliaria na diminuição
da incidência de agressão contra as mulheres, especialmente para sujeitos que
não sofrem recaídas no período pós-tratamento. Contudo, uma limitação desta
abordagem seria identificar que a diminuição da agressão se baseia unicamente no
fator abstinência, deixando de abordar outros aspectos relevantes relacionados à
incidência de violência doméstica, tais como a capacidade do sujeito em gerenciar
conflitos, o comportamento da parceira quando o companheiro volta a usar drogas,
entre outros.
2) Encaminhamento para programas de intervenção de violência doméstica na
comunidade: o encaminhamento de usuários de drogas para programas de atenção
à violência doméstica na comunidade, mostrou-se ineficaz. Tal constatação decorre
do fato dos sujeitos que são usuários de drogas raramente comparecem em tais
programas, salvo quando estejam obrigados pela justiça.
3) Terapia de casal, tendo os autores diferenciado a terapia de casal de base
comportamental de outras psicoterapias: constatou-se divergências quanto à sua
efetividade na diminuição da violência doméstica, sendo importante considerar os
riscos envolvidos quando tais abordagens estimulam a co-responsabilidade pelos
atos de violência e quando estimula o debate aberto entre o casal sem que a vítima
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e o perpetrador estejam preparados para lidar com possíveis situações de conflitos
fora da terapia. Contudo, bons resultados têm sido obtidos na avaliação da eficácia de
terapias de casal com base comportamental para alcoolismo e abuso de drogas, pois
esta abordagem ensina habilidades para a manutenção da abstinência, técnicas para
que as vítimas de violência possam identificar e se proteger de situações onde o risco
da violência é maior, tais como deixar o local quando o conflito aumenta, evitar brigas
e discussões quando o parceiro encontra-se intoxicado.
4) Programa individual que integra tanto o tratamento para dependência
química quanto a intervenção para o enfrentamento da violência doméstica: reporta
o tratamento conjunto e integrado do abuso de substâncias e da ocorrência de
violência doméstica. Apesar de pesquisas sobre a eficácia destes tratamentos serem
escassas, dois programas americanos, Dade County’s Integrated Domestic Violence
Model (Modelo Integrado de Violência Doméstica do Condado de Dade) e Substance
Abuse Treatment Unit’s Substance Abuse–Domestic Violence Program (Programa de
Abuso de Substâncias e Violência Doméstica da Unidade de Tratamento de Abuso
de Substâncias, obtiveram bons resultados relacionados tanto com a diminuição da
incidência de comportamentos agressivos, quanto com a manutenção da abstinência
por parte do perpetrador.
Assim, a implementação de programas híbridos mostram-se oportunos para
identificar e articular meios e recursos de natureza holística e multidisciplinar aplicáveis
na esfera criminal de modo a evitar o encarceramento, almejando tornar a sociedade
mais segura, ao ajudar os infratores em sua quitação judicial e efetiva ressocialização.
5. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E BOAS PRÁTICAS JUDICIAIS: CENÁRIO DE ESCUTA,
INCLUSÃO E RENOVAÇÃO DO LAÇO SOCIAL

Embora a agressão intrafamiliar seja um fenômeno visceral presente na
intimidade de todas as culturas, Wilcox et al (2016) ao estudarem sujeitos acometidos
por transtornos pelo uso de substância, constataram desregulação emocional de base
neurofisiológica (córtex pré-frontal ventromedial e cingulado anterior rostral), que
dificultam o manejo dos estados afetivos negativos e o estabelecimento de estratégias
ineficazes de manejo (coping), especialmente aquelas relacionadas com o controle
e modulação do comportamento frente aos desafios da vida cotidiana. Verificaram
que alterações neuropsicológicas afetam as funções da memória e do pensamento
e dificultam o controle emocional, aumentando a impulsividade e probabilidade da
intercorrência de problemas para si próprio e para terceiros, especialmente, diante de
estremecimento dos vínculos ou rompimento no laço social.
Aspectos emocionais relacionados com desvalorização e inversão da culpa são
estratégias recorrentemente usadas pelo agressor para desencadear distorção da
realidade, acreditando a vítima ser merecedora do abuso, astutamente camuflado
em reprimenda ou censura. A vítima, estigmatizada pela desqualificação habitual,
manipulada pela sensação de incompetência e fracasso, submete-se em cenas como
o abuso físico e/ou ameaça de divórcio para manter-se incluída na família.
Tais incongruências presentes nas dinâmicas familiares abusivas catalisadas pelo
consumo de drogas podem emergir durante as audiências de custódia, como ocorre
nos casos concretos em que a vítima solicita apenas tratamento para o agressor e não
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a sua prisão.
Há previsões legais que tornam juridicamente factível a possibilidade de
ofertar aos infratores envolvidos com drogas participação em programa judicial
de responsabilização dirigido para agressores. A suspensão condicional da pena,
estabelecida pelo art. 77 do Código Penal, é uma delas. Conforme o dispositivo legal,
as penas privativas de liberdade não superiores a dois anos podem ter a sua execução
suspensa, desde que atendidos os requisitos previstos, por 2 a 4 anos, sendo que a
expiração do prazo sem a revogação do benefício resulta na extinção da pena. Além
disso, consoante o art. 89 da Lei n° 9.099 de 1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais
Cíveis e Criminais, o acusado deverá se submeter a condições determinadas - como
proibição de freqüentar determinados lugares - podendo o magistrado especificar
outras condições adequadas ao acusado e ao caso concreto. Outro dispositivo jurídico
disponível é a transação penal, regulamentada pelo art. 76 da mesma Lei n° 9.099 de
1995, na qual são aplicadas penas restritivas de liberdade e prestações pecuniárias.
Entretanto, nenhuma dessas hipóteses pode ser aplicada para casos de
violência doméstica, da maneira como é determinada pela Súmula nº 536 do Supremo
Tribunal de Justiça: “A suspensão condicional do processo e a transação penal não se
aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha” (STJ, 2015).
Apesar desta constatação retomar a discussão anterior sobre a tutela de bens
jurídicos que contraria a vontade dos próprios tutelados, é certo que tais dispositivos
de despenalização não podem ser utilizados no contexto da violência doméstica no
atual ordenamento jurídico e sem dúvida têm um grande impacto no enfrentamento
a violência de gênero, especialmente nos casos em que o Direito Penal precisa estar
envolvido.
Fato é que o Direito Penal e o Direito Processual Penal precisam ser renovados
e atualizados para responder aos complexos problemas criminais que emanam da
convivialidade social, especialmente a violência doméstica, fazendo-se necessária
a articulação de estratégias que incentivem a proposta de modelo participativo de
resolução do conflito, mediante a valorização de boas práticas restaurativas, visando
a prevenção a futuras violências.
Nesse sentido, está em discussão na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº
3890/20, que visa instituir o Estatuto da Vítima, cujo objetivo é viabilizar a dignidade
das vítimas diretas e indiretas que sofreram um dano decorrente da prática de um
crime ou de situação de calamidade pública e promover o seu acesso a serviços
públicos. Inserido no capítulo previsto como direitos básicos das vítimas, o art.
5º, caput, pretende assegurar a participação da vítima em práticas restaurativas
e de apoio que sejam reconhecidas por órgãos de conselho ou conselhos. Outra
indicação interessante está presente no §4° do mesmo art. 5º, com a redação: “ No
caso da ocorrência de crimes de ação penal pública as práticas restaurativas serão
desenvolvidas pelo Ministério Público que poderá estabelecer convênios para o seu
desenvolvimento com entidades e profissionais habilitados” (FALCÃO, 2020).
Ademais, uma oportunidade valiosa, vislumbrada para a identificação de
demandas peculiares catalisadas pelo consumo de álcool e outras drogas e com
possibilidade de resolução restaurativa, por meio da responsabilização para
agressores, é a audiência de custódia. Regida pelo Artigo 310 do Código de Processo
Penal, a audiência de custódia é compulsória e deve ser realizada em até 24 horas
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da realização da prisão, sendo um importantíssimo mecanismo democrático que visa
coibir prisões ilegais. É exigida a presença do advogado constituído do acusado, ou
membro da Defensoria Pública, e do membro do Ministério Público. Trata-se de um
dos primeiros contatos do acusado com o Sistema de Justiça, sendo o momento ideal
para a realização de triagem e encaminhamentos. Os protocolos dos programas de
responsabilização para agressores envolvem medidas de saúde em substituição à
aplicação das penas, e são propostas pelo agente do Ministério Público, mediante
a concordância do infrator e avaliação da equipe interdisciplinar para que receba a
atenção terapêutica necessária ao seu caso.
Assim, as medidas regulatórias existentes, quiçá comparáveis a dispositivos
que incentivam a redução social do dano, podem viabilizar diferentes possibilidades
de responsabilização, mediante encaminhamento e tratamento, seja de modo
espontâneo; seja pela obrigatoriedade de tratamento nos casos de inimputabilidade,
como previsto pelo parágrafo único do art. 45 da lei n° 11.343/200610, seja o
tratamento como pena substitutiva, de modo como indica o Código Penal; seja o
tratamento mediante aplicação de medida alternativa nos juizados especiais, indicado
na legislação própria.
Para ilustrar o funcionamento de programas de responsabilização para
agressores diante de tais demandas criminais, experiência restaurativa relevante
tem sido realizada desde 2012 na Comarca de Campo Largo, no estado do Paraná,
denominado Programa de Prevenção a Violência Doméstica de Campo Largo,
desenvolvido em parceria do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) com o Instituto de
Pesquisa e Tratamento do Alcoolismo (IPTA). O projeto prevê dois ciclos semestrais
de atividades de conscientização dos agressores acusados, sendo facultativo para as
vítimas, que frequentam módulos distintos, mediante participação nos 7 módulos
temáticas em cada ciclo. A estratégia prioriza os aspectos subjetivos e restaurativos
inerentes a estas lides, estando credenciado e habilitado para receber repasse de
verbas públicas para sua manutenção.
Com apoio do IPTA, a aplicação de pena ou medida protetiva sob a perspectiva
restaurativa, tendo como causa do conflito a convivência e/ou a existência de filhos em
comum com o agressor, incluiu protocolos de triagem interdisciplinar e a participação
em curso para agressores, denominado de Ciclo de Palestras, havendo previsão de
atendimento e acompanhamento, mediante pré-seleção das vítimas. De maneira
transversal, também é facultada, tanto para as vítimas quanto para os agressores,
a participação semanal em Rodas de Terapia Comunitária Integrativa (TCI), sem
necessidade de encaminhamento judicial.
Já, o Programa Municipal ‘Daqui Pra Frente’ é outro exemplo bem sucedido
de programa de responsabilização para agressores no enfrentamento a violência
doméstica, desenvolvido na Comarca de São José dos Pinhais, no Paraná. Foi elaborado
a partir de parceria entre a Secretaria de Saúde (SEMS) e a Defensoria Pública do
Paraná, recebendo apoio do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) e do Conselho

10
“Parágrafo único. Quando absolver o agente, reconhecendo, por força pericial, que
este apresentava, à época do fato previsto neste artigo, as condições referidas no caput
deste artigo, poderá determinar o juiz, na sentença, o seu encaminhamento para tratamento
médico adequado.”
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Comunitário de Execuções Penais de São José dos Pinhais. Vinculado ao Gabinete de
Gestão Integrada (GGI) da Secretaria de Segurança (SEMUSEG), o programa atende
homens que tiveram medidas protetivas aplicadas. Ao inserir os acusados em ciclos
de conscientização, o Programa ‘Daqui Pra Frente’ tem por objetivo atender homens
encaminhados pela Vara especializada em situações de violência doméstica, evitando
a reincidência dos acusados. Em ciclos de seis encontros, o programa aborda temas
como a constituição histórica da violência contra a mulher, do machismo na sociedade,
as previsões legais da Lei Maria da Penha, a resolução pacífica de conflitos, incluindo,
ainda, temas sobre a saúde do homem.
Em termos coletivos, o Projeto MP Restaurativo e a Cultura de Paz, patrocinado
pela administração superior do Ministério Público do Paraná (MPPR) tem apoiado
áreas sensíveis na busca de resultados mais eficazes que aqueles obtidos pelos
meios tradicionais, tendo, inclusive, dedicado-se à capacitação dos atores
institucionais envolvidos, mediante atualização das práticas judiciais tradicionais
para o enfrentamento dos desafios que decorrem da complexidade sociocultural,
especialmente quando esta se manifesta nos tribunais como resultado de convivência
violenta e/ou degradante e, por isso mesmo, delituosa.
Mediante a capacitação dos agentes e servidores que atuam nas Varas
especializadas em situações de violência doméstica nos temas e princípios
restaurativos, almeja-se qualificar a presença e a palavra da vítima, de modo a viabilizar
alternativas à prisão nos crimes de violência doméstica, ainda que não previsto no
nosso ordenamento jurídico, considerando, inclusive o fato de que a prisão não
soluciona a violência. É comum, após a intervenção tradicional do sistema penal, o
agressor retornar ao ciclo de abusos, sem alcançar a causa de fundo.
Assim, face aos mencionados dispositivos legais e as exitosas experiências de
grupos de responsabilização de autores de violência a partir do estabelecimento de
parceria com o Sistema de Justiça e Executivo municipal, têm sido criados programas de
responsabilização que determinam o encaminhamento dos agressores do seguinte modo:
a. homens autores de violência doméstica e familiar que busquem apoio
espontaneamente ou que sejam encaminhados pelos serviços da rede e aceitem
comparecer, independentemente de decisão judicial;
b. como critério, determinado judicialmente, para progressão de regime para
réus com sentença condenatória (art. 66, I, b da Lei n º 7.210/1984); e para réus
ainda não condenados, como condição para concessão de liberdade provisória
para autores de violência detidos em flagrante, inclusive com intimação já na
audiência de custódia (art. 310, Código de Processo Penal);
c. como medida protetiva, considerando rol não taxativo expresso na Lei Maria
da Penha (art. 22, Lei nº 11.340/2006).
A Comissão Permanente de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra
a Mulher no âmbito do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério
Público dos Estados e da União, espaço especializado para emitir posicionamentos
quanto às ações do Ministério Público, visando ao enfrentamento da violência
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doméstica e familiar contra as mulheres, expediu os Enunciados nº 19 (001/2015)11 e
nº 20 (002/2015)12, incentivando que programas de reeducação do agressor façam
parte das políticas integradas de proteção às mulheres, havendo possibilidade
de determinação do comparecimento obrigatório dos réus junto a programas de
responsabilização ou grupos reflexivos, enquanto condição da medida protetiva de
urgência.
Neste contexto, mostra-se relevante a atuação articulada do Ministério Público,
Poder Judiciário e Poder Executivo municipal para que se mobilize e viabilize o
encaminhamento humanizado dos agressores em programas de responsabilização. As
discussões do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres –
FONAVID, composto por magistrados atuantes na temática, pronunciou o Enunciado
Orientativo nº 26, que preconiza a possibilidade de determinar o comparecimento
obrigatório do agressor em atendimentos psicossocial e pedagógico como proposta
de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O uso de drogas é condição cultural na maior parte das sociedades e as formas de
consumo problemático podem prejudicar interações sociais construtivas, integradas
e democráticas. Ao apresentar evidências científicas e estatísticas sobre violência
doméstica catalisada pelo consumo de drogas, pode-se constatar que as mulheres
sofrem e muitas vezes morrem apenas pela condição de ser mulher, e que políticas
públicas específicas precisam ser estabelecidas para mudar e enfrentar estas formas
de violência.
Contudo, é importante destacar que não se observa um perfil, seja de pessoa
ou de contexto, que autorize generalizar proposta de intervenção. As pessoas que
apresentam problemas decorrentes do consumo de drogas, embora semelhantes,
não são iguais, nem estão inseridas em contextos idênticos, sequer aderindo ou
respondendo da mesma maneira as políticas públicas que lhes estejam sendo
ofertadas. Ainda que apresentem problemas decorrente do consumo de drogas, tais
pessoas não perdem sua natural singularidade. Antes, é exatamente dessa pluralidade
que amalgama a singularidade inerente aos sujeitos é que se apresenta o contexto
político para fomentar cuidado adequado e efetivo, enquanto direito.
Lentamente, a sociedade tem superado a ideia de que o cuidado e manejos
eficazes relacionados com a saúde mental devam estar pautados na internação, na
contenção e na tutela, abrindo-se a discussão de que a abstinência compulsória não
seja condição para o atendimento e encaminhamento dos usuários junto a rede de
atenção e proteção, oportunizando-se discussão sobre questões relativas à autonomia
11
“Os programas de reeducação do agressor, a exemplo dos grupos reflexivos e centros
de educação e reabilitação, fazem parte das políticas integradas de proteção às mulheres.
(Aprovado na Plenária da I Reunião Ordinária do GNDH de 04 a 06/03/2015 e pelo Colegiado
do CNPG em 23/03/2015)”.
12
“Dentre outras medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor previstas no
artigo 22 da Lei Maria da Penha, é possível a determinação de comparecimento obrigatório a
programas de reeducação ou grupos reflexivos. (Aprovado na Plenária da I Reunião Ordinária
do GNDH de 04 a 06/03/2015 e pelo Colegiado do CNPG em 23/03/2015)”.
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e à organização política dos usuários, temas pouco explorados na agenda de saúde
mental e sem definição de consenso no Sistema de Justiça.
Entre as consequências para aqueles que abusam do consumo de drogas está
na inevitável perda da capacidade de conduzir suas próprias vidas, reféns de um ciclo
vicioso e invertido onde a coisa (droga) torna-se sujeito e o sujeito (pessoa que usa
droga) é coisiﬁcado, ou seja, estigmatizado. E, quando tais consequências ultrapassam
as fronteiras familiares, os sistemas de saúde, da assistência social e de justiça são
legalmente acionados para a busca de soluções.
Constata-se que alguns programas de prevenção e assistência à saúde mental que
integram tanto os aspectos cognitivos quanto emocionais e motivacionais, baseados
em evidências científicas, dispondo de avaliação periódica para a mensuração
articulada da adesão e eficácia dos resultados, já têm sido implementados em
alguns equipamentos sociais que congregam a rede de proteção. Entretanto, o
contexto político-criminal de enfrentamento às drogas que, historicamente, partiu
da perspectiva penal/proibicionista, num combate reativo e inócuo ao consumo,
acabou por priorizar e generalizar ações de repressão sem perscrutar nas audiências
de custódia os aspectos subjacentes, os fatores de risco, proteção e inclusão social,
enquanto clamores por demandas restaurativas e de proteção da sociedade.
Tal situação, na atualidade, expõe a dissonância lógica e dificuldade de consenso
na aplicação da política criminal, tornando a superação dos efeitos perniciosos e riscos
decorrentes do uso de drogas um desafio no Sistema de Justiça. Medidas regulatórias
existentes, tal como dispositivos a incentivar a redução social do dano, têm viabilizado
estratégias para o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher
não apenas relacionados à esfera penal, mas também enquanto medidas preventivas
assistenciais destinadas às mulheres em situação de violência e aos agressores.
O fomento de programas judiciais de responsabilização para autores de
violência doméstica tem potencial para oferecer resposta criminal efetiva a ofensa
praticada, resposta social restaurativa junto às famílias afetadas, disseminando,
simultaneamente, a Cultura da Paz na sociedade. Afinal, especialmente para as
mulheres, a paz do mundo começa em casa!
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CONSIDERAÇÕES ACERCA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA LEI Nº
8.429/1992
Aline Miranda Lima1
José de Oliveira Júnior2
RESUMO: A partir da inserção da prescrição intercorrente na Lei 8.429/1992,
investiga-se a adequação do instituto ao microssistema da improbidade administrativa,
partindo-se da análise do bem jurídico probidade administrativa, especialmente da
sua fundamentalidade. Analisa-se o tratamento jurisprudencial e doutrinário acerca
do tema antes do advento da Lei 14.230/2021, bem como as inovações inseridas por
esta. Aborda-se a polêmica acerca da retroatividade da prescrição intercorrente em
razão da aplicação dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.
Enfrenta-se a discussão acerca da violação dos princípios constitucionais da vedação
do retrocesso e da proibição da proteção insuficiente, bem como as violações à
Constituição Federal e à Convenção de Mérida. Adota-se como referencial teórico
Jurgen Habermas e Niklas Luhmann. Realiza-se uma revisão da literatura especializada
e a análise sistemática do direito vigente. Objetiva-se averiguar a inadequação do
instituto da prescrição retroativa ao rito da lei de improbidade administrativa. Concluise que é inconstitucional e não convencional a inserção da prescrição intercorrente
no microssistema da improbidade administrativa.
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INTRODUÇÃO

A presente investigação pretende analisar a inserção do instituto da prescrição
intercorrente na Lei nº 8.429/1992, promovida pela Lei nº 14.230/2021, a qual
estabeleceu uma previsão de prescrição em razão de um critério objetivo consistente
no decurso de tempo entre marcos interruptivos existentes no curso do processo.
Tal inovação traz reflexos para proteção do bem jurídico probidade administrativa,
o qual integra o núcleo dos direitos fundamentais e recebe especial proteção também
de normas constitucionais e convencionais.
Inclusive, até então o emprego da prescrição intercorrente na legislação brasileira
era tímido e se limitava na esfera cível a fase de execução, sendo cabível apenas em
caso de inércia por parte da parte exequente, consoante consolidado entendimento
doutrinário e jurisprudencial.
Ademais, a aplicação retroativa da prescrição intercorrente, com base na inovação
1
Graduanda em Direito, 10º Período, pelo Instituto Federal do Paraná (IFPR) – Campus
Palmas/PR. Estagiária do MPPR.
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). Promotor de Justiça no Estado do Paraná.
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legislativa que estabeleceu a aplicação dos princípios constitucionais do direito
administrativo sancionador ao microssistema da improbidade administrativa, mostrase como violadora da proteção ao direito fundamental à probidade administrativa.
Destarte, as citadas modificações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 consistem
em flagrante violação aos princípios da vedação do retrocesso e da proibição de
proteção insuficiente, que devem ser analisadas na perspectiva de um Estado de
Direito e observados os limites impostos pela teoria dos sistemas, valendo-se para
tanto das contribuições teóricas de Habermas e Luhmann.
Desenvolveu-se essa pesquisa por meio da revisão da literatura especializada e da
análise sistemática do direito vigente, objetivando-se investigar a incompatibilidade do
instituto da prescrição intercorrente ao microssistema da improbidade administrativa.
Assim, das investigações relacionadas ao instituto da prescrição intercorrente
e à tutela do bem jurídico probidade administrativa, conclui-se que a prescrição
intercorrente não pode ser aplicada aos casos de improbidade administrativa,
tampouco de forma retroativa, sob pena de se violar a Constituição Federal e a
Convenção de Mérida.
1. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E A SUA PREVISÃO LEGAL

Originária do latim improbitas, a palavra improbidade aduz a um ato de
imoralidade, a má qualidade de uma coisa, um ato de desonestidade ou de malícia ao
passo que probitas, também oriunda do latim, remete à retidão, honestidade, decoro
e integridade (SILVA, 2014, p. 416). Desta forma, a improbidade administrativa pode
ser definida como:
o designativo técnico para a chamada corrupção
administrativa, que, sob diversas formas, promove o
desvirtuamento da Administração Pública e afronta os
princípios nucleares da ordem jurídica (Estado de Direito,
Democrático e Republicano), revelando-se pela obtenção de
vantagens patrimoniais indevidas às expensas do erário, pelo
exercício nocivo das funções e empregos públicos, pelo tráfico
de influência nas esferas da Administração Pública e pelo
favorecimento de poucos em detrimento dos interesses da
sociedade, mediante a concessão de obséquios e privilégios
ilícitos (PAZZAGLINI FILHO; FAZZO JÚNIOR, 1999, p. 39).
A probidade é um direito indissociável dos demais princípios que regem
a administração pública. Consoante Alexy, “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” (2012, p. 91).
Neste sentido, afirma Silva:
A probidade administrativa é uma forma de moralidade
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administrativa que mereceu consideração especial da
Constituição, que pune o improbo com a suspensão de
direitos políticos (art. 37, §4°). A probidade administrativa
consiste 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”.
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 improbo ou a outrem.(2005, p. 669)
Apesar da ausência de previsão expressa classificando o direito à probidade
administrativa como um direito fundamental, tal entendimento está consolidado
na doutrina nacional sob o fundamento de que a inobservância dos mandamentos
constitucionais que se destinam a proteger a probidade administrativa lesionam
diretamente outros direitos fundamentais consagrados expressamente na Constituição
Federal, como aqueles previstos na redação do artigo 37 da Constituição Federal de
1988.
Consoante Freitas:
[o] direito fundamental à boa Administração Pública, que
pode ser assim compreendido: 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)
Como exemplo, pode-se observar as situações em que a prática da corrupção no
exercício da administração da coisa pública afetam diretamente direitos fundamentais
como o direito à saúde, à educação e demais direitos que constituem a base da
proteção à dignidade humana, uma vez que os valores destinados a manutenção
dos referidos direitos e à promoção de políticas públicas acabam servindo apenas ao
interesse particular dos agentes ímprobos3.
3
Nesse ponto, são pertinentes as considerações de Oliveira Júnior, quando afirma
que: “Ademais, quanto aos direitos sociais e individuais indisponíveis, os efeitos deletérios
da corrupção e a consequente violação do direito fundamental ao governo honesto atingem
diretamente tais direitos, pois o desvio de verbas públicas inviabiliza a prestação dos direitos
sociais, bem como pode atingir direitos individuais indisponíveis, como a vida, a saúde e a
segurança” (OLIVEIRA JÚNIOR, 2020, p. 81).
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No mesmo sentido, defendendo a existência de um direito fundamental ao
governo honesto, afirma Oliveira Júnior:
o contraponto à corrupção que viola os direitos sociais do
indivíduo, decorre diretamente da dignidade da pessoa
humana, consagrada expressamente como fundamento da
República Federativa do Brasil, no inciso III, do artigo 1º, da
Constituição de 1988, razão pela qual deve ter reconhecido
seu caráter de direito fundamental (OLIVEIRA JUNIOR, 2019,
p. 107)
Consoante a este entendimento, a Comissão Interamericana de Direitos
Humanos publicou a Resolução 01/2018 definindo a corrupção como:
Um fenômeno complexo que afeta os direitos humanos em sua
integralidade – civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e
ambientais –, assim como o direito ao desenvolvimento; que
enfraquece a governabilidade e as instituições democráticas,
fomenta a impunidade, mina o Estado de Direito e exacerba
a desigualdade.4
Ademais, a consagração da forma de governo brasileiro como República impõem
aos agentes públicos o dever de orientar suas condutas com base em diretrizes de
transparência, responsabilidade, dever de prestar contas e controle da gestão pública.
O poder constituinte não estava alheio à necessidade de proteger a probidade
administrativa, razão pela qual incluiu no texto constitucional as sanções cabíveis para
os atos de improbidade administrativa, o art. 37, §4º, da CF/88, dispõe que “os atos
de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda
da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário” (BRASIL,
1988).
Buscando dar efetividade ao previsto no art. 37, §4º, da CF/88, em 02 de junho
de 1992 foi a Lei 8.429 foi inserida no ordenamento brasileiro, conhecida como “Lei de
Improbidade Administrativa”, a qual sanciona os atos de improbidade administrativa
praticados por agentes públicos, incluindo aquele que, não sendo agente público,
induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade.
Desde sua promulgação a Lei n. 8.429/92 vem sendo um instrumento de
inquestionável importância para a proteção da probidade administrativa, na
responsabilização dos agentes públicos ímprobos e na defesa do patrimônio
público, servindo como uma das principais ferramentas que auxiliam o Ministério
Público no desempenho de suas funções institucionais e viabilizando a apuração e
responsabilização de atos de improbidade administrativa, especialmente no tocante
4
CIDH publica resolução sobre corrupção e direitos humanos. Organização dos Estados
Americanos, 2018. Disponível em: <https://www.oas.org/pt/cidh/prensa/notas/2018/053.
asp>. Acesso em: 19 de abril de 2022.
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ao combate à corrupção, podendo-se afirmar que “quando se fala em governo honesto,
seu contraponto é exatamente a corrupção, a qual caracteriza-se pela ocorrência de
uma ‘violação moral superior’ (ilícito) qualificada pela presença e exploração de uma
relação de poder” (OLIVEIRA JUNIOR, 2019, p. 18).
Apesar do importante papel desempenhado pela Lei n. 8.429/92 no combate à
improbidade administrativa ao longo de sua vigência, no ano de 2018, Rodrigo Maia,
então presidente da Câmara dos Deputados, criou uma comissão de juristas presidida
por Mauro Campbell cuja finalidade seria modificar a lei de improbidade sob a
alegada necessidade de reforçar a segurança jurídica dos agentes públicos, coibindo
supostos excessos da antiga redação da Lei n. 8.249/92, pretextos sobre os quais se
fundamentaram as modificações propostas pelo Projeto de Lei n. 10.887, o qual deu
origem à Lei n. 14.230, publicada no dia 25 de outubro de 2021.
As propostas apresentadas pela comissão de juristas sofreu severas e injustificáveis
mudanças, que resultaram nas modificações promovidas pela Lei n° 14.230/202, as
quais alteraram toda a sistemática da Lei de Improbidade, beneficiando os agentes
com regras de prescrição intercorrente e previsão de aplicação de princípios do
direito administrativo sancionador, retrocedendo em diversos pontos em afronta à
jurisprudência até então dominante e afrouxando a norma por meio de revogação de
condutas ilícitas, fim da responsabilização pela modalidade culposa nos casos de lesão
ao erário e previsão expressa de necessidade de reconhecimento do dolo específico.
Conhecida como “Nova Lei de Improbidade”, a Lei n. 14.230/2022 modificou
mais dispositivos da Lei n. 8.429/92 dos que os permaneceram a redação inalterada,
de forma que, apesar de não ter sido revogada, a Lei n° 8.429/92 substancialmente
não é a mesma. Sob o viés político, a revogação completa da Lei de Improbidade
poderia ser mal vista pela sociedade, ao passo que uma alteração massiva pode ser
mascarada de avanço legislativo com maior facilidade.
Dentre as alterações advindas da Lei n. 14.230/2021, limitou-se o objeto desta
investigação para a análise da prescrição intercorrente e a possibilidade de retroação
deste instituto, analisando sua compatibilidade com o ordenamento jurídico brasileiro,
conforme será abordado.
2. O ADVENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA LEI Nº 8.249/92

A prescrição é um instituto de natureza jurídica material com reflexos processuais
consistente na perda do direito de praticar um ato em razão de seu não exercício
no lapso temporal previsto em lei, punindo o titular da pretensão por sua inércia,
conforme o brocado: o direito não socorre a quem dorme, consoante ao entendimento
de Tartuce (2019, p.720):
[…] se o titular do direito permanecer inerte, tem como pena
a perda da pretensão que teria por via judicial. Repise-se que
a prescrição constitui um benefício a favor do devedor, pela
aplicação da regra de que o direito não socorre aqueles que
dormem, diante da necessidade do mínimo de segurança
jurídica nas relações negociais.
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A prescrição pode ser definida, segundo Wald e Armelin (2011, p. 41) como:
Um fenômeno jurídico resultante de exigências sociais no
sentido da manutenção de um nível razoável de segurança
jurídica, que resulta da pacificação de conflitos, conjugando,
para tanto, a inércia do interessado com o decurso do
tempo. Atende, precipuamente, ao propósito de impedir a
manutenção de conflitos pendentes de solução e a eternização
de demandas, com todas as consequências daí decorrentes.
Nas palavras de Schreiber, a prescrição “tem o intuito de impedir a eternização
de conflitos na vida social, extinguindo posições jurídicas que seus respectivos titulares
não façam valer após certo lapso temporal” (2018, p. 285), configurando, assim, um
instrumento importante de efetivação do princípio da razoável duração do processo,
elevado ao status de norma fundamental mediante a Emenda Constitucional n. 45,
atualmente disposto no artigo 5°, inciso LXVIII da Constituição Federal.
Na esfera da defesa à probidade administrativa, o efeito prático do reconhecimento
da prescrição, disposto no caput do artigo 23 da Lei 8.429/92, é a perda do direito de
propor a ação de improbidade administrativa, in verbis: “a ação para a aplicação das
sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência
do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.
Antes da entrada em vigor da Lei 14.230/2021, o entendimento doutrinário
era no sentido de que na modalidade intercorrente, a prescrição ocorre após
o ajuizamento da ação, diante da inércia do autor em promover o andamento
regular do processo, mediante o estabelecimento de marcos interruptivos do prazo
prescricional, podendo ser interpretada como a falta de interesse do autor em exercer
sua pretensão, prejudicando o curso normal do processo, o que leva a extinção de seu
direito subjetivo em razão do decurso do tempo entre os marcos interruptivos fixados
na lei.
Nesse sentido, afirma Alvim (2005, p. 29):
O que se quer dizer é que, com o curso normal do processo,
a cada ato “renova-se” ou “revigora-se” pontualmente, pela
prática de atos, a situação de interrupção da prescrição, em
relação à pretensão que é o objeto do processo, porquanto o
andamento do processo, com a prática de atos processuais,
significa, em termos práticos, a manutenção desse estado.
Rigorosamente, por cada ato do processo, interrompe-se a
prescrição novamente, sempre com a inutilização do período
já ocorrido. E só a partir da inércia, quando ao autor couber a
prática de ato (e nem o réu praticar qualquer ato), e este não
vier a ser praticado, durante prazo superior ao da prescrição,
é que ocorrerá a prescrição intercorrente.
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Contrariando mais uma vez o entendimento jurisprudencial, a previsão trazida
no §8º do artigo 23, da Lei 14.230/2021 possibilitou o reconhecimento, de ofício ou a
pedido da parte interessada, da prescrição intercorrente da pretensão sancionadora no
âmbito da improbidade administrativa, devendo o magistrado decretá-la de imediato
caso transcorra o prazo de quatro anos entre os marcos interruptivos estabelecidos
no §4 do artigo 23, quais sejam:
I – pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa;
II – pela publicação da sentença condenatória;
III – pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de
Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença
condenatória ou que reforma sentença de improcedência;
IV – pela publicação de decisão ou acórdão do Superior
Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou
que reforma acórdão de improcedência;
V – pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo
Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que
reforma acórdão de improcedência.
Verifica-se que antes da publicação da Lei 14.230/2021 a aplicação do instituto
da prescrição intercorrente às ações de improbidade administrativa era vedada por
falta de previsão normativa na antiga redação da Lei 8.429/92, conforme se extrai da
jurisprudência:
[…] o art. 23 da Lei 8.429/1992, que regula o prazo
prescricional para propositura da ação de improbidade
administrativa, não possui comando a permitir a aplicação
da prescrição intercorrente nos casos de sentença proferidas
há mais de 5 (cinco) anos do ajuizamento ou do ato citatório
na demanda.” (REsp 1289993/RO, Relatora Ministra Eliana
Calmon, Segunda Turma, julgado em 19.09.2013. […] (TJ/RN.
Apelação Cível n° 2017.016976-0. Órgao Julgador: 3ª Câmara
Cível. Relator: Desembargador João Rebouças. Julgamento:
23/10/2018, grifo acrescido).
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/
STJ IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA ART. 20 DA LEI 8129/92
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE
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JULGADOS DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Preliminarmente, quanto à irresignação do ora
agravante em face do conhecimento de recurso especial do
Ministério Público Federal, impende destacar que esta Corte
Superior possui jurisprudência no sentido de que o juizo de
admissibilidade pode ser realizado de forma implicita, sem a
necessidade de exposição de motivos, onde o exame de mérito
recursal já traduz o entendimento de que foram atendidos os
requisitos extrinsecos e intrínsecos de sua admissibilidade,
inexistindo necessidade de pronunciamento explícito pelo
julgador a esse respeito.
2. Esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada no
sentido de que não há falar em prescrição intercorrente nas
ações de improbidade administrativa, pois a Lei 8.429/92
somente prevê a existência de prazo prescricional para o
ajuizamento da ação. (STJ – AgInt nos EDcl no REsp 1860617,
Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe
23/11/2020, grifos acrescidos)
Ademais, não bastasse inserir no microssistema da improbidade administrativa
o instituto da prescrição intercorrente, o legislador foi além, rompendo com o
tradicional entendimento doutrinário e jurisprudencial até então vigente, ao dispensar
o requisito da inércia do autor.
Isso porque, conforme prevalecia até então na esfera da execução cível, a inércia
era condição necessária para o reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo
reconhecida a prescrição intercorrente nos casos de “inércia do autor da ação durante
o tempo fixado nos éditos ou leis” (SANTANA, 2002, p. 18).
Nesse ponto, de forma esclarecedora, Theodoro Júnior (2020, p. 177):
Se o autor abandona a causa e, por deixar de praticar os atos
que lhe incumbem para que o desenvolvimento da relação
processual se dê, a condena à paralisia, não pode sua inércia
ficar impune. A mesma causa que justificava a prescrição
antes do ajuizamento da ação volta a se manifestar frente ao
abandono do feito a meio caminho. O processo, paralisado
indefinidamente, equivale, incidentalmente, ao não exercício
da pretensão e, por isso, justifica ao réu o manejo da exceção
de prescrição, sem embargo de não ter se dado ainda a
extinção do processo.
Arruda Alvim, analisando o parágrafo único do art. 202 do CC,
entende que a expressão “último ato” constante do dispositivo
significa, “em caso de paralisação, o derradeiro ato praticado
num processo, antes da paralisação”. Segundo o autor,
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“com o curso normal do processo, a cada ato ‘renova-se’ ou
‘revigora-se’ pontualmente, pela prática de atos, a situação
de interrupção da prescrição, em relação à pretensão que é
o objeto do processo, porquanto o andamento do processo,
com a prática de atos processuais, significa, em termos
práticos, a manutenção desse estado”. Assim, pesa sobre o
autor um ônus permanente, “que é o de que, tendo iniciado o
processo, deve diligenciar para que este caminhe, com vistas
ao seu término”.
Diante da necessidade de reprimir a conduta desidiosa do
credor, que não dá sequência ao processo, se concebeu a
figura da prescrição intercorrente, que, se não foi prevista
pelo legislador, está implícita no princípio informador do
instituto e da sistemática da prescrição.
A regra do art. 202, parágrafo único, deixa de ser aplicável
porque seu pressuposto é o processo dinâmico e regular e não
o estático e irregular. A partir, portanto, do momento em que
o feito se paralisou, por culpa do autor, volta a fluir o prazo
de prescrição. Uma vez ultrapassado o tempo legal, poderá
o devedor requerer e obter, nos próprios autos, o decreto da
prescrição intercorrente. Isto porque o devedor não pode ser
prejudicado pela inércia do autor, que “não permitirá que se
pratique o último ato do processo (sentença), extinguindo
o feito e autorizando a nova fluência do prazo prescritivo”.
Mas, para que se acolha essa modalidade excepcional de
prescrição é indispensável que a inércia processual seja
de exclusiva responsabilidade do credor. Se o processo se
imobilizou por deficiência do serviço forense, por manobra do
devedor ou por qualquer outro motivo alheio ao autor, não
se poderá cogitar da prescrição intercorrente, por longo que
seja o retardamento da marcha do feito. (Grifos acrescidos)
Assim sendo, somente o autor poderia dar causa ao reconhecimento da
prescrição intercorrente. Esse também é o entendimento sedimentado no Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC)
- EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE AFASTOU A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CREDOR PARA
IMPULSIONAR O FEITO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO.
1. De acordo com precedentes do STJ, a prescrição
intercorrente só poderá ser reconhecida no processo
executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente
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para dar andamento ao feito, a mesma permanece inerte.
Precedentes. 2. Conforme orientação pacífica desta Corte,
é necessária a intimação pessoal do autor da execução para
o reconhecimento da prescrição intercorrente. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 131.359/
GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 4ª Turma, julgado em
20/11/2014, DJe 26/11/2014).
Conforme demonstrado, tanto o entendimento doutrinário como o
jurisprudencial eram consolidados no sentido de que era necessária a inércia do autor
como requisito para o reconhecimento da prescrição intercorrente.
Destarte, ainda que se admita a aplicação da prescrição intercorrente nos
processos que apuram a prática de atos de improbidade administrativa, imperioso o
reconhecimento da inércia do titular da ação, via de regra o Ministério Público, para o
reconhecimento da prescrição intercorrente.
Sobre o tema, afirma Garcia:
A caracterização da inércia do autor, para fins de fluência do
lapso prescricional, independente da intimação prévia referida
o art. 458, §1º, do Código de Processo Civil de 2015, tratandose de dispositivo de natureza eminentemente processual e
que deve anteceder a extinção do processo sem resolução do
mérito nas hipóteses dos incisos II e II do mesmo preceito; a
prescrição, por sua vez integra o direito material e, a extinção
do processo com resolução do mérito. Acresça-se que a grande
maioria das ações que buscam a aplicação das sanções da
Lei n. 8.429/1992 é ajuizada pelo Ministério Público, o qual
deve ser intimado pessoalmente de todos os atos e termos do
processo. Por este motivo, a prescrição intercorrente somente
poderá ser verificada caso o órgão ministerial receba os autos,
os devolva sem qualquer pronunciamento e seja detectada
a sua paralisação, tratando-se de situação excepcional
que, consoante as regras de experiência, raramente ocorre.
Em sendo emitido pronunciamento, o processo deverá
retornar ao Ministério público, para fins de cientificação
da deliberação do órgão jurisdicional, o que praticamente
afasta a possibilidade da prescrição intercorrente. Emitido o
pronunciamento e sendo detectado o mau funcionamento do
serviço judiciário, acarretando a paralisação do processo, não
haverá que se falar igualmente em prescrição, já que inércia
não houve. (2017, p. 1591/1592)
Verifica-se, portanto, que além da questionável inserção do instituto da prescrição
intercorrente na legislação, equivocou-se o legislador ao ignorar no texto a previsão
expressa da necessidade de se reconhecer a inércia do autor da ação, rompendo
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injustificadamente com a construção doutrinária e jurisprudencial sobre o tema.
Alinhado ao que se acaba de afirmar, outro equívoco do legislador foi reconhecer
a prescrição intercorrente na fase processual de conhecimento do rito da improbidade,
uma vez que no ordenamento jurídico brasileiro, até então tal instituto somente era
reconhecido na fase de execução, conforme aponta Theodoro Júnior:
Justifica-se a prescrição intercorrente com o argumento
de que a eternização da execução é incompatível com a
garantia constitucional de duração razoável do processo e
de observância de tramitação conducente à rápida solução
dos litígios (CF, art. 5º, LXXVIII). Tampouco, se pode admitir
que a inércia do exequente, qualquer que seja sua causa,
redunde em tornar imprescritível uma obrigação patrimonial.
O sistema de prescrição, adotado por nosso ordenamento
jurídico, é incompatível com pretensões obrigacionais
imprescritíveis. Nem mesmo se subordina a prescrição civil a
algum tipo de culpa por parte do credor na determinação da
inércia no exercício da pretensão. A prescrição, salvo os casos
legais de suspensão ou interrupção, flui objetivamente, pelo
simples decurso do tempo.
Daí a criação pretoriana da apelidada prescrição intercorrente,
agora adotada expressamente pelo CPC/2015 (art. 921, §
4º), que se verifica justamente quando a inércia do processo
perdure por tempo superior ao lapso da prescrição prevista
para a obrigação disputada em juízo. Assim é que, decorrido
o prazo de um ano de suspensão da execução por ausência
de bens penhoráveis, sem que o exequente se manifeste,
“começa a correr o prazo de prescrição intercorrente” (2020,
p. 180).
Assim, verifica-se que o legislador enfraqueceu a tutela do bem jurídico probidade
administrativa ao trazer para o microssistema da improbidade administrativa o
instituto da prescrição intercorrente, o qual até então somente era previsto na fase
de execução do processo civil, bem como ao ignorar no texto a exigência de que tal
instituto se aplicasse somente nos casos de inércia do autor da ação, fixando-se tão
somente exíguos marcos temporais a partir do início da ação.
2.1. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

E

A

RETROATIVIDADE

NO

A natureza jurídica das sanções previstas na Lei 8.429/92 é tema sem consenso
na doutrina e na jurisprudência, sendo certo que a previsão do § 4° do artigo 37
da Constituição Federal exclui a incidência da esfera penal ao dispor que as sanções
serão aplicadas sem prejuízo da ação penal cabível.
Consoante Di Pietro:
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[…] embora as medidas previstas no dispositivo constitucional
indiquem que a improbidade possa ter conseqüências na
esfera criminal, com a concomitante instauração de processo
criminal (se for o caso) e na esfera administrativa (com a perda
da função pública e a instauração de processo administrativo
concomitante) caracteriza um ilícito de natureza civil e
política, porque pode implicar a suspensão dos direitos
políticos, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento dos
danos causados ao erário. (2009, p. 811)
Já para Fazzio Júnior, cujo entendimento é sintetizado por Oliveira Júnior, os atos
de improbidade administrativa possuem uma natureza:
político-civil-administrativa, tendo em vista que a suspensão
dos direitos políticos consiste em pena política, a perda da
função pública constitui-se em pena político-administrativa,
a proibição de contratar e receber benefícios corresponde
à pena administrativa e a multa civil e o ressarcimento
correspondem a uma pena civil. (2020, p. 64)
No Supremo Tribunal Federal o entendimento é no sentido de que os atos de
improbidade administrativa são delitos de caráter político-administrativo, conforme
se extrai da Reclamação 2138-6/DF5.
Essa discussão acerca da natureza jurídica dos atos de improbidade administrativa
se torna de extrema relevância, tendo em vista que a Lei Federal n. 14.230/2021
incluiu no artigo 1º, da Lei 8.429/1992, o §4°, aplicando ao sistema da improbidade
administrativa os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador, o
qual pode ser definido, em sua acepção clássica como “a expressão do efetivo poder
de punir estatal, que se direciona a movimentar a prerrogativa punitiva do Estado,

5
[...] II. MÉRITO. II.1.Improbidade administrativa. Crimes de responsabilidade. Os
atos de improbidade administrativa são tipificados como crime de responsabilidade na Lei
n° 1.079/1950, delito de caráter político-administrativo. II.2.Distinção entre os regimes de
responsabilização político-administrativa. O sistema constitucional brasileiro distingue o
regime de responsabilidade dos agentes políticos dos demais agentes públicos. A Constituição
não admite a concorrência entre dois regimes de responsabilidade político-administrativa
para os agentes políticos: o previsto no art. 37, § 4º (regulado pela Lei n° 8.429/1992) e o
regime fixado no art. 102, I, "c", (disciplinado pela Lei n° 1.079/1950). Se a competência para
processar e julgar a ação de improbidade (CF, art. 37, § 4º) pudesse abranger também atos
praticados pelos agentes políticos, submetidos a regime de responsabilidade especial, ter-seia uma interpretação ab-rogante do disposto no art. 102, I, "c", da Constituição. II.3.Regime
especial. Ministros de Estado. Os Ministros de Estado, por estarem regidos por normas
especiais de responsabilidade (CF, art. 102, I, "c"; Lei n° 1.079/1950), não se submetem ao
modelo de competência previsto no regime comum da Lei de Improbidade Administrativa (Lei
n° 8.429/199 2). (...) RECLAMAÇÃO Relator(a): Min. NELSON JOBIM Relator(a) p/ Acórdão:
Min. GILMAR MENDES (ART.38,IV,b, DO RISTF) Julgamento: 13/06/2007 Órgão Julgador:
Tribunal Pleno).
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efetivada por meio da Administração Pública e em face do particular ou administrado”
(GONÇALVES; GRILO, 2021, p. 268).
Este instituto surgiu diante da necessidade de penalização dos agentes ímprobos
em outra esfera que não a administrativa, considerando que o Direito Administrativo
está muito mais sujeito ao arbítrio dos agentes públicos e políticos.
O direito administrativo sancionador também diz respeito às prerrogativas
do Estado em exercer seu ius puniendi por meio dos órgãos administrativos, como
acontece no Direito Tributário, quando o Fisco impõe multa ao contribuinte, ou
no direito ambiental, quando um órgão administrativo impõe sanções como as de
embargo de atividade ou multa ao poluidor.
Contrário à aplicação dos princípios do Direito Administrativo Sancionador,
Emerson Garcia acredita que a natureza jurídica das sanções no âmbito da improbidade
administrativa é de um direito sancionador extrapenal de natureza judicial:
no qual são aplicadas sanções que restringem a esfera
jurídica individual, assumindo contornos cíveis lato sensu.
Essas sanções coexistem com as cominações cíveis stricto
sensu, classicamente reconduzíveis ao dever de recomposição
do status quo (v.g.: deveres de reparar e de devolver), que
não configuram, em sua essência, verdadeira sanção. Como
exemplos, podemos mencionar a aplicação, por um órgão
jurisdicional, das sanções previstas nas Leis nº 8.429/1992
(Lei de Improbidade Administrativa) e Lei nº 12.846/2013 (Lei
de Responsabilização das Pessoas Jurídicas). (2017, p. 32)
A principal consequência prática da seletiva definição do Direito Administrativo
Sancionador como referencial hermenêutico para a condução das ações de improbidade
administrativa é a possibilidade de retroatividade das regras de reconhecimento da
prescrição intercorrente, uma vez que se trata de alteração inquestionavelmente mais
benéfica ao requerido e, portanto, alcançará os processos anteriores à sua vigência.
A jurisprudência já consolidou a possibilidade de retroação das normas mais
benéficas no âmbito do direito administrativo sancionador mesmo antes das alterações
trazidas pela Lei 14.230/2021, veja-se:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PODER DE POLÍCIA.
SUNAB. MULTA ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI
MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE. ART. 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA. PRINCÍPIO DO DIREITO SANCIONATÓRIO.
AFASTADA A APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CPC.
I. O art. 5º, XL, da Constituição da República prevê a
possibilidade de retroatividade da lei penal, sendo cabível
extrair-se do dispositivo constitucional princípio implícito
do Direito Sancionatório, segundo o qual a lei mais benéfica
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retroage. Precedente.
II. Afastado o fundamento da aplicação analógica do art. 106
do Código Tributário Nacional, bem como a multa aplicada
com base no art. 538, parágrafo único, do Código de Processo
Civil. III. Recurso especial parcialmente provido. (STJ – REsp
1.153.083, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, Dje de
19/11/2014, grifo acrescido)
Destarte, a aplicação dos princípios constitucionais do direito administrativo
sancionador ao microssistema da improbidade administrativa traz preocupantes
consequências para a tutela do bem jurídico probidade administrativa, pois permite
a retroatividade das novas regras de prescrição intercorrente para processos já em
andamento, conduzindo à extinção de milhares de processos por todo o país.
Ademais, o legislador foi além dos limites do sistema político ao invadir o sistema
do direito e estabelecer a aplicação de uma categoria que não se adequa à natureza
jurídica do bem jurídico tutelado.
O Brasil constitui-se como um Estado de Direito, no qual cabe ao Judiciário a
palavra final sobre a interpretação da norma constitucional, convencional e legal,
sendo incabível que o Legislativo se imiscua neste papel.
Sobre o Estado de Direito e o poder estatal, afirma Habermas:
Da constituição cooriginária e do entrelaçamento conceitual
de direito e política, resulta uma necessidade crescente de
legitimação, a saber, a necessidade de canalizar juridicamente
o próprio poder estatal de sanção, organização e execução.
Essa é a ideia de Estado de direito. (2020, p. 184)
Ademais, acrescenta Habermas ao tratar da análise do Estado de Direito na
perspectiva de sua teoria comunicativa:
No conceito de Estado de direito elaborado pela teoria do
discurso, a soberania popular não se incorpora mais em
uma assembleia aparentemente identificável de cidadãos
autônomos. Ela se retira para a circulação comunicativa
de fóruns e corporações que ocorre, por assim dizer,
sem sujeito. Somente nessa forma anônima seu poder
tornado comunicativamente fluido pode vincular o poder
administrativo do aparelho do Estado à vontade dos
cidadãos. No Estado democrático de direito, como veremos,
o poder político se diferencia em poder comunicativo e
administrativo. A soberania popular não se concentra mais
em um coletivo, nem na presença fisicamente apreensível
de cidadãos reunidos, nem na de representantes associados,
mas se realiza na circulação de deliberações e decisões
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racionalmente estruturadas. (2020, p. 187)
Não pode o sistema político valer-se de sua atribuição legislativa para modificar a
legislação infraconstitucional de modo a afronta a Constituição Federal e a Convenção
de Mérida, inserindo no microssistema da improbidade administrativa a previsão
de aplicação dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador,
flagrantemente incompatíveis com o bem jurídico tutelado (probidade administrativa).
Uma abordagem que busque a conexão entre Estado de Direito e o combate à
corrupção exige de início que se tenha em mente que o primeiro deve ser analisado
a partir da existência de dois sistemas distintos que interagem entre si, mas não se
confundem, pois são operativamente fechados, quais sejam, sistema político e sistema
do direito.
Sobre a diferenciação desses sistemas, afirma Luhmann:
Assim, indo contra uma plausibilidade consolidada pela
tradição, partiremos, neste e no capítulo seguinte, da ideia
de que não se trata de um sistema único e passível de ser
caracterizado com o conceito de Estado, mas de dois sistemas
diversos, cada qual fechado em sua operação, com suas
respectivas formas, codificações e programas. A percepção
de unidade concebida graças ao conceito de Estado e , em
especial, ao esquema de “Estado de Direito” é historicamente
compreensível. […] É óbvio que a separação dos sistemas não
exclui intensas relações causais entre eles; na verdade, tais
relações causais só podem ser encontradas se puderem ser
feitas distinções entre os sistemas (e devemos acrescentar
que tal só é possível, com base na realidade, se os sistemas
puderem se distinguir entre si). (2016, p. 559, 565)
O artigo 65 da Convenção de Mérida6, promulgado no Brasil por meio do Decreto
nº 5.6872006, proíbe o retrocesso no combate à corrupção, em consonância com os
diversos dispositivos da Constituição Federal que tutelam a moralidade e a probidade,
de modo que a criação de uma norma de prescrição intercorrente, no âmbito do
processo de conhecimento do rito da improbidade administrativa, desconsiderando
qualquer exigência de inércia da parte autora para seu reconhecimento, e com a
possibilidade de aplicação retroativa para extinguir processos em andamento antes da
entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021, constitui em verdadeira corrupção sistêmica,
ou seja, o sistema político interferindo indevidamente no sistema do direito, de modo
6
Artigo 65 Aplicação da Convenção 1. Cada Estado Parte adotará, em conformidade
com os princípios fundamentais de sua legislação interna, as medidas que sejam necessárias,
incluídas medidas legislativas e administrativas, para garantir o cumprimento de suas
obrigações de acordo com a presente Convenção. 2. Cada Estado Parte poderá adotar
medidas mais estritas ou severas que as previstas na presente Convenção a fim de prevenir
e combater a corrupção.
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a violar o direito fundamental à probidade administrativa.
Destarte, as modificações relativas a prescrição intercorrente e a aplicação dos
princípios constitucionais do direito administrativo sancionador constituem retrocessos
legislativos com repercussão social e que resultam em proteção insuficiente ao bem
jurídico tutelado pela Lei 8.429/1992.
3. A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE COMO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
DA VEDAÇÃO DO RETROCESSO E DA PROIBIÇÃO DE PROTEÇÃO INSUFICIENTE

A Lei de Improbidade Administrativa instrumentaliza a proteção à probidade
administrativa, conforme disposto na Constituição Federal em seu artigo 37, §4°
e em tratados internacionais – mormente a Convenção das Nações Unidas contra
a Corrupção (Convenção de Mérida), promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de
janeiro de 2006.
A recepção da Convenção de Mérida teve como objetivo alinhar o ordenamento
jurídico brasileiro à promoção do enfrentamento universal da corrupção que parte
da conduta ativa estatal, a quem compete “criminalizar uma série de atividades
corruptas; adotar medidas para prevenir a corrupção; promover a integridade nos
setores públicos e privados; e cooperar com outros países” (MEYER-PFLUG, 2009, p.
192-193).
O Estado Brasileiro, enquanto signatário da Convenção de Mérida, comprometeuse 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.
Nesse contexto, não obstante o princípio da retroatividade da lei mais benéfica seja
aplicável ao âmbito do Direito Administrativo Sancionador, é necessário compatibilizála com a proteção contra o retrocesso legislativo (consoante dispõe o artigo 65, nº
2, da referida Convenção) e com a regra da proporcionalidade, especialmente sob a
vertente da proteção insuficiente dos direitos fundamentais (dentre os quais se inclui
a proteção ao direito fundamental à probidade administrativa).
A Constituição Federal possui como norte, dentre outros, o princípio da
proporcionalidade. Para Flávio Martins tal princípio encontra-se implícito na
Constituição brasileira e tem como objetivo verificar a constitucionalidade das leis e
atos normativos que limitam os efeitos de normas constitucionais (NUNES JÚNIOR,
2019, p. 519).
Sobre o princípio da proporcionalidade e o princípio da proibição da proteção
deficiente, afirma Barroso:
Portanto, 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
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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
valores condicionais. (2020, p.10)
No caso, o constituinte originário estabeleceu no artigo 37, §4º, um claro
mandado protetor da moralidade administrativa e sancionatório dos atos ímprobos,
impondo-se, portanto, ao legislador o dever de proteção jurídica a determinados
bens como instrumento realizador dos fins estatais e garantindo-se o respeito aos
fundamentos do Estado brasileiro, notadamente a cidadania e dignidade humana (art.
1º, inc. III, CF), e os objetivos da república, qual seja, garantir uma sociedade livre,
justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a marginalização,
reduzir as desigualdades sociais e promover o bem comum sem qualquer forma de
preconceito ou discriminação (art. 3º).
Em sentido semelhante, pode-se fazer menção, ainda, ao princípio da vedação
ao retrocesso, tido como princípio implícito, pela doutrina, no ordenamento
constitucional. Inicialmente, foi garantido pelo Supremo Tribunal Federal para
situações que demandavam uma atuação positiva do Poder Público, especialmente
quanto aos direitos fundamentais sociais, porém se consagrou como um limitativo
às atuações do Estado que se pautavam em involuções desarrazoadas, valorando
vontades particulares que se afastam do interesse público.
O Poder Legislativo no exercício de sua competência tem como principal
objetivo a edição de leis respeitando as limitações de natureza material que devem
ser consideradas em sua atuação, como o respeito ao núcleo essencial dos direitos
fundamentais resguardados pelo constituinte.
Nessa perspectiva, faz-se mister a avaliação ou teste de proporcionalidade
a partir da verificação da proporcionalidade em etapas argumentativas, sendo as
duas primeiras com objeto sobre a validade de fins (finalidade constitucional da
medida interventiva) e adequação de meios (meios adequados para realizar os fins
constitucionais) e as últimas em atenção à intensidade e proporcionalidade do grau
de intervenção restritiva ou de omissão na atuação estatal (proporcionalidade em
sentido estrito) - (ALEXY, 2017).
Apesar das divergências existentes, os prazos prescricionais criados pela nova
lei não deverão incidir sobre processos instaurados antes de 26 de outubro de 2021,
quando a norma passou a surtir efeitos no ordenamento jurídico, tendo em vista que
não há disposição legal admitindo a retroação de prazos, e nem regras de transição
para os processos em trâmite ou período de vacatio legis, tratando-se a retroatividade
legal de hipótese excepcional no ordenamento jurídico, já que nos termos do artigo
6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) e do artigo 5º, inciso
XXXVI, da Constituição Federal, as alterações promovidas por lei superveniente não
alcançam o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.
Nesse sentido, sobre os princípios constitucionais de Direito Administrativo
Sancionador, pontua Mello:
A regra é a irretroatividade das normas jurídicas, sendo certo
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que as leis são editadas para regular situações futuras. O
dispositivo constitucional que estabelece a retroatividade
da lei penal mais benéfica funda-se em peculiaridades
únicas do direto penal, inexistentes no direito administrativo
sancionador. Com efeito, a retroatividade da lei penal
mais benéfica tem por fundamento razões humanitárias,
relacionadas diretamente à liberdade do criminoso, bem
jurídico diretamente atingido pela pena criminal. […] Por
tais fundamentos, não se pode transportar para o direito
administrativo sancionador a norma penal da retroatividade
da lei que extingue a infração ou torna mais amena a sanção
punitiva. No direito administrativo sancionador aplica-se ao
infrator a lei vigente à época da adoção do comportamento
ilícito, ainda que mais grave que lei posteriormente editada.
Diversamente do que ocorre no direito penal, assim, não
há no direito administrativo sancionador o princípio da
retroatividade da lei mais benéfica ao infrator. (Grifo
acrescido). (2007, p. 154-155)
Oportunamente, esse também é o entendimento manifestado pelo Superior
Tribunal de Justiça, mas no âmbito do sistema administrativo sancionador da legislação
de trânsito:
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
TRÂNSITO.
APREENSÃO E SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. PRINCÍPIO DA
RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA DE NATUREZA
EMINENTEMENTE PENAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA AO
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO SOMENTE NO QUE DIZ
RESPEITO A CONDUTAS TIPIFICADAS ENQUANTO CRIME.
PRECEDENTE DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. A aplicação subsidiária das normas de
direito material penal se restringe “Aos crimes cometidos na
direção de veículos automotores” (art. 291 do CTB), e não às
infrações de trânsito. Neste sentido: AgRg no REsp 1119091/
DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 05/06/2012, DJe 13/06/2012. 2. No entanto, a
norma constante no art. 218, III, do Código de Trânsito Brasileiro
diz respeito à infração de cunho administrativo consistente
na direção em velocidade superior à máxima permitida, não
sendo tipificada, naquele dispositivo, enquanto crime (os
quais estão dispostos nos arts. 291 e seguintes do Código de
Trânsito Brasileiro. Assim, não há que se falar na aplicação
retroativa do referido dispositivo. 3. Agravo regimental a que
se nega provimento. (STJ – AgRg nos EDcl no REsp 1.281.027,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma do STJ, j.
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em 18.12.2012 – Grifo acrescido).
De igual modo, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná possui precedente no
mesmo sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PEDIDO LIMINAR
DE SUSPENSÃO DA PENALIDADE INDEFERIDO EM
PRIMEIRO GRAU. INSURGÊNCIA DO IMPETRANTE. NÃO
ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS MINIMAMENTE
COMPROBATÓRIOS
DAS
ALEGAÇÕES.
NOTIFICAÇÃO
DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELO DETRAN AO ENDEREÇO
DO IMPETRANTE, CONSTANTE DOS RESPECTIVOS REGISTROS.
INTIMAÇÃO, AINDA, POR EDITAL. IMPETRANTE QUE,
INCLUSIVE, APRESENTOU RECURSO ADMINISTRATIVO.
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DEMONSTRADA. PROCEDIMENTO
LEGAL APARENTEMENTE CUMPRIDO. PRESUNÇÃO DE
LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS
NÃO DESCONSTITUÍDA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO NOVO
LIMITE LEGAL DE 40 PONTOS. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO
EXPRESSA NA LEI SOBRE A DATA DE SUA ENTRADA EM
VIGOR. AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO SOBRE EVENTUAL
RETROATIVIDADE. INTELIGÊNCIA, AINDA, DA RESOLUÇÃO
Nº 844 DO CONTRAN.RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR – 5ª
C.Cível – 0021163-83.2021.8.16.0000 – Curitiba – Rel.:
DESEMBARGADOR NILSON MIZUTA – J. 30.08.2021 – Grifo
acrescido).
Além do mais, frisa-se que o constituinte conferiu tratamento único ao sistema de
responsabilização pela prática de atos de improbidade administrativa, esquivando-se
das normas que alicerçam o Direito Penal, tanto que o artigo 37, §4º, da Constituição
Federal disserta que “os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão
dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o
ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação
penal cabível”.
Vale ressaltar que a prescrição intercorrente tem natureza exclusivamente
processual e deve seguir o princípio do tempus regit actum, contando-se os prazos
previstos no novo artigo 23, §4º da Lei de Improbidade Administrativa a partir da
entrada em vigor da Lei Federal n. 14.230/2021, afastando-se as regras quanto à
diminuição dos prazos pela metade e implementação da prescrição intercorrente aos
processos em curso.
Esse foi o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em casos
análogos referentes ao Código Civil, veja-se:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
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INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. ARTIGO 200 DO CÓDIGO CIVIL. APLICABILIDADE.
RESPONSABILIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS E MATERIAIS.
RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.
ART. 932, III, DO CC. INCIDÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL.
[…] 2. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de
Justiça, atenta aos princípios da segurança jurídica e da
irretroatividade legal, firmou-se no sentido de que os
prazos reduzidos devem ser contados a partir da vigência
do novo Código Civil (11/1/2003), e não da data dos fatos
que ensejaram a ação. Precedentes. […] (STJ – AgRg no REsp
1567594, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma do STJ,
j. em 07.03.2017 – Grifo acrescido).
LOCAÇÃO. CIVIL. COBRANÇA DE ALUGUERES. PRESCRIÇÃO.
ART. 2.028 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. EXEGESE. 1. A
aplicação da lei nova, de modo a reduzir prazo prescricional
referente a situações a ela anteriores e sujeitas a um lapso
prescricional superior, disciplinado pela lei revogada,
efetivamente importará em atentado aos postulados da
segurança jurídica e da irretroatividade da lei, caso se
considere a data do fato como marco inicial da contagem do
novo prazo. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça. 2. Dessa forma, nas hipóteses em
que incide a regra de transição do art. 2.028 do Código Civil
de 2002, o termo a quo do novo prazo é o início da vigência
da lei nova, no caso 11 de janeiro de 2003, e não a data em
que a prestação deixou de ser adimplida. 3. Recurso especial
conhecido e provido. (STJ – REsp 948.600, Relª. Minª. Maria
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma do STJ, j. em 29.11.2007
– Grifo acrescido).
Assim, além da ausência de previsão expressa de retroatividade das alterações
legislativas advindas da Lei Federal n.º 14.230/21, a inexistência de evolução dos
padrões axiológicos do ordenamento jurídico brasileiro acerca da corrupção pública
desautoriza presumir pela incidência da prescrição intercorrente sobre as condutas
ímprobas praticadas antes da vigência da norma que introduziu referido instituto na
Lei de Improbidade Administrativa.
As alterações da Lei de Improbidade Administrativa, promovidas pela Lei
nº 14.230/2021, certamente promoveram indisfarçável proteção deficiente ao
direito fundamental ao governo honesto7, especialmente por meio da prescrição

7
Consoante Oliveira Júnior, “quando se afirma a existência de um direito fundamental
ao governo honesto, está-se a afirmar o direito do cidadão de que os agentes públicos,
responsáveis pelas políticas de governo, bem como pelas políticas públicas, além da
prestação dos serviços públicos, atuem em estrita observância da lei e da moral, na defesa
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intercorrente. É fácil observar que a citada inovação legislativa, ao menoscabar e
reduzir núcleos de comportamentos proibidos que, em tese, poderiam macular o
regime jurídico-constitucional de probidade administrativa expressamente previstos
na lei anterior, como também preceituar exíguo prazo de quatro anos de prescrição
intercorrente, admitiu, na seara infraconstitucional, que grande parte das disposições
contidas na Lei nº 14.230/2021 inaugurasse verdadeiro regime administrativo de
irresponsabilidade e impunidade.
Entretanto, apesar do inegável retrocesso, deve-se aplicar o entendimento
sedimentado em casos análogos pelos Tribunais Pátrios, no sentido da irretroatividade
da nova norma que altera preceitos relacionados a prazos prescricionais em processos
cíveis e administrativos, que jamais deveriam alcançar processos em curso, sob pena
de se promover a insegurança jurídica e a violação do devido processo legal muitos
juízes de forma açodada e sem pensar nas sérias consequências para a segurança
jurídica, passaram a aplicar a prescrição intercorrente de forma retroativa.
Diante deste cenário, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Agravo em
Recurso Extraordinário nº ARE 843989, por meio do relator Ministro Alexandre de
Moraes, apresentou a seguinte proposição8:
o reconhecimento da repercussão geral da matéria
constitucional, para definição de eventual (ir) retroatividade
das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação
(I) A necessidade da presença do elemento subjetivo – dolo –
para a configuração do ato de improbidade administrativa,
inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos
prazos de prescrição geral e intercorrente.
Trata-se do Tema 11999:
Tema 1199 – Definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das
disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I)
A necessidade da presença do elemento subjetivo – dolo –
para a configuração do ato de improbidade administrativa,
inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos
prazos de prescrição geral e intercorrente.
Em razão da controvérsia acerca da retroatividade da prescrição intercorrente
no âmbito da Lei 8.429/92, a Suprema Corte recomendou “o sobrestamento dos
processos em que tenha havido tal postulação com a finalidade de prevenir juízos
do interesse público, abstendo-se de patrocinar interesse pessoal (ou de terceiro a quem
queira beneficiar) perante a administração pública”. (OLIVEIRA JÚNIOR, 2020, p. 180).
8
Disponível
em:
<https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/
verPronunciamento.asp?pronunciamento=9725030>. Acesso em 29/04/2022.
9
Disponível em: <https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14758588/peticao-pet1199-sp-stf>. Acesso em 29/04/2022.
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conflitantes.”10
Nesse contexto, não obstante o princípio da retroatividade da lei mais benéfica
seja aplicável ao âmbito do Direito Administrativo Sancionador, é questionável a opção
legislativa de aplicar tal modalidade ao microssistema da improbidade administrativa,
bem como, ainda que se entenda cabível, é necessário compatibilizá-la com a proteção
contra o retrocesso legislativo (consoante dispõe o artigo 65, nº 2, da Convenção
de Mérida) e com a regra da proporcionalidade, especialmente sob a vertente da
proteção insuficiente dos direitos fundamentais, dentre os quais se inclui a proteção
ao direito fundamental à probidade administrativa.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente investigação analisou a inserção do instituto da prescrição
intercorrente no âmbito da Lei n. 8.249/92 sob a luz dos princípios constitucionais
da vedação ao retrocesso e da proporcionalidade em sua vertente da proibição da
proteção insuficiente de um direito fundamental.
A partir do exposto foi possível demonstrar que ao editar a Lei n. 14.230/2021
o legislador ignorou a construção doutrinária e jurisprudencial consolidada ao longo
da vigência da antiga redação da Lei n. 8.429/92, selecionando arbitrariamente
modificações que beneficiaram a classe política em detrimento de direitos
fundamentais que são a base da República Federativa do Brasil.
A pesquisa revelou que a previsão de prescrição intercorrente, proveniente
da Lei 14.230/2021, representa um significativo retrocesso na proteção ao direito
fundamental à probidade administrativa por meio da violação de diversos pilares do
Estado Democrático de Direito, sendo que, para além da supressão da eficácia do
art. 37, §4º, da CF, a aplicação a prescrição intercorrente no âmbito da improbidade
administrativa manifesta afronta à segurança jurídica e à proporcionalidade, na
dimensão da proibição da proteção deficiente ao direito fundamental à probidade e
retrocesso no microssistema de combate à corrupção.
Ademais, a aplicação retroativa das regras da prescrição intercorrente para
processos já instaurados antes da entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021, com
base no reconhecimento da aplicação dos princípios constitucionais do direito
administrativo sancionador, constitui-se em equívoco do legislador que não observou
as regras do Estado de Direito e invadiu competências inerentes ao sistema do direito,
o que resultou em uma corrupção sistêmica.
A previsão deste instituto não possui fundamentação suficiente ou justificativa
idônea para sua implementação, passando a integrar a Lei 8.429/92 de maneira seletiva
com o evidente intuito de beneficiar o agente ímprobo e representa um retrocesso na
proteção à probidade administrativa, implicando na extinção de inúmeras ações que
versam sobre improbidade administrativa diante de sua elevada complexidade que
demanda igualmente elevado lapso temporal para a produção das provas necessárias
na fase de conhecimento, violando a Constituição Federal e a Convenção de Mérida.
Assim, verifica-se que o instituto da prescrição intercorrente é incompatível
10
Disponível em: <https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1450259946/recursoespecial-resp-1979319-df-2022-0000702-6>. Acesso em 29/04/2022.

322

MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume III

com o processo de conhecimento previsto pela lei de improbidade administrativo,
bem como os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador não
são compatíveis com a natureza do bem jurídico tutelado (probidade administrativa),
sob pena de violação dos princípios constitucionais da vedação do retrocesso e da
proibição da proteção insuficiente, sendo as modificações legislativas objeto desse
estudo violadoras da Constituição Federal e da Convenção de Mérida.
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O NE BIS IN IDEM PENAL E PROCESSUAL EM FACE À SANÇÃO
ADMINISTRATIVA
Jussara Schmitt Sandri1
RESUMO: Dentre os princípios fundamentais de Direito Penal que balizam a

proteção de bens jurídicos, o ne bis in idem se apresenta nas vertentes material e
processual, fundamentado em preceitos tanto constitucionais quanto penais. No
presente estudo discute-se o ne bis in idem nesta perspectiva principiológica e como
eventual possibilidade de arguição na hipótese de multiplicidade de sanções, mormente
em casos de responsabilização ambiental, tendo em vista a sobreposição de sanções
administrativas e penais sobre um mesmo fato. Na metodologia empregada optou-se
pela abordagem dedutiva, tendo como procedimentos de pesquisa o bibliográfico e
o documental, sendo abordados conceitos, históricos e aspectos fundamentais do ne
bis in idem.
Princípio; ilícitos ambientais;
sancionador; limitações ao poder sancionador.
PALAVRAS-CHAVE:

direito

administrativo

INTRODUÇÃO

O Direito Penal é alicerçado em princípios fundamentais, que balizam a proteção
de bens jurídicos. Um destes princípios é o ne bis in idem, que veda a multiplicidade de
punições sobre um mesmo fato. Neste contexto se apresenta o objetivo da presente
pesquisa, que é analisar o princípio ne bis in idem nas perspectivas Penal e Processual
e em face à sanção administrativa.
Para atingir este propósito, após uma breve análise principiológica do ne bis in
idem sob o viés Constitucional e Penal, são apresentadas algumas denominações e
características pertinentes ao princípio nas vertentes material e processual. Dando
seguimento à pesquisa, é abordada a multiplicidade de sanções, que se manifesta
quando mais de uma autoridade está legitimada a processar e punir um determinado
e único fato.
Na sequência perquire-se a (im)possibilidade de um agente que já respondeu
injustamente por um crime, cometer este mesmo crime e furtar-se à justiça valendose do ne bis in idem. Por fim, indicam-se algumas implicações práticas do ne bis in idem
em face ao Direito Administrativo e Penal, com a apresentação de julgados em âmbito
nacional e internacional. Para isto, serão discutidas hipóteses de responsabilização,
sobretudo ambiental, tendo em vista a previsão de sobreposição de sanções
administrativas e penais sobre um mesmo fato.
A questão que fundamenta o presente ensaio, portanto, é o princípio ne bis
in idem nas perspectivas penal e processual em face à sanção administrativa, por
meio de uma metodologia empregada mediante abordagem dedutiva, tendo como
1
Doutoranda em Direito (FADISP). Mestra em Ciências Jurídicas (UNICESUMAR).
Especialista em Direito e Políticas Públicas (UNIOESTE). Professora efetiva no Instituto Federal
do Paraná, Campus Paranaguá
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procedimentos de pesquisa o bibliográfico e o documental, sendo abordados
conceitos, históricos e aspectos fundamentais para a discussão do tema proposto.
1. ASPECTOS PRINCIPIOLÓGICOS PENAIS E CONSTITUCIONAIS DO NE BIS IN IDEM

O Direito Penal possui princípios basilares que norteiam a proteção de bens
jurídicos, conforme leciona Prado: “O pensamento jurídico moderno reconhece
que o escopo imediato e primordial do Direito Penal radica na proteção de bens
jurídicos – essenciais ao indivíduo e à comunidade –, norteada por princípios penais
fundamentais.” (2019a, p. 82), uma vez que estes princípios se mostram essenciais no
contexto do Estado de Direito Constitucional.
Considerando que o bem jurídico é o foco da tutela penal, embasada em
princípios penais fundamentais, há que se considerar que o conceito de bem jurídico
não se confunde com o conceito de bem. Em sentido estrito, bem corresponde a
um objeto que possui determinado valor para o ser humano, em toda e qualquer
sociedade. Nesta perspectiva, o bem jurídico é um objeto cuja importância para o ser
humano se demonstra tão válida que é necessário tutelá-lo juridicamente a fim de
protegê-lo. (PRADO, 2019a, p. 19).
Deste modo, a tutela penal da proteção ao bem jurídico deve estar respaldada
pela Constituição Federal, atendendo inclusive aos princípios constitucionais,
sobretudo o da intervenção mínima, por meio do qual o Direito Penal deve configurarse como a ultima ratio:
[...] a ameaça de uma pena criminal, como a mais grave das
sanções, apenas entra em cena quando regulações menos
gravosas não se mostrem suficientes. O assim caracterizado
princípio da subsidiariedade, como máxima de limitação
do direito penal, está no mesmo plano de que o princípio
da proteção de bens jurídicos e possui significado políticocriminal no mínimo de mesma importância. (ROXIN, 2014, p.
84).
Nessa esteira, o Direito Penal só deve ser invocado na hipótese de a tutela do
bem por outros ramos do Direito ter se mostrado ineficaz, tendo em vista a gravidade
da conduta que lesiona ou que coloca em risco de lesão os bens jurídicos:
Daí ser importante a congruência entre o bem penalmente
tutelado e os valores fundamentais. Em termos constitucionais,
a desproporcionalidade – entre bem jurídico e espécie/medida
da pena – encontra seu veto nos preceitos que amparam a
justiça e a igualdade em sentido substancial. (PRADO, 2019a,
p. 107).
Seguindo o entendimento de Cerezo Mir: “El delito es, pues, desde el punto de
vista material, una conducta que lesiona o pone en peligro un bien jurídico y constituye
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una grave infracción de las normas de la Ética-social o del orden político o económico
de la sociedad”2(2007, p. 35).
Desta feita, o bem jurídico é o objeto da tutela penal, na medida em que se trata
de uma “[...] relação de disponibilidade de uma pessoa com um objeto, protegida
pelo Estado, que releva seu interesse mediante normas que proíbem determinadas
condutas que afetam, aquelas que são expressadas com a tipificação dessas condutas.”
(ZAFFARONI, 1982, p. 238).
Então, os princípios penais limitam a atuação do Estado, evitando a utilização
arbitrária ou em excesso de meios tão graves, como a definição de crimes e cominação
de sanção, de maneira a resguardar os direitos e garantias fundamentais. Ademais,
[...] o direito penal atual como um direito de garantias,
cuja aplicação surge calcada em uma série de princípios
irrenunciáveis, tais como o de legalidade (reserva legal,
irretroatividade, taxatividade, ne bis in idem), o de
proporcionalidade (idoneidade, necessidade, exclusiva
proteção de bens jurídicos, intervenção mínima subsidiariedade, fragmentariedade -, proporcionalidade
em sentido estrito), e culpabilidade (personalidade das
penas, responsabilidade subjetiva, responsabilidade pelo
fato, imputação pessoal), à luz do marco constitucional
característico do modelo de Estado social, democrático e de
direito. (CRESPO, 2004, p. 354).
Neste contexto, Prado esclarece que “Tais princípios, que se encontram em
sua maioria albergados quase sempre, de forma explícita ou implícita, no texto
constitucional, formam por assim dizer o núcleo gravitacional, o ser constitutivo do
Direito Penal.” (2019a, p. 107), de maneira que a interpretação conforme a Constituição
é conditio sine qua non para nortear o direito subjetivo de o Estado punir.
Alguns destes princípios são: Princípio de legalidade ou de reserva legal;
Princípio de dignidade da pessoa humana; Princípio de culpabilidade; Princípio
de exclusiva proteção de bens jurídicos; Princípios de intervenção mínima e de
fragmentariedade; Princípios de pessoalidade e de individualização da pena; Princípio
da proporcionalidade; Princípio de humanidade; Princípio de adequação social;
Princípio de insignificância; Princípio de segurança jurídica e Princípio de ne bis in
idem. (PRADO, 2019a, p. 81 - 114).
Dentre estes princípios, destaca-se o princípio de ne bis in idem, foco do presente
estudo, que se refere à limitação ao Poder Público de processar ou condenar alguém
duas ou mais vezes pelo mesmo fato.
Segundo Araújo e Rosa, tal princípio “[...] não possui previsão constitucional
expressa, embora seja reconhecido, de modo implícito, como decorrência direta

2
Em tradução livre: “O crime é, portanto, do ponto de vista material, uma conduta que
lesa ou põe em risco um direito jurídico e constitui infração grave às normas de Ética Social
ou à ordem política ou econômica da sociedade.”
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dos princípios da legalidade, da tipicidade e do devido processo legal no texto da
Constituição Federal de 1988.” (ARAÚJO; ROSA, 2012, n.p.).
Por outro lado, Osório esclarece os elos do princípio ne bis in idem, o qual,
segundo o autor, “[...] está constitucionalmente conectado às garantias da legalidade,
proporcionalidade e, fundamentalmente, ao devido processo legal, implicitamente
presente, portanto, no texto da CF/88”. (OSÓRIO, 2010, p. 271).
Ainda que não esteja previsto expressamente na Constituição, não se pode
olvidar que “O primeiro nascedouro do postulado é o princípio da legalidade, artigo
5º, inciso XXXIX, da Carta Magna, que prevê que não há crime sem lei anterior que
o defina, nem pena sem prévia cominação legal.”, conforme esclarecem Cordeiro e
Gominho (2018, n.p.). Perpassando o princípio da legalidade, num viés processual,
“[...] afirma-se que o princípio ne bis in idem está inserido na cláusula pétrea que
garante a intangibilidade da coisa julgada (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição
Federal).” (CORDEIRO; GOMINHO, 2018, n.p.). Tal como cláusula pétrea e reconhecido
como um direito fundamental, denota-se que:
Após a Constituição de 1988, com o deslocamento dos
Direitos e Garantias Fundamentais para o epicentro do
ordenamento jurídico brasileiro, o princípio do ne bis in
idem adquiriu natureza de direito fundamental. Trata-se de
direito fundamental igualmente não só aqueles formalmente
insertos na Constituição, mas aqueles que possuem conteúdo
materialmente constitucional, [...]. (BOTELHO, 2017, n.p).
Por outra perspectiva, Prado admoesta que “[...] a base constitucional do
princípio ne bis in idem, alvo de intensa controvérsia na doutrina espanhola, não
é questão discutida tanto na doutrina quanto na jurisprudência brasileiras [...]”,
acrescentando, o autor, que “O Código Penal brasileiro faz referência indireta à
matéria em exame quando versa sobre a pena cumprida no estrangeiro (art. 8.º, CP)
e a detração (art. 42, CP).” (PRADO, 2019a, p. 112).
No âmbito da legislação penal internacional, do mesmo modo observamse diversas e “[...] importantes manifestações relativas ao postulado do ne bis in
idem. Assim, por exemplo, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto
de São José da Costa Rica, ratificado no Brasil pelo Decreto 678, de 1992.” (PRADO,
2019a, p. 112). De forma reflexa, denota-se que “[...] é possível depreender a vigência
do princípio do ne bis in idem no Brasil também através do Pacto Internacional sobre
Direitos Civis e Políticos que foi ratificado através do Decreto n. 592/92”. (KASSADA;
CARVALHO, 2017, n.p.).
Nesse diapasão e considerando que “[...] a política criminal não é privativa
ou exclusiva de cada Estado, mas que requer também cooperação internacional e
unificação de políticas” (HERMIDA, 2006, n.p.), discute-se o princípio na esfera da Corte
Penal Internacional, que tem como objetivo “[...] lograr a prevenção, o julgamento e,
se for o caso, a punição dos crimes mais graves contra a Comunidade Internacional”
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(HERMIDA, 2006, n.p.), cujo Estatuto3, conforme prossegue Hermida, “[...] regula um
sistema de julgamento penal internacional.” (2006, n.p.).
No que se refere à competência em razão da matéria da Corte Penal Internacional,
há um cuidado especial com relação ao princípio ne bis in idem, conforme esclarece
Hermida: “[...] a competência objetiva alcança fatos delitivos tipificados no Estatuto
(princípio da legalidade penal), que eram puníveis no momento de sua prática
(princípio da irretroatividade penal) e que não tenham sido objeto de julgamento
(princípio do ne bis in idem).” (2006, n.p.).
Diante disso, para que esteja caracterizado bis in idem, é necessário que se
configure concomitantemente “[...] o mesmo fato (eadem res), um mesmo sujeito
(eadem persona) e uma mesma causa de pedir (eadem causa petendi), qual seja,
a pretensão de se impor uma sanção de conteúdo punitivo como resposta a uma
infração à lei.” (ROIG, 2018, p. 117).
Aliás, o ne bis in idem é tratado no contexto do princípio da legalidade, ao lado
de outros princípios como da legalidade penal e da irretroatividade, especificamente
no art. 20 do Estatuto da Corte Penal Internacional “[...] como a impossibilidade de se
processar alguém em razão de fatos constitutivos dos crimes tipificados no Estatuto
com respeito aos quais já houvesse sido condenado ou absolvido (art. 20.1 e 2).”
(HERMIDA, 2006, n.p.).
Tendo sido discutidos estes aspectos principiológicos penais e constitucionais
do ne bis in idem, passa-se a analisar, na sequência, a questão do ne bis in idem nas
perspectivas penal e processual.
2. NE BIS IN IDEM PENAL E PROCESSUAL

O princípio ne bis in idem possui abrangência tanto material quanto processual,
ou seja, “É postulado essencialmente de natureza material ou substancial – conteúdo
material relativo à imposição de pena –, ainda que se manifeste também no
campo processual ou formal, quando diz respeito à impossibilidade das persecuções
múltiplas.” (PRADO, 2019a, p. 110).
Para Nucci, este princípio significa que “[...] ninguém deve ser processado e punido
duas vezes pela prática da mesma infração penal.” O Autor prossegue, explicando que
“Se não há possibilidade de processar novamente quem já foi absolvido, ainda que
surjam novas provas, é lógico não ser admissível punir o agente outra vez pelo mesmo
delito.” (NUCCI, 2019, p. 204). Isto porque,
Tem-se definido no direito interno o princípio do ne bis in idem,
sobretudo, a partir do século XX, sob uma dúplice vertente: de
um lado, um princípio de natureza processual, proibitivo de
renovação de processos ou julgamentos pelos mesmos fatos;
por outro lado, um princípio de direito material, segundo
o qual ninguém deve ser apenado mais de uma vez pelos

3
Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, recepcionado pelo Brasil por meio
do Decreto 4.388/2002.

329

MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume III

mesmos fatos. (BOTELHO, 2017, n.p.).
Para Prado, “[...] constitui infranqueável limite ao poder punitivo do Estado.
Por meio dele procura-se impedir mais de uma punição individual – compreendendo
tanto a pena como a agravante – pelo mesmo fato (a dupla punição pelo mesmo
fato).” (PRADO, 2019a, p. 110).
Ademais, “As circunstâncias agravantes, quando presentes, devem ser
obrigatoriamente apreciadas pelo magistrado na segunda fase de aplicação da pena,
salvo se constituírem ou qualificarem o crime - o contrário implicaria manifesto bis in
idem.” (PRADO, 1999, p. 581).
De acordo com Mello, referido princípio “[...] impede a Administração Pública de
impor uma segunda sanção administrativa a quem já sofreu, pela prática da mesma
conduta, uma primeira [sanção].” (MELLO, 2007, p. 210). Neste diapasão, Botelho
esclarece que há:
[...] uma dupla função de limitação e legitimação dos bens
jurídicos penais, sempre observando o princípio da ultima
ratio. Segundo este princípio, o direito penal, por constituir
a arma mais interventora na liberdade individual, deve ser o
último recurso utilizado pelo Estado. (BOTELHO, 2017, n.p.).
Ao tratar das características do ne bis in idem, Prado assevera que este princípio
implica na “[...] concorrência da denominada tríplice identidade entre sujeito (identidade
subjetiva ou de agentes), fato (identidade fática) e fundamento (necessidade de se
evitar a dupla punição, quando o desvalor total do fato é abarcado por apenas um dos
preceitos incriminadores).” (PRADO, 2021, p. 97).
O autor prossegue, explicando que “[...] do ponto de vista substancial, o referido
princípio traduz a proibição de sancionar ou punir alguém duas ou mais vezes pelo
mesmo fato, e de que ninguém pode ser processado e julgado duas vezes pelo mesmo
fato (aspecto formal).” (PRADO, 2019a, p. 111). A Corte Penal Internacional, por sua
vez, reconhece:
[...] o efeito negativo da coisa julgada ou o princípio do ne
bis in idem, com o qual, do ponto de vista material, garantese aos cidadãos o conhecimento antecipado do conteúdo
da reação punitiva ou sancionadora de um Estado, e se
salvaguarda a necessária proporcionalidade em seu exercício,
pelo que seu reconhecimento está diretamente vinculado com
as exigências dos princípios da legalidade e de segurança
jurídica. (HERMIDA, 2006, p. 846).
Ademais, na perspectiva processual “[...] impede-se a duplicidade de processos
com um mesmo objeto, pelo que constitui uma projeção conjunta dos princípios da
legalidade e de presunção de inocência, e é parte indispensável de um processo com
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todas as garantias.” (KASSADA; CARVALHO, 2017, n.p.).
Aliás, Mendes e Branco, ao tratarem da doutrina do direito adquirido na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especificamente quanto à coisa julgada,
os autores apresentam, dentre alguns pronunciamentos relevantes, o seguinte:
O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico
no sentido de que a falta grave cometida pelo sentenciado
durante o cumprimento de pena implica a perda dos dias
remidos, conforme determinação do art. 127 da Lei de
Execuções Penais, sem que isso signifique bis in idem ou
violação a direito adquirido. Em razão desse entendimento
consolidado, a Suprema Corte editou a Súmula Vinculante
9, com o seguinte teor: “O disposto no artigo 127 da Lei n.
7.210/1984 (Lei de Execução Penal) foi recebido pela ordem
constitucional vigente, e não se lhe aplica o limite temporal
previsto no caput do artigo 58”. (MENDES, BRANCO, 2021, p.
777).
Vale observar, por outro lado, que, inobstante o aspecto processual do ne bis in
idem tenha uma estreita relação com sua vertente material, tendo em vista que, ao
impedir que a mesma pessoa se sujeite a dois processos em relação ao mesmo fato,
[...] obsta também, por consequência, a incidência de uma
segunda sanção - traz consigo um conteúdo autônomo. Com
efeito, no caso, por exemplo, de um sujeito ser absolvido
em uma das esferas sancionadoras do Estado (e, portanto,
mesmo sem a imposição de sanção), este estará impedido de
iniciar um novo processo em face dos mesmos fatos sob igual
fundamento em desfavor da pessoa, seja ela física ou jurídica.
(KASSADA; CARVALHO, 2017, n.p.).
Diante disto, para a aplicação do princípio ne bis in idem devem concorrer,
simultaneamente, a identidade de sujeito, a de fato e a de fundamento, pois do
contrário, ou seja, se não se tratar do mesmo agente, por exemplo, ainda que se trate
do mesmo fato e do mesmo fundamento, não há que se cogitar a proibição de dupla
condenação, uma vez que o princípio possui tanto natureza penal (ao impedir novas
punições pelos mesmo fatos), quanto natureza processual (ao vedar a renovação de
processos ou de julgamentos pelos mesmos fatos).
Considerando esse princípio de que ninguém deve ser processado e punido
duas vezes pela prática de um mesmo crime, poderia um agente que respondeu
injustamente por um crime, cometer este mesmo crime valendo-se do ne bis in idem
para furtar-se à justiça? É o que veremos no capítulo a seguir.

331

MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume III

3. A (IM)POSSIBILIDADE DE UM CRIME SER COMETIDO SOB O ARGUMENTO DO NE BIS IN
IDEM ANTE CONDENAÇÃO PRÉVIA E INJUSTA POR ESTE MESMO CRIME

Ora, como visto alhures, o princípio do ne bis in idem demanda identidade de
agente, de fato e de fundamento. Na perspectiva do Direito Penal, “[...] a identidade
fática deve ser obtida por meio da análise do tipo penal em seu conjunto, e não de
seus elementos individualmente considerados.” (PRADO, 2019a, p. 111).
Em matéria penal, porém, o instituto da coisa julgada adquire contornos
fundamentais e ampliados, consagrando-se a proibição de dupla persecução penal,
como um direito à unicidade de (re)ação do Estado contra a mesma pessoa, com base
nos mesmos fatos e nos mesmos fundamentos. Demais disso, a Segunda Turma do
STF julgou em 2019, caso que discutia se o direito de não ser processado duplamente
por fatos já julgados aplicar-se-ia também em âmbito internacional. No caso concreto,
segundo Mendes e Branco, foi reconhecida, desde as instâncias inferiores, a identidade
de fatos já processados e punidos na Suíça e agora processados em nova investigação
no Brasil, sob o argumento de que a lavagem de dinheiro teria ocorrido em ambos
os países, o que permitiria a aplicação dos artigos 5º, que trata da questão relativa
à territorialidade, e artigo 8º do Código Penal, que estabelece: “A pena cumprida no
estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas,
ou nela é computada, quando idêntica”, conforme elucidam os autores. (MENDES;
BRANCO, 2021, p. 1372-1373).
Seguindo nesta mesma esteira, porém, em seara nacional, Cordeiro e Gominho
indicam algumas situações em que o ne bis in idem é comumente arguido:
[...] a começar pela mais comum delas, quando dois tipos
penais diferentes acabam punindo a mesma conduta. Como
exemplo claro, o crime de lesão corporal está embutido no
crime de homicídio, pois, para se matar é necessário lesionar
de alguma forma a vítima. Não poderia o magistrado, a fim
de imprimir maior rigor à punição, punir o agente com base
nas penas dos dois tipos penais em questão, tendo em vista
que um absorve o outro, ou melhor, o segundo pressupõe
naturalmente o primeiro. (CORDEIRO; GOMINHO, 2018, n.p.).
Isto porque “Esse princípio serve de base à aplicação das normas penais, em
especial ao concurso de normas, sem deixar de lastrear também o concurso de
delitos.” (PRADO, 2021, p. 97). Ademais, “[...] na aferição da pena não se pode levar
em consideração o crime de perigo que é pressuposto para o cometimento de crime
que resulta no dano, sob pena de séria inconstitucionalidade.” (CORDEIRO; GOMINHO,
2018, n.p.).
Por outro viés, eventualmente, pode ocorrer que as circunstâncias agravantes
e atenuantes já estejam previstas como elementares do tipo penal, qualificadora ou
privilegiadora, e causa de aumento ou diminuição de pena. Nessas hipóteses, segundo
o entendimento de Avena, não poderão ser consideradas na segunda fase do cálculo
da pena pelo juiz, sob pena de bis in idem. (AVENA, 2018, p. 209).
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Neste mesmo sentido, Prado adverte que “Por meio dele [ne bis in idem] procurase impedir mais de uma punição individual – compreendendo tanto a pena como a
agravante.” (PRADO, 2019a, p. 110).
Outra situação ocorre quando se leva em consideração,
no cálculo de fixação da pena, exatamente as mesmas
circunstâncias nas diferentes fases de individualização. V.g., no
homicídio praticado contra idoso (pessoa com mais de
sessenta anos), não pode o juiz aplicar a causa de aumento
de pena do artigo 121, § 4º, do Código Penal, depois fixar a
pena-base de forma mais elevada por entender que o acusado
tem personalidade covarde (artigo 59) em virtude de ter
matado um idoso, e, ainda, agravar a pena na terceira fase de
individualização (artigo 61, II, h), pois estaria fazendo recair
três vezes a pena imposta sobre o mesmo fato. (CORDEIRO;
GOMINHO, 2018, n.p.).
Aliás, segundo esclarecem os autores, “O mesmo se deve levar em consideração
para o caso da reincidência, tendo o Superior Tribunal de Justiça fixado súmula4 neste
sentido.” (CORDEIRO; GOMINHO, 2018, n.p.).
Importa ressaltar, nesta linha de pensar, que “A coisa julgada tem efeito positivo
e negativo: positivo no sentido de constituir verdade jurídica e negativo porque
determina a impossibilidade de que se produza um novo pronunciamento sobre o
tema.” (BOTELHO, 2017, n.p.).
Diante disso, denota-se a impossibilidade de um agente que já respondeu
injustamente por um crime, cometer este mesmo crime e furtar-se à justiça sob o
argumento do ne bis in idem, pelo qual “[...] impede-se que por um mesmo crime se
puna duas vezes, em concordância com o princípio da proporcionalidade entre infração
e sanção.” (BOTELHO, 2017, n.p.). Essa adequação não se refere à possibilidade ou
mesmo à permissão de ser cometido o mesmo crime pelo qual o agente já respondeu
e cumpriu pena, ainda que injustamente.
Neste diapasão, convém trazer à tona o entendimento de Prado, que ao tratar
da Teoria dos Fins da Pena, assevera que
[...] a justificação da pena envolve a prevenção geral e
especial, bem como a reafirmação da ordem jurídica, sem
exclusivismos. Não importa exatamente a ordem de sucessão
ou de importância. O que deve ficar patente é que a pena
é uma necessidade social - ultima ratio legis, mas também
indispensável para a real proteção de bens jurídicos, missão
primordial do direito penal. De igual modo, deve ser a pena,
sobretudo em um Estado constitucional e democrático, sempre
4
Súmula 241 do STJ: “A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância
agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial.” (BRASIL, 2000, p. 101).
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justa e necessária, inarredavelmente adstrita à culpabilidade
(princípio e categoria dogmática) do autor do fato punível.
(PRADO, 2004, p. 143).
Assim, “[...] leva ao legislador a qualificar o delito dentro de um determinado
nível de gravidade fixando sanções proporcionais a tal qualificação, dentro dos quais
atuam os critérios de graduação. Uma vez determinada a sanção pelo juiz, a reação
punitiva se esgota.” (BOTELHO, 2017, n.p.).
Diante disto, não só carece do devido amparo legal, mas a hipótese aventada
é descabida e absurda a pretensão de valer-se do ne bis in idem para cometer
determinado crime, pelo qual o agente já havia respondido injustamente. Aliás, neste
ponto do presente estudo, convém ressaltar que:
Ao princípio do ne bis in idem (proibição de dupla punição),
tradicionalmente reconhecido no âmbito de um aparato
sancionador de mesma natureza ou de um mesmo ramo
do direito, tem sido atribuída vigência também entre
infrações de naturezas jurídicas distintas, como as do Direito
Administrativo e as do Direito Penal. (BOTELHO, 2017, n.p.).
Surge, então, a questão relativa à persecução advinda de diferentes ramos do
Direito, com natureza jurídica distinta, mas que buscam a punição sobre o mesmo fato,
tal como ocorre no Direito Penal e Direito Administrativo, conforme será analisado a
seguir.
4. O NE BIS IN IDEM E A MULTIPLICIDADE DE SANÇÕES

De acordo com a lição de Prado, outra faceta “[...] de indiscutível transcendência
é a relativa à incidência de sanções penais e administrativas a um determinado e
único fato.” (PRADO, 2019a, p. 112).
Considerando a vedação de dupla punição quando ocorrer a tríplice identidade
de agente, fato e fundamento, tanto na perspectiva penal quanto processual, surge a
discussão acerca da incidência de múltiplas sanções a um determinado e único fato,
tendo em vista que “No direito atual, não é raro que um indivíduo (ou uma pessoa
jurídica) que pratica uma conduta ilícita venha a ser processado e punido por mais
de uma autoridade devido a uma mesma ação antijurídica.” (TEIXEIRA; ESTELLITA;
CAVALI, 2018, n.p.), sobretudo “[...] no que se refere à admissibilidade ou não da
sobreposição concomitante de sanção administrativa e penal no âmbito dos ilícitos
ambientais praticados por pessoas jurídicas.” (KASSADA; CARVALHO, 2017, n.p.).
Estas situações em que mais de uma autoridade está legitimada a processar e
punir por um mesmo fato, suscitam discussões, pois se opera verdadeira sobreposição
de sanções. Aliás, “Nos Estados Unidos, essa política de sobreposição de sanções foi
alcunhada de piling on, numa referência ao termo utilizado no futebol americano
quando os jogadores saltam uns sobre os outros, formando uma pilha sobre um único
oponente já neutralizado.” (KASSADA; CARVALHO, 2017, n.p.).
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Neste passo importa ressaltar, contudo, que o princípio ne bis in idem:
[...] veda a dupla aplicação concreta de sanções pelo mesmo
fato com base no mesmo fundamento em face da mesma
pessoa – seja ela física ou jurídica -, mas não impede que
um mesmo fato seja duplamente valorado pelo legislador e
que este, por questão de razoabilidade e motivação, possa
entender pela dupla necessidade de tutela (administrativa e
penal) do mesmo bem jurídico (no caso, o ambiente) em face
de uma determinada prática infracional, desde que seja por
fundamentos distintos. (KASSADA; CARVALHO, 2017, n.p.).
Nesse contexto, Prado adverte que “A distinção material entre o ilícito penal e o
administrativo é crucial no que diz respeito à aplicação do ne bis in idem às respectivas
sanções.” (PRADO, 2019a, p. 112).
A problemática se agrava na medida em que “[...] não são raras situações nas
quais se verifica uma acumulação de sanções de naturezas administrativa e penal
baseadas numa mesma conduta”, conforme admoestam Teixeira, Estellita e Cavali,
(2018, n.p.), que prosseguem:
[...] é possível que uma conduta ilícita no âmbito do mercado de
capitais constitua, a um só tempo, uma infração administrativa
e um crime contra o mercado de capitais, conforme a Lei
6.385/76. Essa situação suscita uma série de dúvidas. É
possível a punição desse mesmo fato pela CVM [Comissão
de Valores Mobiliários] e pelo Poder Judiciário? A simples
existência de um processo penal é suficiente para barrar a
continuidade do processo administrativo? Ou a existência
do processo administrativo impede o prosseguimento da
persecução penal? Caso somente se admita a punição numa
das esferas, qual(is) o(s) critério(s) que orienta(m) a decisão
sobre o caminho a ser seguido? A quem compete essa
decisão? Caso sejam admitidas a sobreposição de processos
administrativo e penal e a cumulação das respectivas sanções,
deve haver algum mecanismo de compensação entre elas?
Aplica-se (analogicamente) o disposto na nova redação do
art. 22, § 3º, da LINDB (Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro – Decreto-Lei 4.657/1942): “As sanções aplicadas
ao agente serão levadas em conta na dosimetria das demais
sanções de mesma natureza e relativas ao mesmo fato”?
(TEIXEIRA; ESTELLITA; CAVALI, 2018, n.p.).
Até porque, na Constituição Federal, “[...] em matéria ambiental, no seu artigo
225, § 3º, há a possibilidade de responsabilidade administrativa e penal da pessoa
jurídica quanto à prática de atos considerados lesivos ao meio ambiente.” (TEIXEIRA;
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ESTELLITA; CAVALI, 2018, n.p.).
A propósito disto, é oportuno perquirir, ainda que brevemente, acerca da seguinte
situação: a Lei 13.655/2018, teria permitido e, portanto, oficializado o princípio do ne
bis in idem no sistema jurídico brasileiro?
Apesar de o legislador brasileiro perpetuar sua inação no
trato da matéria, em certos momentos, anda para trás,
trazendo previsões legais puramente retrógradas, que se
afastam da melhor técnica, pois fortificam o bis in idem em
preposições em que o perigo reside nos detalhes, tal como do
novel artigo 22, § terceiro da Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro, acrescentado pela Lei n.º 13.655/2018, que,
na prática, legitima o bis in idem na aplicação de sanções a
gestores e servidores públicos, embora com restrições. (DIAS
JÚNIOR; LIMA, 2021, p. 101-102).
Os autores prosseguem, advertindo que na legislação infraconstitucional
percebe-se uma sucessão de perdas de oportunidades para o tratamento legislativo
do assunto ne bis in idem, especialmente em seu aspecto material. Os autores indicam
a Lei n.º 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) e a Lei n.º 13.655/2018 (Lei da Segurança
e Eficiência na Administração Pública), nas quais, “[...] a despeito da proximidade e
o interesse temático, não foi levada adiante pelo legislador qualquer preocupação
em disciplinar suficiente e adequadamente a matéria, especialmente no âmbito do
direito administrativo sancionador.” (DIAS JÚNIOR; LIMA, 2021, p. 103-104).
Nesse diapasão, é importante apresentar o entendimento de Prado, que
esclarece: “[...] a autoridade sancionadora penal e a administrativa integram o ius
puniendi estatal geral, independentemente de se considerar a distinção entre ilícitos
penais e administrativos como qualitativa ou meramente quantitativa.” (PRADO,
2019a, p. 112). Contudo,
[...] o princípio do ne bis in idem proíbe o exercício do ius
puniendi em face dos mesmos fatos e fundamentos. A
perspectiva processual é a mais evidente consequência do
princípio, em razão da coisa julgada formal e material. No
entanto, o direito à unicidade de julgamento na perspectiva
do cidadão pautado no princípio da dignidade humana deverá
ser o fundamento do princípio. (BOTELHO, 2017, n.p.).
Nessa linha de pensar, Arêdes esclarece que inobstante a teoria da autonomia e
da independência das esferas penal e administrativa já não tenha a mesma aceitação
em diversos sistemas jurídicos, observa-se no Brasil, que a doutrina majoritária e a
jurisprudência ainda sustentam a autonomia quase absoluta entre as instâncias penal
e administrativa geral. (ARÊDES, 2018, p. 216). Por outro vértice, Kassada e Carvalho
advertem:
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Essa delimitação de critérios deve ir além dos genuinamente
formais, ultrapassando a ideia de que a resposta jurídica
no âmbito administrativo se dá por uma autoridade
administrativa através da imposição de uma penalidade e
que, no âmbito penal, a imposição de uma resposta jurídica
se concretiza pela autoridade judicial através da imposição
de uma pena. (KASSADA; CARVALHO, 2017, n.p.).
Assim, pode-se considerar a tutela jurídica do meio ambiente, que “[...] é dada
por um conhecimento de interdisciplinaridade, possuindo responsabilidade por
danos ambientais, tais quais: cível, administrativo e penal.” (CARDOSO; RODRIGUES,
2016, n.p.). Neste diapasão também podem ser elencadas questões pertinentes ao
mercado de capitais, cujas
[...] conclusões atingidas da CVM, no exercício de suas
atribuições, sobre a comprovação da ocorrência de uma
determinada conduta – v.g., a disseminação de uma
informação falsa – não tem de ser seguidas obrigatoriamente
pelo Poder Judiciário, no âmbito do processo penal. Contudo,
essa questão de índole processual não se confunde com e
não resolve o problema do possível cúmulo sancionatório.
(TEIXEIRA; ESTELLITA; CAVALI, 2018, n.p.).
Diante disto, o processo judicial será, então, o meio hábil para o levantamento
da infração, “[...] possuindo na esfera penal consequências de limitação da liberdade,
perda de bens, entre outros; quanto que na esfera do direito administrativo, as
penalidades serão seguidas de formas administrativas.” (CARDOSO; RODRIGUES,
2016, n.p.).
No que tange ao Direito Ambiental, insta ressaltar que o princípio ne bis in idem
não tem a prerrogativa de impedir que um mesmo fato seja duplamente valorado pelo
legislador e que este, sob a égide da “[...] razoabilidade e motivação, possa entender
pela dupla necessidade de tutela (administrativa e penal) do mesmo bem jurídico (no
caso, o ambiente) em face de uma determinada prática infracional, desde que seja
por fundamentos distintos.” (KASSADA; CARVALHO, 2017, n.p.).
Porém, não se pode olvidar “[...] que as conclusões alcançadas em um processo
administrativo, por exemplo, não são necessariamente vinculantes em relação ao
processo penal (e vice-versa).” (TEIXEIRA; ESTELLITA; CAVALI, 2018, n.p.).
Essa mesma problemática se manifestará relativamente
ao possível acúmulo entre sanções tributárias, financeiras,
ambientais etc. e as penais nos âmbitos das figuras típicas
das Leis 8.137/90, 7.492/86, 9.605/98 etc. Acúmulo esse que
é apenas uma faceta da acessoriedade que marca o direito
penal econômico, o qual, justamente por isso, já foi inclusive
definido não como uma soma de determinadas figuras típicas,
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mas um fenômeno, que pode afetar qualquer tipo penal, e que
resulta da interação de diversas normas jurídicas e normas
jurídicas extrapenais e em cujo âmbito os mecanismos de
autorregulação econômicos têm um papel relevante. Outras
facetas envolvem, por exemplo, a determinação do conteúdo
de conceitos normativos utilizados nos tipos penais, da
qual é sintoma a Súmula Vinculante n. 24 do STF; aspectos
processuais, como o compartilhamento de provas obtidas
sob pressupostos de rigor diverso, e, finalmente, o dos efeitos
penais dos acordos extrapenais, de leniência e daqueles que
passarão a ser celebrados pela CVM e pelo BACEN por força
das normas introduzidas pela Lei 13.506/2017. (TEIXEIRA;
ESTELLITA; CAVALI, 2018, n.p.).
Assim, tanto na seara do Direito Ambiental quanto na dos Direitos Tributário
e Econômico, poderá haver concomitantemente sanções penais e administrativas.
Nesse sentido, a “[...] característica da Responsabilidade Administrativa na aplicação
da Sanção por órgão competente ao agente que causou o dano, tende a constituir o
poder de polícia opressor do Estado.” (CARDOSO; RODRIGUES, 2016, n.p.).
Pode-se falar, assim, em manifestações dessa acessoriedade
que marca o direito penal econômico tanto no âmbito do
injusto, como no da sanção e no âmbito processual. Todos
estes problemas são terraplenados com o uso da fórmula
mágica da “independência das instâncias”, por meio da qual
se busca, na tradição de nosso país, como que varrer para
debaixo do tapete problemas de sensível complexidade. Talvez
a prova mais eloquente do fracasso desse subterfúgio seja o
clima de forte insegurança que hoje reina no Brasil quanto
aos efeitos e força dos acordos (de delação e de leniência),
que parece frustrar as próprias finalidades da justiça negocial,
especialmente no âmbito da repressão aos ilícitos contra a
administração pública. (TEIXEIRA; ESTELLITA; CAVALI, 2018,
n.p.).
Prado reforça, por sua vez, a necessidade de diferenciar o ne bis in idem do
princípio da valoração integral ou global do fato, também relativo à matéria concursal
e quase sempre confundido com aquele:
Com efeito, o princípio da valoração integral do fato diz
respeito à valoração penal total da conduta do agente, seja
no sentido de abarcar todos os aspectos relevantes, seja no
sentido de valorá-los da forma específica determinada pela
lei. Desse modo, erige-se em fundamento tanto do concurso
ideal de delito como do concurso de normas penais, visto que
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ambos exigem a valoração completa do fato. (PRADO, 2019a,
p. 111).
Diante disto, o ne bis in idem figura como complemento da valoração global,
de maneira que “[...] obtida esta última, não podem ser realizadas valorações
subsequentes. Então, no que toca ao concurso de normas, o princípio da valoração
global tem função de fundamento, enquanto o princípio do ne bis in idem tem função
de limite.” (PRADO, 2019a, p. 111).
Nesta esteira, se um indivíduo é indiciado em inquérito
policial destinado a apurar determinado fato delitivo e, ao
mesmo tempo, é também investigado pelo mesmo fato, mas
por distinto órgão policial, há ofensa ao ne bis in idem, uma
vez que não é necessário existir efetiva condenação dúplice.
(PRADO, 2021, p. 97).
Aliás, “[...] o requisito do ne bis in idem que mais suscita divergências para
verificar a observância do referido princípio reside no fundamento que embasa a
aplicação de duas sanções - administrativa e penal - sobre o mesmo fato em face da
mesma pessoa.” (KASSADA; CARVALHO, 2017, n.p.).
Ocorre, porém, que “A Responsabilidade Penal passa a impressão de que tende
a ser de forma hábil e ao mesmo tempo eficaz, para moderar condutas lesivas ao
meio ambiente, levando o infrator a ficar sujeito a pena da perda de liberdade e
pecuniária.” (CARDOSO; RODRIGUES, 2016, n.p.).
Na verdade, o que o ne bis in idem veda é a duplicidade de
sanções administrativa e penal no caso em que há identidade
de sujeito, fato e fundamento, pois a permissão desta dupla
sanção revelaria indevida desproporcionalidade quanto à
culpabilidade do agente e à magnitude do injusto no caso
concreto. (KASSADA; CARVALHO, 2017, n.p.).
Importa ressaltar que o “O ilícito penal, porém não se confunde com o ilícito
administrativo. Existem duas principais correntes para diferenciar uma sanção de outra.”
(CARDOSO; RODRIGUES, 2016, n.p.). Estas correntes são a quantitativa e a qualitativa,
inobstante o entendimento de Prado, que ao afirmar que o ius puniendi estatal geral
é integrado pela autoridade sancionadora penal e a administrativa, esclarece que
isto é “[...] independentemente de se considerar a distinção entre ilícitos penais e
administrativos como qualitativa ou meramente quantitativa.” (PRADO, 2019a, p.
112).
Vale lembrar que a corrente “[...] quantitativa considera a sanção penal mais
grave do que a administrativa sancionadora. A qualitativa considera a sanção penal
diversa por critérios relacionados aos princípios penais serem diversos dos do direito
administrativo.” (CARDOSO; RODRIGUES, 2016, n.p.).
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Nesse contexto, Prado assevera que “[...] na esteira da majoritária doutrina,
tem-se que as diferenças estabelecidas entre um e outro ilícito são meramente
quantitativas, sendo, pois, razoável a incidência do referido princípio [ne bis in idem].”
(PRADO, 2019a, p. 112). Ademais,
Havendo duplo sancionamento, não há que se olvidar
do princípio do ne bis in idem entre as esferas penal e
administrativa sancionadora, já que, se as três características
que o integram – mesmo fato, mesma pessoa, em decorrência
de um mesmo bem jurídico tutelado – forem coincidentes,
há uma coincidência entre Direito Penal (DP) e Direito
Administrativo Sancionador(DAS). (CARDOSO; RODRIGUES,
2016, n.p.).
Seguindo esta linha de pensar, destaca-se o posicionamento do Tribunal de
Justiça da União Europeia5 que no
[...] ano de 2018, o TJUE teve oportunidade de se posicionar
(novamente) sobre o problema do bis in idem, tendo como
mote quatro casos provenientes do Direito italiano. Em
todos os casos se tratava do cúmulo de sanções de natureza
administrativa e de natureza penal. O Judiciário italiano
submeteu ao TJUE a questão se a dupla punibilidade violaria
ou não o art. 50 da Carta dos Direitos Fundamentais da União
Europeia [...]. A Convenção Europeia dos Direitos do Homem,
em seu Protocolo 7º, art. 4º, foi igualmente invocada para
fundamentar a remessa da questão ao Tribunal [...] O
Tribunal não chegou a um veredito absoluto, geral e claro,
capaz de ser automaticamente seguido pelas ordens jurídicas
nacionais. Disse, é verdade, que impor uma sanção penal e
uma sanção administrativa em resposta ao mesmo fato é,
em princípio, admissível. No entanto, é possível que, no caso
concreto, haja circunstâncias e interesses aptos a restringir
o direito a não ser punido duas vezes. (TEIXEIRA; ESTELLITA;
CAVALI, 2018, n.p.).
Ferreira apresentou entendimento similar, de que inexiste vedação legal de se
impor, cumulativamente, “[...] consequências restritivas de direitos a um administrado
através de uma pena (criminal) e uma sanção administrativa, bastando para tanto
que seu comportamento tenha configurado uma conduta reprovável para essas duas
ordens normativas.” (FERREIRA, 2001, p. 133).
5
São apresentados os quatro casos: Caso Menci (Processo C-524/15); Caso Garlsson
Real Estate (Processo C-537/16); Casos Di Puma e Zecca (Processos C-596/16 e C-597/16).
(TEIXEIRA; ESTELLITA; CAVALI, 2018, n.p.).
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Do mesmo modo, no escorço de Heraldo Garcia Vitta, conforme a casuística,
é possível “[...] ser imposta mais de uma penalidade administrativa ao infrator
ou responsável, quando ocorre descumprimento de um mesmo dever, porém,
explicitamente, a norma determina a imposição, concomitante, de diferentes
penalidades administrativas.” (VITTA, 2003, p. 119).
Realizando pesquisa jurisprudencial na página virtual do Superior Tribunal de
Justiça com o verbete bis in idem, obteve-se o resultado de apenas 07 documentos,
sendo 01 sobre Direito do Consumidor, 04 relativos a Direito Penal e 02 relativos a
Direito Processual Penal.
Já na página do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência pesquisada com o
mesmo verbete “bis in idem” resultou 759 acórdãos, sendo 13 documentos relativos
à repercussão geral. Nenhuma Súmula, tampouco Súmula Vinculante.
Refinando a pesquisa, foi acrescentado o verbete “direito ambiental”, obtendose os seguintes resultados: 03 acórdãos; 88 decisões monocráticas e 40 informativos6,
sendo que, conforme admoesta Botelho, “[...] não foi encontrado nenhum resultado
que abordasse a questão no direito ambiental ou da duplicidade de punição oriunda do
direito administrativo e penal.” (BOTELHO, 2017, n.p). A autora prossegue, explicando:
O que muito se discute em sede jurisprudencial é a ocorrência
do dito princípio na dosimetria da pena [...]. Em poucos
acórdãos se discutiu a existência da dimensão processual
do bis in idem, com a duplicidade de procedimentos penais.
[...] Uma decisão interessante que discute a face processual
do bis in idem e que considera constrangimento ilegal
submeter pelo mesmo fato, fundamento e objeto, o cidadão
a novo procedimento penal, [...]. (BOTELHO, 2017, n.p).
Inobstante a falta de um efetivo enfrentamento do tema pelos tribunais
superiores, não se pode olvidar que “A distinção material entre o ilícito penal e o
administrativo é crucial no que diz respeito à aplicação do ne bis in idem às respectivas
sanções.” (PRADO, 2019a, p. 112).
Para examinar a identidade ou não de fundamento, é
necessário compreender qual o alcance de uma sanção
aplicada pelo poder sancionador estatal. Sempre que houver
razões distintas de sancionar o mesmo fato em diferentes
esferas, é possível a incidência de uma dupla sanção - isto
é, uma administrativa e outra penal - em virtude da prática
de um mesmo ilícito ambiental. Todavia, caso se constate a
identidade de fundamento – além do sujeito e dos fatos –
estar-se-á diante de um bis in idem, que deve ser resolvido
6
Dos 03 acórdãos, apenas um trata do bis in idem em relação a crime ambiental: HC
92921 / BA – Bahia. Habeas Corpus. Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski. Julgamento:
19/08/2008. Órgão Julgador: Primeira Turma.
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com lastro nos princípios do conflito aparente de normas.
(KASSADA; CARVALHO, 2017, n.p.).
Porém, destaca-se a doutrina Prado: “Quando se tem em vista a atividade
efetivamente sancionadora da Administração, afirma-se que esta última está
subordinada à atividade judiciária, de modo que não pode atuar enquanto houver
processo penal.” (PRADO, 2019a, p. 112).
Não tem merecido muita atenção do legislador brasileiro as
diversas situações de concorrência normativa entre o direito
penal e o direito administrativo sancionador, delas decorrendo
medidas descoordenadas, tais como frequentes acumulação
de sanções penais e administrativas pelos mesmos fatos
e fundamentos, sobretudo na tutela de interesses difusos.
Como por exemplo a lei de Crimes Ambientais que também
possui infrações administrativas decorrentes do decreto
6.514/2008, por idêntico fundamento e objeto de proteção.
(BOTELHO, 2017, n.p).
A despeito desta sobreposição de sanções, Kassada e Carvalho admoestam, por
suas vezes, a neutralidade do princípio, sendo impossível extrair a natureza da sanção
que prevalente ante o caso concreto, ou seja:
[...] o ne bis in idem é axiologicamente neutro, isto é, não é
possível extrair, a partir do conteúdo em si do referido princípio,
qual a natureza da sanção – penal ou administrativa - que
deve prevalecer ou ceder diante do caso concreto em face da
mesma pessoa com base nos mesmos fatos e fundamentos.
(KASSADA; CARVALHO, 2017, n.p.).
Ao analisar o art. 20 da Lei 9.605/1998 – Lei de Crimes Ambientais, Prado aponta
a ocorrência de um insustentável bis in idem que ainda não foi enfrentada pelos
tribunais pátrios, sendo necessária uma análise mais detalhada do tema, pois:
Segundo o Código Penal (art. 60, § 1º), no último inciso
do artigo em exame está indicado critério específico para
fixação da pena de multa – situação econômica do infrator –,
contudo já no artigo 18 da Lei Ambiental, encontra-se gizado
vetor diverso – valor da vantagem econômica auferida. Nesse
sentido, o artigo 19 prevê a determinação do montante do
prejuízo causado pelo laudo pericial de constatação do dano
ambiental para efeito de cálculo da multa. Assim, diante de
tal tipicidade, qual deve ser afinal o fator preponderante
para, nas palavras da lei, “imposição e gradação” da pena
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de multa? Diga-se, ainda, que uma análise mais detalhada
de tal questionamento é reveladora de algo mais profundo:
a existência de um insustentável bis in idem. Isso porque,
em rigor, o “valor da vantagem econômica auferida” –
corresponde, quase sempre ao “montante do prejuízo
causado” (arts. 18 e 19) – integra o desvalor do resultado
(gravidade do fato), que já fora objeto de exame por ocasião
da determinação do número de dias-multa, resultante da
gravidade do injusto penal. (PRADO, 2019b, p. 161).
Ora, o ne bis in idem, carece de um aprofundamento doutrinário e enfrentamento
jurisprudencial, haja vista sua importância e efeitos que emanam em outros ramos
do direito, sobretudo pelo simples fato de impor limites ao Estado em seu afã que o
aparta dos direitos fundamentais. Neste mesmo viés, Dias Júnior e Lima admoestam:
A premissa essencial do princípio do ne bis in idem, no
sentido de que ninguém deve ser processado ou punido
mais de uma vez pelo mesmo fato, é apenas o start dos
inúmeros desdobramentos que esse discreto, porém
relevantíssimo, direito fundamental pode trazer dentro
de uma ordem constitucional democrática, irradiando
efeitos para praticamente todos os ramos do direito do
ordenamento jurídico, impondo limites ao poder-dever
do Estado, o qual por muito se apresenta expansivo e, em
alguns momentos, desenfreado e apartado de critérios
objetivos e seguros, distanciando-se da principiologia
mínima de respeito aos direitos e garantias fundamentais.
DIAS JÚNIOR; LIMA, 2021, p. 100).
No âmbito do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, conforme bem elucida
Arêdes, “A teoria da unidade do poder punitivo é o principal fundamento para a
aplicação da vedação de bis in idem na relação entre as esferas penal e administrativa,
por rejeitar que a mesma pessoa seja punida em ambas as instâncias pelos mesmos
fatos e sob o mesmo fundamento.” (ARÊDES, 2018, p. 216). A Autora prossegue,
explicando que:
O Tribunal Europeu de Direitos Humanos (TEDH), ao adotar
essa teoria, mantém jurisprudência nesse sentido. Os
fundamentos utilizados pelo TEDH para considerar abusiva
a aplicação simultânea de sanções penais e administrativas
são o Protocolo Adicional nº 7 do Convênio Europeu de
Direitos Humanos e a Carta dos Direitos Fundamentais
da União Europeia. Embora esses dispositivos referem-se
expressamente ao direito penal e, de forma semelhante, o
Convênio de aplicação do Acordo Schengen limite a aplicação
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do ne bis in idem aos casos em que haja “sentença firme”,
o TEDH interpretou esses dispositivos no sentido de que há
vedação à dupla punição por ilícitos em sentido amplo e não
apenas em relação às infrações penais. (ARÊDES, 2018, p.
216).
Diante de todo esse contexto e, ainda, considerando os precedentes europeus
apontados “[...] que embora não sejam vinculantes no Brasil, não deixam de produzir
a chamada “força normativa do fático” –, evidencia que é tempo de (re)discutir
com profundidade a questão do ne bis in idem nas esferas administrativa e penal.”
(TEIXEIRA; ESTELLITA; CAVALI, 2018, n.p.). Ademais,
O que resta muito claro em alguns países, como a Espanha, a
existência de dito princípio, no Brasil ainda é sequer discutido.
Muito disso se deve a exigência constitucional estampada
no art. 225, §3° da Constituição da República que esvazia a
discussão e, doze [sic] anos posteriormente, a lei 9.605/1998
corroborou esse entendimento no artigo 3° do dito diploma.
No entanto, se o bis in idem, conforme demonstrado, trata-se
de um direito fundamental do cidadão, insertos em muitos
dos tratados dos quais o Brasil é signatário, nada mais correto
que repensar a forma de punir àqueles sujeitos ao processo
penal por crimes ambientais. (BOTELHO, 2017, n.p).
Por outro viés, Canotilho, Sarlet, Streck e Mendes, ao tratarem da responsabilidade
por dano ambiental, aduzem que as evidentes semelhanças na definição das condutas
ilícitas e das sanções penais e administrativas dão suporte àqueles que alegam a
incidência de um bis in idem material, especialmente quando elas apresentam os
mesmos efeitos práticos e são previstas para uma mesma conduta, que é ao mesmo
tempo crime e infração administrativa ambiental. Segundo os autores, a independência
das três vias de responsabilidade7 é consagrada pelo próprio teor do § 3º do artigo 225
da Constituição da República, não sendo concebível um bis in idem entre as diferentes
sanções e/ou indenizações. Esclarecem, os autores, que nesta linha, inclusive, “[...]
a jurisprudência mais recente do STJ (REsp 1.137.314-MG) declarou expressamente
a independência das diferentes vias de responsabilidade por degradação ambiental,
rechaçando a aplicação do princípio ne bis in idem nestes casos.” (CANOTILHO; et. al.,
2018, p. 3863).
Seguindo para o Direito de Família, ao tratarem da prisão civil do devedor de
alimentos e a atual interpretação jurisprudencial nos tribunais superiores, os mesmos
autores apontam, dentre os problemas mais comuns que já foram substancialmente
pacificados na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a “[...] possibilidade de
7
“A responsabilidade por degradação ambiental é tripla, podendo o mesmo ato
infrator desencadear, alternativa ou cumulativamente, consequências de ordem penal, civil
e administrativa.” (CANOTILHO; et. al., 2018, p. 3862).
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reiteração da ordem de prisão civil, se configurado novo descumprimento da obrigação
de pagar alimentos, salvo configuração de bis in idem (novo decreto de prisão civil na
pendência de cumprimento de decreto anterior).” (CANOTILHO; et. al., 2018, p. 931).
Na seara tributária, os autores elucidam que a bitributação se diferencia do bis
in idem pelo critério das três identidades, que são o mesmo sujeito passivo, o mesmo
fato imponível e o mesmo momento. Neste caso um mesmo fato jurídico é tributado
por dois entes tributantes diversos, gerando um conflito positivo de incidências.
Desse modo, a bitributação difere do fenômeno do bis in idem em que existem
quatro identidades: mesmo sujeito passivo, mesmo fato imponível, mesmo momento
e mesmo sujeito ativo. Trata-se, portanto, de um fato jurídico que é duplamente
tributado pelo mesmo ente tributante por meio de dois dispositivos legais diversos.
Os autores prosseguem, explicando que
A bitributação é vedada no sistema de repartição rígido
de competências tributárias da CF/88, salvo pela presença
expressa de exceções (art. 155, § 3º, da CF/88). O bis in
idem por sua vez não possui limitação expressa no sistema
constitucional tributário, existindo dúvidas sobre a
constitucionalidade da edição de duas normas pelo mesmo
ente tributante sobre fatos geradores idênticos. (CANOTILHO;
et. al., 2018, p. 3215-3216).
Tratando-se de um direito fundamental, como visto alhures, urge, portanto, que
a questão do ne bis in idem nas esferas penal e administrativa seja enfrentada nos
tribunais pátrios, mormente quando se referir a processo penal por crimes ambientais.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Direito Penal é alicerçado em princípios fundamentais, que limitam a atuação
do Estado e balizam a proteção de bens jurídicos. Sob a égide constitucional, é certo
que o Direito Penal deve configurar-se como a ultima ratio e que a multiplicidade de
punições sobre um mesmo fato está vedada pelo princípio ne bis in idem.
O ne bis in idem possui natureza material, ao prever que ninguém deve ser
apenado mais de uma vez pelo mesmo fato, e, também natureza processual, ao
vedar a renovação de processos ou de julgamentos por um único e determinado fato.
Configura-se, deste modo, por meio da tríplice identidade de agente, de fato e de
fundamento.
Nesse contexto, um agente que já tenha respondido por um crime, ainda
que injustamente, e que venha cometer este mesmo crime, não poderá furtar-se a
responder um novo processo sob a alegação do ne bis in idem, uma vez que não se
configura a identidade de fato e de fundamento, ou seja, esta pretensão carece de
amparo legal.
O ne bis in idem se manifesta em algumas situações que comportam multiplicidade
de sanções, ou seja, quando mais de uma autoridade está legitimada a processar
e punir um determinado e único fato. A despeito da independência das instâncias,
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nosso ordenamento jurídico prevê a possibilidade de sanção administrativa e penal
concomitante, ocorrendo verdadeira sobreposição de sanções, notadamente em
ilícitos ambientais praticados por pessoas jurídicas.
Aliás, o flagrante bis in idem previsto na Lei de Crimes Ambientais ainda não foi
efetivamente enfrentado pelos tribunais pátrios, sendo mais frequente a discussão
acerca da ocorrência do ne bis in idem na dosimetria da pena e eventualmente se
discute a existência da dimensão processual do bis in idem por conta de duplicidade
de procedimentos penais.
Em contrapartida, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos reconhece a vedação
de bis in idem na relação entre sanções penais e administrativas, rejeitando que
o mesmo agente seja punido em ambas as instâncias pelos mesmos fatos e sob o
mesmo fundamento.
O Tribunal de Justiça da União Europeia, por sua vez, acata a sobreposição de
sanções, admitindo, porém, que, no caso concreto, haja circunstâncias e interesses
aptos a restringir o direito a não ser punido duas vezes.
Diante disto e tratando-se de um direito fundamental, ainda que implícito,
importa que os tribunais pátrios enfrentem a questão da sobreposição de sanções,
notadamente quando referir-se a processo penal por crimes ambientais que
correspondam concomitantemente a sanções administrativas, sob pena de consolidar
um contexto de insegurança jurídica, que é insustentável em um Estado Constitucional
de Direito.
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ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÃO PARLAMENTAR: CONSIDERAÇÕES
SOBRE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA
Hugo Evo Magro Corrêa Urbano1
Leonardo Dumke Busatto2
RESUMO: O trabalho discorre sobre os escritórios de representação da atividade
parlamentar, abordando aspectos relacionados ao seu custeio e manutenção
com recursos públicos, tendo como parâmetro a cota parlamentar implementada
pelo Congresso Nacional, a qual usualmente é replicada no modelo de atividade
descentralizada adotado pelas Assembleias Legislativas dos Estados. A partir dessa
perspectiva, são discutidos temas afetos à descentralização da atividade parlamentar
brasileira, regime jurídico, transparência pública e controle na execução das despesas
dessas unidades de atuação política. Ao final, o artigo aponta para a necessária atenção
que deve ser dispensada aos escritórios de representação parlamentar pelo controle
social e pelos órgãos de controladoria da Administração Pública, porque o sistema
atual de execução de despesa permite a inobservância das regras procedimentais da
Lei de Licitações e a delegação na ordenação de gastos públicos.
PALAVRAS-CHAVE: Escritórios de representação parlamentar; agentes políticos,

descentralização; controle; transparência pública.
INTRODUÇÃO

A Constituição da República de 1988 prevê no artigo 1º, parágrafo único, que
todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou
diretamente (BRASIL, 1988). Essa previsão constitucional consagra o princípio da
representação democrática, segundo o qual um órgão soberano, criado pelo poder
constituinte, recebe autorização do povo, para agir autonomamente em seu nome:
“governo do povo, pelo povo, para o povo” (CANOTILHO, 2000, p. 293).
No Brasil, um desses órgãos autônomos e soberanos que agem por delegação
formal dos eleitores é o Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados
e pelo Senado Federal, ao qual se atribuiu importantes funções de natureza
administrativa, legislativa e, em casos excepcionais, jurisdicional, previstas nos artigos
48 a 52 do texto constitucional (BRASIL, 1988).
Para o exercício de suas atividades, os membros do Congresso Nacional, além
de receberam sua remuneração de caráter pessoal, dispõem de verba pública de
natureza indenizatória, denominada de cota para o exercício de atividade parlamentar
– CEAP ou, simplesmente, cota parlamentar3, para suportar despesas que incorrerem
1
Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná. Mestre e Doutor em
Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
2
Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná. Mestrando em
Planejamento e Governança Pública pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná
(UTFPR).
3
A denominação “cota para o exercício de atividade parlamentar – CEAP” está prevista
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na consecução de suas atribuições.
Não raramente alvo da ira popular ou de destaque em manchetes de jornais, a
cota parlamentar também é objeto de diversas polêmicas no ordenamento jurídico
brasileiro relacionadas com sua existência, abrangência e custo financeiro.
O presente texto tem por objetivo analisar a utilização da cota parlamentar
para o custeio dos escritórios de representação dos agentes políticos, destacando a
relevância da publicidade dos gastos públicos, para fins de controle e participação
sociais nas atividades do Poder Legislativo. Para tanto, o primeiro capítulo tratará
da descentralização da atividade parlamentar, com menção à experiência norteamericana, ao passo que o segundo explorará aspectos do regime jurídico que
disciplina o uso da cota parlamentar. Já o terceiro examinará a transparência pública
e o controle social relacionados ao Poder Legislativo. O quarto, por sua vez, discorrerá
sobre o controle de legalidade dos atos dos escritórios de representação parlamentar.
Por fim, serão lançadas as considerações finais.
1. DESCENTRALIZAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR

Na história recente do Brasil, iniciando-se no período imperial até a atualidade,
em menor ou maior medida, e com alguns períodos de exceção, tem prevalecido
o regime de governo democrático. A ideia de um governo democrático remonta à
história da Grécia antiga, passando pela influência que exerceu sobre os romanos,
que adotaram algumas de suas ideias políticas e governamentais durante o período
republicano de Roma, após experiência traumática no final da era monárquica, que
perdurou entre 753 a.C. a 509 a.C.
Mas a verdadeira ascensão do regime democrático nos Estados ocidentais
ocorreu a partir de ideias do final dos séculos XVII e XVIII e início do século XIX. No
plano teórico, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, com a publicação de suas obras,
influenciaram três movimentos sociais relevantes que culminariam na transposição
das diretrizes do regime democrático do plano ideal para o plano prático, com a
posterior fundação do Estado Democrático como o conhecemos hoje (DALLARI, 1998).
Esses três movimentos político-sociais foram a Revolução Inglesa, cuja maior
expressão foi a edição do Bill of Rights4, em 1689; a Independência Americana, em
1776, cujo princípio democrático foi expressado na Declaração de Independência; e a
Revolução Francesa, que resultou na criação da Declaração de Direitos do Homem e
do Cidadão, de 1789 (DALLARI, 1998).
As três principais características que passam a nortear a condução do Estado
a partir da implementação do regime de governo democrático são a supremacia da
vontade popular, a preservação da liberdade e a igualdade de direitos. Durante o
século XIX e na primeira metade do século XX, a principal preocupação da sociedade
no artigo 1º, caput, do Ato da Mesa nº 43, de 21 de maio de 2009, da Câmara dos Deputados
(BRASIL, 2009). Essa verba pública é muitas vezes referida com outras denominações, como
verba de gabinete, cotão, verba de ressarcimento. Para fins desse artigo, será utilizada a
nomenclatura “cota parlamentar”.
4
O Bill of Rights estabeleceu o direito de petição, liberdade de expressão no Parlamento,
liberdade de eleições, julgamento por júri, direito de portar armas, as legislaturas do
Parlamento e proibiu a prática de atos reais fora da previsão legal. (TOMBS, 2015).
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passa a ser a participação “na organização do Estado, na formação e na atuação do
governo”, expressando sua vontade de maneira livre, como forma de resguardar a
autonomia individual e a igualdade (DALLARI, 1998, p. 55).
Esse momento histórico encontra-se atualmente tão arraigado, que os valores
da liberdade e da igualdade geralmente são correlacionados; não se fala de um sem
mencionar o outro por expressarem um “significado emotivo predominantemente
positivo”, principalmente, na política, por constituírem algo muito desejado. A
liberdade é um valor individual e a igualdade constitui um valor difuso, do homem
enquanto membro da humanidade (BOBBIO, p. 11 e 13).
Considerando que na democracia é o povo que governa, surge o problema de
natureza prática da forma como ele vai expressar sua vontade. Para solucionar essa
questão, no Brasil, a Constituição da República de 1988, à semelhança de outros países,
estabeleceu mecanismos de manifestação direta da soberania popular por meio de
plebiscito, referendo e iniciativa popular (artigo 14, incisos I a III) e estabeleceu o
princípio da representação política. Neste último caso, representantes do povo são
eleitos por meio de voto direto e secreto, com valor igual para todos (artigo 14, caput),
para exercerem as atividades de governo do Estado (BRASIL, 1988).
Com a eleição de representantes do povo para, em nome deste, exercerem o
poder político e conduzirem as atividades do Estado, passam os eleitos a terem grande
responsabilidade perante seus eleitores. Atuar praticando atos ou administrando
interesses, por ato próprio, mas em nome alheio, constitui tarefa que exige bastante
cuidado por parte do mandatário, para não se desviar de sua finalidade e passar a
agir em benefício próprio. O desvio da finalidade pública constitui grave atentado ao
princípio democrático.
Em conclusão de estudo desenvolvido a respeito da influência do poder
econômico nas eleições americanas, Zephyr Teachout conceitua corrupção justamente
como a prática de atos egoísticos no exercício de atividades públicas. O mandatário
abusa das atribuições de seu cargo em benefício próprio, ou, utiliza as atividades
parlamentares para obtenção de vantagens privadas. “Pessoas são corruptas quando
o interesse privado delas sistematicamente se sobressai sobre o interesse e o bem
públicos no exercício de cargo; quando se coloca o amor-próprio acima do amor ao
público” (TEACHOUT, 2014, p. 276).
A fim de que o titular do cargo eletivo conheça as demandas de seus eleitores e,
assim, mantenha-se fiel ao interesse público, é relevante que ele estabeleça relação
de proximidade com os cidadãos. Essa comunicação entre mandatário e mandante,
atualmente, é bastante facilitada com a expansão dos meios de comunicação
eletrônicos e a ampliação de acesso a eles. As redes sociais difundidas pela internet
exercem papel relevante não só na época de eleições, como durante o mandato. Os
eleitores têm a possibilidade de manter contato diário com os parlamentares, de
maneira direta; ou ainda, podem manifestar publicamente sua opinião em relação a
atos praticados pelo mandatário no exercício do cargo, realizando controle sobre suas
ações e os desencorajando a praticar atos que entenderem inadequados ou ilegais.
O exercício desse tipo de controle por meios eletrônicos de amplo acesso, de
tão comum que se tornou, ganhou até mesmo uma expressão anglo-saxônica: “name
and shame”. Mas, apesar de os meios modernos de comunicação terem tornado a
interlocução entre eleitor e eleito mais rápida, os membros do Poder Legislativo ainda
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mantém contato com o público pelas formas tradicionais, o que acontece por meio
de correspondência ou, principalmente, por meio de auxiliares que trabalham em
escritórios regionais.
Os escritórios regionais ou, como também são conhecidos, escritórios de apoio
à atividade parlamentar, constituem gabinetes descentralizados, situados geralmente
na região de sua base eleitoral e mantidos pelos parlamentares com verba pública,
por meio da cota parlamentar, no caso dos membros do Poder Legislativo Federal.
A possibilidade de utilização de recursos públicos para a manutenção de
escritórios regionais, custeando-se todas as despesas necessárias (locação de
imóvel, limpeza, segurança, serviços públicos, etc.) não representa exclusividade da
Administração Pública brasileira. Nos Estados Unidos, deputados e senadores também
dispõe de recursos públicos provindos do orçamento do Congresso americano para
custear escritórios regionais.
A Members’ Representational Allowance (MRA) constitui verba pública,
registrada no orçamento do Congresso americano, e destinada a suportar despesas
para a manutenção dos escritórios regionais dos parlamentares. Criada em 1995 e
primeiramente utilizada no ano de 1996, ela substituiu as diversas verbas que serviam
para cobrir despesas específicas, adotando-se um regime mais flexível de destinação
e com maior controle (CRS, 2019).
A MRA é utilizada para o pagamento de despesas com pessoal de apoio, viagens,
comunicação, alugueis, serviços de reprografia, fornecimento de serviços e materiais,
equipamentos de escritório e serviço de transporte de bens. O parlamentar que faz
uso da verba deve observar as regras do regulamento do Congresso que proíbe o
pagamento de despesas pessoais ou de campanha. A título de exemplo, é vedado
o pagamento de cartões festivos para eleitores, bebidas alcoólicas, brindes e bens
destinados à doação (CRS, 2019).
A verba não pode ser acumulada de um ano fiscal para o outro e o valor que
cada membro do Congresso tem direito é estabelecido com base em um montante
fixo, acrescido de outra quantia variável, calculada a partir da distância de seu Estado
até a capital Washington D.C. e do valor do custo de aluguel de espaço para escritórios
na região de sua base eleitoral (CRS, 2019).
Todas as despesas que são custeadas com a MRA são trimestralmente publicadas
pelo Congresso americano em documento denominado Statements of Disbursements
(SOD) e divulgado no site oficial. A publicação das despesas também é feita em
formato de dados abertos (CSV), o que permite a realização de análise por máquina e
cruzamento de dados.
Anualmente também é publicado relatório do próprio Congresso americano com
breve análise e comparativo das despesas, ano a ano, demonstrando sua evolução,
possibilitando maior controle e publicidade.
2. REGIME JURÍDICO E UTILIZAÇÃO

No Brasil, cada Assembleia Legislativa Estadual possui um regime jurídico
próprio de cota parlamentar, abrangendo determinadas despesas, realizando ou
não o pagamento de diárias e conferindo maior ou menor grau de publicidade aos
gastos ressarcidos com dinheiro público. Em razão dessa diversidade, o presente texto
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adota como paradigma para análise a cota parlamentar instituída pela Câmara dos
Deputados e pelo Senado Federal, porque ambas as instituições adotam boas práticas
de transparência.
Na Câmara dos Deputados, a cota parlamentar encontra-se atualmente
regulamentada pelo Ato da Mesa nº 43, de 21 de maio de 2009 (BRASIL, 2009), com
diversas alterações introduzidas por outros atos de mesma natureza. Sua criação
veio a substituir as anteriores verbas de natureza indenizatória, que se destinavam
ao custeio de alguns tipos de despesas, sendo que a mais antiga encontrada é a de
custeio de serviços de transporte aéreo, regulamentada pelo Ato da Mesa nº 4, de 11
de novembro de 1971 (BRASIL, 1971).
A cota parlamentar da Câmara dos Deputados pode ser utilizada para custear
as seguintes despesas: passagens aéreas; telefonia; serviços postais; manutenção de
escritórios de apoio à atividade parlamentar, compreendendo locação de imóveis,
pagamento de taxa de condomínio, IPTU, seguro contra incêndio, energia elétrica, água
e esgoto, locação de móveis e equipamentos, material de expediente e suprimentos
de informática, acesso à internet, assinatura de TV a cabo, locação ou aquisição de
licença de uso de software e assinatura de publicações; alimentação; hospedagem;
despesas com locomoção; combustíveis e lubrificantes; serviços de segurança; serviços
de consultorias e trabalhos técnicos, para fins de apoio ao exercício do mandato
parlamentar; divulgação da atividade parlamentar; participação do parlamentar em
cursos, palestras, seminários, etc.; e complementação de auxílio-moradia.
No Senado Federal, a cota parlamentar está prevista nos Atos da Comissão
Diretora nº 3/2003, 5/2009 e 9/2011 e, sumariamente, consiste no custeio das mesmas
espécies de despesas que podem ser arcadas pela cota parlamentar da Câmara dos
Deputados (BRASIL, 2003, 2009b, 2011b).
Tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, a cota parlamentar
possui uma série de restrições, basicamente proibindo-se o uso da verba pública para
custear despesas de natureza pessoal ou de caráter eleitoral. Além disso, há ampla
divulgação de informações sobre as despesas custeadas com a verba, inclusive, em
formato de dados abertos, permitindo-se leitura por máquina e realização de análise
automática.
Como mencionado na introdução, a utilização de verba pública para o
custeio das despesas no exercício de atividade parlamentar é objeto de discussão
e, frequentemente, de destaques (em geral, negativos) em jornais e outros meios
de comunicação. Deveras, em país em que o combate à corrupção ainda vem se
consolidando e somente virou uma das principais pautas da sociedade após a
deflagração da denominada “Operação Lava Jato”, o desvio de recursos públicos é
recorrente.
A fim de coibir não só o desperdício de dinheiro público e eventuais desvios,
a ampliação da transparência na gestão pública, em todas as funções (Executivo,
Legislativo e Judiciário) é fundamental. No caso do Poder Legislativo, em que há a
peculiaridade de custeio de despesas para o exercício de atividade, essa medida é
ainda mais importante, para se coibir não só enriquecimento ilícito de agente público
no exercício de mandato, mas, principalmente, práticas clientelistas, com a troca de
favores privados, custeados por recursos públicos.
Recursos públicos disponíveis para o custeio de atividade parlamentar podem
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ser bem utilizados, na medida que servem para aproximar o deputado ou senador de
seus eleitores, para que assim exerçam seus mandatos em prol do interesse público
e da sociedade. Mas, por razões sociais e históricas, ainda há grande dificuldade no
Brasil em se separar o público do privado e se compreender o papel do cargo público.
As deturpadas relações de poder estabelecidas entre o período colonial e a metade
do século XX, como o “coronelismo”, estão ainda bastante vivas em várias regiões do
país. Esse fenômeno brasileiro é “resultado da superposição de formas desenvolvidas
do regime representativo a uma estrutura econômica e social inadequada” (LEAL,
2012, p. 23). O poder privado (leia-se, poder decorrente da ausência de Estado), de
origem colonial, que muito tempo prevaleceu nas relações públicas, adaptou-se aos
tempos modernos de eleição de representantes políticos. O privatismo das relações
coloniais é paradoxalmente alimentado pelo poder público, na medida em que
mandatários se aproveitam do cargo e de suas vantagens, inclusive, financeiras, para
cultivar “o mandonismo, o filhotismo, o falseamento do voto, a desorganização dos
serviços públicos locais” (LEAL, 2012, p. 23).
Além disso, abusam do exercício do cargo que deveria inspirar respeito, para
criar relação de aproximação e troca de favores. “A manifestação normal do respeito
em outros povos tem aqui sua réplica, em regra geral, no desejo de estabelecer
intimidade” (BUARQUE DE HOLANDA, 1995, p. 148).
Não raramente se tem notícia de utilização de servidores públicos comissionados
subordinados a políticos, que, por sua vez, utilizam-se de verbas oriundas da cota
parlamentar para custear práticas de clientelismo, como transporte de pacientes
para hospitais, administração de esquemas de “fura-fila” do SUS e distribuição de
combustível em época de eleições, entre outras práticas.
As verbas que constituem a cota parlamentar devem ser utilizadas, portanto, de
maneira responsável e nada mais eficiente para realizar esse controle do que a mais
ampla transparência desse tipo de despesa pública, para fins de fiscalização por parte
dos eleitores.
3. TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL

O Poder Legislativo, em qualquer das esferas federativas a que esteja vinculado,
está abrangido no conceito de Administração Pública e, como tal, sujeita-se ao regime
jurídico inerente a esta, cuja conformação foi objeto de proteção e disciplina pelo
legislador constituinte.
Isso significa dizer que a atividade legislativa – aqui incluídas as suas funções
típicas e atípicas, de modo a abarcar, especialmente, as relacionadas à administração
de seus agentes, bens e estruturas – deve guardar observância a prerrogativas e
limitações próprias desse regime jurídico e que são aplicáveis a todos os órgãos e
entidades públicas. Entre elas, o dever de transparência e sujeição de seus atos a
controle interno e externo.
O dever de transparência tem relação direta com a forma republicana de governo
e o regime democrático, pois, em uma estrutura política de poder concebida para
erigir o interesse coletivo acima da pretensão do particular e de grupos determinados,
cujo Estado é soberano e seus governantes, eleitos mediante participação popular,
são passageiros, é inconcebível que as condutas e os atos praticados por seus agentes
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públicos ocorra de maneira obscura ou sigilosa, sem que sejam amplamente divulgados
e conhecidos pelos administrados, para permitir o exercício do controle social.
É no âmbito deste mecanismo de publicização dos atos da Administração
Pública e de sua fiscalização diretamente por segmentos da sociedade organizada,
e não apenas por órgãos de controle vinculados ao próprio Estado, que surge a ideia
contemporânea de accountability.
A accountability, em seu sentido amplo, pode ser compreendida como um
conceito relacional que envolve, de um lado, a disponibilização de meios, dados e
informações pelo Poder Público e também a criação de procedimentos que permitam
a participação de integrantes da sociedade na ação política e no controle de seus
resultados e, de outro lado, estímulos para a transformação da postura passiva do
cidadão quanto ao controle em ativa (CLÈVE; FRANZONI, 2013).
No Brasil, o dever de transparência da Administração Pública ganha relevo
quando a Constituição da República (BRASIL, 1998) passa a consagrar a publicidade
como um dos princípios norteadores da atuação dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios (artigo 37, caput). O texto constitucional também
assinalou a importância do tema ao estabelecer que todos têm direito a receber dos
órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou
geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado (artigo
5º, inciso XXXIII). Por meio da Emenda Constitucional n.º 19, de 1998, ainda registrou
a necessidade de se instituir lei para disciplinar as formas de participação do usuário
na Administração Pública Direta e Indireta (artigo 37, § 3º).
O desejo do legislador constituinte, porém, andou a passos lentos, notadamente
até a edição da Lei de Acesso à Informação, a Lei n.º 12.527/2011 (BRASIL, 2011). E
identifica-se ao menos três fatores para tanto: o período de ajustes e conformação
dos órgãos da Administração Pública ao novo panorama jurídico iniciado após
a redemocratização do país; o alto grau de abstração atribuído ao princípio da
publicidade; e a inércia do Congresso Nacional em aprovar lei regulamentando,
conforme o mandamento constitucional, o direito de acesso à informação e a
participação do usuário na Administração Pública.
A partir da Lei de Acesso à Informação, a observância da publicidade como
preceito geral e do sigilo como exceção; a divulgação de informações de interesse
público, independentemente de solicitações; a utilização de meios de comunicação
viabilizados pela tecnologia da informação; o fomento ao desenvolvimento da cultura
de transparência na Administração Pública; e o desenvolvimento do controle social da
Administração Pública tornam-se diretrizes positivadas a que se subordinam os órgãos
públicos integrantes da Administração Direta dos Poderes Executivo, Legislativo,
incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério Público; as autarquias, as
fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais
entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e
Municípios; e, no que couber, as entidades privadas sem fins lucrativos que recebam,
para realização de ações de interesse público, recursos públicos diretamente do
orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria,
convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres (BRASIL, 2011).
Esse novo panorama jurídico, que tem fomentado a criação, expansão e
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consolidação de uma cultura de transparência pública no país, assim como incentivado
a prática de um controle social até então inexpressivo fora dos períodos eleitorais,
e cuja perspectiva ainda é de crescimento para os próximos anos, tem impactado
diretamente a atividade parlamentar, sobretudo no que toca à prestação de contas
dos gastos públicos relacionados ao uso da cota parlamentar e manutenção dos
escritórios de representação.
E nem poderia ser diferente, na medida em que o parlamentar, em decorrência
da natureza política da atividade que exerce e da estrutura administrativa que lhe
é concedida para o desempenho dessa função, cotidianamente se torna o foco do
trabalho investigativo da imprensa e da atenção de seus eleitores ou de cidadãos de
sua base territorial. Com efeito, sendo-lhe conferido mandato por força da vontade
popular e recursos públicos bastante expressivos para esse mister, inclusive para
manutenção de funcionários extramuros ao parlamento, é natural que o agente
político desperte maior interesse da sociedade em relação ao dispêndio de recursos
públicos.
Especificamente em relação aos escritórios de representação parlamentar,
a ampla divulgação dos gastos públicos decorrentes de sua manutenção – os quais
incluem ao menos o aluguel de imóvel na base eleitoral, contratação de serviços,
compra de material de escritório e pagamento de servidores comissionados que
exercem suas funções fora do parlamento –, ocorre por força do artigo 8º da Lei de
Acesso à Informação, o qual imputa ao Poder Legislativo, assim como aos demais
órgãos da Administração Pública, o dever de promover, independentemente de
requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências,
de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas,
incluídos o registro da estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas
unidades e horários de atendimento ao público; os registros de quaisquer repasses
ou transferências de recursos financeiros; e o registros das despesas (BRASIL, 2011).
A divulgação de que trata a lei é obrigatória em sítios oficiais da rede mundial
de computadores (internet) e, dentre outros requisitos, deve conter ferramenta
de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva,
transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão; possibilitar a gravação de
relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais
como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações; possibilitar
o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e
legíveis por máquina; e manter atualizadas as informações disponíveis para acesso.
O respeito a esses requisitos legais pela atividade parlamentar, os quais
versam sobre a linguagem e a forma de disponibilização técnica das informações
de interesse coletivo ou geral por ela produzida ou custodiada, permite não apenas
melhor possibilidade de compreensão da prestação de contas pelo cidadão leigo, mas
também seu maior alcance e efetividade em termos de fiscalização e controle social,
pois autoriza a captação dos dados abertos por sistemas automatizados de busca e
análise.
Foi esse cenário técnico que possibilitou, por exemplo, a criação da “Operação
Serenata de Amor”, projeto da sociedade civil organizada, que se utiliza de ciência de
dados com o objetivo de fiscalizar gastos públicos e tornar a informação acessível a
qualquer pessoa. A partir dessa iniciativa, desenvolveu-se um sistema de inteligência
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artificial capaz de ler os dados abertos da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, para identificar despesas suspeitas e incentivar a população a questionar os
parlamentares, por intermédio das redes sociais.
A adequada disponibilização dos dados pelo Poder Legislativo, mediante acesso
facilitado e linguagem simplificada ao cidadão, é pressuposto para que o dever de
transparência seja de fato cumprido. A mera divulgação das informações de interesse
coletivo ou geral na rede mundial de computadores não é suficiente para esse
fim. Na medida em que a publicidade dos atos governamentais possibilita a crítica
e a fiscalização destes e, em consequência, promove a moralidade administrativa,
dissuadindo os agentes públicos de práticas corruptas e autoritárias (CUNHA FILHO,
2014), é imprescindível que os destinatários da publicação possam ter razoável
compreensão quanto ao seu conteúdo, a fim de exercer seu juízo de valoração e, a
partir daí, adotar as eventuais providências pertinentes no âmbito de sua cidadania.
A transparência também possibilita o aperfeiçoamento de condutas
administrativas e a melhoria dos mecanismos de controle da própria Administração
Pública, a partir da provocação do controle social. Foi o que aconteceu no “escândalo
da tapioca”, em que então Ministro do Esporte, Orlando Silva, utilizou o cartão
corporativo vinculado a sua pasta para adquirir uma tapioca em Brasília, pelo valor de
R$ 8,30; ou no caso da ex-Ministra da Igualdade Racial, Matilde Ribeiro, que realizou
compras em um free-shop. Após a exposição dessas situações ao público, os gastos
com cartão corporativo, que vinham crescendo sistematicamente, sofreram redução
(DAMÉ; JUNGBLUT, 2011).
Sob o prisma da jurisprudência, é interessante verificar que, em alguns casos,
mesmo sob a vigência da Lei de Acesso à Informação, a atividade parlamentar ainda
resiste em divulgar seus gastos e autorizar o acesso a informações de interesse coletivo,
valendo-se, para tanto, da invocação do princípio da inviolabilidade da intimidade,
fundamento, porém, que tem sido afastado pelo Poder Judiciário.
O Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar mandado de segurança impetrado
contra ato do Diretor-Geral do Senado Federal, que, em cumprimento de ordem do
Presidente daquela Casa, indeferiu pedido de veículo de comunicação para acesso
aos comprovantes apresentados pelos Senadores para recebimento de verba
indenizatória, no período de setembro a dezembro de 2008, assentou o entendimento
de que “a regra geral num Estado Republicano é a da total transparência no acesso
a documentos públicos, sendo o sigilo a exceção”. Julgou, por conseguinte, que “as
verbas indenizatórias para exercício da atividade parlamentar têm natureza pública,
não havendo razões de segurança ou de intimidade que justifiquem genericamente
seu caráter sigiloso”. O Ministro Relator, Roberto Barroso, ainda consignou em seu voto
não ser “pertinente que se invoque a intimidade, de forma genérica, para restringir a
transparência quanto ao emprego de verbas públicas exclusivamente relacionadas ao
exercício da função parlamentar” (BRASIL, 2015b).
Em julgamento anterior, desta vez envolvendo a negativa da Assembleia
Legislativa do Rio de Janeiro em prestar informações a respeito das viagens de seus
parlamentares custeadas com verbas públicas, a Corte Constitucional reconheceu o
acesso à informação pública como direito fundamental e afirmou que as informações
de interesse coletivo devem se submeter à divulgação oficial de forma ampla e
irrestrita, ressalvadas apenas as hipóteses constitucionalmente previstas de sigilo
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(BRASIL, 2015a).
Outra importante decisão do STF sobre a publicização de dados da Administração
Pública, embora não envolvendo diretamente caso advindo do Poder Legislativo,
versou sobre a possibilidade de divulgação nominal da remuneração dos agentes
públicos. O tema teve a repercussão geral admitida (Tema 483) e ensejou o
reconhecimento da seguinte orientação: “É legítima a publicação, inclusive em sítio
eletrônico mantido pela Administração Pública, dos nomes dos seus servidores e do
valor dos correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias” (BRASIL, 2015c).
Levadas em conta essas premissas, é possível afirmar que, em relação
aos escritórios de representação parlamentar, o dever de transparência deve
necessariamente abarcar: (i) a publicação periódica e atualizada dos respectivos
gastos na internet; (ii) a garantia de acesso automatizado dessas informações por
sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina; (iii)
a disponibilização dos dados em linguagem simples, que permita a compreensão
pelo cidadão; (iv) a indicação do endereço e telefone dos escritórios, assim como
dos horários de atendimento à população; (v) o registro individualizado das despesas
de manutenção dos escritórios, incluídos o pagamento de aluguel, a compra de
materiais de insumo e a contratação de serviços; (vi) a identificação do dia e local
em que a despesa foi contraída, do correlato locador, fornecedor ou prestador do
serviço (nome completo e CPF ou CNPJ), além da justificativa para sua execução;
(vii) a disponibilização da relação nominal de servidores lotados no escritório, cargo
desempenhado e valor detalhado da remuneração.
4. CONTROLE DOS ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÃO PARLAMENTAR

O controle da Administração Pública compreende a fiscalização exercida pelo
Poder Público ou pelo cidadão quanto à atuação dos diversos órgãos da Administração
Direta ou indireta, de qualquer esfera federativa ou de qualquer dos Poderes
(MARTINS, 2010). Em sua acepção ampla, pode ser entendido como a verificação
de conformidade da atuação da Administração Pública a determinados parâmetros,
independentemente de o controlador adotar medida que afete, do ponto de vista
jurídico, a decisão ou o agente (MEDAUAR, 2014).
O regime jurídico aplicável à atividade parlamentar, como já referido, sujeita
seus atos a mecanismos de controle interno e externo, abrangendo, evidentemente,
as ações desempenhadas nos escritórios de representação parlamentar, uma vez
que essas unidades descentralizadas da atuação dos agentes políticos são custeadas
integralmente com verbas públicas.
Em linhas gerais, o controle interno nesta hipótese é exercido por sistema
instituído pelo próprio Poder Legislativo, em decorrência de sua autonomia
administrativa e financeira, e em desdobramento à autotutela que lhe é inerente.
De acordo com o artigo 74 da Constituição da República (BRASIL, 1988), incumbe
ao controle interno avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual,
a execução dos programas de governo e dos orçamentos; comprovar a legalidade e
avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira
e patrimonial nos órgãos e entidades submetidas ao seu crivo; exercer o controle das
operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres; e apoiar o
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controle externo no exercício de sua missão institucional.
Já o controle externo do Legislativo – que, por excelência, exerce essa função
constitucional em relação às entidades da Administração Pública Direita e Indireta –,
recai precipuamente sobre o Tribunal de Contas, sem prejuízo dos atos de controle
que possam ser identificados na atuação dos Poderes Executivo e Judiciário. Isso em
virtude das atividades de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional
e patrimonial atribuídas ao órgão pelos artigos 70 e 71 da Constituição da República
(BRASIL, 1988).
O Ministério Público também pode exercer esse papel, por ser-lhe conferida a
missão institucional de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços
de relevância pública aos direitos assegurados constitucionalmente, bem como
defender a ordem jurídica e proteger o patrimônio público e social, conforme dispõem
os artigos 127 e 129 da Constituição da República (BRASIL, 1988). Vale-se, para tanto,
da possibilidade de instauração de inquérito civil, manejo de notificações e requisições,
expedição de recomendações administrativas, celebração de compromissos de
ajustamentos de conduta e propositura de ações civis públicas5.
O controle (interno e externo) incidente sobre os escritórios de representação
parlamentar não apenas se mostra obrigatório e necessário sob o aspecto da eficiente
fiscalização que deve incidir nas entidades e agentes componentes da Administração
Pública, como precisa ser ponto de especial atenção nas atividades de controladoria,
porque usualmente o dispêndio de recursos públicos para a manutenção dessas
unidades descentralizadas de atuação dos agentes políticos – que envolvem ao menos
a locação do espaço físico, a eventual contratação de serviços e a compra permanente
de materiais de insumo – se dá de modo procedimental sui generis.
A regra vigente na Administração Pública é a de que obras, serviços, compras
e alienações sejam contratados mediante licitação que assegure igualdade de
condições, propiciando a escolha da melhor proposta, na forma do artigo 37, inciso
XXI, da Constituição da República (BRASIL, 1988). Contudo, a praxe experimentada
pelo Congresso Nacional e pelas Assembleias Legislativas dos Estados é autorizar que
as contratações dessa natureza, quando necessárias à manutenção dos escritórios de
representação, ocorra de forma direta, sem que o agente político precise se sujeitar
às normas procedimentais da Lei de Licitações, o que implica a desnecessidade de
promover ampla concorrência para a escolha do fornecedor ou prestador do serviço.
A regulamentação desse modelo excepcional de gestão geralmente se
dá mediante ato normativo da respectiva Casa Legislativa, o qual assegura ao
parlamentar a concessão de verba específica e periódica para custeio de sua unidade
descentralizada, possibilitando-lhe executar uma série de gastos públicos de forma
bastante simplificada, conforme suas necessidades e interesses, sujeita apenas à
posterior prestação de contas.
É evidente que tal sistema de execução de despesa pública acaba afrouxando os
mecanismos de controle relacionados à contratação de serviços e mercadorias, assim
como a fase seguinte de sua fiscalização pelo Poder Público. Dessa forma, permite5
A doutrina tradicional costuma citar apenas a ação civil pública como mecanismo
de controle associado ao Ministério Público, omitindo importantes ferramentas de atuação
extrajudicial do órgão. A propósito: MELLO, 2011, p. 972-973; GASPARINI, 2005, p. 848-850.
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se que as aquisições realizadas pelos escritórios de representação parlamentar nem
sempre sejam pautadas pela estrita observância da isonomia, impessoalidade e
economicidade. Veja-se, nesse sentido, que o material de insumo para as atividades
administrativas do escritório, que poderia ser adquirido por intermédio de licitação
para todas as unidades descentralizadas, resta sendo comprado de forma individual,
certamente a um custo superior àquele que seria obtido na compra global.
A prerrogativa de contratação direta também enseja delegação na exclusividade
da ordenação da despesa, fazendo com que cada escritório de representação
parlamentar execute parcela do orçamento estatal de maneira autônoma, sem a
prévia chancela da autoridade administrativa central responsável pelas contratações
do Poder Legislativo. Reflexo disso, como visto no exemplo anterior sobre a compra
de material de insumo, é o óbice criado para que os recursos sejam administrados de
maneira global, dificultando o planejamento fiscal. Lembre-se, nesse aspecto, que o
artigo 1º, § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, adverte que a responsabilidade na
gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente da Administração Pública
(BRASIL, 2000).
Para além das questões afetas às contratações de bens e serviços, o controle dos
escritórios de representação também ganha relevância quando o enfoque é o quadro
de pessoal lotado na respectiva unidade.
Como regra, o trabalho nesses locais é desempenhado apenas por servidores
comissionados, que exercem função de assessoria do parlamentar perante a sua
comunidade e base eleitoral. Esses agentes geralmente não se sujeitam a registro de
controle de jornada, sob o fundamento de estarem à disposição do agente político em
tempo integral e desempenharem atribuições que demandam diligências externas,
tais como o atendimento de eleitores e comparecimento a reuniões e encontros de
interesse legislativo.
Quando aliadas à ausência de qualquer espécie de controle, essas circunstâncias
podem propiciar, conforme demonstra a casuística vivenciada sobre o tema,
burla à carga horária prevista para o exercício do cargo e mesmo o desempenho
concomitante de outra atividade profissional, implicando a possível caracterização
de enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário, que se amoldam aos tipos da Lei de
Improbidade Administrativa.
Por essa razão, é imprescindível que, a exemplo do que ocorre com os servidores
efetivos, o desempenho dos cargos comissionados nestes casos tenha a carga horária
regulamentada e publicizada, e se possibilite o controle de seu cumprimento (inclusive
pela sociedade), como corolários lógicos do dever de transparência e do princípio da
eficiência administrativa. A dispensa do registro de controle de frequência deve ser a
exceção, e não a regra.
Mesmo para os casos em que são realizadas atividades externas, não se está
diante da inviabilidade absoluta de registro e acompanhamento da jornada de
trabalho, seja pela possibilidade de apresentação de justificativa e ajuste do registro
para as ausências pontuais ou esporádicas, seja pela possibilidade de se implementar
formas alternativas ao controle tradicional de ponto para os casos de afastamento
frequente, mormente diante da evolução constante das ferramentas tecnológicas
disponíveis para essa finalidade.
O registro e cumprimento da jornada de trabalho do cargo público, em verdade,
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não se dá apenas para conhecimento e fiscalização da chefia imediata, mas também
para aferição dos órgãos de controle interno e externo e, sobretudo, para o controle
social, que, em última análise, é o destinatário final dos serviços prestados por todo o
servidor e, nessa condição, pode e deve exigir pontualidade e assiduidade.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os escritórios de representação parlamentar consubstanciam tradição da
estrutura político-administrativa do país, acolhida pelo Congresso Nacional e pelas
Assembleias Legislativas dos Estados, como reflexo da grande extensão territorial
da federação e da necessidade de o detentor de cargo eletivo estar próximo de
sua comunidade, para conhecer melhor as demandas de seus eleitores e em tese
assegurar, assim, a preservação do interesse público no exercício de suas funções
perante o Poder Legislativo.
Esse modelo de atuação implica descentralização da atividade parlamentar, com
a implementação de espaços situados geralmente na região da base eleitoral dos
agentes políticos, os quais são mantidos por meio da cota parlamentar, como no caso
dos membros do Poder Legislativo Federal. E, como são unidades de atuação política
custeadas com recursos públicos, sujeitam-se evidentemente ao dever constitucional
de transparência, como forma de garantir a fiscalização da sociedade, e também aos
mecanismos de controle interno e externo exigíveis dos demais órgãos e entidades da
Administração Pública, para aferição da legalidade dos atos que são praticados.
Diante dos contornos instituídos para o funcionamento dos escritórios de
representação parlamentar na tradição político-administrativa brasileira, é necessária
especial atenção do controle social e dos órgãos de controladoria da Administração
Pública, porque o sistema atual de execução de despesa dessas unidades permite
a inobservância das regras procedimentais da Lei de Licitações e a delegação na
ordenação de gastos públicos, o que possibilita, por conseguinte, risco de violação
aos princípios da isonomia, impessoalidade e economicidade, além de óbices ao
planejamento fiscal.
Por essa razão, os escritórios de representação parlamentar devem ter seus
gastos publicados de forma periódica e atualizada na internet, em linguagem simples
e com a garantia de acesso automatizado dessas informações por sistemas externos
em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina, abarcando entre outras
informações o registro individualizado das despesas de manutenção, incluídos o
eventual pagamento de aluguel, a compra de materiais de insumo e a contratação de
serviços, sem prejuízo da disponibilização da relação nominal de servidores lotados
no escritório, cargo desempenhado e valor detalhado da remuneração.
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COMENTÁRIOS SOBRE A PRISÃO PREVENTIVA E O SISTEMA ACUSATÓRIO
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RESUMO: o presente artigo destina-se a revisar brevemente o caminho percorrido

pelo instituto da custódia cautelar na lei nacional, desde sua previsão original no Código
de Processo Penal de 1941 até a mais recente reforma legislativa (Lei 13.964/2019),
na intenção de demonstrar como as alterações neste instituto têm o poder de
aproximar ou distanciar o ordenamento brasileiro do sistema acusatório, previsto na
Constituição Federal. Pretende-se, ao final, examinar sucintamente a recente decisão
do Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das ADIs de nº 6.581 e nº 6.582,
que teve como objeto o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
com o intuito de demonstrar a relevância de se valer da acusatoriedade prevista
constitucionalmente como um parâmetro na edição e interpretação de novas leis.
PALAVRAS-CHAVE: Processo; acusatório; constituição; prisão preventiva.
INTRODUÇÃO

O Código de Processo Penal sofreu significativas alterações com a publicação
da Lei 13.964/2019, incluindo, dentre elas, a nova redação do artigo 316, ao qual
foi acrescido um parágrafo único, prevendo que, decretada a prisão preventiva, sua
necessidade de manutenção deve ser revisada a cada noventa dias, em ato ex officio
do órgão emissor da decisão, sob pena de tornar a prisão ilegal.
A revisão de ofício pelo magistrado acerca da manutenção da prisão preventiva
provoca reflexão sobre o papel desempenhado pelas partes processuais no sistema
de justiça criminal brasileiro. Sabe-se que a Constituição Federal de 1988 idealizou a
implementação de um sistema notadamente acusatório, cujas principais características
são o protagonismo das partes processuais e sua responsabilidade pela gestão da
prova, atuando o magistrado enquanto garantidor imparcial da ordem processual.
Dessa forma, a atuação de ofício do julgador na revisão da prisão preventiva,
prevista pelo artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, parece, em

1
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titular da 1ª Promotoria dos Crimes Dolosos Contra a Vida de Curitiba-PR.
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3
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um primeiro momento, representar um ranço inquisitório que confronta a lógica
acusatória intencionada pelo texto constitucional. Tal foi a polêmica a respeito das
consequências do referido dispositivo, que sua interpretação se tornou objeto das
Ações Diretas de Inconstitucionalidade de n° 6.581 e nº 6.582, julgadas recentemente,
de forma conjunta, pelo Supremo Tribunal Federal.
É nesse sentido que se pretende analisar o quanto a regulamentação do instituto
processual da prisão preventiva pode aproximar ou afastar o ordenamento jurídico
brasileiro da acusatoriedade prevista pela Constituição Federal, e salientar o papel do
Supremo Tribunal Federal em impulsionar uma interpretação da legislação processual
penal em conformidade ao texto constitucional.
1. SISTEMA ACUSATÓRIO DE JUSTIÇA E CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Embora seja de notório conhecimento que a sistemática processual idealizada
pela Constituição Federal é a acusatória, essa previsão não é explícita e literal no
texto constitucional. O que viabiliza essa compreensão é a interpretação das normas
constitucionais, em especial, as que dizem respeito às funções do magistrado e do
Ministério Público, bem como às garantias inerentes ao processo penal. Para entender
o que há de acusatório nessas disposições e, sobretudo, para assegurar que as leis que
sucedem a Constituição Federal sejam de caráter igualmente acusatório, é necessário
dar um passo para trás e relembrar, primeiramente, os elementos distintivos de cada
sistema de justiça.
Ao que ensina a doutrina (COUTINHO, 2015), todo sistema dispõe de um
princípio unificador, que reflete uma opção política e metodológica. No caso dos
sistemas processuais, entende-se a gestão da prova como o princípio que os define,
na medida em que se analisa à qual ou a quais sujeitos processuais cabe introduzir
as provas no processo: nessa perspectiva, de um lado, o juiz; de outro, a acusação
e a defesa. Assim, tomando a gestão da prova como princípio unificador, passa
a ser mais fácil identificar as características principais de um sistema acusatório e,
consequentemente, identificá-lo no texto constitucional.
Referido sistema, o acusatório, caracteriza-se justamente pela atuação
protagonizada das partes, diante de um magistrado espectador e garantidor das regras
estabelecidas. Com origem na Inglaterra do século XII, a acusotoriedade nasceu com
a instituição do júri como metodologia de resolução de conflitos (COUTINHO, 2009,
p. 106). Nessa direção, o trial by jury, por sua vez, reflete precisamente a essência do
recém-inaugurado sistema acusatório: ao rei cabia tão somente organizar as regras
processuais, sem interferir no caminhar do procedimento em si. Dessa maneira, não
havia interferência direta do Estado-juiz no veredito, que era alcançado pelos jurados
a partir do debate tecido entre acusação e defesa.
Evidencia-se como predicado dessa lógica a inércia do julgador, cuja
imparcialidade conduz à consciência de que sua tarefa primordial é dar razão à tese
de um dos polos processuais, mantendo-se equidistante de ambos durante todo
o procedimento (PRADO, 2005, p. 152). Em igual sentido, a gestão da prova, de
maneira complementar ao papel de garante desempenhado pelo magistrado, deve
ser ônus exclusivo do acusador – o qual será obrigatoriamente pessoa distinta do juiz
(VASCONCELLOS, 2015, p. 183).
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Outra forma de identificar o sistema acusatório é concebê-lo como um modelo
de disputa entre duas partes, perante um julgador passivo (LANGER, 2004, p. 21).
Dessa maneira, as partes são compreendidas como titulares das escolhas a serem
feitas e dos argumentos que serão sustentados no curso do processo penal, desde
que dentro do escopo da legalidade. Sobre essa autonomia das partes, destaca-se a
opção sobre as provas que serão produzidas e, ao que interessa a este artigo, sobre o
pleito de manutenção ou não da prisão preventiva.
As qualidades de um sistema acusatório tornam-se ainda mais evidentes
quando colocadas em confronto com a lógica inquisitorial, típica de governos
autoritários. Tendo como marco histórico o IV Concílio de Latrão e a Igreja Católica
como protagonista, o inquisitorialismo adota como técnica a conversão do acusado
em objeto da acusação, por ser considerado o “detentor da verdade”, que precisa ser
relevada a qualquer custo (COUTINHO, 2009, pp. 104-105).
Desse cenário, vislumbra-se uma sistemática que já surgiu marcada pela atuação
coadjuvada das partes na qualidade de sujeitos processuais, e pela condução do
processo centralizada nas mãos do magistrado. Embora os aspectos mais indigestos
da Inquisição tenham sido afastados dos processos penais democráticos, os sistemas
que adotam uma evolução da tecnologia inquisitorial podem ser reconhecidos através
da identificação de um monismo interpretativo do Estado e da gestão autocrática da
prova enquanto regras processuais.
Assim, em contraste ao modelo de disputa, que identifica o sistema acusatório,
o sistema inquisitório pode ser representado por um modelo de investigação oficial,
em que o processo é conduzido por oficiais do Estado, que personalizam o objetivo
de averiguar se o crime ocorreu ou não e se o acusado foi efetivamente o responsável
(LANGER, 2004, p. 22).
Dessa forma, como adiantado, a identificação da gestão da prova como princípio
unificador torna possível sintetizar o sistema acusatório em um método que privilegia
a atuação das partes enquanto responsáveis principais por produzir as provas no
processo penal e, com isso, movê-lo na direção que pretendem.
É nesse sentido que se afirma que a acusatoriedade é identificada na Constituição
Federal, na medida em que previu a separação entre as funções de acusar e julgar e a
observância incondicional ao devido processo legal. O artigo 129 da Constituição, ao
prever que a ação penal pública deve ser promovida privativamente pelo Ministério
Público, reitera o princípio da inércia da jurisdição e afasta o magistrado de um papel
ativo no processo penal. Em igual sentido, o artigo 5º, inciso LV, da Constituição ganha
destaque ao consagrar as garantias processuais que embasam os procedimentos
judiciais democráticos – a ampla defesa e o contraditório. Por essas razões, não há
como negar que a Constituição da República projetou para o Brasil pós-ditatorial um
sistema acusatório de justiça criminal.
Contudo, cabe aos operadores do Direito assumir postura realista diante do
cotidiano processual: é preciso admitir que o texto constitucional é resultado de um
conjunto de anseios políticos e sociais da época em que foi promulgado (ROSA, 2013,
p. 33), de maneira que analisar seus dispositivos isoladamente em busca de uma
definição acerca do sistema processual vigente pode resultar em visão parcial do todo.
Em outras palavras, há que se atentar aos ranços inquisitoriais deixados pela
legislação processual penal anterior à Constituição e que, em determinados aspectos,
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ainda pende de constitucionalização. É certo que as reformas parciais do Código de
Processo Penal, por vezes, trouxeram avanços em termos de atualização da legislação;
no entanto, tais alterações legislativas, por serem pontuais, além de desfigurarem
o sistema, não tiveram o condão de promover uma reforma cultural no pensar
processual penal. Isso tem como resultado a publicação de leis, ainda nos dias de
hoje, que continuam contendo dispositivos que nos aproximam da lógica inquisitória,
em vez de rumar em direção à acusatoriedade prevista constitucionalmente.
É este o caso da reforma legislativa ora discutida (Lei nº 13.694/2019), analisada
no presente artigo exclusivamente no que diz respeito ao artigo 316, parágrafo único,
do Código de Processo Penal, que viabilizou ao magistrado postura ativa na revisão
de ofício da prisão preventiva, em detrimento da argumentação a ser exposta pela
acusação e pela defesa atuantes no processo.
2. A PRISÃO PREVENTIVA NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Antes de adentrar a reforma promovida pela Lei de n° 13.694/2019 no instituto
da prisão preventiva e analisar suas consequências, é pertinente rememorar o caminho
percorrido por este instituto na legislação processual penal brasileira, justamente para
oportunizar um comparativo justo entre o que tínhamos e o que temos atualmente
em termos de custódia cautelar.
É fato que as leis de um determinado ordenamento refletem o momento
histórico pelo qual o país está passando, sendo as leis penais e processuais penais
aquelas que melhor espelham a natureza autoritária ou progressista de um governo.
Assim, reiterada a importância de conceber o direito sem dissociá-lo de movimentos
políticos e culturais, é preciso relembrar que o Código de Processo Penal vigente no
Brasil, publicado em 1941, foi editado em um cenário de endurecimento das leis
penais em escala global – notadamente, no que diz respeito à prisão preventiva, que
era objeto de enfoque dos governos antidemocráticos.
Assim, tamanha era a rigidez com que se concebia o processo penal naquele
período que se popularizaram teorias de negação da presunção de inocência,
pensamento este resultante do positivismo criminológico que ascendeu à época,
em frontal negação às tendências liberais até então dominantes (MENDONÇA, 2014,
p. 55). Dessa forma, no que tange às correntes teóricas então emergentes, pode se
afirmar que o Código de Processo Penal vigente nasceu sob influência repressiva e
autoritária; normativamente falando, foi inspirado no Codice Rocco e amparado pela
Constituição de 1937, outorgada por um governo ditatorial.
Nesse contexto, é oportuna a menção à exposição de motivos do Código, de
onde se extrai a influência direta do Código Italiano, que evidencia precisamente a
conjuntura jurídica e cultural de publicação da legislação processual penal em vigor:
Quando da última reforma do processo penal na Itália, o
Ministro Rocco, referindo-se a algumas dessas medidas e
outras análogas, introduzidas no projeto preliminar, advertia
que elas certamente iriam provocar o desagrado daqueles
que estavam acostumados a aproveitar e mesmo abusar
das inveteradas deficiências e fraquezas da processualística
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penal até então vigente. A mesma previsão é de ser feita em
relação ao presente projeto, mas são também de repetir-se
as palavras de Rocco: “Já se foi o tempo em que a alvoroçada
coligação de alguns poucos interessados podia frustrar as
mais acertadas e urgentes reformas legislativas (Exposição
de Motivos do Código de Processo Penal. Diário Oficial da
União de 13 de outubro de 1941).
Uma vez traçado o contexto de austeridade no enfrentamento à criminalidade,
torna-se mais fácil a compreensão da lógica perpetuada pelo Código de Processo
Penal no tocante à custódia cautelar – ao menos, originalmente. A ideia inicial da
legislação era de facilitar a segregação do acusado durante o processo, na medida em
que sua liberdade era considerada um interesse meramente individual, facilmente
superado pelo interesse público de punir. Novamente, a exposição de motivos do
Código oferece auxílio no entendimento do instituto da prisão preventiva em sua
gênese, a qual prescindia de um juízo de necessidade, sendo a prova indiciária tida
como suficiente para sua decretação:
“A prisão preventiva, por sua vez, desprende-se dos limites
estreitos até agora traçados à sua admissibilidade. Pressuposta
a existência de suficientes indícios para imputação da autoria
do crime, a prisão preventiva poderá ser decretada toda vez
que o reclame o interesse da ordem pública, ou da instrução
criminal, ou da efetiva aplicação da lei penal” (Exposição de
Motivos do Código de Processo Penal. Diário Oficial da União
de 13 de outubro de 1941).
Nesse sentido, a redação original do artigo 312 do Código de Processo Penal
determinava a decretação obrigatória da prisão preventiva em crimes cuja pena
cominada fosse de reclusão igual ou superior a dez anos, havendo para os crimes
graves presunção absoluta de perigo na liberdade. Já a revogação da prisão cautelar
era condicionada à análise do magistrado, e autorizada pelo artigo 316 somente
nas hipóteses que não se encaixavam na previsão do artigo 312, para as quais a
possibilidade de soltura estava restrita à eventual ocorrência de uma excludente de
ilicitude (LEONARDI, 2019, p. 27).
Foi no pós-guerra, com o fortalecimento da proteção aos direitos humanos e
a criação de um sistema internacional para protegê-los (PIOVESAN, 2013, p. 191),
que o instituto da prisão preventiva passou a ser repensado e modificado através
de reformas legislativas. Foram várias as convenções internacionais publicadas com
espírito protetivo, visando ao resguardo das garantias do acusado, dentre as quais
se pode citar a pioneira Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948) e, no
âmbito da Organização dos Estados Americanos, o Pacto de São José da Costa Rica (do
ano de 1969, mas que entrou em vigor no Brasil no ano de 1992).
Diante de tamanha movimentação no direito internacional, que viveu período
de verdadeira ebulição legislativa e mudanças tendentes a privilegiar o direito à
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liberdade, foram promovidas reformas também no cenário nacional, e com igual
espírito liberalizante (LEONARDI, 2019, p. 28).
Quase três décadas após a publicação do Código de Processo Penal, ocorre
sua primeira reforma significativa: trata-se da Lei nº 5.349/1967, que afastou a
obrigatoriedade da prisão preventiva e, para obter sua decretação, passou a exigir
também o periculum libertatis além dos indícios de autoria e materialidade. Em seguida,
pode-se mencionar a Lei nº 5.941/1973, que viabilizou aos acusados pronunciados ou
condenados a possibilidade de não serem presos automaticamente, no caso de serem
primários e de bons antecedentes. Ainda, há que se mencionar a Lei de nº 6.416/1977,
que veio para autorizar o magistrado a conceder a liberdade provisória sem fiança,
mediante comparecimento aos atos do processo, quando inexistentes fundamentos
para decretação da prisão preventiva (LEONARDI, 2019, pp. 28-29).
Em 1988, é promulgada a Constituição Federal que, como é de amplo
conhecimento, trouxe ao ordenamento jurídico brasileiro um rol de direitos e
garantias até então inédito no processo penal nacional, notadamente no que tange à
prisão. Dentre as garantias citadas, destacam-se a jurisdicionalidade, a presunção de
inocência, o devido processo legal, a vedação à incomunicabilidade e a motivação das
decisões.
A promulgação de uma nova Constituição provocou obrigatória releitura do
Código de Processo Penal à luz de seus postulados, em especial, na intenção de
adaptar a interpretação das normas processuais à racionalidade constitucional –
bem representada pelas diretrizes acima mencionadas. Foi nessa perspectiva de
constitucionalização do direito processual penal que foi aprovada a reforma legislativa
de 2008 no Código de Processo Penal: a Lei nº 11.689/2008 extirpou a prisão após a
pronúncia e a Lei nº 11.719/2008 afastou a prisão decorrente de sentença condenatória
recorrível.
Eram frequentes os apontamentos doutrinários acerca da incompatibilidade
entre essas modalidades de prisão e o texto constitucional, resultando a reforma de
2008 em evidente aproximação da legislação processual à previsão constitucional.
Sobre isso:
Desde a Constituição de 1988, vozes doutrinárias diziam
que as duas modalidades de prisão contrariavam a regra
de presunção de inocência do art. 5º, inciso LVII, pois
representavam antecipação de pena, não sendo impostas com
base em necessidade cautelar assentada em circunstâncias
do processo, mas apenas com sustento no fato de o acusado
não ser primário ou não ter bons antecedentes. Ainda, em
relação à prisão derivada de sentença, apontava-se outro
fundamento de inconstitucionalidade, o de que impor a alguém
o recolhimento à prisão para apelar é negar-lhe o direito
constitucional ao duplo grau de jurisdição, também garantido
por normas da Convenção de Costa Rica (FERNANDES, 2009,
p. 13).
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Finalmente, a respeito do caminho percorrido pelo instituto da prisão preventiva,
antes e depois da promulgação da Constituição Federal, há que se mencionar a reforma
legislativa do ano de 2011. Com a Lei nº 12.403/2011, foram promovidas reformas
extensas na custódia cautelar enquanto ferramenta processual, destacando-se, dentre
elas, a criação de um rol de medidas cautelares diversas da prisão, viabilizando, com
isso, o tratamento da prisão preventiva como ultima ratio (LEONARDI, 2019, p. 31).
Diante desta breve revisão da trajetória do instituto da prisão preventiva no
processo penal brasileiro, é possível afirmar que – intencionalmente ou não – as
reformas citadas tiveram como resultado a aproximação procedimental da prisão
preventiva à acusatoriedade prevista pela Constituição Federal, na medida em que
a revestiram de garantias processuais que enfraqueceram o poder originalmente
irrestrito do magistrado sobre a segregação cautelar.
Partindo dessa perspectiva, passa-se, finalmente, à já anunciada análise do artigo
316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, à luz da mais recente reforma
legislativa, qual seja, a Lei nº 13.964/2019.
3. COMO ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS PODEM NOS APROXIMAR OU DISTANCIAR DA
ACUSATORIEDADE?

A Lei nº 13.964/2019 foi publicada na intenção de aperfeiçoar a legislação penal
e processual penal, provocando reformas tanto nos respectivos Códigos quanto na
legislação extraordinária. Como toda modificação legislativa extensa, esta teve seus
méritos e deméritos, os quais não serão abordados no presente artigo, na medida em
que se tem por enfoque exclusivamente o instituto da prisão preventiva.
Feita essa ressalva, passa-se à leitura do já mencionado artigo 316 do Código
de Processo Penal. Antes da publicação da Lei nº 13.964/2019, lia-se no referido
dispositivo:
Art. 316. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr
do processo, verificar a falta de motivo para que subsista,
bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a
justifiquem.
Com a superveniência da reforma, além da modificação no caput do artigo, foi
acrescido um parágrafo único. Veja-se a redação atual do dispositivo:
Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes,
revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou
do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista,
bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que
a justifiquem.
Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá
o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua
manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão
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fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.
Como se verifica, a redação original do caput permitia a revogação da prisão
preventiva no curso do processo, bem como nova decretação da medida, mediante
análise da necessidade da segregação cautelar do acusado. Não havia menção
expressa quanto ao impulso das partes ou à iniciativa ex officio do magistrado para
obtenção da revogação ou decretação da prisão cautelar. Apesar de ter a Lei nº
13.964/2019 promovido a inclusão da locução “de ofício ou a pedido das partes”
no caput do dispositivo, a jurisprudência tem compreendido que a interpretação do
instituto da prisão preventiva deve ser sistêmica, principalmente considerando que
a Lei nº 13.964/2019 foi a grande responsável por extirpar do ordenamento jurídico
brasileiro a decretação de ofício da cautelar, através da reforma dos artigos 311 e 282,
§2º e §4º, do Código de Processo Penal.
Como exemplo da mencionada interpretação jurisprudencial no sentido da
proibição geral da decretação de ofício da prisão, tem-se o Habeas Corpus de nº
18.888, julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Do voto do relator Ministro Celso de
Mello, extrai-se:
De outro lado, a Lei nº 13.964/2019, ao suprimir a expressão
“de ofício ” que constava do art. 282, §§ 2º e 4º, e do art. 311,
todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta,
a decretação da prisão preventiva sem o prévio “requerimento
das partes ou, quando no curso da investigação criminal,
por representação da autoridade policial ou mediante
requerimento do Ministério Público”, não mais sendo lícito,
portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a
atuação “ex officio” do Juízo processante em tema de privação
cautelar da liberdade (HC 188888, Relator: CELSO DE MELLO,
Segunda Turma, julgado em 06/10/2020. Publicado em
15/12/2020, p. 12).
Diante desta interpretação do caput do artigo, o parágrafo único acrescido
ao dispositivo – na medida em que passou a admitir a revisão de ofício da prisão
preventiva, compelindo os órgãos julgadores a promovê-la em periodicidade de 90
(noventa) dias – passou a representar um resíduo inquisitorial deslocado em meio
à reforma legislativa que, ao menos no que tange à prisão preventiva, teria nos
aproximado da acusatoriedade.
Muitos são os comentários que podem ser feitos a respeito dessa modificação
legal: todos eles, em certo nível, abarcados pela interpretação sistêmica do processo
penal. Parece certo afirmar que após a promulgação da Constituição de 1988, toda a
reforma legislativa ou nova lei editada deve obrigatoriamente se conformar à previsão
constitucional; entretanto, a sistemática processual adotada pela Constituição Federal,
por vezes, acaba por ser desatendida.
Isto porque, conforme exposto, a Lei Maior anuncia – através das garantias
processuais penais previstas aos acusados e, notadamente, da separação entre as
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funções de acusar e julgar – um sistema de justiça criminal eminentemente acusatório.
Consoante o narrado, o princípio unificador que identifica a acusatoriedade em um
sistema é a gestão da prova atribuída às partes processuais, em oposição à gestão
da prova centralizada nas mãos do magistrado, que caracteriza sistemas processuais
inquisitórios.
No que tange à decretação da prisão preventiva, sabe-se que é necessária não
somente a demonstração de pressupostos cautelares (a respeito da instrumentalidade
da medida, na forma prevista em lei), mas também a indicação de elementos
probatórios (relacionados à materialidade e à autoria). É justamente a integração
entre elemento probatório e elemento cautelar que legitima a adoção da medida
cautelar (CÂMARA, 2011, p. 117).
Assim, tendo em vista que a revisão da prisão preventiva – para verificar a
possibilidade de mantê-la ou revogá-la – perpassa, de alguma forma, a demonstração
e análise de elementos probatórios, atribuir ao magistrado o papel processual
de revisá-la de ofício devolve ao juiz criminal o controle sobre a gestão da prova,
provocando pontual contradição com o princípio acusatório que, repise-se, deveria,
constitucionalmente, reger o processo penal brasileiro.
A propósito, essa incompatibilidade entre a atuação de ofício do magistrado na
ação cautelar e o sistema acusatório de justiça criminal não passou despercebida pela
doutrina, que, mesmo anos antes da edição da Lei nº 13.964/2019, vinha alertando a
respeito dessa problemática:
Contudo, toda essa evolução conceitual (lentamente
acompanhada pela Legislação pátria e mais lentamente ainda
pelo direito vivido) parece ser cabível apenas para a tutela
de conhecimento. Na verdade, os textos indicados induzem
claramente a isso e deixam de lado incursões mais profundas
na tutela penal cautelar e de execução penal. Desta última
não tratará o texto presente, mas da primeira é forçoso indicar
que, cada vez que se confere ao magistrado ou à autoridade
policial (ou a quem quer que não seja o titular da ação penal)
o poder de atuar a ação penal cautelar, está-se distanciando
do modelo acusatório (CHOUKR, 2014, p. 633).
É possível afirmar, ainda, que a centralização da prova nas mãos do magistrado,
em especial no contexto da prisão preventiva, provoca o afastamento do sistema
processual da lógica acusatória não apenas à luz do princípio unificador, mas também
da perspectiva estrutural. Atesta a doutrina mais abalizada que o processo é um
procedimento em contraditório (FAZZALARI, 1994, p. 85-86), sendo precisamente seu
exercício aquilo que diferencia o processo judicial de procedimentos extrajudiciais de
forma geral. Assim, atribuir ao magistrado permissão legal para dispensar a participação
das partes no momento da revisão da prisão preventiva, além de distanciar o processo
da acusatoriedade, o enfraquece enquanto relação jurídica.
Essas incompatibilidades técnicas identificadas entre determinado instituto
processual e a sistemática pretendida pela Constituição podem ser atribuídas à
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parcialidade das reformas legislativas, que, por serem pontuais, inserem-se em um
todo com bases já solidificadas e de difícil modificação. A esse respeito, ensina a
doutrina:
Na matriz do problema está uma razão simples: reformas
parciais - com boas intenções ou não - tendem a destruir os
sistemas (ou quase) se eles não são levados em consideração,
justo porque os elementos que os integram estão
umbilicalmente relacionados entre si, de modo a qualquer
alteração produzir reflexos gerais e, por isso, produz-se ‘furos’
que os desfiguram”. (COUTINHO, 2015).
Adiante, é relevante salientar que essa pontual aproximação da legislação
processual a características do sistema oposto ao idealizado pela Constituição não
importa somente da perspectiva teórico-metodológica. Mais do que estruturas
abstratas de classificação, os sistemas processuais são como a “linguagem
procedimental” em que conversam os atores de um ordenamento jurídico (LANGER,
2004, p. 10) - daí a importância de levá-lo em consideração quando da publicação de
uma nova lei.
Em outras palavras, tomar a acusatoriedade idealizada pelo texto constitucional
como um norte a ser seguido ou, ao contrário, desconsiderá-la, pode provocar
mudanças de cunho prático no cotidiano processual.
Conforme narrado, o parágrafo único do artigo 316 impõe ao órgão emissor da
decisão uma revisão obrigatória da necessidade de manutenção da prisão preventiva,
a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada, proferida de ofício, sob pena de
tornar a prisão ilegal. Vale dizer, ausente a revisão, a Lei nº 13.964/2019 objetivou
tornar a segregação cautelar ilegítima de imediato, sem que fossem instadas as partes
a se manifestarem a respeito.
As principais problemáticas vislumbradas diante dessa disposição legal advêm
do fato de que não necessariamente a análise exclusiva do magistrado vai assegurar
a apreciação de todos os elementos necessários para se obter a conclusão acerca
da necessidade de manutenção ou não da prisão preventiva. Pertence ao Ministério
Público, na qualidade de titular de ação penal, detentor do ônus probatório e
responsável pelo lastro incriminatório, a incumbência de precisar as razões presentes
em cada caso concreto para autorizar ou não a conservação da segregação cautelar;
no mesmo sentido, compete à defesa trazer aos autos qualquer atualização a respeito
da situação de fato do réu, a cujas peculiaridades o juízo não tem acesso.
É partindo dessa premissa de que é necessária a manifestação das partes para
se alcançar um juízo satisfatório sobre a necessidade da prisão preventiva que se
revelam os óbices pragmáticos provocados pelo parágrafo único do artigo 316.
Primeiramente, tem-se a inexistência de uma ferramenta processual à
disposição do Ministério Público para suspender a eficácia de eventual decisão que
revogar a prisão preventiva ou, em um cenário de inocorrência da revisão periódica
mencionada pelo parágrafo único, determinar a soltura imediata de réu acautelado.
Embora o artigo 581, inciso V, do Código de Processo Penal assegure a interposição
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de Recurso em Sentido Estrito contra decisões que revogarem a prisão preventiva ou
concederem liberdade provisória, o artigo 584 do mesmo diploma afasta a atribuição
de efeito suspensivo ao recurso nas hipóteses do inciso V.
Como resultado, tem-se um desequilíbrio até então pendente de solução: ao
passo em que a defesa dispõe do Habeas Corpus enquanto remédio constitucional
ágil e desembaraçado aplicável a situações de privação ilegítima do direito de ir e vir
do acusado, o Ministério Público se vê obrigado a interpor recurso que tramita pelo
rito tradicional, criando-se o risco de perda total do contato com o acusado posto em
liberdade antes do julgamento do mérito recursal.
Assim, abre-se margem para que uma possível consequência da atuação de
ofício do magistrado seja a exposição a perigo da ordem pública ou econômica, da
conveniência da instrução criminal ou da aplicação da lei penal – a depender de qual
foi o fundamento autorizador da prisão –, que poderiam permanecer protegidas
através do regular exercício do contraditório e da observância do princípio acusatório
no que tange à centralidade das partes e à inércia da jurisdição.
Em segundo lugar, não é demais mencionar o fato de que, apesar do aparente
cunho protetivo do parágrafo único – que provoca reexame periódico e compulsório
da medida cautelar, condicionando a inobservância da regra à hipotética ilegalidade
instantânea da prisão –, é preocupante a supressão da manifestação das partes,
justamente porque o Ministério Público e a defesa possuem atribuições exclusivas,
de forma que o conteúdo de suas contribuições não poderia ser intuído pelo órgão
julgador. Trata-se, portanto, de outra adversidade a ser enfrentada cotidianamente
em decorrência da previsão legal em comento.
Assim, a desconsideração do sistema acusatório de justiça (notadamente, do
protagonismo das partes em aspectos probatórios) tem por consequência essa espécie
de transtorno processual, do qual se extrai a necessidade de rememorar a importância
fundamental de ouvir o Ministério Público antes de promover a revogação da prisão
preventiva, na intenção de evitar ao máximo a frustração da instrução criminal.
Tanto é fato que a redação atual do parágrafo único do artigo 316 do Código de
Processo Penal tem capacidade de causar empecilhos de difícil superação no cotidiano
processual, que sua interpretação foi objeto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade
de nº 6.581 e n 6.582, levando à pauta do Supremo Tribunal Federal parte da discussão
acima narrada.
4. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 6.581 E Nº 6.582: A INTERPRETAÇÃO
DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Na forma do acima exposto, o parágrafo único do artigo 316 do Código de
Processo Penal teve sua interpretação recentemente conformada à Constituição
Federal, através do julgamento conjunto das ADIs de nº 6.581 e 6.582 pelo Supremo
Tribunal Federal.
Ajuizadas, respectivamente, pelo Partido Trabalhista Brasileiro e pela Associação
dos Magistrados Brasileiros (AMB), as ADIs acima mencionadas argumentaram
a inconstitucionalidade do referido parágrafo único com fundamento: a) em sua
capacidade lesiva à segurança e à paz social; b) na incompatibilidade da previsão legal
com a capacidade institucional da magistratura; c) no esvaziamento dos instrumentos
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disponíveis ao Estado para zelar pela segurança pública; d) na violação aos princípios
da razoabilidade, proporcionalidade, separação de poderes e devido processo legal;
e e) na polissemia sobre a interpretação da norma, especialmente no tocante ao juiz
competente, ao momento processual correto para a revisão e à peremptoriedade do
prazo nonagesimal.
O julgamento das ADIs resultou em uniformização do entendimento não
apenas acerca da revogação imediata (ou não) da prisão preventiva, mas também
acerca da extensão do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
às prisões decorrentes de sentenças condenatórias de segunda instância ainda não
transitadas em julgado e da sua aplicabilidade aos processos em que houver previsão
de prerrogativa de foro. Para melhor compreensão sobre o resultado do julgamento,
veja-se a ementa disponibilizada pelo Supremo Tribunal Federal:
CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART.
316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.964/2019.
DEVER DO MAGISTRADO DE REVISAR A NECESSIDADE
DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA
NOVENTA DIAS. INOBSERVÂNCIA QUE NÃO ACARRETA A
REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO. PROVOCAÇÃO DO
JUÍZO COMPETENTE PARA REAVALIAR A LEGALIDADE E A
ATUALIDADE DE SEUS FUNDAMENTOS. OBRIGATORIEDADE
DA REAVALIAÇÃO PERIÓDICA QUE SE APLICA ATÉ O
ENCERRAMENTO DA COGNIÇÃO PLENA PELO TRIBUNAL
DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. APLICABILIDADE NAS
HIPÓTESES DE PRERROGATIVA DE FORO. INTERPRETAÇÃO
CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
1. A interpretação da norma penal e processual penal exige
que se leve em consideração um dos maiores desafios
institucionais do Brasil na atualidade, qual seja, o de evoluir
nas formas de combate à criminalidade organizada, na
repressão da impunidade, na punição do crime violento
e no enfrentamento da corrupção. Para tanto, é preciso
estabelecer não só uma legislação eficiente, mas também
uma interpretação eficiente dessa mesma legislação, de
modo que se garanta a preservação da ordem e da segurança
pública, como objetivos constitucionais que não colidem com
a defesa dos direitos fundamentais.
2. A introdução do parágrafo único ao art. 316 do Código de
Processo Penal, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, teve
como causa a superlotação em nosso sistema penitenciário,
especialmente decorrente do excesso de decretos preventivos
decretados. Com a exigência imposta na norma, passa a
ser obrigatória uma análise frequente da necessidade de
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manutenção de tantas prisões provisórias.
3. A inobservância da reavaliação prevista no dispositivo
impugnado, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias,
não implica a revogação automática da prisão preventiva,
devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a
legalidade e a atualidade de seus fundamentos. Precedente.
4. O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal
aplica-se até o final dos processos de conhecimento, onde há
o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de segundo
grau, não se aplicando às prisões cautelares decorrentes
de sentença condenatória de segunda instância ainda não
transitada em julgado.
5. O artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal
aplica-se, igualmente, nos processos em que houver previsão
de prerrogativa de foro.
6. Parcial procedência dos pedidos deduzidos nas Ações
Diretas (Data de Publicação DJE 03/05/2022 - ATA Nº 72/2022.
DJE nº 84, divulgado em 02/05/2022).
Embora a decisão do Supremo Tribunal Federal seja de todo importante, por
uma questão de conformação ao recorte teórico escolhido pelo presente artigo, será
analisada somente a conclusão obtida pela Corte Suprema no tocante à revogação
automática da prisão preventiva.
Dito isso, tem-se que o Supremo afastou o argumento de inconstitucionalidade
do parágrafo único, tendo compreendido que não foi demonstrada incapacidade
institucional suficientemente apta a provocar a inefetividade do direito penal como
ferramenta de controle da criminalidade. Assim, por entender que a medida prevista
pelo dispositivo não é flagrantemente desarrazoada, o Supremo Tribunal Federal
reiterou sua constitucionalidade, sob o fundamento de que não pode o Estado se
valer da máxima de que “ninguém é obrigado para além do que é capaz de fazer”
na intenção de se desincumbir do dever de proteção aos direitos fundamentais (STF,
2022, p. 14).
Entretanto, no que diz respeito à peremptoriedade do prazo nonagesimal,
invocado como uma das principais fontes de polissemia na interpretação da norma, o
Supremo Tribunal Federal deu razão à Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB,
responsável pelo ajuizamento da ADI nº 6.582. Entendeu o Supremo que, também para
ao artigo 316, parágrafo único, deve ser aplicado o precedente firmado no incidente
de Suspensão de Liminar nº 1.395, em que a Corte alcançou o entendimento de que
a inobservância do prazo de 90 dias não implica a revogação automática da prisão
preventiva.
O que se verifica é que tal interpretação oferecida pelo Supremo Tribunal Federal
favorece, acertadamente, a lógica acusatória. Ao impedir que a prisão preventiva
seja automaticamente revogada sem qualquer consulta às partes processuais, o
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Supremo devolveu às partes uma oportunidade de manifestação a respeito da
cautelar, reduzindo sutilmente a centralidade da atuação do magistrado. Vale dizer, o
precedente firmado pela Corte serviu para fortalecer a atuação do Ministério Público
no que diz respeito à prisão cautelar, privilegiando sua oportunidade de se posicionar
antes de eventual soltura do réu preso.
Entretanto, reconhece-se que o Supremo Tribunal Federal poderia ter se valido
da oportunidade para consagrar, com maior firmeza, a relevância da participação
das partes processuais na revisão da prisão preventiva. Nesse sentido, ao dispor que
deve “o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus
fundamentos”, como fez no item “3” da ementa acima transcrita, poderia a Corte ter
recomendado aos juízos competentes a prévia intimação das partes, para derradeira
manifestação, antes de decidir acerca da cautelar. Argumenta-se, nesse sentido, que,
apesar de a lei prever que a iniciativa revisional deve ser do magistrado, não existe
vedação alguma à possibilidade de serem as partes invocadas a contribuir, o que daria
a essa disposição interpretação sistêmica, incluindo-a na lógica acusatória.
Em arremate do tema, entende-se que a atuação do Supremo Tribunal
Federal, embora não isenta de críticas, foi de relevante importância no balizamento
da interpretação do parágrafo único do artigo 316, do Código de Processo Penal.
Pode-se afirmar que as limitações impostas pela Corte Suprema na compreensão
acerca da extensão do dispositivo, além de ajudarem a evitar as problemáticas de
viés pragmático citadas no tópico anterior, foram de pertinente auxílio ao objetivo de
direcionar o processo penal à acusatoriedade constitucionalmente prevista.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Uma vez revisadas as características que identificam um sistema acusatório de
justiça criminal e cotejados esses elementos com o texto da Constituição, concluiuse pela idealização evidente da acusatoriedade enquanto regra pela previsão
constitucional. No mesmo sentido, após percorrer a trajetória legislativa do instituto
da prisão preventiva, observando o surgimento da medida de forma centralizada nas
mãos do magistrado e a gradual relativização desse monismo interpretativo através
das reformas legislativas realizadas com o passar dos anos, foi possível concluir que
as alterações no instituto também o aproximaram – ao menos de maneira geral – de
uma lógica acusatória.
Passando à análise da Lei 13.964/2019, que promoveu a mais recente reforma
na regulamentação da segregação cautelar, extraiu-se a conclusão de que a
devolução de poder ao magistrado – revisar a medida de ofício, consoante previsto
pelo artigo 316, parágrafo único – pode ser resultado de um ranço inquisitorial que
permaneceu enraizado na cultura jurídica nacional, afastando-nos da acusatoriedade
constitucionalmente prevista.
Além de incompatibilidades teóricas e metodológicas, foram apontadas,
também, dificuldades de cunho prático que o distanciamento do sistema acusatório
pode provocar no cotidiano processual: o esvaziamento das opções processuais
à disposição do Ministério Público para suspender a eficácia de decisões que
eventualmente revogarem a prisão preventiva, caso vislumbrado algum motivo para
mantê-la; e a possibilidade de incompletude do juízo alcançado pelo magistrado, que
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não poderia inferir por si só o conteúdo das contribuições a serem oferecidas pelas
partes, que desempenham papéis processuais exclusivamente seus.
Diante dessa problemática, fez-se coro à precisão da decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das ADIs de nº 6.581 e nº 6.582, em
que a Corte reiterou o precedente firmado na Suspensão de Liminar de nº 1.395, no
sentido de que a inobservância do prazo revisional de 90 (noventa) dias, previsto pelo
parágrafo único do artigo 316, acima mencionado, não provoca a revogação imediata
da prisão. De qualquer modo, apesar de ter devolvido parcela do protagonismo
processual às partes, ressalvou-se, que a decisão poderia ter avançado, devendo ter
consagrado com mais convicção a relevância da contribuição das partes na revisão
da prisão preventiva, oferecendo a interpretação de que devem os magistrados, não
obstante o texto legal, ouvir o Ministério Público e a defesa antes de proferir decisão.
Finalmente, perfaz-se que, apesar de publicado em um contexto histórico e
político de recrudescimento das leis penais e ascensão de governos autoritários,
parte significativa do Código de Processo Penal foi recepcionado pela Constituição e,
consequentemente, adequado às premissas democráticas. Entretanto, não se pode
negar as consequências de reformas parciais na legislação codificada que, embora
resultem em progresso pontual, por vezes não atingem as bases normativas há
muito solidificadas. Assim, depreende-se necessário ter em mente, como um norte
a ser seguido, a sistemática processual idealizada pela Constituição no momento de
publicação de novas leis, cabendo à Corte Suprema, sempre que invocada para tanto,
oferecer aos dispositivos legais interpretação nesse sentido.
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IMPACTO DA EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA NO RECONHECIMENTO DE NOVOS
DIREITOS: PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS E USO ADEQUADO DA
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
Marcos José Porto Soares1
RESUMO: O presente estudo apresenta a relação entre o avanço da tecnologia e
reconhecimento de novos direitos, e aborda como a proteção dos dados pessoais e o
uso adequado da inteligência artificial se formam como objeto de tutela jurídica.
PALAVRAS-CHAVE: Inovações tecnológicas; proteção de dados; uso adequado da

inteligência artificial.
INTRODUÇÃO

Século XXI, ano 2022, o mundo se depara com novos fenômenos tecnológicos
com força para moldar o futuro. Sem no céu ainda carros voadores, mas com a
inteligência artificial, as redes blockchain2, a internet das coisas, os mercados online,
o metaverso3 e as cidades inteligentes já impactando a vida das pessoas. Cada vez
mais rápido o espaço digital passa a ser o mundo real. Em descoberta como o uso dos
dados vai afetar a sociedade. Cenário fascinante e desafiador para a ciência do direito.
Na última década a União Europeia e muitos países ao redor do mundo debatem
ou já instituíram regulamentos para proteger os dados digitais e o uso adequado da
inteligência artificial. Não haveria tal preocupação se não fosse a relevância das novas
conquistas tecnológicas sobre a humanidade.
Os sistemas digitais para operacionalizarem necessitam de um volume grandioso
de dados, o que vem exponencialmente sendo obtido a cada momento. Gera-se a
cada minuto mais dados do que foram produzidos desde o início da humanidade até
o ano de 2003.4
As novas tecnologias não devem ser valoradas somente pelos seus benefícios,
1
Mestre em Raciocínio Probatório pela Universidade de Girona- Espanha e GênovaItália. Especialista em Processo, Negociação e Arbitragem, com ênfase em novas tecnologias
pelo Instituto New Law. Curso em Extensão em Contratos Inteligentes aplicados ao Direito
pela PUC-RJ. Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná. Coordenador
do Grupo de Pesquisas em Inovação, Direito e Novas Tecnologias do Ministério Público do
Estado do Paraná.
2
Redes computacionais descentralizadas capazes de registrar informações, mantendoas seguras e sob o controle não de uma pessoa, empresa, instituição, mas sim de todos
que participam do sistema, sendo as decisões tomadas em consenso. Com a eliminação de
um intermediário, o que se viu no ano de 2021 foi a explosão do seu uso, sobretudo, em
operações financeiras descentralizadas (DeFi) e na criação de NFTs (tokens não fungíveis
que podem representar qualquer serviço ou bem, mais utilizados inicialmente para obras
artísticas).
3
É o espaço digital em que a pessoa se instala numa realidade virtual que busca se
assemelhar ao real, com a possibilidade, por exemplo, de comprar propriedades, como
muitos já fazem na plataforma Decentraland.
4
SUSSKIND, Richard. Online Courts and the Future of Justice. Oxford, United Kingdom:
Oxford University Press, 2019, p. 37.
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mas também pelos prejuízos que podem causar. Não devem ser vistas unicamente
por uma perspectiva de utilidade individual, é necessário um enfoque político
que compreenda o seu impacto na vida coletiva. Em que medida a liberdade ou a
dignidade dos seres humanos poderá ser mitigada com a operacionalidade dos
novos sistemas digitais, que estão cada vez mais integrados aos momentos públicos
e privados – sejam nos objetos (internet das coisas), nos pensamentos (projeto
Neurolink), no corpo (aplicativos e-saúde), nas decisões de compra (neuromarketing),
e nos protocolos automatizados (movidos por algoritmos de machine learning) de
concessão de crédito, aprovação de seguro ou seleção de currículo de emprego.
A decisão de controlar o uso das novas tecnologias é política e jurídica,
normalmente efetivada através da sua regulamentação. A decisão a respeito
da regulamentação do uso dos dados pessoais já foi tomada. Acompanhando o
Regulamento Geral Europeu de Proteção de Dados, no Brasil entrou plenamente em
vigor no ano de 2021 a Lei 13709/2018 que regula o uso dos dados pessoais. Quanto
ao uso da Inteligência Artificial, que pressupõe o armazenamento e processamento
também dos dados digitais, há formação de medidas normativas concretas em Portugal
(através da Carta de Direitos Humanos na Era Digital promulgada em maio de 2021),
Cingapura e também no Brasil com a Resolução 332/2020 do Conselho Nacional de
justiça, que dispõe sobre como deve ser usada a inteligência artificial nos sistemas de
justiça, e mais ainda, está em trâmite no Congresso Nacional o projeto de Lei 21/20
que cria o Marco Legal da Inteligência Artificial.
O direito existe em razão da mudança da sociedade e a sociedade não se
transforma sem evolução da tecnologia, assim é fundamental entender como as
revoluções tecnológicas impactam na atualização do direito, e que o papel do direito
importa para que tais avanços tragam mais benefícios do que prejuízos para a vida
das pessoas.
1. REVOLUÇÕES TECNOLÓGICAS

A palavra tecnologia vem do grego, formada pela junção dos termos “téchne”
(arte ou ofício) e “logia” (estudo de algo). A tecnologia é o “uso de técnicas e do
conhecimento adquirido para aperfeiçoar ou facilitar o trabalho com a arte, a resolução
de um problema ou a execução de uma tarefa específica”.5
Sem a tecnologia a sociedade seria estática; o mundo se transforma em razão
do seu emprego.
A tecnologia não está restrita a um campo do conhecimento, tampouco a um
período da história. Ela está presente desde o início da humanidade, em todos os
aspectos. A tecnologia não é fator responsável por mudanças apenas no ambiente
em que se vive, mas também na própria sociedade. Ela se conecta a todas as ciências
e é responsável pelo desenvolvimento de técnicas que aperfeiçoam e facilitam a
obtenção do que é desejado.6
5
<https://www.tecmundo.com.br/tecnologia/42523-o-que-e-tecnologia-.htm)>
(
Acesso em 12 de novembro de 2020).
6
Niklas Luhmann diz que qualquer teoria social precisa dar ênfase para o
desenvolvimento tecnológico e seu impacto na sociedade. Existem diversas teorias sobre
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Mecanismos que facilitam a vida das pessoas existem desde quando pedras
foram transformadas nos primeiros utensílios domésticos e armas para caçar. Da
mesma forma, a invenção da roda. Há seis mil anos foi constatado que alguns objetos
rodavam e que com este movimento se tornavam mais rápidos, superando mais
facilmente a distância. A partir dessa observação, por meio da tecnologia, a roda
foi criada como instrumento facilitador do transporte de objetos e das pessoas. A
prensa de tipos móveis de Gutemberg, por seu turno, foi uma invenção tecnológica
que revolucionou a forma de transmissão das informações, com a possibilidade da
circulação de livros e jornais.
Entre 1760 e 1820, o ser humano descobriu a máquina a vapor, com o emprego da
queima de carvão. O que antes era feito a mão passou a ser produzido por máquinas,
de forma mais rápida e com menos custos. É a primeira revolução industrial que
impactou fortemente a vida das pessoas.
No limiar do século XX, descobriu-se a potencialidade da eletricidade e o uso do
petróleo. Isto possibilitou produção mais rápida, em larga escala dos bens. É a segunda
revolução industrial, que tem como exemplo emblemático, a forma de produção de
veículos desenvolvida por Henry Ford.
A partir da segunda metade do século XX. telefones, televisores, computadores
e a internet possibilitaram que pessoas em lugares distantes pudessem trocar
informações. Os meios de transporte, sobretudo o aéreo, por meio dos aviões,
permitiu viagens rápidas a outros continentes. A exploração espacial, além de colocar
satélites no espaço, prevê a possibilidade da ocupação terrestre em planetas, como
a missão a Marte desenvolvida pela NASA em parceria com Space-X. É a terceira
revolução tecnológica: a da comunicação.
No século XXI o mundo se coloca diante da inteligência artificial, internet das
coisas, cidades inteligentes e das redes blockchain. Esse movimento tem como fator
a inserção dos dados nos sistemas computacionais e o aumento exponencial7 da
capacidade de processamento e armazenamento.8

a posição da tecnologia no meio social. Duas se destacam: a) a que lhe enxerga com um
subsistema social próprio, ao lado dos outros subsistemas, como o direito, a economia, e
a política; b) e a que lhe posiciona com parte – um programa interno – destes subsistemas.
O que se infere em comum é que a tecnologia não pode desfigurar, seja como um sistema
próprio (que se acopla a cada uma desses subsistemas) ou como parte deles, a estrutura
própria de cada um desses subsistemas sob o risco daquele em que isto ocorrer perder a
sua funcionalidade. (KOULU, Rikka. Law, Technology and Dispute Resolution: Privatisacion of
Coercion. New York: Routledge, 2019, p. 46).
7
Para se ter uma noção de como se dá o crescimento exponencial, caso fosse possível
dobrar uma folha de papel cinquenta vezes, a largura do papel chegaria à lua partindo da
terra. Ou ao colocar grãos de arroz em um tabuleiro de xadrez, da seguinte forma: um grão
na primeira casa, dois na segunda, quatro na terceira, e oito na quarta, quando se chegar na
trigésima segunda casa, no tabuleiro haveria a gigantesca quantidade de quatro bilhões de
grãos, e se fosse possível preencher o tabuleiro inteiro de xadrez, a quantidade de grãos de
arroz seria mais ou menos a mesmo quantidade que preencher duas vezes a superfície do
planeta Terra contando ainda com os oceanos, com grãos de arroz.
8
Em 1965 Gordon Moore, um dos fundadores da Intel, fez uma previsão de que a
cada dois anos ou aproximadamente iria dobrar a capacidade de processamento dos
computadores. Muitos duvidaram e disseram que no máximo essa taxa de crescimento
duraria poucos anos. A realidade é que passaram mais de quarenta anos da previsão, e a
capacidade continua dobrando, e agora os analistas dizem essa força vai continuar por um
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2. AS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS COMO FATOR PARA O RECONHECIMENTO DE NOVOS
DIREITOS

O direito é fenômeno social e acompanha a evolução da tecnologia. Cada
movimento de ruptura tecnológica impacta no reconhecimento de novos direitos.
As duas primeiras revoluções industriais geraram maior quantidade de bens
em circulação. Mas em razão do liberalismo econômico que predominava à época
– que foi também fator para o desenvolvimento das novas tecnologias – havia uma
distribuição desigual das mais variadas espécies de bens, incluindo aqueles essenciais
à vida. Além disso, a substituição do trabalho manual pelas máquinas transformou
as relações de trabalho e a busca pelo lucro a qualquer preço viu a exploração de
categorias de pessoas como as crianças e adolescentes.
Novos dilemas surgiram para o direito advindos da desigualdade econômica,
bem como da necessidade de proteger categorias de pessoas, desvalidas das mesmas
oportunidades daqueles que controlavam a distribuição dos bens e dos lucros.
Muitos indivíduos encontravam-se alijados dos serviços mais básicos como
educação e saúde, os quais só poderiam ser usufruídos por quem detinha condições
financeiras para pagá-los. O Estado mínimo viu a necessidade de se tornar social
diante da urgência em proteger certas categorias de pessoas. São reconhecidos novos
direitos.
No Estado Social ensina Bobbio9, o homem deixa de ser ente genérico, ou
homem em abstrato, e passa a ser visto “na especificidade ou na concreticidade de
suas diversas maneiras de ser em sociedade, como criança, velho, doente, etc. Em
substância: mais bens, mais sujeitos, mais estatuto do indivíduo”. Nesta passagem
a igualdade meramente formal, como fim Estatal, deu lugar a busca pela igualdade
material, como entoou Boaventura de Souza Santos10: “Temos o direito de ser iguais
quando a diferença nos inferioriza, temos o direito de ser diferentes quando a
igualdade nos descaracteriza”.
Os avanços normativos em garantia a igualdade são impactantes, destacandose a Consolidação das Leis do Trabalho e o arcabouço legislativo e constitucional
garantidor do acesso público à saúde, a educação digna e gratuita, a proteção dos
direitos das crianças e adolescentes e das pessoas com deficiência, por exemplo.
A terceira revolução – a da informação ou comunicação – a partir da segunda
metade do século XX, como as anteriores trouxeram novas questões. A transmissão
continental de dados e pessoas tornou o mundo globalizado, e com isso danos que
antes ficavam restritos a uma localidade, passaram a ser risco para toda a humanidade.
Novos conflitos ou ameaças se instalaram com potenciais lesivos nunca vistos, capazes
de destruir o meio ambiente, ou mesmo milhares de vidas. As transações comerciais

bom tempo, por um futuro ainda distante. (SUSSKIND, Richard. Online Courts and the Future
of Justice. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2019, p. 36)
9
BOBBIO, Norberto. A Era dos direitos. Rio de janeiro: Elsevier. Nova edição, 2004, p.
83.
10
SANTOS, Boaventura de Souza. Reconhecer para libertar: os caminhos do
cosmopolitanismo multicultural. Introdução: para ampliar o cânone do reconhecimento, da
diferença e da igualdade. Rio de Janeiro; Civilização Brasileira, 2003, p. 56.
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se globalizaram e a necessidade de primar por governos menos corruptos e que
efetivamente zelasse pelos interesses da sociedade, como um todo. São identificadas
novas gamas de direitos, não mais pertencente a um indivíduo, mas a coletividade ou
toda a sociedade: os denominados direitos coletivos.
O valor solidariedade precisava, de tal modo, ser elevado ao mesmo patamar
da liberdade e da igualdade, e o Estado voltar-se à sua feição fraterna para proteção
de direito cujos titulares não são indivíduos ou categorias de pessoas somente,
mas grupos indetermináveis e até às futuras gerações. “Os princípios de liberdade
e igualdade, traduzidos no plano jurídico reforçaram os direitos individuais, mas, se
faltar a fraternidade, eles não são suficientes para tutelar a vida de inter-relação entre
os seres as comunidades.”11
A partir da década de 1980, além da Constituição da República de 1988, são
promulgadas diversas leis visando a proteção dos direitos difusos e coletivos, tendo
como marco principal a Lei 7347/85 (Lei da Ação Civil Pública) e o Código de Defesa
do Consumidor (Lei 8078/90).
No despertar do século XXI, o mundo se depara com o avanço no setor tecnológico
no que diz respeito ao uso dos dados, denominada de quarta revolução tecnológica.12
Os dados, sobretudo na sua forma digital, representam de maneira crescente
como são, pensam e decidem os seres humanos. São os insumos da economia, o
recurso mais valioso do mundo13, segundo a revista The Economist em 2017. A sua
circulação além de atingir a individualidade e privacidade das pessoas, estabelece uma
nova dinâmica nas relações sociais. Yuval Harari14 diz que para evitar “a concentração
de toda a riqueza e de todo o poder nas mãos de uma pequena elite, a chave é
regulamentar a propriedade dos dados”.
Pontua André Roque15: “Os dados pessoais, na sociedade contemporânea,
assumem importância estratégica cada vez maior.” Denota-se que os riscos do mau
uso dos dados vão muito além da violação da privacidade. Quando se afirma que a

11
VOCE, Maria. Congresso Internacional: Relações no Direito: qual espaço para a
fraternidade? ( 2005: Roma). Direito e fraternidade: ensaios, prática forense: Anais/Giovanni
Caso... )(et al.) organizadores)- São Paulo: Cidade Nova: Ltr, 2008 - (Coleção Estudos).
12
Swuab, Klaus. A quarta revolução industrial; trad. Daniel Moreira Miranda. São Paulo:
Edipro, 2016.
13
The worlds most valuable resource is no longer oil, but data. Disponível em: <www.
Economist.com/leaders/2017/05/06/theworlds-mostvaluable-resource-is-no-longer-oilbut-data>. Acesso em: 23.10.2019.
14
HARARI, Yuval Noah. 21 Lições para o Século 21. Trad. Paulo geiger. São Paulo:
Companhia das letras, 2018, p. 107.
15
Complementa ainda que: “Podem ser utilizados em inúmeras aplicações, como
o direcionamento de propagandas e anúncios específicos para o perfil de determinado
consumidor, a partir das páginas que este visita na internet, ou a identificação da preferência
ideológica ou mesmo sexual mediante análise dos gastos realizados pelo cartão de crédito,
ou a investigação de doenças com maior probabilidade de se manifestarem durante a vida
de determinado indivíduo, por meio da análise de seu material genético”. ROQUE, Andre
Vasconcelos. A tutela coletiva dos dados pessoais na lei Geral de Proteção de Dados. Revista
Eletrônica de Direito Processual – REDP. Rio de Janeiro. Ano 13. Volume 20. Número 2.
maio a agosto de 2019 Periódico Quadrimestral da Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito
Processual da UERJ Patrono: José Carlos Barbosa Moreira (in mem.). ISSN 1982-7636. pp. 0119 www.redp.uerj.br.
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questão da proteção dos dados talvez seja uma das mais importantes da nossa época
não é exagero. É no sentido de “proteger os dados pessoais e de reforçar a autonomia
informativa e a dignidade dos titulares dos dados, bem como a própria democracia”16,
reflete Ana Frazão.
3. A PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS

Marco importante para o interesse no âmbito jurídico na proteção de dados
pessoais foi a decisão da Corte Constitucional Alemã sobre o censo, em 1983. No
início dos anos 80, a Alemanha, promoveu um recenseamento, por meio de formulário
na época analógico, cujas perguntas exigiam de quem respondia o aporte de dados
íntimos, com alto grau de invasão à intimidade. Na referida decisão reconheceu-se
o direito à autodeterminação das pessoas quanto aos seus dados, ou seja, o direito
de escolher e ter o controle sobre quais dados serão expostos, e saber para qual
finalidade são colhidos e o destino ao qual serão levados. Considera-se o direito à
autodeterminação a base do que hoje denomina-se proteção dos dados pessoais.
Com o avanço tecnológico, o qual tornou comum a forma digital dos dados,
surgiram em vários países movimentos para adequar a proteção de dados à nova
realidade.
Os dados pessoais são as informações que identificam ou possam identificar
uma pessoa natural.17 São informações que a torna indivíduo, e a diferencia de uma
coletividade, e das demais pessoas.
Os dados pessoais são protegidos como direito fundamental, como declara a
Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia de 2000, em seu artigo 8º: “todas
as pessoas têm direito à proteção dos dados de caráter pessoal que lhes digam
respeito”.
Na Europa, em 2016, entrou em vigor o Regulamento Europeu de Proteção de
Dados, que serviu de inspiração para a Lei 13709/2018.
No Brasil a Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º tutela a intimidade
e a vida privada, o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de
dados das comunicações telefônicas. Antes mesmo da publicação da Lei Geral de
Proteção de Dados (Lei 13.709/2018) outros diplomas legais já dispunham sobre o
tema de forma isolada, tais como o Código de Defesa do Consumidor (artigo 43), a Lei
do Cadastro Positivo e a Lei do Marco Civil da Internet.
A Lei 13709 de 2018, importante marco regulatório do Direito Brasileiro sobre
a proteção de dados, elenca princípios os quais devem ser observados quanto ao
tratamento dos dados pessoais, entre eles o da finalidade, adequação, necessidade, livre
acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação
e responsabilização. Ademais, têm como fundamento a autodeterminação informativa,
a inviolabilidade da honra, da intimidade, e da imagem, sempre em conformidade
com os “direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o
16
FRAZÃO, Ana. Lei Geral de Proteção de Dados e suas repercussões no direito brasileiro.
Coord. Ana Frazão, Gustavo Tepedino, Milena Donato Oliva. 1ª Edição. São Paulo: Thomson
Reuters Brasil, 2019, p. 19.
17
Conforme artigo 5º, inciso I, da Lei 13709/2018.
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exercício da cidadania plena pelas pessoas naturais”.18
Em 12 de novembro de 2020, o Supremo Tribunal Federal publicou acórdão
do julgamento sobre a inconstitucionalidade da medida provisória 954/202019, que
dispunha sobre o compartilhamento de dados pessoais em poder das empresas de
telefonia para a IBGE (Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Neste
julgamento reconheceu o direito fundamental à autodeterminação informativa, ou
seja, só o titular dos dados pessoais pode determinar o seu destino, não podendo fazer
isso em seu lugar nem o Estado e nem qualquer outra entidade que eventualmente
os detenham. Entre vários pontos importantes desse julgado destaca-se a que a
autonomia do direito fundamental à proteção de dados deriva do direito fundamental
à dignidade da pessoa humana, e a importância que seja assegurado diante dos riscos
derivados do avanço tecnológico.
No ano de 2021 se viu uma verdadeira corrida dos mais diversos setores
da sociedade para se adequarem à Lei Geral de Proteção de Dados. No âmbito
privado, milhares de empresas refizeram ou criaram um fluxo dos dados pessoais
dos consumidores e funcionários20; e no setor público com a necessidade de a
administração pública garantir o tratamento correto dos dados pessoais foram emitidas
recomendações pelo Ministério Público visando o cumprimento.21 Outrossim, foram
ajuizadas diversas ações judiciais em razão do vazamento de dados pessoais e pelas
práticas de outros ilícitos no contexto da Lei 13709/2018.22
Quanto à proteção dos dados pessoais se viu já nos últimos anos, tanto na esfera
normativa como no judiciário atuação para a garantia de tais direitos. É o direito se
formando e acompanhando aos novos eventos tecnológicos.
4. O USO ADEQUADO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Importante fenômeno tecnológico derivado da inserção dos dados nos sistemas
computacionais é a inteligência artificial. Ao lado da proteção dos dados pessoais, o
uso adequado da inteligência artificial é um novo direito a ser reconhecido.
Apesar do termo “inteligência artificial” intuitivamente remeter a um outro
mundo dominado por robôs e máquinas futurísticas, ela já existe e está operando na
maioria dos softwares e sistemas usados hoje em dia. A inteligência artificial não é

18
Artigo 1º da Lei 13709/2018.
19
Acórdão disponível aqui: https://www.portaldaprivacidade.com.br/wp-content/
uploads/2020/11/stf_.pdf
20
Como ocorreu por exemplo com o Facebook quanto à atualização das regras de termo de
uso do aplicativo whatsapp. Conferir em https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/05/
whatsapp-faz-acordo-com-autoridades-e-usuario-tera-90-dias-para-aceitar-termos-de-uso.
shtml?utm_source=mail&utm_medium=social&utm_campaign=comphomemail. Acesso em
23 de agosto de 2021.
21
Conforme: https://mppr.mp.br/2020/09/23011,11/MPPR-recomenda-a-Municipiosda-comarca-de-Campo-Mourao-a-adocao-de-medidas-para-cumprimento-da-Lei-Geral-deProtecao-de-Dados.html. Acesso em 24 de agosto de 2021.
22
Vide por exemplo: https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2021/
julho/lgpd-justica-determina-que-serasa-deixe-de-comercializar-dados-pessoais. Acesso em
29 de agosto de 2021.
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algo novo, é estudada desde os anos 50 do século passado.23
Como um dos requisitos para a inteligência artificial operar é haver uma
quantidade enorme de dados nos sistemas computacionais, somente a partir
do século XXI (quando isto se tornou possível) que ela se tornou mais conhecida.
A inteligência artificial é habilidade de sistemas computacionais de captar dados e
decidir de forma racional. O seu objetivo não é fazer com que um sistema pense ou
aja como humano (com toda a sua complexidade intuitiva, instintiva, emocional e
racional), mas somente que aja racionalmente.24
Duas características se destacam na inteligência artificial: a adaptabilidade e a
autonomia. A primeira consiste na habilidade em se adaptar ao ambiente externo
e às circunstâncias complexas. É a aptidão da máquina em aprender, captando as
circunstâncias voláteis ao seu entorno. A segunda característica é a autonomia, pois
pela inteligência artificial as decisões são tomadas não exclusivamente com base em
dados inseridos pelo programador. Ao sistema é dada a abertura para buscar novos
dados e seguir uma linha decisória de forma autônoma a do programador - humano.25
Os sistemas da inteligência artificial funcionam por meio de algoritmos.
Os algoritmos nada mais são do que “uma sequência de instruções que diz a um
computador o que fazer”26. São alimentados por dados para seguir um caminho,
havendo um ponto inicial e o ponto de chegada (o que se quer feito ou que aconteça).
Se todos os dados forem conhecidos e houver o sequenciamento dos atos
preordenados pelo programador, o algoritmo não cumprirá sua função por meio da
inteligência artificial, mas sim pela inteligência do programador.27 Para que o algoritmo
desenvolva inteligência artificial será necessário que o sistema apreenda sozinho,
selecionando dados e descobrindo de forma autônoma o melhor caminho para o fim
determinado. Esses algoritmos, os quais não são programados e aprendem sozinhos,
são chamados de machine learning, que é “o ramo da inteligência artificial que estuda
23
Um dos seus precursores foi Alan Turing, quem em 1950 iniciou um artigo com a
pergunta se as máquinas poderiam pensar. O termo inteligência artificial só foi utilizado pela
primeira vez cinco anos depois em um estudo de Mccarthy, Minsku, Rochester e Shannon.
24
Stuart Russel e Peter Norvig, duas das maiores referências sobre a inteligência artificial,
assinalam que ela é o estudo e desenvolvimento de agentes inteligentes (sistemas) que
percebem o seu entorno (ambiente) e realiza ações que aumentam as chances de sucesso.
Existem quatro maneiras de enfocar a inteligência artificial, a primeira é que ela deve “pensar
humanamente”, a segunda “atuar humanamente”, a terceira “pensar racionalmente”,
e a quarta escola, adotada por Russel e Norvig que a inteligência artificial deve “ atuar
racionalmente”. ( RUSSEL Stuart; NORVIG Peter. Inteligência Artificial. Trad. Regina Célia
Simille de Macedo, Rio de Janeiro: Elsevier, 2013, p. 3-7). Sobre essa visão explica Erik Navarro
Wolkart que o que se busca na inteligência artificial “é a precisão e a qualidade das decisões
tomadas pelo sistemas computacionais, pouco importando se a abordagem utilizada é ou
não similar à humana” (WOLKART, Erik Navarro. Análise Econômica do Processo Civil: como
a economia, o direito e a psicologia podem vencer a tragédia da justiça. São Paulo: Thomson
Reuters- Revista dos Tribunais, 2019, p.706).
25
FREITAS, Juarez. Direito Administrativo e Inteligência Artificial. Revista Interesse
Público- IP, n. 114. 2019, pp.15/29. Belo Horizonte: Editora Fórum.
26
DOMINGOS, Pedro. O Algoritmo Mestre. São Paulo: Novatec, 2017, p. 24.
27
Nem todos os algoritmos são usados para a inteligência artificial. Não são aqueles
em que já há uma programação completa, com todos os dados conhecidos e selecionados.
É o que ocorre, por exemplo, com o seguimento das instruções de um manual que aponta o
passo a passo a montagem de algum objeto, como uma televisão ou um brinquedo.
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formas de fazer com que os computadores melhorem sua performance com base na
experiência”28.
Há a possibilidade que a autonomia do sistema seja ainda maior, com nenhuma
supervisão humana. Isto ocorre quando o programador não limita nem mesmo o
campo de alcance dos dados a serem utilizados, e deixa a cargo do próprio sistema
essa busca. Os dados são capturados de forma autônoma na big data. Neste caso, em
que o algoritmo não é supervisionado e o aprendizado da máquina é mais profundo,
a técnica é denominada de deep learning. Esta técnica é a normalmente empregada
para reconhecimento de pessoas e condução de veículos autônomos29.
Outro emprego relevante da inteligência artificial é o processamento de
linguagem natural. Por meio de técnicas de machine learning é possível encontrar
padrões nos dados dispostos e reconhecer a linguagem natural. Um dos exemplos de
aplicação do processamento de linguagem natural é a análise de sentimentos, em que
os algoritmos vasculham padrões de mensagens em redes sociais para compreender
a satisfação ou não de clientes em relação a marcas e produtos.
Da mesma forma que a revolução industrial livrou a humanidade de muitos dos
trabalhos físicos pesados, a inteligência artificial tem o potencial de livrar as pessoas
de muitos dos trabalhos mentais exaustivos e repetitivos. Não há dúvidas que a
inteligência artificial traz benefícios para a sociedade.
Um dos objetivos da implantação da inteligência artificial é liberar o ser humano
para fazer o mínimo de trabalhos previsíveis, e praticar sua habilidade inata que é
planejar, criar e inovar.
Mas há um risco dela, em razão da sua natureza autônoma, se desvencilhar dos
objetivos humanos. Da mesma forma que a manipulação sem controle das descobertas
genéticas ou da energia nuclear, ou da oferta de produtos nocivos aos consumidores,
a aplicação desmedida da inteligência artificial poderá causar danos irreparáveis para
a vida na terra.
A inteligência artificial vista no dia a dia ainda é fraca, suficiente somente para
papéis específicos. São algoritmos usados por aplicadores em bolsa de valores, que
ajudam a classificar e categorizar informações, imagens, prever condições de tempo,
e suportar assistentes pessoais como a Siri da Apple ou a Alexa da Amazon, customizar
e-mails, direcionar propagandas online e realizar atividades rotineiras de escritórios.30
Além de sistemas isolados, com a inteligência artificial, organizações como
um todo nos últimos anos vem ganhando vida autônoma independentemente do
controle humano. São as DAOs – organizações autônomas descentralizadas, criadas

28
RUSSEL, Stuart. The Future of Artificial Intelligence. Disponível em <https://people.
eecs.berkeley.edu/~russell/research/future/q-and-a.html> Acesso em 10 fev. 2020.
29
WOLKART, Erik Navarro. Análise Econômica do Processo Civil: como a economia,
o direito e a psicologia podem vencer a tragédia da justiça. São Paulo: Thomson ReutersRevista dos Tribunais, 2019, p. 706.
30
Na visão de Judea Pearl a inteligência artificial também ainda não é capaz de fazer
juízo de causa e efeito. ( PEARL, Judea e MACKENZIE. Dana. The Book of Why: the new
Science of cause and effect. New York: Basic Books, 2018, p. 21). Ver também: ASHLEY, Kevin
D. Artificial Intelligence and Legal Analytics: New tools for Law Pratice in the Digital Age.
United Kingdom: Cambridge University Press, 2017, pp. 23/27.
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em blockchains.31 A responsabilidade ao criarem estes sistemas complexos, que usam
geralmente a inteligência artificial e atuam independentemente da vontade humana
por meio de códigos computacionais, é cada vez maior.
E como a aspiração é contínua, pesquisadores, teóricos e cientistas já trabalham
com a hipótese da inteligência artificial forte, que é aquela em os sistemas pensarão e
agirão como humanos, com habilidade de raciocinar, deduzir, aprender, e experimentar
artificialmente sentimentos por meio de estímulos e experiências, aproximando-se de
uma superinteligência.
Essa evolução, embora fascinante, apresenta perigos e oportunidades, assinalam
Primavera Di Filipi e Aaron Wright32. De um lado, permitirá processar e reagir a
informações na velocidade maior que a capacidade dos seres humanos, criando
esperança que a tecnologia permitirá maior compreensão sobre os variados sistemas
complexos que pontuam nosso universo, e ainda melhorar a saúde, medicina, e as
pesquisas científicas. E por outro lado, se os sonhos dos teóricos se materializarem,
uma inteligência artificial forte por escapar ao controle humano e – como Stephen
Hawking e outros se preocupam – poderá ocasionar o fim da espécie humana.33
Com o risco iminente Stuart Russel, um dos mais importantes pesquisadores
da área de inteligência artificial, em seu mais recente livro34 busca encontrar solução
para que o pior não ocorra. Segundo ele, é o momento de a humanidade decidir
se os humanos controlarão as máquinas ou deixarão de ser controladas por elas.
Assinala que foi um erro o apontamento inicial na história da inteligência artificial de
que uma máquina inteligente é aquela que busca seus próprios objetivos. Isto pois, o
conceito original de inteligência sempre foi ligado à perspectiva de os seres humanos
alcançarem seus próprios objetivos, e não o das máquinas35. A solução é reverter esse
paradigma para que se estabeleça que máquina inteligente é aquela que alcança os
objetivos dos seres humanos, e não os dela.36 Mas quais são os objetivos humanos?
São oito bilhões de vontades, sonhos e desejos. Como saber o que é benéfico ou não
para a humanidade? São perguntas que os sistemas farão aguardando as ordens das
pessoas. Diante desta dúvida, diz Russel, a máquina sofrerá um bug, um bom bug que
a deixará paralisada, aguardando uma resposta.
Este é o estágio da relação entre humanos e a inteligência artificial. Os sistemas
de inteligência artificial experimentam um “bug”, provisório. Virados para os humanos,
aguardam a resposta sobre como deverão cumprir seus objetivos.
Nestes momentos de encruzilhadas o ser humano deve olhar para si e para sua
história, em busca dos pergaminhos dos valores éticos que o trouxe até aqui. Chegou
o momento de fazer o teste de compatibilidade entre o uso da inteligência artificial
31
DE FILIPPI, Primavera. WRIGHT, Aaron. Blockchain and the Law: the rule of code.
Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2018 pp. 146/147.
32
Op cit. p. 147.
33
DE FILIPPI, Primavera. WRIGHT, Aaron. Blockchain and the Law: the rule of code.
Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2018 p. 147.
34
RUSSEL, Stuart. Human Compatible: Artificial Intelligence and the problem of control,
2019, USA: Viking, pp. 9/12.
35
Op cit. p.9
36
Op. cit. p.11.
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com as normas da ética e dos direitos fundamentais, como dizem Hassiner e Pastor.37
E é o que vem ocorrendo nos últimos anos.
Em 2018 a Comissão Europeia lançou o guia ético, denominado “Orientação Ética
para Estabelecer uma IA de Confiança” a serem observados pelos países membros
da União Europeia ao regulamentarem o uso da inteligência artificial.38 Prescreve
o documento que o uso da inteligência artificial deve estar alinhado aos direitos
fundamentais consistentes em fazer o bem, não fazer o mal, respeitar a autonomia
dos humanos, buscar justiça, e que suas ações sejam explicáveis.39
Por sua vez, em maio de 2019, a Organização para Cooperação do Desenvolvimento
Econômico (OCDE), com a participação também de países como o Brasil e Argentina,
estabeleceu conjunto de diretrizes políticas intergovernamentais sobre a inteligência
artificial. Os países participantes se comprometeram a regulamentar o desenho dos
sistemas de inteligência artificial, buscando robustez, segurança, imparcialidade e
confiança.40
Em abril de 2021 a União Europeia apresentou a Proposta do Regulamento do
Parlamento Europeu e do Conselho Geral – o AI ACT – que estabelece regras em matéria
de inteligência artificial. Este marco jurídico tem aptidão de servir como inspiração
para a regulamentação do tema para outros países (de maneira semelhante ao que
ocorreu com Regulamento Europeu da Proteção de Dados no que tange à proteção
de dados).41
Alguns países já lançaram diplomas jurídicos a respeito do uso adequado da
Inteligência Artificial. Em 2019, a Cingapura regulamentou a estrutura de governança
37
HAISSINER, Martin D. e PASTOR, Daniel R. Neurociencias, tecnologias disruptivas y
tribunales digitales. Buenos Aires: Hammurabi, 2019, p. 29.
38
Disponível aqui: https://op.europa.eu/pt/publication-detail/-/publication/d39885690434-11ea-8c1f-01aa75ed71a1/language-pt: Acesso em 24 de agosto de 2021.
39
HAISSINER, Martin D. e PASTOR, Daniel R. Neurociencias, tecnologias disruptivas y
tribunales digitales. Buenos Aires: Hammurabi, 2019, p. 29.
40
Ficou estabelecido que os sistemas de inteligência artificial devem: a) estar a serviço
das pessoas e do planeta, impulsionando um crescimento, sustentabilidade e bem estar;
b) ser desenhados de maneira que respeitem o Estado de Direito, os direitos humanos,
os valores democráticos e a diversidade, e incorporar salvaguardas adequadas – por
exemplo, permitindo a intervenção humana quando seja necessário- com o fim de garantir
uma sociedade justa e igualitária; c) estar presididos pela transparência e uma divulgação
responsável a fim de garantir que as pessoas saibam quando estão interagindo com eles
e possam se opor aos resultados desta interação; d) funcionar com robustez, de maneira
confiável e segura, durante toda a sua vida útil, e os potenciais riscos deverão ser avaliados
a todo o momento; e) as organizações e pessoas que desenvolvem, ou façam a gestão de
sistemas de inteligência artificial deverão responder pelo seu correto funcionamento em
consonância com os princípios precedentes. Além disso a OCDE recomendou aos governos de
cada país que: a) facilitem uma imersão pública e privada na investigação e desenvolvimento
que estimule a inovação em uma inteligência confiável; b) fomentem ecossistemas de
inteligência artificial com tecnologia e infraestrutura digitais, e mecanismos para o intercâmbio
de dados e conhecimentos; c) desenvolvam um grupo de políticas que encontre o caminho
para a demonstração dos sistemas de IA fiáveis; d) capacitem as pessoas com competência
em inteligência artificial a apoiar os trabalhadores com objetivo de assegurar uma transição
equitativa; e por fim que e) cooperem com o cenário em comum de informação entre países
e setores, desenvolvendo bases seguras para uma administração responsável da inteligência
artificial.
41
Veja entrevista com Danilo Doneda sobre o tema disponível aqui: https://www.
consumidormoderno.com.br/2021/07/02/legislacao-europeia-ia-influencia-mundo/.
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em Inteligência Artificial.42 Em 17 de maio de 2021 Portugal promulgou a Carta
Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital, que traz uma sessão específica sobre
o uso da inteligência artificial, explicitando em seu artigo 9º que a sua aplicação
deverá ser orientada “ pelo respeito dos direitos fundamentais, garantindo um justo
equilíbrio entre os princípios da explicabilidade, da segurança, da transparência e da
responsabilidade”.43
No Brasil, em 2020 foi regulamentado o uso da inteligência artificial no âmbito
do Poder Judiciário (Resolução nº 332/ 2020 do Conselho Nacional de Justiça).44
Num aspecto de normatização mais ampla, o ano de 2021 foi marcado por intenso
estudo e debates no Congresso Nacional sobre o texto do Marco Legal da Inteligência
Artificial, projeto de Lei 21/2020, cujas ideias centrais têm como inspiração a Proposta
do Regulamento Europeu.45
Pelo Poder Executivo, em abril de 2021, foi publicada a Portaria nº 4671/2021
pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações do Brasil que instituiu a Estratégia
Brasileira de Inteligência Artificial.46 Visa servir como norte às ações do Estado no que
diz respeito à regulamentação, uso ético, governança, relação com outros países, além
da medida em que poderá ser usada na educação, força de trabalho, capacitação,
empreendedorismo e segurança pública.
A partir da normatização que vem se formando recentemente já é possível
identificar um sistema de princípios jurídicos em torno da aplicação da inteligência
artificial. Normas que recaem sobre o uso de algoritmos inteligentes que facilitam as
decisões das cortes de justiça (como o robô Sócrates47 em funcionamento desde o
último ano) como para inúmeras situações que ocorrerão comumente no dia a dia das
pessoas. Debate relevante no ano de 2021 foi em que medida poderá ser utilizado o
reconhecimento facial por inteligência artificial pelos sistemas de segurança pública
42
CINGAPURA. SINGAPORE’S Approach to AI Governance. [s.d.]. Disponível em: https://
www.pdpc.gov.sg/Help-and-Resources/2020/01/Model-AI-Governance-Framework. Acesso
em: 26 de agosto de 2021.
43
PORTUGAL. Lei nº 27, de 17 de maio de 2021. Carta Portuguesa de Direitos Humanos
na Era Digital. Disponível em: https://www.dge.mec.pt/noticias/carta-portuguesa-dedireitoshumanos-na-era-digital. Acesso em: 26 de agosto de 2021
44
Conforme Dierle Nunes, em Virada Tecnológica no Direito Processual e etapas do
emprego da tecnologia no direito processual: seria possível adaptar o procedimento pela
tecnologia: “ Em relação à inteligência artificial há de se estruturar modelos algorítmicos com
equidade ( fairness), confiabilidade e segurança, análise do impacto social, transparência,
accountability ( prestação de contas e responsabilização) e respeito à dignidade da
pessoa humana. E a adoção de princípios, como na recém adotada resolução 332 do CNJ,
representam um passo importante, mas ainda insuficiente na medida em que seu conteúdo
precisa alavancar a prática na sua implementação desde o design dos modelos tecnológicos
até o controle de seus resultados” ( Inteligência Artificial e Direito Processual: Os impactos da
Virada Tecnológica no Direito Processual/coordenadores Dierle Nunes, Paulo Henrique dos
Santos Lucon, Erik Navarro Wolkart- Salvador: Editora JusPodvim, 2021, pp. 23/24.)
45
Vide Nota Técnica da FGV sobre o projeto. Disponível em: https://ciapj.fgv.br/sites/
ciapj.fgv.br/files/ciapj_fgv_notatecnica_ia.pdf Acesso em em 26 de agosto de 2021.
46
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm-n-4.617-de-6-de-abrilde-2021-*-313212172. Acesso em 30 de agosto de 2021.
47
Conferir
em:
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/
Noticias/23082020-Revolucao-tecnologica-e-desafios-da-pandemia-marcaram-gestao-doministro-Noronha-na-presidencia-do-STJ.aspx. Acesso em 24 de agosto de 2021.
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do país, uma vez que há constatação de casos em que são alimentados por dados
enviesados em direção à discriminação racial.48
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O que se vê no andar da história é que a ambição humana não para e precisa
ser contrastada; se levada adiante sem qualquer controle poderá causar danos
irreversíveis. O último ano foi marcado pela aplicação da Lei Geral de Proteção de
Dados e pelo lançamento de diplomas éticos e jurídicos sobre o uso da inteligência
artificial. Levantar estes temas quando os sistemas digitais passam a ser o mundo
real das pessoas é tornar o direito vivo, renovado e atento, para que possa atuar na
medida justa em busca da pacificação social e a sobrevivência da humanidade.
Além disso, a aproximação com as novas tecnologias permite algo ainda maior:
o conhecimento próprio do ser humano, pois como diz Judea Pearl49 “não existe
melhor caminho para entender nós mesmos do que nos imitar” – o que busca fazer a
inteligência artificial e muitas das inovações tecnológicas que eclodiram nos últimos
tempos.
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ASSESSORIEDADE ADMINISTRATIVA DO DIREITO PENAL EM TEMPOS DE
PANDEMIA
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RESUMO: O presente artigo busca demonstrar a assessoriedade administrativa do

Direito Penal em tempos de pandemia. Para tanto, objetiva verificar em que medida a
regulação da vida cotidiana por parte do Estado faz com que a integralização do Direito
Penal com o Direito Administrativo se torne possível. Aborda-se o paralelo existente
entre o Direito Administrativo e o Direito Penal, demonstrando que colocar em
evidência a sua administrativização é necessário e oportuno, pois é justamente neste
ambiente que o estudo das técnicas de reenvio da norma penal à administrativa, ante
os postulados da lei penal no tempo ganha relevância, todavia, a cautela é necessária,
sobretudo em se tratando de direitos constitucionais, em especial da reserva legal. A
abordagem do tema foi feita através do método dedutivo e dialético, onde o estudo
da assessoriedade administrativa do Direito Penal em tempos de pandemia foi
apresentado utilizando-se das diversas fontes de conhecimento,
PALAVRAS-CHAVE: Penal; administrativo; assessoriedade; reenvio.
INTRODUÇÃO

O fenômeno da administrativização do Direito Penal está em evidência, sobretudo
em razão das recentes normas editadas pelo Poder Público em razão da Pandemia do
Covid-19. Uma destas faces está no centro das discussões em decorrência do uso
reiterado de técnicas de tipificação penal, as quais estão alicerçadas no reenvio ao
Direito Administrativo, portanto, dependem da assessoriedade administrativa para
ter o alcance almejado.
Inicialmente foi feito um paralelo entre o Direito Penal e o Direito Administrativo,
objetivando demonstrar em que medida a regulação da vida cotidiana por parte do
Estado faz com que a integralização do Direito Penal com o Direito Administrativo se
1
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torne possível. Assim, uma das maneiras mais transparente de se verificar a presença
de outras ramificações do ordenamento jurídico, além das tutelas ligadas a economia
e ao meio ambiente é por meio da utilização das normas penais em branco.
Este caminho, logicamente passa pelo papel do Direito Penal, enquanto sistema
de controle social de que dispõe o Estado, sempre com olhar no controle e contenção
dos riscos.
Esta correspondente contenção é realizada por meio de construção doutrinária,
enfatizando já na terceira parte do presente trabalho, a questão dos limites das figuras
dogmáticas em exame por parte do Poder Legislativo e da averiguação minuciosa das
normas, em especial no tocante a utilização das técnicas de reenvio, sempre com
vistas ao controle de constitucionalidade, sobretudo ao princípio da reserva legal.
Na quarta parte do trabalho é apresentada a realidade e aplicabilidade das
técnicas de reenvio em tempos de Pandemia, sobretudo neste lapso temporal, onde
inúmeras são as normas editadas, as quais em último plano buscam tão somente
prevenir e conter a expansão do Covid-19.
Quanto ao desenvolvimento do presente artigo utilizou-se de pesquisa
bibliográfica, sobretudo através de livros, artigos de periódicos e artigos científicos
e atualmente com material disponibilizado na internet sobre a Pandemia Covid-19,
através do método teórico-bibliográfico.
A abordagem do tema foi feita através do método dedutivo e dialético, onde o
estudo da assessoriedade administrativa do Direito Penal em Tempos de Pandemia,
foram apresentados utilizando-se das diversas fontes de conhecimento.
1. PARALELO ENTRE DIREITO PENAL E DIREITO ADMINISTRATIVO

O conjunto de regramentos jurídicos brasileiro é formado por um sistema
integrado de normativos legais decorrentes das mais diversas ramificações, devendo
ser analisado de forma conjunta, tendo por escopo o diálogo das fontes.
Ou seja, sob o prisma de (JAIME, 1995, p.60 e 251 apud MARQUES, 2003, p. 72),
isso se traduz em eficiência e justiça, as quais estão intimamente ligadas ao conjunto
de leis de um mesmo ordenamento, tendo por norte o pluralismo pós-moderno.
Há um bom tempo, conforme destaca (GUARANI, 2012, p. 36) a administrativização
do direito penal possui um significado unívoco. Para o autor é possível explicá-la
através da utilização do direito penal pelo Estado, o qual sempre tem por objetivo
o pleno desenvolvimento de suas atividades, enquanto órgão estatal, provendo e
gerindo as demandas públicas.
Certo é que no dia-a-dia do cidadão o Estado, enquanto órgão público tem por
obrigação legal atender as necessidades da população, contudo deve primar pela
ordem administrativa, solicitando autorizações ou agindo em consonância com algum
tipo de regulação, decorrente do arcabouço jurídico.
Para (GUARANI, BACH, 2014, p. 16), a expressão “administrativização do Direito
Penal” não possui tão somente um único significado, podendo traduzir-se em mais de
um significado, todavia, sempre com o escopo de proporcionar ao Estado mais uma
ferramenta para o pleno desenvolvimento de suas próprias atividades.
Esta necessidade de regulação da vida cotidiana por parte do Estado faz com
que a integralização do Direito Penal com o Direito Administrativo se torne possível.
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Assim, uma das maneiras mais transparente de se verificar a presença de outras
ramificações do ordenamento jurídico, além das tutelas ligadas a economia e ao meio
ambiente é por meio da utilização das normas penais em branco.
Acentuam ainda (GUARANI, BACH, 2014, p. 16), que o Estado cria os tipos penais
com o objetivo de assegurar obediências aos seus atos e regulamentos, fazendo com
que o cidadão não viole o Direito Administrativo. Portanto, surge desta forma uma
aproximação da norma penal proibitiva ou mandamental com o perfil dos preceitos
normativos de direito administrativo, com o claro objetivo de esvaziar-se o injusto.
Para (CUNHA, 2015, p. 88) os normativos legais que necessitam de
complementação, não apresentam, num primeiro momento a conduta proibitiva de
maneira finalizada, sendo necessária uma integração de conteúdos.
Sob a ótica de (SILVA SANCHEZ, 2011, p. 148), o Direito Penal, o qual reage a
posteriori diante de um fato lesivo individualmente delimitado, independente do
sujeito ser ativo ou passivo, se converte em um direito de gestão, ou seja, punitivo, de
riscos gerais e, sob este prisma, estaria administrativizado.
Neste particular, oportuno trazer à baila ainda o entendimento de (KNOPFHOLZ,
2011, p. 13-36), pois sob este olhar, tendo por norte os princípios penais – sobretudo,
ao princípio da intervenção mínima e da ofensividade, o autor destaca - “A
administrativização do Direito Penal torna a lei penal um regulamento, sancionando
a observância a regras de conveniência da administração pública, materiais antes de
cunho disciplinar”, o que, por via direta de consequência, demonstra que o Direito
Penal está dando o suporte básico necessário ao Direito Administrativo, deixando de
operar em sua forma tradicional, ou seja, como ultima ratio legis.
Face ao exposto, por se traduzir em algo extremamente abrangente dentro do
sistema normativo, tanto em relação às normas econômicas, ambientais, entre outras,
oportuno destacar alguns exemplos:
1 – Artigo 3124, do Código Penal, o qual estabelece o crime de peculato, próprio
de funcionário público, contudo, para sua correta aplicação, necessita do conteúdo
contido no art. 3275 do mesmo Diploma Legal, onde está contido o conceito de
funcionário público.
2 – Artigo 2376, do Código Penal, o qual ao tipificar a conduta de contrair
casamento, conhecendo a existência de impedimento que lhe cause a nulidade
absoluta, fica inevitavelmente impossibilitado de aplicação, visto que há a necessidade
de se recorrer às disposições atinentes ao artigo 1.5217 do Código Civil, o qual possui
4
Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro
bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em
proveito próprio ou alheio: Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.
5
Art. 327 - Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora
transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública.
6
Art. 237 - Contrair casamento, conhecendo a existência de impedimento que lhe
cause a nulidade absoluta: Pena - detenção, de três meses a um ano.
7
Art. 1.521. Não podem casar: I - os ascendentes com os descendentes, seja o
parentesco natural ou civil; II - os afins em linha reta; III - o adotante com quem foi cônjuge do
adotado e o adotado com quem o foi do adotante; IV - os irmãos, unilaterais ou bilaterais, e
demais colaterais, até o terceiro grau inclusive; V - o adotado com o filho do adotante; VI - as
pessoas casadas; VII - o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa
de homicídio contra o seu consorte.
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em seu escopo as causas que produzem a mencionada nulidade.
3 – Artigo 388, da Lei nº 9.605/1998 – aduzido artigo criminaliza a conduta
decorrente de danos à floresta considerada de preservação permanente. Todavia,
o entendimento sobre permanência de proteção somente poderá ser encontrado
através de uma leitura complementar, junto ao artigo 4º9, da Lei 12.651/2012, onde
há a delimitação do conteúdo.
4 – Ainda, oportuno destacar a lei nº 10.826/03, mais conhecida como Estatuto
do Desarmamento, a qual da mesma maneira, se traduz numa norma penal em
branco, conforme pode-se observar através da leitura do art. 2310, o qual tem como
função o esclarecimento de que os permissivos legais ficarão sob a tutela do Comando
do Exército, em especial a classificação, permissão, restrição entre outros detalhes
referentes aos armamentos.
Diante desta realidade, desenhada a construção do raciocínio em face do
paralelo em que que encontram o Direito Penal e o Direito Administrativo, estudandose ainda a questão das normas penais em branco, presentes no arcabouço jurídico é
possível avançar, verificando-se as nuances relacionadas ao uso da assessoriedade
administrativa da tutela penal em face da Pandemia do Covid-19.
Para o presente objeto de estudo, qual seja, a assessoriedade administrativa
do Direito Penal em tempos de Pandemia do Covid-19, colocar em evidência a sua
administrativização é necessário e oportuno, pois é justamente neste ambiente que o
estudo das técnicas de reenvio da norma penal à administrativa, ante os postulados
da lei penal no tempo ganha relevância.
Certo é que as leis penais administrativas, as quais dão suporte à administração
pública estatal possuem regras do Direito Administrativo, haja vista que se direcionam
a intervenção penal para a regulação administrativa, pelo que surge a expressão de
assessoriedade.
De outro modo, quando o direito penal busca intervir no direito administrativo
sob a tutela da proteção à atuação estatal dá-se o movimento reverso, ou seja, os tipos
penais serão aplicados à medida de suas necessidades. Notadamente, o Direito Penal
se administrativiza no sentido de proporcionar proteção da gestão pública estatal,
8
Lei nº 9.605/98 - Art. 38. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação
permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção:
Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.
9
Lei 12.651/2012 - Art. 4° Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas
rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei:
I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural, desde a borda da calha do leito
regular, em largura mínima de: I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene
e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura
mínima de: (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012). a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água
de menos de 10 (dez) metros de largura; b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que
tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura; c) 100 (cem) metros, para os cursos
d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura; d) 200 (duzentos)
metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de
largura; e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior a 600
(seiscentos) metros; [...]
10
Art. 23. A classificação legal, técnica e geral bem como a definição das armas de fogo
e demais produtos controlados, de usos proibidos, restritos, permitidos ou obsoletos e de
valor histórico serão disciplinadas em ato do chefe do Poder Executivo Federal, mediante
proposta do Comando do Exército.
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por outro lado os tipos pelos quais realizada aduzida proteção possuem elementares
advindas dos regramentos de Direito Administrativo.
Certo é que a realidade atual demonstra que o Direito Administrativo se
encontra em dificuldades para auxiliar o Estado no controle estatal, o qual se viu em
dificuldades frente às novas demandas. Segundo (GUARANI, 2012, p. 35-47) o Direito
Administrativo, mesmo ancorado no poder de polícia e na autoexecutoriedade, se
mostra fraco no sentido de auxiliar o Estado no desempenho de seu papel gerencial
e de controle, resultando no apelo ao Direito Penal para fortalecer as demandas
decorrentes do Direito Administrativo.
2. EMPREGO DAS TÉCNICAS DE REENVIO E O PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL

A assessoriedade administrativa é um meio pelo qual o Direito Administrativo
busca complementar o direito penal na tutela de um bem jurídico, no caso em tela,
sua aplicabilidade nas normas concernentes e aplicáveis em tempos de Pandemia,
sobretudo, primando pelo direito coletivo. Pelo exposto, o Direito Penal não atua
isoladamente, buscando as prerrogativas do ramo administrativo para proporcionar
ou tentar oportunizar a eficácia na sua atuação.
Para tanto o tipo penal utiliza-se das técnicas de remissão ao ordenamento
administrativo, objetivando proporcionar efetividade ao ilícito e tal se traduz na força
de suas expressões (SOUZA, 2010, p. 7).
Aduzidas técnicas, segundo destaca (GUARANI, 2012, p. 35-47), resumem
um conjunto de categorias dogmáticas jurídico-penais, cuja qual a matéria de
proibição não está plenamente presente na redação do tipo, carecendo, portanto,
de complemento, os quais são derivados de outras normas, penais ou extrapenais,
jurídicas ou costumeiras, escritas ou não.
Para o autor, o tipo reenvia a estas normas aparências destinadas a circunstanciar
o conteúdo comportamental proibido. Este, portanto, é o elo que une as categorias
dogmáticas como normas penais em branco, tipos abertos, elementos normativos
do tipo e remissões a atos administrativos concretos, sendo que em qualquer destas
situações, há o reenvio do tipo penal a normas diversas.
Complementa ainda (GUARANI, 2012, p. 35-37) dizendo que há motivos para
que o legislador produza tipos carentes de complemento, destacando:
1 - quanto às normas penais em branco, estas são, de modo
geral, completadas por normas administrativas, cuja conexão
com o direito penal ganha reforço a partir da antedita
administrativização; 2 - no tocante aos tipos abertos, que
constituem técnica tradicional para incriminação mediante
tipos ativos ou omissivos culposos, evocam inúmeras vezes
quebras de regramentos ou normas acautelatórias de
caráter administrativo, para as quais o direito penal volta
sua atenção, tanto quanto mais administrativizado se torna;
3 - em relação aos elementos normativos, frequentemente
são definidos em normas administrativas extrapenais,
constitutivas de objeto de atenção intensificada de um direito
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penal administrativizado; 4 - finalmente, no que tange às
remissões a atos administrativos concretos, os tipos penais
realizam-nas justamente para reforçar a atividade estatal de
gerenciamento e controle das atividades da vida econômica,
nomeadamente para contenção de riscos.
Aduzida realidade, em linhas gerais, se traduz numa forte tensão haja vista o
princípio da reserva legal em matéria penal, conforme art. 5º, XXXIX da CF/88. O uso
excessivo das técnicas de reenvio, sem a cautela necessária, pode levar a quebra da
separação dos poderes, mas também a uma inevitável fragilização das pretensões,
em especial no sentido de dar à norma penal funções de dirigibilidade normativa ou
fixação de expectativas sociais, conforme acentua (INCOTT, 2018).
Certo é que o princípio da reserva legal possui dimensão formal, que exige lei em
sentido estrito para a produção das normas pelas quais o Estado exerce efetivamente
o controle social penal. Portanto, é papel exclusivo do legislador não somente as
previsões dos tipos e penais, mas, sobretudo, as normas que agravem de qualquer
forma a posição do sujeito ativo de delito. (PULITANO, 2011, p. 103).
Para (INCOTT, 2018) não há que se falar em funções preventivas à medida que o
sentido de ameaça incide sobre condutas, cuja compreensão da legislação específica
proibitiva requer tão somente conhecimento específico. Face ao exposto há a
necessidade do cidadão possuir conhecimento mais abrangente, ou seja, advindo de
todo o arcabouço jurídico aplicado à espécie, o qual surge com o uso destas técnicas.
Mesmo assim, não há parâmetros para sustentar que a utilização de aduzidas
técnicas seja ilegítima ou quiçá inconstitucional, até porque o reenvio pode ser
utilizado por qualquer ordenamento jurídico.
A Constituição Federal, art. 22, I, delega competência ao Poder Legislativo da
União, para, preventivamente, e através de processo legislativo garantindo autonomia,
legislar em direito penal (competência privativa, que ao contrário da exclusiva, é
delegável: a mecânica está prevista no próprio art. 22, parágrafo único, CF).
Portanto, não é razoável o entendimento de que há inconstitucionalidade
em leis penais com elementos em branco, sendo que o mais sensato seria fixar no
entendimento de que existem limites razoáveis para sua correta aplicação, pelo que
é possível delimitar as nuances e desdobramentos de sua aplicação no direito penal,
sendo que a título exemplificativo, poder-se-ia dizer sobre as regras de imputação, o
dever instrumental de informação, o tratamento do erro e assim sucessivamente.
Assim, em apartada síntese, o correto é fazer a análise da norma penal em
branco em sentido estrito. Portanto, já num primeiro momento a norma penal em
branco vem de encontro à solução dos problemas. (GRECO, 2006, p. 164). Portanto,
não há que se falar em inconstitucionalidade, a partir do momento em que é o próprio
legislador que cria a norma de complementação, pelo que, norma penal em branco e
complemento do branco, são produções de autoridade privativamente competente,
ou seja, Poder Legislativo da União.
Num primeiro momento há a necessidade, portanto, de fazer uma verificação,
ou seja, objetivando a escolha da melhor técnica de reenvio para o caso concreto,
conforme suas próprias características. Dadas estas delimitações, será possível fazer
um juízo de valor e por consequência construir uma doutrina crítica a respeito de
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sua aplicabilidade, pelo que faz-se necessário o desenvolvimento de estudos voltados
aos elementos normativos do tipo, destacando os que efetivamente se submetem às
regras gerais e , por consequência, a utilização de técnicas de reenvio.
Segundo (GUARANI, 2012, p. 6) a inconstitucionalidade da norma penal em
branco depende de verificação do caso concreto, em especial em razão de que diz-se
constitucional a regra, em havendo motivo plausível para se deixar brancos na norma
penal, ou seja, “a necessidade de evocar conhecimentos técnicos verticalizados,
no marco de uma sociedade pós-industrial, dependente da confiança em sistemas
peritos, sintéticos de tecnologias avançadas que inundam o mercado como bens de
consumo”.
Para o autor aduzido procedimento vai de encontro às reais necessidades e
interesses da Constituição Federal, haja vista que cabe ao Poder Executivo a função
de gerenciar riscos. Dada esta realidade, certo que a norma penal deve atuar em
consonância com este eixo norteador, como também como expressão popular, visto
que cabe somente ao destinatário da norma penal, ou seja, o povo, a produção
autolimitada de liberdades.
Portanto, há que se ter cautela na aplicabilidade das técnicas de reenvio, sob
pena de ferir o princípio da reserva legal, haja vista que ao não se fazer a observação
de diferenciação acaba-se legitimando, de forma indireta, qualquer forma de
assessoriedade em matéria penal.
Desta forma torna-se equivocada uma posição que defenda a inconstitucionalidade
das técnicas de reenvio de uma maneira geral, visto que cabe à doutrina encontrar
este meio termo, sobretudo em se tratando de contextos complexos, existentes na
vida em sociedade pós-industriais, de mercados globalizados, acerca dos quais se
produz a norma.
Tal posição, conforme acentua (GUARANI, 2012, p. 6):
a) não contribui para o debate orientado à construção de limites
que possam fundamentalmente auxiliar o legislador, quando
faz uso desta modalidade de remissões; b) despreza o fato de
que na Constituição brasileira, o tráfico de entorpecentes –
classicamente tipificado mediante norma penal em branco - é
indicação criminalizadora contida no art. 5º, XLIII, de modo
que está longe de ser um tipo penal inconstitucional. Esta
posição, por extensão, acaba violando o próprio princípio de
vedação de proteção deficiente à saúde pública, derivado
do comando constitucional de criminalização21; c) não
atenta para o fato de que a adoção das teorias de imputação
objetiva no sistema de análise do delito acaba impondo uma
remissão a normas extrapenais legais e infralegais em todo e
cada caso penal julgado, para fixação do caráter permitido ou
proibido dos patamares de risco gerados pela conduta. Além
delas, mesmo “normas técnicas de segurança, a lex artis, o
chamado princípio da confiança e, por fim, a própria ideia de
homem prudente”22 dão suporte à imputação objetiva do
evento ao agente
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(HORTA, 2016, p. 115), apresenta a diferenciação que se procura demonstrar entre
norma principal e o reenvio para normas especiais, dizendo que a distinção entre os
elementos em branco e os demais elementos normativos se referem especificamente
a deveres, ou seja, decorrentes de mandados ou até mesmo proibições extrapenais,
sendo que a inobservância dá azo ao injusto penal o que, por consequência cria o
sentido necessário ao tipo correspondente.
Diante desta realidade, tem-se que as técnicas de reenvio servem para nortear
e fixar, a partir da lei, quais os critérios necessários para determinar se houve alguma
ultrapassagem do risco permitido, o que conduziria à imputação. Portanto, as normas
penais, vistas como regras excepcionalmente não definem critérios, todavia, isto não
ocorre quando há o reenvio para o ato administrativo (regras especiais), as quais
auxiliam na construção de limites, objetivando a condução adequada do uso da
técnica legislativa e ainda das soluções jurisprudenciais existentes e decorrentes de
casos concretos.
Face ao exposto e objetivando um melhor entendimento a aplicabilidade das
técnicas de reenvio, (GUARANI, 2012, p. 9), enumera três exigências cumulativas que
o legislador deve ater-se no momento de confeccionar a norma penal em branco,
sem contudo, infringir ao princípio da reserva legal, em especial no tocante a sua
dimensão formal:
“1) que a norma penal estabeleça o “núcleo duro” da
norma, ligado aos verbos, à definição de o que necessita
de complemento e aos destinatários da norma, de maneira
a controlar exclusivamente a escolha político-criminal do
penalmente punível; 2) que remeta ao complemento apenas
aspectos técnicos, de caráter científico, por uma necessidade
clara, proveniente sobretudo daquilo que se necessita para
eficaz proteção do bem jurídico, ou pela necessidade de
ajustes regionais e locais, derivados de especificidades
geográficas, sócio-culturais, econômicas, etc.; 3) que a
instância complementadora do branco já tenha atribuições
atinentes à área da vida sobre a qual incide a norma penal,
sobretudo regulação extrapenal ou atividade de gestão,
controle, etc.”
Portanto, isso tudo leva ao entendimento de que o debate acerca da dignidade
penal da proibição e/ou proteção poderá ser preterida, dando margem a criação de
tipos penais avessos ao verdadeiro debate democrático, todavia, com a delimitação
de marcos limítrofes é possível crer que a reserva constitucional à lei, tida como fonte
formal da norma incriminadora, nos termos do art. 22, I e parágrafo único da CF não
fica submetida a um simples pano de fundo.
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3. ASSESSORIEDADE ADMINISTRATIVA DO DIREITO PENAL EM TEMPOS DE PANDEMIA

O tipo penal somente incidirá sobre a conduta humana se não estiver em
consonância com as regras sociais, ou seja, estando totalmente opostas ao que
efetivamente seja aceito pela sociedade. No entendimento de (PRADO e FILHO, 2006,
p. 435-451):
“(...) A adequação social surgiu como um instituto que
buscava afastar do âmbito da intervenção jurídico-penal
determinadas hipóteses não desvaloradas do ponto de vista
social, nas quais as lesões aos bens jurídicos ocorriam dentro
do funcionamento normal da vida em sociedade. De fato há
casos em que não se verifica um desvalor penal do resultado,
ainda que possa existir “um desvalor do estado de coisas que
não constitui um resultado penalmente típico” (...)”
Oportuno destacar que ao remeter a assessoriedade administrativa o legislador
tem por objetivo valorar situações que ratificam a conduta levada a efeito em
consonância com as normas administrativas. Certo ainda que o direito penal não
possui a competência de regular todas as situações que demandem perigo, visto que
poderia estagnar a vida em sociedade.
Ultimamente vem crescendo o debate junto a academia acerca da assessoriedade
ou acessoriedade, (dependendo da corrente adotada) administrativa do direito penal,
sendo que a utilização de normas em branco e ainda, demais técnicas de reenvio
acontece com grande evidência na regulação dos chamados bens jurídicos coletivos
ou difusos, como por exemplo o meio ambiente e ainda as relações econômicas.
(FALAVIGNO, 2020).
Neste particular, oportuno anotar que a assessoriedade vai além das questões
ambientais e econômicas, como se verifica neste momento de Pandemia, onde
por questões de competência regulatória e de especialização técnica necessária,
mencionadas técnicas de reenvio também exercem grande relevância na construção
dos tipos no tocante a saúde pública.
Em decorrência da pandemia do Covid-19 o governo brasileiro vem adotando
diversas medidas objetivando prevenir e sobretudo conter o vírus, além de tratar as
pessoas que foram efetivamente contaminadas.
Diante desse cenário, diversos artigos quase esquecidos e de pouca aplicação
no Código Penal estão sendo usados neste lapso temporal, inclusive em grande
escala no tocante a assessoriedade. Oportuno destacar o art. 268 do Código Penal, o
qual criminaliza a conduta de “infringir determinação do poder público, destinada a
impedir introdução ou propagação de doença contagiosa.”
A realidade exposta, demonstra as características pós-modernas, haja vista a
falta de um roteiro coletivo que sirva de baliza para identificação dos papéis sociais e
de como os modos de exercê-los possam ocorrer. (GUARANI, 2012, p. 41).
Para o autor a derrocada dos grandes discursos morais e o vazio que se seguiu
marcam o início do século XXI, pelo que cita (BAUMAN, 2007, p. 28):
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Hoje, enfim, eis-nos “de pé e enfrentando o caos”. Coisa que
nunca fizemos antes. O confronto com o caos seria já por si só
bastante perturbante e doloroso. Mas a novidade do facto – a
completa ausência de precedentes que nos sirvam de pontos
de referência, que nos tranquilizem e nos guiem – torna a
situação completamente desconcertante. (...) Ou melhor,
para dizermos as mesmas coisas na linguagem dos filósofos e
dos professores (...): não se descobriram nem é provável que
se descubram fundamentos do ser, e os esforços destinados
a estabelecê-los não foram bem sucedidos nem é provável
que venham a sê-lo. A moral não tem causa nem razão; nem
a necessidade de sermos morais nem o sentido de o sermos
podem ser demonstrados ou logicamente deduzidos. Por
isso, a moral é tão contingente como o restante ser: sem
fundamentos éticos. Já não podemos orientar eticamente o
nosso próprio ser moral, nem “legislar” em matéria moral.
Notadamente o que fazer com o agir é delimitado pelo agir da própria sociedade,
todavia a descrença das sociedades ao longo do tempo como também nos discursos
que fundamentavam a vida na terra, transformaram a visão de mundo partilhadas e
as correlatas tábuas de valor, o que, por via direta de consequência, intensificou o uso
de técnicas de reenvio, o que se acentua neste momento pandêmico.
Neste contexto, houve a edição da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,
regulamentada pela Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde,
alterada diversas vezes por medidas provisórias e complementada ainda, pelo Decreto
nº 10.282, o qual define o que seria serviços essenciais. Aduzido Decreto define em
seu artigo 2º quais são as medidas de enfrentamento à pandemia e ainda as formas
de isolamento e de quarentena, mas também outorga, no bojo do art. 3º, parágrafo
7º, ao Ministério da Saúde e aos seus gestores locais de saúde, em determinadas
situações, mediante autorização prévia, a competência para sua adoção.
Em face deste cenário, onde as normas objetivam a manutenção da salubridade
pública, é salutar analisar quais seriam os crimes praticados por aqueles que
descumprem aduzidas normas.
O art. 268 do Código Penal trata do crime de infração de medida sanitária
preventiva, cuja redação é a seguinte:
Art. 268 – Infringir determinação do poder público, destinada
a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa:
Pena – detenção, de um mês a um ano, e multa.
Parágrafo único – A pena é aumentada de um terço, se o
agente é funcionário da saúde pública ou exerce a profissão
de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro.
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A norma penal em branco está contida no fato de uma pessoa não cumprir
as determinações do poder público, objetivando impedir o surgimento ou ainda a
difusão de doença contagiosa, pelo que fica incursa no tipo penal que tutela a saúde
pública, devidamente previsto no art. 268 do Código Penal.
Ato contínuo houve ainda a edição da Portaria nº 356 do Ministério da Saúde,
a qual outorga em seu art. 3º, parágrafo 6º, e em seu artigo 4º, parágrafo 1º, aos
Secretários de Saúde locais a competência para adoção de medidas de enfrentamento
da Pandemia Covid-19, como isolamento e quarentena.
Por último, a Portaria Interministerial nº 5, do Ministério da Justiça e do Ministério
da Saúde concomitantemente, estabelece a conexão entre a norma penal e suas
regulamentações administrativas, demonstrando de forma cristalina a previsão legal,
sobre a possibilidade de responsabilização penal em seu artigo 3º. Já no seu art. 5º,
elenca os artigos 268 e 330 do Código Penal como passíveis de incidência no caso de
descumprimento, deixando transparente a existência de uma norma penal em branco
própria, heterônoma ou stricto sensu, ou seja, possibilitando a complementação
através de regras inferiores à lei. (FALAVIGNO, 2020).
Assim, toda pessoa que descumprir o contido na Lei nº 13.979/20 ou qualquer
ato administrativo da espécie, ou seja, normas emanadas do Poder Público, que
objetivem impedir o acesso ou propagação do Covid-19 em solo brasileiro, de forma
dolosa, estará praticando o crime de infração de medida sanitária preventiva, prevista
no art. 268 do Código Penal. Insta salientar que mesmo não resultando em ato
concreto, basta tão somente o mero descumprimento doloso, haja vista se tratar de
crime de perigo comum, houve presunção de lei de maneira absoluta, sobre eventual
risco causado à sociedade em decorrência da conduta de quem, porventura, tenha
descumprido normas do Poder Público.
Conforme ensina (FOUREAUX, 2020), qualquer do povo poderá figurar no pólo
ativo da demanda, todavia, o sujeito ativo sendo funcionário da saúde pública ou
exerça a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro, a pena será
aumentada de um terço, em decorrência da maior reprovabilidade da conduta por
parte de quem têm, como profissão, a obrigação de zelar pelo cumprimento das
normas que objetivam o cuidado com a saúde, como também pelo fato de serem
possuidores de conhecimentos técnicos, tudo a teor do art. 268, parágrafo único do
Código Penal.
Para (FALAVIGNO, 2020), o artigo 330 tem uma aplicação um pouco menor, pois
além de exigir ordem específica de funcionário público para determinado sujeito,
também possui aplicação tão somente subsidiária, especificamente em caso de
ordens que cominem, por imposição legal ou judicial, suas próprias sanções em casos
de descumprimento.
Complementa ainda (FALAVIGNO, 2020), dizendo que isso não acontece em
se tratando do artigo 268, mesmo em se tratando de delito de competência do
Juizado Especial, o que, por via direta de consequência comporta uma infinidade
de acordos, porém atualmente pode ser complementado através de inúmeras
normas administrativas, haja vista a falta de delimitação doutrinária ou legal sobre a
definição correta de “determinação do poder público” e também quais órgãos teriam
competência para fazê-la. Vislumbra-se, portanto, num primeiro momento, mesmo
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que hipoteticamente, algumas violações à legalidade, quanto à competência para
criação de tipos penais e taxatividade da norma, como também com referências à
igualdade de aplicação da lei penal, a qual passou a ter seu conteúdo definido por
normas locais.
Tem-se, portanto, que o crime se consuma através do mero descumprimento da
norma emanada do Poder Público, pois trata-se de crime formal, cuja consumação
ocorre mesmo quando nenhuma pessoa seja contaminada pela doença.
A tentativa nestes casos também é possível e ocorre no momento em que o
agente descumprir uma ordem de não fazer, de abster-se de praticar o ato, e isso
ocorre no momento em que deixar de agir, sendo que esta ação pode ser fracionada
em diversos atos. Todavia, caso o descumprimento seja de uma obrigação de fazer,
como fazer exame médico, a tentativa não será possível, visto que será um crime
omissivo, não se admitindo tentativa em omissão própria, uma vez que a consumação
se dá no momento em que o agente deixa de agir como deveria.
Para (FOUREAUX, 2020), diante de uma simples recomendação do Poder
Público, como se verifica em face do atual quadro de Pandemia do Covid-19, a falta
de acatamento não se traduz em infração ao art. 268 do Código Penal (infração de
medida sanitária preventiva), uma vez que o tipo penal exige o descumprimento de
determinação do ente público, o que não abarcaria a recomendação.
Diante desta leitura, ao existir a determinação por exemplo, para que um cidadão
fique isolado ou em quarentena e este descumpra de qualquer forma a ordem, estará
praticando o crime previsto no art. 268 do Código Penal, cuja leitura deverá ser feita
utilizando-se ainda do art. 3º, I e II, da Lei nº 13.979/20.
Da mesma maneira, o crime previsto no art. 268 do Código Penal poderá ser
praticado por agente, que mesmo após receber determinação para que faça o exame
médico, deixe de efetuá-lo ou de outra maneira, resista à sua realização, conforme
leitura do ar. 3º, II, “a” da Lei nº 13.979/20.
Objetivando o bem comum da sociedade, sobretudo diante da Pandemia
Covid-19, e sopesando situações de risco para a sociedade, à luz do art. 3º, III, “d”, da
Lei nº 13.979/20, quando houver vacina no Brasil e o governo determinar a vacinação,
mediante estabelecimento de prazo, quem não comparecer à um posto de saúde
estará praticando o crime previsto no art. 268 do Código Penal.
Esta omissão vai contra o texto legal da Lei nº 13.979/20, que em seu art. 5º aduz
que “Toda pessoa colaborará com as autoridades sanitárias na comunicação imediata
de: I – possíveis contatos com agentes infecciosos do coronavírus; II – circulação em
áreas consideradas como regiões de contaminação pelo coronavírus.”
De qualquer sorte, caso uma pessoa efetivamente esteja contaminada com o
vírus do Covid-19 e em havendo determinação do Poder Público, no sentido de que
seja informado por onde esta pessoa contaminada passou em um lapso temporal,
visando o controle das pessoas contaminadas, o indivíduo será compelido a informar,
sob pena de ser inserido na prática de crime previsto no art. 268 do Código Penal, haja
vista a ordem legal existente, uma vez que a Lei nº 13.979/20, contém em seu bojo
um rol taxativo de medidas que objetivam proteger à população no tocante a saúde
pública e, dentre aduzido rol, está o dever de colaboração.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No arcabouço jurídico há uma sucessão infindável de leis penais no tempo,
todavia a definição de regramento penal, conduzindo necessariamente ao reenvio para
outras normas, frequentemente de caráter extrapenal, exige uma clara identificação
de sua natureza.
Através desta leitura conclui-se que cada técnica de reenvio (normas penais em
branco, tipos abertos, remissões a atos administrativos concretos e, ainda elementos
normativos do tipo (em especial aqueles apresentados através de normas definitórias
extrapenais) assume uma característica peculiar, cuja definição impacta na ocorrência
do próprio fato ou até mesmo na sucessão das leis penais aplicáveis.
O reenvio da conduta tipificada ao Direito Administrativo auxilia na valoração
do comportamento e, por conseguinte, na ponderação de interesses entre o agente
infrator e os interesses da coletividade, sendo justamente neste sentido que o
conceito de conduta socialmente adequada ou até mesmo o risco permitido pode
ser compatibilizado, produzindo, efeitos relevantes na tipificação no tocante aos
resultados.
As determinações do Poder Público podem se dar através da União, Estado,
Distrito Federal ou Municípios e ainda, podem advir de lei ou ato administrativo,
como por exemplo, decretos, regulamentos e portarias. É certo o papel do Direito
Penal em coibir atos criminosos que não valorem a sociedade, todavia o reenvio à
técnica da complementação administrativa, é um remédio jurídico apto e eficaz para
o interesse da coletividade, sobretudo no caso em tela, onde as medidas de segurança
e prevenção diante da Pandemia Covid-19 são necessárias e oportunas.
Assim, fica cristalino o entendimento de que o Direito Administrativo possui
um papel significativo, pois em muitos casos, sobretudo neste lapso temporal, em se
tratando de saúde da população, o mesmo possui uma competência regulamentadora,
fática e operacionalmente, delimitando os limites da autonomia da vontade, ao
contrário do Direito Penal, o qual visto de forma unitária é detentor de uma limitação
no tocante aos seus mecanismos sancionatórios.
Em caso de remissões em cadeia como se verifica na questão da Pandemia do
Covid-19, apesar de toda a informação de chega à população através da mídia, certo
é que a possibilidade de ocorrer erros sobre o conteúdo e a vigências das regulações
como também sobre a conduta penalmente proibida é enorme.
Apesar de não haver previsão legal para a responsabilização penal da pessoa
jurídica neste tema (Pandemia Covid-19), o administrador ou empresário gestor
podem ser penalizados em havendo descumprimento de medidas preventivas como
uso de máscaras, disponibilização de álcool e quarentena.
Por outro lado, a imposição de multas em sede de acordos próprios junto ao
Juizado Especial pode comprometer ainda mais as finanças da população, visto a
vulnerabilidade econômica neste lapso temporal.
Em se tratando de assessoriedade e dogmática penal, utilizando-se dos
ensinamentos de (FALAVIGNO, 2020), a leitura conjunta das regras do Direito Penal
com as demais normas aplicadas à questão de saúde da coletividade talvez demonstre
a necessidade de maior debate, pois ao colocar luz sobre o tema, política criminal, é
oportuno lembrar que a via punitiva do Estado está sendo chamada para outros fins
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diversos dos quais se propõe, deixando sem segundo plano as perspectivas de ultima
ratio, fragmentariedade e subsidiariedade.
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A TECNOLOGIA BLOCKCHAIN E A LAVAGEM DE DINHEIRO POR
CRIPTOATIVOS: NECESSIDADE DE REGULAÇÃO URGENTE
Rodrigo Régnier Chemim Guimarães1
Luiz Felipe de Souza Prigol2
RESUMO: O direito pretende acompanhar as inovações tecnológicas e a regulação
é a sua principal ferramenta para tanto. Não seria diferente com o sistema blockchain,
que é responsável pela descentralização das negociações em geral, principalmente
acerca dos criptoativos, excluindo o tradicional intermediário. Por ser um sistema
público e imutável, conectando inúmeros computadores pelo mundo, gera um maior
senso de confiança aos usuários, que se mantêm anônimos, ou pseudoanônimos, não
havendo identificação pessoal sobre qualquer acordo realizado. Mesmo que tal acordo
fique permanente na rede, seu reconhecimento é criptografado, não podendo ser
visualizados, a priori, as partes, o objeto e a quantia envolvida. Apesar de garantir ampla
privacidade, dificulta a identificação de delitos cometidos através dos criptoativos,
como lavagem de dinheiro. Pretende-se, ao tratar a matéria, identificar os avanços
realizados em outros países para o controle dessa nova tecnologia, inclusive através
de casos concretos, como o Silk Road, e comparar com o caminho que o Brasil busca
seguir. É necessário avaliar, então, os projetos de lei que hoje tramitam no Congresso
Nacional, para identificar aspectos positivos e possíveis lacunas. O caminho alcançado
indica que a regulação da tecnologia, porém com a devida cautela, é indispensável
para prevenção de crimes e para a distinção dos agentes.
PALAVRAS-CHAVE: Blockchain; criptoativos; direito penal; lavagem de dinheiro;

anonimato.

INTRODUÇÃO

Em outubro de 2008 uma pessoa que se identificou pelo pseudônimo de
Satoshi Nakamoto (2008)3 publicou um white paper lançando, simultaneamente, a
moeda virtual Bitcoin e a plataforma informática que viabiliza sua comercialização:
a blockchain. A Bitcoin pode ser equiparada a qualquer moeda nacional de um país,
em termos de poder de compra e de variação cambial, no entanto difere em dois
principais pontos característicos: não é de responsabilidade de um Estado e não é
impressa, existindo apenas no meio eletrônico, sendo virtual e criptografada.
Aliás, moeda pode não ser a melhor forma de denominar a Bitcoin e suas
1
Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná. Doutor em Direito de
Estado. Professor Titular de Direito Processual Penal da graduação e do Mestrado Profissional
em Direito da Universidade Positivo, em Curitiba, Paraná.
2
Especialista em Direito pela Fundação Escola do Ministério Público do Paraná
(FEMPAR).
3
De acordo com Miller (2015, p. 24), diversas investigações jornalísticas tentaram
encontrar Nakamoto, sempre resultando em pessoas que negaram a identidade. Seja quem
for, ele não se comunica mais na internet desde abril de 2011, quando disse que teria
“mudado seus interesses para outras questões”.

411

MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume III

correlatas, já que o uso da tecnologia vem alargando as possibilidades de criação de
ativos digitais, isto é, “[...] uma versão digitalizada de um produto que inclui direitos
específicos de uso e geralmente possui algum valor [...]”, conforme William Mougayar
(2017, p. 15), pontuando que, “[...] sem direitos, não é considerado um ativo, sendo
somente um arquivo digital [...]”. Vem daí a preferência pelo termo cryptoasset ou,
em português, criptoativos, englobando as criptomoedas ou moedas virtuais e outros
ativos, a exemplo de “estoques, títulos” ou mesmo “[...] uma música, um e-book, uma
foto ou logotipo”.
Na compreensão dessa novidade tecnológica é importante avançar um pouco
para anotar a diferenciação apresentada por Mougayar (2017, p. 42) quando refere
à ideia de propriedade inteligente, para deixar claro que, em termos monetários,
ela “[...] leva o conceito de um ativo digital ainda mais longe, e faz sua conexão
com a blockchain de maneira que não possa haver gastos, propriedades ou envios
duplicados”. Ou seja: a pessoa tem a propriedade exclusiva daquele criptoativo. Não
é como uma fotografia compartilhada no aplicativo Whatsapp, que acaba sendo
transferida livremente. Nos criptoativos que se valem da blockchain, o proprietário
tem o controle absoluto do ativo. Adam Haeems (2018) informa que em abril de
2018 já havia cerca de 1.591 criptoativos criados no mundo, divididos, por ele, em
quatro categorias: criptomoedas, a exemplo da Bitcoin; plataformas tokens (ou
criptocommodities), a exemplo da plataforma Ethereum; tokens de utilidade (ou
tokens de protocolo), a exemplo da Bancor e BAX; e tokens transacionais, a exemplo
da Ripple, IOTA ou Stellar.
Mas algo é certo: para permitir o pleno domínio dos titulares de seus direitos,
todos esses criptoativos dependem do emprego da tecnologia blockchain, a qual
elimina a figura do intermediário. Sucede que, como toda nova tecnologia que segue
a famosa “[...] lei de duplicação anual do poder de processamento de Moore [...]”, ela
também “[...] dobra o poder de fraudadores e ladrões”, como recordam Don e Alex
Tapscott (2016, p. 34). Considerando que com uma moeda virtual a potencialidade de
fraudes é imensa, é incalculável o que se pode fazer com milhares de outras moedas
virtuais que já foram lançadas. Só no mercado norte-americano, das 1.450 ofertas
iniciais de moedas virtuais (ICO’s), 271 tinham indicativos de fraudes, a exemplo de
plágios em seus anúncios, perfis falsos de proprietários, promessas e garantias de
retorno o que é incompatível com investimentos de risco, como revelou reportagem
jornalística do Wall Street Journal publicada em 17 de maio de 2018 (SHIFFLETT;
JONES, 2018).
Ademais, a potencialidade de ampliação de negócios no mundo virtual cria o
que já se denomina de “criptoeconomia”, com a tecnologia blockchain habilitando
uma “[...] nova forma de metatransação na qual o valor é representado pelo que ela
desbloqueia no final da transação, não somente por um valor monetário intrínseco
depositado numa conta estática” (MOUGAYAR, 2017, p. 161-162). Levando em conta
a ausência de regulamentação do uso dessa ferramenta, a possibilidade de seu
desvirtuamento para blindar práticas ilícitas, notadamente as que vão da corrupção
à lavagem de dinheiro, é bastante significativa. Por exemplo, o funcionário público
corrupto pode receber um token de criptoativo como forma de propina e pode adquirir
produtos, ou obter novas moedas virtuais anônimas ou transferir os criptoativos para
terceiros, não deixando rastro bancário algum dessa movimentação.
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O programador russo Vitalik Buterin (2017, p. X-XI), criador da plataforma
Ethereum e da revista especializada Bitcoin Magazine, separa o emprego da blockchain
em dois períodos quanto ao seu mau uso. O primeiro seria aquele entre 2011 e 2013,
por ele considerado predominantemente criptoanarquista, “[...] com revolucionários
idealistas animados com a ideia de lutar contra o poder (ou, mais precisamente,
dispersar o poder)”. E o segundo seria o período de 2016 em diante, no qual “[...] os
anúncios mais interessantes têm a ver com o anúncio de alguma colaboração com IBM
ou a Microsoft”, ou, ainda, com “[...] uma pesquisa feita pelo Bank of England, ou um
consórcio bancário anunciando outra rodada com novos membros”. A má utilização da
tecnologia fica visível justamente na utilização dos criptoativos para facilitar práticas
de lavagem de dinheiro mundo afora. É certo que o cenário de criminalidade já se
alterou em alguma medida no curtíssimo espaço de tempo em que está operando
a blockchain. É importante, então, posicionar o Brasil diante desse fenômeno global
visando estabelecer alguns limites que compatibilizem a circulação dos criptoativos
em território nacional com o não aumento do cometimento de crimes que essa
tecnologia possa favorecer, como a já citada lavagem de dinheiro, perpetrada em
larga escala.
No entanto, por sua personalidade transfronteiriça, em que os servidores da
tecnologia possam estar localizados em qualquer local do globo, o aspecto imperativo
de atuação brasileira, no tocante à blockchain, deve focar na identificação do usuário
presencialmente situado no país, até porque sua competência de investigação, ao
menos doméstica, limita-se às faixas limítrofes nacionais.
Compreender, portanto, como funciona essa novidade tecnológica da
blockchain e quais mecanismos de controle devem ser pensados pelo Estado para
que, simultaneamente, se previnam práticas de lavagem de dinheiro com criptoativos,
mas não se inviabilize a comercialização virtual, notadamente o emprego das moedas
virtuais, são as questões que se colocam em debate no presente artigo.
Para tanto, é imprescindível a análise, através de pesquisa bibliográfica, da
literatura internacional sobre o tema, pois os líderes econômicos ocidentais, como a
União Europeia e os Estados Unidos da América, encontram-se mais avançados em
discussões, já envolvendo o Estado com sua parcela de regulamentação da plataforma,
além da prevenção e repressão dos crimes que ela pode indiretamente contribuir
para o aumento, conforme será visto pelo estudo do caso Silk Road.
Igualmente, a doutrina brasileira não está atrás acerca da análise interdisciplinar
do direito, tecnologia e comércio, todavia, ainda é escassa a discussão no aspecto
legislativo sobre ser a regulamentação devida e em que grau, de forma que este ponto
de debate prevalecerá ao final do texto.
1. ORIGEM E OPERACIONALIZAÇÃO DA PLATAFORMA BLOCKCHAIN

Não há como ingressar na discussão jurídica em torno das possíveis consequências
penais de lavagem de dinheiro com o uso da tecnologia blockchain e seus respectivos
criptoativos, sem antes compreender no que consiste essa ferramenta.
Por ocasião da criação da primeira criptomoeda, a Bitcoin, seu desenvolvedor,
Satoshi Nakamoto (2008), justificou sua inovação na necessidade de afastar as
instituições financeiras intermediárias que controlam as transações comerciais,
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tanto pelo custo elevado que suas presenças importam para quem está negociando,
quanto pela impossibilidade de realização de transações em altos valores, além
da desconfiança que esses intermediários possam representar. A ideia, então, era
criar um mecanismo que desse suficiente credibilidade às negociações comerciais
realizadas pela internet, mesmo entre pessoas desconhecidas, sem depender de um
terceiro, menos conhecido ainda. Desenvolveu, então, uma plataforma de informática
denominada blockchain, dando viabilidade e segurança à criação concomitante da
Bitcoin. Ao apresentar o produto, certificou-se de sua segurança e da incapacidade
de ser fraudada, justamente porque seu sistema exclui o terceiro gerenciador,
permitindo que a operação ocorra ponto-a-ponto (do inglês peer-to-peer), ou seja,
descentralizadamente.
Como a tradução literal de seu nome indica, a blockchain se compõe numa cadeia
de blocos. Ainda mais simplificadamente, equipara-se a um livro razão eletrônico.
Não obstante a blockchain tenha sido desenvolvida junto à moeda virtual Bitcoin,
sua utilização não é exclusivamente voltada para esta moeda, e pode ser usada por
qualquer pessoa, já que não há um proprietário da tecnologia, operando como mais
um protocolo de comunicação na internet à disposição de todos. Portanto, é uma
tecnologia com múltiplas possibilidades de uso em diversas áreas que hoje dependem
de um intermediário certificador de negócios, a exemplo de registros de ações, títulos
e outros ativos, transferência de propriedade, registro de terrenos e afins (HOLDEN,
2018).
A segurança e a confiabilidade no uso da blockchain decorrem do fato dela
ser capaz de gravar todas as transações realizadas. Estes apontamentos são feitos
de forma cronológica e livremente compartilhada, através de múltiplos registros
de dados, em que cada um destes possui as mesmas informações registradas entre
si, as quais são mantidas coletivamente e controladas por uma rede de servidores
distribuídos, chamados de nós (nodes) (NATARAJAN; KRAUSE; GRADSTEIN, 2017, p. 1).
Os nós podem ser simplesmente um computador, um celular ou qualquer dispositivo
eletrônico que possua conexão à internet. Não existe uma autoridade central
armazenadora de dados e eles estão esparsos em milhões de dispositivos mundo
afora (PAGANO, 2017, p. 78-79).
Além do mais, a blockchain é criptografada e utiliza específicos algoritmos
matemáticos para criar e examinar uma contínua estrutura de dados em crescimento,
os quais só podem ser adicionados; jamais removidos. Assim, “[...] a cada dez
minutos, como o batimento cardíaco da rede Bitcoin, todas as transações realizadas
são verificadas, liberadas e armazenadas em um bloco que está ligado ao bloco
anterior, criando assim uma corrente” (TAPSCOTT, D.; TAPSCOTT, A., 2016, p. 37).
Essa estrutura em crescimento toma forma de uma cadeia de blocos de transações, a
qual funciona como um livro razão distribuído aos cuidados simultâneos de inúmeras
pessoas (HOUBEN; SNYERS, 2018, p. 15). Renato de Mello Jorge Silveira (2018, p. 98)
explica que a “[...] noção de blockchain cuida, na verdade, de um verdadeiro livrocaixa criptografado, onde todas as operações realizadas são registradas, chegando até
o Livro Genesis, criado no momento formacional da Bitcoin, em 2009”.
Cada bloco possui dados, o seu hash e o hash do bloco anterior. Os norteamericanos costumam usar o símbolo cerquilha, ou jogo-da-velha (#), que lá é
chamado de hash, no mesmo sentido da abreviação nº para designar um número
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na língua portuguesa. Em linguagem de computação, como explica Anton Spraul
(2015, p. 20), “[...] transformar alguma coisa num número, numa determinada
classe, é denominado hashing e o número que daí resulta é chamado hash code,
hash value ou, simplesmente, hash”. Em termos informáticos, portanto, até por falta
de melhor tradução, hash é um algoritmo único, composto de números e letras que
são o resultado de uma codificação de uma informação. Pode ser ilustrado como
equivalente à impressão digital de uma pessoa, pois é único e exclusivo daquela
operação (MOUGAYAR, 2017, p. 12). Desta forma, e retomando a explicação, na
blockchain todo bloco possui seu hash, que é diferente de todos os outros blocos.
É necessário conter também o hash do bloco anterior para que se possa comprovar
a cadeia que caracteriza o próprio sistema. Assim, se uma transação não possuir o
exato algoritmo da anterior, houve uma alteração no bloco (NATARAJAN; KRAUSE;
GRADSTEIN, 2017, p. 8).
Ao simplificar, tem-se o seguinte: blockchain equivale a um livro razão, distribuído
por diversos computadores (nodes) pelo mundo, e cada computador possui uma cópia
da blockchain. Um usuário de um computador pode adicionar um bloco (registro de
informações), mas nunca o remover. Aliás, todos os nodes devem validar a adição de
um novo bloco. Isso é verificável através do hash original do bloco e o hash do bloco
anterior. Como se trata de uma cadeia de blocos, os hashs devem estar em sintonia.
Qualquer alteração nessa contínua cadeia segura por algoritmos pode indicar fraude
por um computador. A entrada de um novo bloco é realizada através da validação da
maioria dos nodes, conhecida como “mecanismo de consenso” (NATARAJAN; KRAUSE;
GRADSTEIN, 2017, p. 1).
Assim, não é possível adicionar um bloco fraudulento à blockchain, pois, como
está se falando em milhões de computadores conectados, é considerado impraticável
que metade dos nodes possa validar uma fraude. Esta pode ser notada a partir da
qualquer alteração realizada no bloco já existente. Se procederem a tal alteração,
o hash de um dos blocos será modificado automaticamente, invalidando o próximo
bloco, pois ele possui o algoritmo (hash) do bloco anterior. Com isso, toda a cadeia
fica comprometida.
A criptografia é introduzida quando codifica o conteúdo do bloco. Desta forma,
os detalhes da transação não são públicos, mas a transação em si é permanente e
transparente, o que significa que é possível ver uma transação entre A e B, porém
os detalhes deste acordo, além da identidade de A e B, são protegidos pelo sistema.
O que merece ser destacado é que não há ninguém entre A e B no exemplo acima.
Como justificado pela introdução ao Bitcoin, a figura do intermediário é afastada.
No entanto, apesar de aumentar a eficiência e eliminar algumas possibilidades
de fraudes, paradoxalmente a tecnologia da blockchain também pode conduzir
a riscos que eram minimizados/eliminados pela presença do terceiro validador da
relação entre A e B. O Banco de Compensações Internacionais (Bank for International
Settlements) (2017, p. 19) alerta no sentido de que, quando o intermediário funciona
como um amortecedor de riscos, como os sistêmicos, não é viável a substituição pela
blockchain.
Assim, um intermediário, como uma instituição financeira, consegue ser “[...]
aliado dos governos na fiscalização tributária e na investigação criminal, tal como
decorre, por exemplo, dos arts. 9º e 11º da Lei 9.613/98 e da Lei Complementar
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105/01.” (TELLES, 2018, p. 68). Ao eliminar este aliado, a tecnologia blockchain
consegue trazer uma transação mais suave e transparente, mas, da mesma forma,
descarta a necessária identificação do usuário frente à instituição financeira, o que
abre a oportunidade para o infrator agir.
A questão central que surge, então, ao discutir o uso indevido dos criptoativos,
reside justamente no fato de as identidades das partes serem, de regra, protegidas.
Isso abre espaço para abusos do anonimato do sistema para cometer delitos, o que
naturalmente não ocorre quando há a presença do terceiro validador.
2. O ANONIMATO, O PSEUDOANONIMATO E A NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DOS
CRIPTOATIVOS

Para abertura de conta corrente em instituição financeira no Brasil é
imprescindível que seja identificado e qualificado o correntista, seja pessoa física
ou jurídica, conforme normativa do Banco Central do Brasil - Resolução 2.025/93
(BRASIL, 1993). O artigo 64 da Lei 8.383/91 (BRASIL, 1991) chega até a tipificar como
crime de falsidade a conduta do gerente e do administrador de instituição financeira
ou assemelhadas que concorrerem para que seja aberta conta ou movimentados
recursos sob nome falso, ou de pessoa inexistente ou, ainda, de pessoa jurídica
liquidada de fato ou sem representação regular. Em contrapartida, as instituições
financeiras têm a obrigação legal de preservar o sigilo desses dados, nos termos do
art. 1º da Lei Complementar nº 105/2001 (BRASIL, 2001), somente franqueando
acesso a eles quando houver suspeita de ilícito e desde que precedido de autorização
judicial para fins de investigação ou processo criminal. As criptomoedas, no entanto,
vêm escapando dessa regulamentação geral. E este é um dos pontos fundamentais da
fácil aceitação das moedas virtuais entre usuários mal-intencionados, não apenas no
Brasil, mas em boa parte dos países que não regulamentaram a exigência de prévia
identificação para realizar uma transação via sistema blockchain.
Apesar de, à primeira vista, só ser possível saber que existe uma relação entre
A e B, sem extrair quais são as partes ou o valor envolvido e mesmo que se refira
muito à ideia de anonimato das moedas criptografadas, em grande parte as primeiras
criptomoedas criadas vem sendo chamadas de pseudoanônimas, pois, a despeito de
deixarem de expor informação da transação, em tese é possível, ainda que com grande
esforço de tempo e recursos, rastrear os dados até alcançar a verdadeira identidade
do agente (HOUBEN; SNYERS, 2018, p. 53). Com efeito, considera-se que um caminho
a ser seguido nesse sentido é o da computação quântica, mais eficiente do que a
computação tradicional para processar grande quantidade de informações e que, ao
menos em tese, permitiria alcançar a origem de todo o negócio. Todavia, convém
considerar que essa tecnologia ainda está em estágio embrionário de desenvolvimento
(DUPOINT, 2012, p. 3).
Interessante considerar que das onze criptomoedas4 analisadas no estudo do
Parlamento Europeu, apenas duas foram classificadas como inteiramente anônimas:
Monero e Dash. Porém, esse mesmo estudo revela que desde 2014 houve um
4
São elas: Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, Litecoin, Stellar, Cardano, IOTA,
NEO, Monero e Dash (HOUBEN; SNYERS, 2018, p. 53).

416

MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume III

acréscimo da criação de moedas virtuais consideradas plenamente anônimas
(HOUBEN; SNYERS, 2018, p. 52). Assim, em termos gerais, as moedas criptografadas
mais antigas, a exemplo da Bitcoin, são intituladas de anônimas apenas porque não
é necessária a preliminar identificação para utilizá-las. Seu comércio deixa rastros
claros. Talvez, então, a definição mais correta seria classificá-las como variando de
pseudoanônimas para anônimas, uma vez que vem surgindo cada vez mais moedas
que, mesmo com muito esforço, não é possível identificar o usuário físico.
Em reforço à importância de uma regulamentação desse cadastro do usuário,
vale também considerar que se alguém se utiliza de uma moeda pseudoanônima
para se esconder das autoridades, é ainda provável que tenha sucesso em seu
empreendimento, porque há meios para tornar a identificação do agente mais difícil
do que comumente é.
Para compreender como isso se dá, é preciso considerar que cada usuário
da blockchain possui dois tipos de chaves: uma pública e uma privada. A primeira
é conhecida por todos da rede, e a segunda é conhecida apenas pelo agente,
representando sua assinatura (NATARAJAN; KRAUSE; GRADSTEIN, 2017, p. 8). A
pública serve como um endereço da pessoa dentro do sistema, e também tem a função
de validar a chave privada por parte de outro usuário. Robby Houben e Alexander
Snyers (2018, p. 17) apresentam um exemplo de como isso ocorre: suponha-se que
A queira enviar X moedas para B. Para começar a transação, A deve utilizar a sua
chave privada para digitalmente assinar a operação. Deve essa pessoa enviar as
moedas para o endereço de B, que é a chave pública dele. No entanto, para que seja
possível a finalização do acordo, a maioria dos computadores da rede, inclusive de
B, deve validar a transferência. Esta validação é verificada através da chave pública
de A, pois somente esta consegue confirmar a chave privada de A (sua assinatura).
Assim, comprova-se que de fato foi A quem enviou as moedas para B, excluindo a
possibilidade de fraude.
Ambas as chaves públicas e privadas são guardadas dentro de uma carteira
(wallet ou e-wallet). Se o usuário possui diversas chaves (endereços) dentro de uma
só carteira, é possível rastreá-las de volta para esta mesma carteira em comum. Um
dos métodos utilizados para evitar tal rastreamento é ter diversas carteiras. É a mesma
coisa que possuir inúmeras identidades, pois os endereços nunca serão rastreados de
volta para uma mesma carteira (TUWINER, 2018).
Apesar de não ser absoluto, há outros métodos para forçar o anonimato, o que
dificulta o rastreamento de transações suspeitas até em moedas que, teoricamente,
seja possível a identificação das partes. Por exemplo, pode ser utilizada a rede TOR,
na deep web para manter o IP do computador escondido (WIRDUM, 2015). Contudo,
no caso de já saber a identidade do usuário em relação ao seu endereço eletrônico, é
possível associar suas transações para sua pessoa física facilmente. Muitas empresas
já se especializam no sentido de retirar o anonimato e providenciar ferramentas para
combater a prática de crimes com o uso da Bitcoin (KEATINGE; CARLISLE; KEEN, 2018,
p. 31).
Enfim, há métodos de manter anônima uma transação, e parece que a solução
mais eficaz e menos dispendiosa está em conduzir um processo de cadastramento
obrigatório dos usuários quando da primeira aquisição da moeda virtual, nas casas de
Exchange. É preciso, no entanto, ter cuidado ao se precisar os limites dessa eventual
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regulamentação, sob pena de minar o uso mais alargado e toda a potencialidade da
tecnologia blockchain. Por exemplo, o anonimato pode ser muito relevante no uso da
ferramenta blockchain quando uma empresa queira negociar às escuras, sem precisar
notificar suas concorrentes sobre um contrato inovador. De resto, a facilidade do
emprego das moedas virtuais para lavagem de dinheiro e outros crimes antecedentes
à lavagem, como o tráfico de drogas, já foi identificado em casos de repercussão, a
exemplo do famoso caso Silk Road.
3. O CASO SILK ROAD

Silk Road (Estrada de Seda) era o site que operava na deep web (parte não indexada
da internet) até 2013, disponibilizando, em sua maioria, inúmeras drogas ilegais para
compra. Em termos gerais, operava como um e-Bay para drogas, vendendo maconha,
ecstasy, drogas psicodélicas, opioides, estimulantes e outros (BARRATT, 2012, p. 683).
Como o acesso era realizado apenas pelo navegador de anonimato TOR, na deep
web, os compradores e vendedores não eram identificáveis, havendo, inclusive, a
recomendação de selamento dos produtos enviados para não serem reconhecidos
pelo cheiro (HOUT; BINGHAM, 2013, p. 386). A moeda utilizada era a Bitcoin, que na
época era vista pelos usuários como um método irrastreável de compra.
Em uma pesquisa publicada no International Journal of Drug Policy, foi
reconhecido que uma das causas de se buscar comprar entorpecentes na plataforma
foi pela segurança frente à lei, e evitar contato pessoal com traficantes de drogas
(HOUT; BINGHAM, 2013, p. 387). Restou evidente que o anonimato foi a ferramenta
essencial para proceder a compra5.
Um voluntário da pesquisa comentou sobre a moeda Bitcoin, que utilizava para
adquirir drogas. Informou que era a tarefa mais difícil do processo, uma vez que criou
uma conta falsa no banco para depositar dinheiro, tendo certeza de que a quantia
não seria rastreada para seu nome verdadeiro. Uma vez transferido o valor para
uma carteira online, ele pode ser enviado para a sua conta no Silk Road. Na época, o
voluntário alegou que não sabia de alguém ter sido preso por fazer compras no site
(HOUT; BINGHAM, 2013, p. 388).
Os pesquisadores concluíram que o “[...] anonimato é fundamental, de forma
que os membros da Silk Road não precisam assumir publicamente uma identidade de
usuário de drogas a fim de conversar livremente sobre o seu uso de drogas” (HOUT;
BINGHAM, 2013, p. 389, tradução nossa)6. Isso porque o site disponibilizava um
fórum de conversas para que os usuários pudessem discutir sobre os produtos e os
vendedores que comercializavam na rede.
Mais tarde foi identificado o criador do site. Conhecido anteriormente como
5
“It’s your responsibility to make it as secure as you can, so the Tor network itself that
allows you to get onto the Silk Road helps to provide anonymity, but the anonymity that you
get is only as good as you make it, if you leave the software left on your computer and you
get raided by the police, then they will know that you have been using this software to go on
there” (HOUT; BINGHAM, 2013, p. 388).
6
Tradução nossa. No original, em inglês: “Anonymity is key, as ‘Silk Road’ members do
not need to publicly assume a drug user identity in order to converse freely about their drug
use”.
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Dread Pirate Roberts, o norte-americano Ross Ulbricht foi preso pelo FBI em 2013
e julgado pela Justiça dos Estados Unidos em 2015 a cumprir prisão perpétua pelos
crimes de lavagem de dinheiro, invasão de computador e conspiração para tráfico de
drogas (SILVEIRA, 2018, p. 113-114).
Durante a investigação, 21 mil Bitcoins (equivalente, na época, a 25 milhões de
dólares) desapareceram das contas do site. Em 2015, a Procuradora da República
dos Estados Unidos atuante no caso Silk Road, Kathryn Haun (2016), foi capaz de
perceber que um agente especialista em criptografia e no site anônimo TOR havia
movimentado milhões de dólares em Bitcoin para sua conta pessoal. Sendo Bitcoin
pseudoanônima, é possível, com os recursos disponíveis, rastrear a quantia depositada
na conta pessoal do agente do FBI para sua fonte. Portanto, foi necessário seguir os
blocos movimentados diretamente dos fundos do Silk Road. Em resumo, os dólares
furtados foram redirecionados para o agente do FBI que trabalhou na força tarefa. O
funcionário foi denunciado e condenado por crimes de lavagem de dinheiro, fraude
e extorsão.
Cyrus Farivar e Joe Mullin (2016) escreveram uma reportagem completa sobre
o caso, afirmando que o ponto crucial da descoberta do agente condenado, além
de outro agente do FBI que furtou do site quando trabalhou infiltrado, foi quando
estes tentaram converter o dinheiro eletrônico (Bitcoin) em dólar. Seguindo os blocos
do Silk Road, foi possível checar em que momento eles saíram do site, para qual
carteira eletrônica foram enviados, e em qual estão agora. Foi notado, então, que os
agentes depositaram seus Bitcoins em contas internacionais: uma startup de câmbio
de Bitcoin na Eslovênia e outra casa de câmbio no Japão. O agente que furtou milhões
inclusive criou uma empresa de fachada em seu nome para depositar a quantia para
que, enfim, pudesse integrar o dinheiro de volta com aspecto de limpo7.
Neste aspecto, resta evidente que a criptomoeda Bitcoin pode ser rastreada ao
seu usuário, todavia a um custo muito alto. De fato, o caso Silk Road só conquistou
os holofotes por ter sido solucionado e o principal responsável preso. Mas a história
poderia ter sido muito diferente se a fonte do website fosse localizada, por exemplo,
no Brasil, e deste país fosse a competência para a investigação.
Observe-se que não foi necessário um avanço na legislação norte-americana
para desligar esta rede criminosa, mas isso foi devido à primazia do FBI em atuar na
área de criptografia e computação, além de terem contado com erros dos infratores
ao tentarem transformar o dinheiro sujo em criptomoeda para limpo sob forma de
moeda tradicional. Não obstante, o método convencional raramente é eficaz para
combater crimes cometidos na deep web com criptoativos, como afirmam SANTANA
e MORAES (2019, p. 16): “[...] A manutenção desses mercados altamente ativos é
indicativo que a aplicação da lei não é totalmente efetiva em combater e prevenir
cibercrimes através da darknet.”8
7
Todas as informações podem ser retiradas da denúncia apresentada pela Procuradora
Kathryn Haun e o agente da receita Tigran Gambaryan. Para maiores detalhes, visitar: <https://
cdn2.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/3556330/260390996-Criminal-ComplaintForce.0.pdf>.
8
Tradução nossa. No original, em inglês: “The maintenance of these highly active
marketplaces is indicative that law enforcement is not entirely effective in combating and
preventing cybercrime through the darknet”.
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Conclui-se, portanto, que países que ainda não conseguem dar prioridade do
combate ao crime cometidos através desta tecnologia, precisam se antecipar no
ângulo preventivo, qual pode ser visualizado por meio de legislações estrangeiras,
conforme será visto a seguir, nas discussões travadas pelo Parlamento Europeu.
4. REAÇÕES NO ÂMBITO INTERNACIONAL

Ordenamentos jurídicos em geral possuem certa dificuldade de acompanhar as
inovações tecnológicas. Pela natural morosidade que as discussões parlamentares
costumam tomar é razoável considerar que as legislações atuais de boa parte dos
países não sejam capazes de acompanhar o ritmo pelo qual novos mecanismos e
sistemas tecnológicos surgem e se modificam.
É por essa perspectiva que se pode considerar “normal” a ampla ausência de
tratamento jurídico global adequado a uma tecnologia tão recente como se dá com
os criptoativos e sua plataforma de viabilização, a blockchain. Mesmo que a regulação
seja a regra de imposição, muitos países ainda não o fizeram por falta de informação
ou debate (SILVEIRA, 2018, p. 135).
Passados apenas dez anos da criação da primeira criptomoeda, ainda que emita
alertas de cuidado, boa parte dos países no mundo autoriza o seu uso. Os Estados
Unidos da América, por exemplo, reconheceram a moeda Bitcoin em 2013, porém, no
ano seguinte, o governo norte-americano passou a tratá-la como um mero ativo para
fins de impostos, negando-se a reconhecer a sua natureza de moeda (SILVEIRA, 2018,
p. 116). É certo que em razão da doutrina da dupla soberania vigente nos Estados
Unidos, qualquer análise jurídica mais abrangente daquele país tende a ser objeto de
falhas e omissões, já que, lado a lado à legislação federal, cada estado possui legislação
própria, inclusive no âmbito penal. O estado de Nova York, por exemplo, acabou
sendo o primeiro a legislar no tema, vigente desde agosto de 2015, mas o fez de
forma tão abrangente que praticamente inviabilizou o emprego das moedas virtuais
(NARAYANAN; BONNEAU; FELTEN; MILLER; GOLDFEDER, 2016, p. 186), a ponto de
haver uma debandada de empresas chamada de great bitcoin exodus em manchete
do New York Business Journal (DEL CASTILLO, 2015). Outros estados daquele país
seguiram Nova York ou nada fizeram. Mesmo assim, considerado o plano federal norteamericano, o que vem ocorrendo é que as empresas de serviços monetários, com
quantidade significativa de negócios no país, passaram a ser obrigadas a se cadastrar
no Financial Crimes Enforcement Network – FinCEN, escritório do departamento
do Tesouro do Estado, equivalente à Unidade de Inteligência Financeira brasileira
(COAF), para cumprir as diretrizes do programa anti-lavagem de dinheiro (antimoney laundering – AML), além de manter registros e reportar ao FinCEN, incluindo
relatórios de atividades suspeitas (SARs) (BLANCO, 2018). Em 2018, em média, cerca
de 1.500 relatórios de inteligência financeira envolvendo criptomoedas eram enviados
mensalmente pelo departamento norte-americano. O tratamento, no entanto, e em
geral, resume-se ao controle administrativo, a fim de detectar possíveis infrações e
identificar os agentes.
Por sua vez, o Parlamento Europeu já se reuniu algumas vezes para discutir a
questão da lavagem de dinheiro e do financiamento de terrorismo conectados com
o uso de criptomoedas (KHANG, 2016), concluindo que as maiores características
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inerentes à blockchain, que dificultam o conhecimento de lavagem de dinheiro,
financiamento terrorista e evasão fiscal são o anonimato, a sua natureza transfronteiriça
e a inexistência do intermediário. No parecer lançado pelo Parlamento Europeu,
alertou-se, precisamente, que:
[...] a natureza intrinsecamente transfronteiriça das
criptomoedas, dos mercados de criptografia e dos
criptógrafos é um grande desafio para os reguladores.
Um dos problemas é v.g. que os mercados de criptografia
e os agentes criptográficos podem estar localizados em
jurisdições que não possuem efetivo controle de lavagem
de dinheiro e de financiamento do terrorismo no local. A
natureza transfronteiriça das criptomoedas, os mercados de
criptografia e agentes de criptografia, provavelmente significa
que as regras só serão adequadas quando são tomadas em
um nível suficientemente internacional (HOUBEN; SNYERS,
2018, p. 77, tradução nossa). 9
A fim de combater todo esse processo, desde 1991 a União Europeia possui
cinco Anti-Money Laundering Directive (AMLD – Diretivas Anti-Lavagem de Dinheiro).
Sempre seguindo as recomendações do GAFI – Grupo de Ação Financeira Internacional
(em inglês: FATF - Financial Action Task Force) –, do qual o Brasil é membro, as AMLD
possuem como principal meta combater o financiamento de terrorismo e a lavagem
de dinheiro (HOUBEN; SNYERS, 2018, p. 59).
A AMLD4 (2015) força a aplicação de suas diretrizes às entidades obrigadas
(obliged entities), que são os centros de entrada (gatekeepers) dos fundos de lavagem
de dinheiro e financiamento terrorista (HOUBEN; SNYERS, 2018, p. 60). São as
instituições de crédito e financeiras, pessoas físicas ou jurídicas que trabalhem com
auditorias, contas exteriores, consultorias fiscais, tabelionato de notas, corretora de
imóveis, outros profissionais que possam receber 10 mil euros ou mais em dinheiro e
provedores de serviços de apostas (UNIÃO EUROPEIA, 2015)10.
Uma entidade que se submete à AMLD4 está sujeita a requisitos que buscam, ao
final, o rastreamento de qualquer informação financeira que possa se tornar suspeita.
Ela é, por exemplo, obrigada a realizar a diligência devida acerca do consumidor
(customer due dilligence), acumulando seus dados, comparando com dados anteriores
ou disponíveis em outros meios, realizando monitoramento contínuo da relação
negocial e o perfil de riscos, quando houver a transação de 15 mil euros ou mais

9
Tradução nossa. No original, em inglês: “[...] the intrinsically cross-border nature of
cryptocurrencies, crypto markets and crypto players is a major challenge for regulators. 300
One of the issues is e.g. that crypto markets and crypto players can be located in jurisdictions
that do not have effective money laundering and terrorist financing controls in place. 301
The cross-border nature of cryptocurrencies, crypto markets and crypto players probably
means that rules will only be adequate when they are taken at a sufficiently international
level”.
10
Artigo 2, 1, Anti-Money Laundering Directive 4.
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com a devida suspeita de crime (UNIÃO EUROPEIA, 2015)11. Se a empresa souber
de qualquer suspeita ou tiver razões que o dinheiro envolvido é de origem ilegal, é
obrigada a informar as autoridades, sob pena de sanção.
Finalmente, em relação às criptomoedas, o Parlamento Europeu conclui que
é muito difícil, senão impossível, estender o alcance da AMLD4 para incluir tais
transações (HOUBEN; SNYERS, 2018, p. 60). O problema é que nenhuma entidade
obrigada se confunde com câmbio de criptomoedas, local onde o dinheiro eletrônico
é convertido para o comum.
O rumo muda a partir da AMLD5. Sua publicação em junho de 2018 incluiu casas
de câmbio de moedas virtuais e provedores de carteira dentro das entidades obrigadas
(UNIÃO EUROPEIA, 2018). Assim, a ideia é cessar o anonimato para as transações e
trocas efetuadas em tais locais, aplicando-se as mesmas regras do AMLD4.
Um ponto a ser considerado, contudo, é a possibilidade de troca de uma
criptomoeda para outra, e não para uma moeda fiduciária (HOUBEN; SNYERS, 2018, p.
77). Havendo essa possibilidade, e considerando que o AMLD5 não prevê a fiscalização
de trocas entre diferentes tipos de moedas virtuais, persiste a garantia de ocultação
do bem e da sua origem. Isso permite maior facilidade para a posterior integração do
dinheiro lavado. Seja como for, em seu parecer para o Parlamento Europeu, Robby
Houben e Alexander Snyers compreendem que:
[...] sob o AMLD5, usuários que mantêm suas moedas virtuais
através da custódia de provedores de carteiras ou entrem em
uma transação de moeda virtual através de uma plataforma
de câmbio virtual não podem mais ser anônimos, por causa
dos requerimentos exigidos da diligência devida acerca do
consumidor investidos sobre os provedores de carteira e as
plataformas de câmbio virtual (2018, p. 79, tradução nossa).12
O problema é que os usuários não necessariamente precisam utilizar os meios
acima definidos, apesar de serem os mais conhecidos. Há aplicativos que não guardam
o dinheiro eletrônico do cliente, como previsto na legislação, mas disponibilizam as
ferramentas necessárias para os clientes guardarem por si mesmos. Existem também
as plataformas de trocas em que os usuários podem negociar diretamente entre eles,
chamadas de P2P exchanges. Uma vez operada por software, não há a figura de um
terceiro apto a fiscalizar os câmbios, o que também dificulta imensamente qualquer
possibilidade de regulação destas plataformas (HOUBEN; SNYERS, 2018, p. 77).

11
Artigo 13, Anti-Money Laundering Directive 4.
12
Tradução nossa. No original, em inglês: “[...] under AMLD5 users that hold their
virtual currencies via a custodian wallet provider or enter into virtual currency transactions
via a virtual exchange platform can no longer be anonymous, because of the customer due
diligence requirements vested upon the custodian wallet providers and virtual currency
exchange platforms”.
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5. A PERSPECTIVA BRASILEIRA

O Brasil não reconheceu ainda a Bitcoin como moeda strictu sensu. Aliás, “[...]
parece bastante difícil aceitar, no Brasil, que moedas virtuais [...] venham a ser tidas,
pura e verdadeiramente como moeda”, diz Renato Silveira (2018, p. 118), ao considerar
que elas possam se equiparar mais a commodities.
Há em trâmite no Congresso Nacional três Projetos de Lei a respeito da
regulamentação das moedas virtuais e até mesmo, de forma mais abrangente, dos
criptoativos: o nº 2.303/2015, do Deputado Federal Aureo Ribeiro; o nº 3.825/2019,
do Senador Flávio Arns; e o nº 4.207/2020, da Senadora Soraya Thronicke.
O primeiro projeto, que tramita na Câmara dos Deputados, é bem enxuto e aborda
basicamente três aspectos: 1) considera o uso das moedas virtuais e de programas de
milhagens aéreas como “arranjos de pagamento” e visa determinar a competência
ao Banco Central do Brasil para discipliná-los13; 2) pretende advertir as pessoas que
trabalham com captação e aplicação de moeda, compra e venda de moeda (câmbio),
administração e afins de títulos imobiliários, além de bolsas de valores, operadores
de cartões de créditos, enfim, todas as pessoas do art. 9º da Lei nº 9.613/98 (lavagem
de dinheiro), para dar especial atenção às operações que possam constituir sérios
indícios dos crimes da Lei e “[...] que envolvem moedas virtuais e programas de
milhagens aéreas”; e, 3) certifica-se de que o Código de Defesa do Consumidor seja
aplicado “às operações conduzidas no mercado virtual de moedas” (BRASIL, 2015).
No que diz respeito a evitar o anonimato de quem adquire moedas virtuais no
Brasil, o Projeto não é muito claro. Não obstante trate das moedas virtuais como
arranjos de pagamento e refira à necessidade de comunicação quando haja suspeita
de lavagem de dinheiro usando moedas virtuais, não deixa anotado, de forma
expressa, que devam ser identificados os clientes.
Já os Projetos de Lei nº 3.825/2019 e nº 4.207/2020 são bem mais amplos e
precisos na regulamentação do tema. Eles diferem, no entanto, quanto à terminologia
empregada. O Projeto 4.207/2020 refere a “ativos virtuais”, e o Projeto nº 3.825/2019
refere de forma mais ampla, aos criptoativos. Seu texto inicial regulamentava
detalhadamente o funcionamento das exchanges de criptoativos (chamada de
“prestadora de serviços de ativos virtuais”), que passariam a se submeter à prévia
autorização de funcionamento do Banco Central do Brasil e deverão seguir suas
diretrizes de fiscalização.
Previa, inclusive, práticas nos moldes da política know your client (conheça o
seu cliente) das diretrizes do GAFI, como se vê do inciso IV do artigo 9º do Projeto
de Lei original, onde consta que a exchange deve “[...] implantar mecanismos de
diligências devidas para conhecimento e comprovação da identidade do cliente e de
sua capacidade econômico-financeira” (BRASIL, 2019a).
Uma emenda aprovada em fevereiro de 2022, no entanto, retirou especificamente
do Banco Central a responsabilidade de autorizar as exchanges, atribuindo
genericamente a órgão da Administração Pública Federal (art. 5º). Igualmente alterou
a política de know your cliente, mas submetendo a fiscalização à Lei de lavagem de
dinheiro (art. 10).
13

Modificação ao art. 9º, I, da Lei nº 12.865/2013.
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Inclusive existe a previsão de criação de novo tipo penal, no art. 171-A do Código
Penal, referente ao nomen juris “Fraude em prestação de serviços de ativos virtuais”,
qual detém a redação de “Organizar, gerir, ofertar carteiras ou intermediar operações
envolvendo ativos virtuais, com o fim de obter vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro
meio fraudulento”, com pena de reclusão entre 4 e 8 anos.
Entre os três projetos, a solução do segundo (Projeto de Lei nº 3.825/2019)
parece melhor, seja pela amplitude, já que não se limita às criptomoeadas, servindo
para qualquer critpoativo, seja pela específica preocupação com a questão da lavagem
de dinheiro. Sua aprovação, portanto, deve ser acelerada no Congresso Nacional
brasileiro, visando minimizar a crescente utilização para facilitação da lavagem de
dinheiro em território nacional, como já parecem indicar alguns casos concretos14.
Esse Projeto foi aprovado no Senado, com modificações, inclusive incorporando
sugestão do Projeto 4.207/2020, particularmente para criar um “Cadastro Nacional
de Pessoas Expostas Politicamente (CNPEP)”, a ser normatizado por ato do Poder
Executivo e publicado pelo Portal da Transparência. Os outros dois Projetos foram
considerados prejudicados, em 26 de abril de 2022. Seguiu, então, novamente à
Câmara dos Deputados para nova apreciação.
Não obstante tais projetos, a Receita Federal publicou a Instrução Normativa nº
1.888/2019, que produz efeitos desde 1º de agosto de 2019, disciplinando, dentro de
sua competência, a mesma matéria prevista nos Projetos mencionados.
Fundamentada na competência legal de fiscalizar o cumprimento de obrigação
tributária acessória, a Receita Federal determinou a “obrigatoriedade de prestação
de informações relativas às operações realizadas com criptoativos15 à Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil (RFB)” (art. 1º), incluindo como gatekeepers:
a) exchange16 de criptoativos domiciliada no Brasil; e b) pessoa física que opera em
exchange domiciliada no exterior ou que opere com outra pessoa física em qualquer
local (ambas as ocasiões quando o valor superar R$ 30.000,00 em valor mensal)
(BRASIL, 2019b).
As operações são basicamente compra e venda, permuta, doação, transferência
14
Para exemplificação, verificar: AUGUSTO, Thaís. Polícia encontra laboratório de
bitcoins usado para lavagem de dinheiro no RS. In: Canaltech, 24 de abril de 2019. Disponível
em:
https://canaltech.com.br/criptomoedas/policia-encontra-laboratorio-de-bitcoinsusado-para-lavagem-de-dinheiro-no-rs-137833/. Acesso em: 24 jul. 2019. E, ainda: GUSSON,
Cassio. COAF investiga P2P, Exchange e personalidades cripto do Brasil por suspeita de lavagem
de dinheiro com Bitcoin. In: Cointelegraph, 02 de julho de 2019. Disponível em: https://
br.cointelegraph.com/news/coaf-conducts-research-on-p2p-exchange-and-encryptionpersonalities-from-brazil-on-suspicion-of-money-laundering-with-bitcoin. Acesso em: 24 jul.
2019.
15
Para fins desta Instrução, criptoativo é: “a representação digital de valor denominada
em sua própria unidade de conta, cujo preço pode ser expresso em moeda soberana local ou
estrangeira, transacionado eletronicamente com a utilização de criptografia e de tecnologias
de registros distribuídos, que pode ser utilizado como forma de investimento, instrumento
de transferência de valores ou acesso a serviços, e que não constitui moeda de curso legal”
(art. 5º, I).
16
Para fins desta Instrução, exchange é: “a pessoa jurídica, ainda que não financeira, que
oferece serviços referentes a operações realizadas com criptoativos, inclusive intermediação,
negociação ou custódia, e que pode aceitar quaisquer meios de pagamento, inclusive outros
criptoativos” (art. 5º, II).
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e retirada de criptoativos, entre outros, e as pessoas obrigadas a prestar informações
devem colher e repassar informações dos titulares das operações (customer due
diligence), como nome, endereço e CPF ou CNPJ. Ademais, prevê aplicação de multas
aos operantes caso se omitam, além da possibilidade de comunicar o Ministério Público
Federal quando houver indícios da ocorrência do crime de lavagem de dinheiro.
Todavia, apesar de, teoricamente, conseguir eliminar algumas lacunas legislativas,
a Instrução Normativa ainda precisa da aprovação e legitimidade de uma lei formal sob
égide da Constituição Federal, com o devido debate democrático anteriormente a sua
aprovação. Ademais, o PL 3.825/2019 é capaz de definir, regulamentar e impor limites
aos gatekeepers de criptoativos, e a Instrução apenas os situa de forma aleatória
dentro do seu texto, havendo, ainda, dúvidas sobre seu poder legal e de prevenção.
Não só isso, mas, conforme bem apontado por SANTANA e MORAES (2019,
p. 12), as determinações da Instrução “[...] possuem objetivo principal de garantir
aplicação das normas tributárias [...]”, e que o valor de R$ 30.000,00 não é parâmetro
aconselhado pela comunidade internacional, pois “[...] o FATF recomenda que as
exchanges sejam sujeitas às obrigatoriedades de informação das transações suspeitas
em patamar muito menor, de mil dólares ou euros, com a finalidade de evitar,
justamente, a prática de smurfing17.”
Enquanto uma lei formal detalhada, que consiga aplicar, na prática, condutas
preventivas para se evitar a perpetração de crimes por este meio tecnológico, que
consiga atacar os personagens mais atuantes deste cenário, quais sejam, os usuários
e os gatekeepers, esteja pendente de aprovação no Brasil, o país terá que se contentar
com instruções de órgãos direcionados, como a Receita Federal, mesmo podendo
carecer de legitimidade e força normativa para, de fato, pressionar os protagonistas
da blockchain.
Com efeito, a regulamentação legislativa é o olhar tradicional de lidar com a
problemática. Há especialistas que sugerem uma abordagem mais heterodoxa, não
coercitiva, pois a regulação exagerada pode espantar a tecnologia e tornar o país
menos atraente para investimentos nesta área (TELLES, 2018, p. 114).
Do outro lado, há quem defenda a proibição de uso de qualquer criptoativo,
o que certamente, a médio e longo prazo, não geraria resultados favoráveis ao
Estado (GUERRA; MARCOS, 2019, p. 27). Além de outras propostas, como a utópica
criação de uma criptomoeda global gerenciada por uma instituição internacional
(WorldMoney), percebe-se que a melhor forma para tratar a regulação no país é
por meio do equilíbrio, havendo o devido controle, mas também o incentivo do uso
lícito (TELLES, 2018, p. 116-117), até porque “[...] não resta dúvida de que a falta
de regulamentação específica para as criptomoedas, associada à descentralização
e anonimato das transações, possui relação com a expansão e especialização das
modalidades criminosas [...]” (ANDRADE, 2017, p. 59).
Fora dos parâmetros regulamentares, é evidente que, por ser uma tecnologia
de alta complexidade e sofisticação, importante o incentivo à adoção de programas
de capacitação e treinamento do Judiciário, Ministério Público, Receita Federal,
17
Explicação dos próprios autores: “Técnica de Lavagem de Dinheiro em que o sujeito
realiza diversas pequenas transferências bancárias ou depósitos, com objetivo de não
levantar suspeitas dos agentes financeiros acerca do montante total.”
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Banco Central, entre outros (TELLES, 2018, p. 110), pois, de outra forma, mesmo com
a regulação, não haveria a adequada investigação e persecução criminal dos ilícitos
praticados por intermédio da plataforma.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por sua eficiente confidencialidade, a blockchain traz empecilhos para a
detecção de delitos, sobretudo contra a ordem econômica. O recurso do anonimato é
notoriamente reconhecido como a melhor característica do sistema para os usuários,
justamente pela dificuldade de sua identificação. Porém, assim como qualquer outra
investigação, é possível reconhecer os infratores com as ferramentas adequadas.
Resta clara a tendência internacional de identificar os agentes que se utilizam do
sistema blockchain para cometer crimes. É neste sentido que a análise efetuada das
posturas Estados Unidos da América e na União Europeia pode importar os melhores
métodos de controle aplicáveis ao direito interno. Constata-se que o sucesso da
identificação dos agentes depende de maior fiscalização do Estado às pessoas físicas
e jurídicas que operam com criptoativos, e destas pessoas frente aos seus clientes.
Não é só uma tendência internacional, mas uma necessidade global e local, para
minimizar práticas já identificadas, a exemplo do famoso caso Silk Road, ou mesmo
dos casos que atualmente são investigados no Brasil18. Assim, no plano interno, seja a
partir da solução apresentada nos Projetos de Lei que tramitam no Congresso Nacional
ou até na recente Instrução Normativa da Receita Federal, já se tem um mínimo de
regramento para minimizar fraudes. Porém, o mínimo do mínimo infelizmente ainda
não é resposta adequada.
No plano internacional, no entanto, é urgente uma regulamentação uniforme
que elimine particularmente o anonimato, através de cooperação entre Estados e
investimento comum nas tecnologias de rastreio de usuários suspeitos (GUERRA;
MARCOS, 2019, p. 27). O Brasil, contudo, ainda está para dar os primeiros passos com
a regulamentação interna, com a aprovação urgente do Projeto de Lei nº 3.825/2019,
para, em seguida, poder se unir com outras nações no combate generalizado e
transfronteiriço dos crimes perpetrados através da ferramenta. Sendo a União
Europeia um bloco econômico, possui maior facilidade para compreender e alcançar
os efeitos negativos da blockchain em caráter transnacional. E seus estudos, através
do Parlamento Europeu, estão caminhando no sentido positivo de minimizar a prática
do anonimato, e acredita-se que o Brasil deve seguir o mesmo trajeto se desejar
manter a mesma sintonia da comunidade internacional para investigar crimes além
das fronteiras.
Mesmo que a regulamentação interna não resolva todo o problema, tendo em
vista a transnacionalidade da economia e do crime organizado, considerando, ainda,
que nem todos os países estão preocupados com a regulamentação desse tema,
notadamente, no Brasil, a prática de crimes por este meio já pode ser considerada
18
A título de exemplo: RIGGS, Wagner. PF cumpre mandados em cinco estados em
investigação de crime de lavagem de dinheiro com criptomoedas. In: Portal do Bitcoin. 13 de
agosto de 2021. Disponível em <https://portaldobitcoin.uol.com.br/pf-cumpre-mandadosem-cinco-estados-em-investigacao-de-crime-de-lavagem-de-dinheiro-com-criptomoedas/>.
Acesso em: 22 ago. 2021.
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não incentivada.
A regulamentação ainda não veio, nem mesmo através de legislação formal
mínima sobre a temática, porém os sinais indicados pelo país estão acenando pelo
caminho equilibrado entre a autorregulação e a proibição geral. Verifica-se que, até o
momento, pelas experiências internacionais, este é o rumo a ser tomado para, de um
lado, receber investimentos da tecnologia e, de outro, bloquear a livre passagem de
infrações cometidas por meio da plataforma.
De resto, torna-se extremamente desafiador esclarecer os crimes cometidos hoje
com a proteção do anonimato virtual. Enquanto a Lei não chega, o aprendizado deve
vir das experiências internacionais de combate à lavagem de dinheiro, financiamento
do terrorismo e sonegação fiscal que já vem sendo identificadas há alguns anos. Da
mesma forma que a própria tecnologia blockchain é avançada, surgirão ferramentas
(mais acessíveis) capazes de desvendá-la, e as autoridades brasileiras serão obrigadas
a fazer seu uso, especialmente nas investigações criminais.
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INEFICIÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO NO COMBATE AO CRIME
ORGANIZADO DENTRO DO CÁRCERE
Sólon Cícero Linhares1
Jayne Piaskoski2
RESUMO: O presente artigo analisa os problemas vindos do Sistema Penitenciário
Brasileiro, as falhas do Estado em relação ao cumprimento de penas em presídios,
tendo como fundamento jurídico a Lei de Execução Penal, nº 7.210, de 11 de Julho
de 1984 e a Constituição Federal da República de 1988, analisando os princípios
constitucionais que comportam a dignidade da pessoa humana, o tema em questão
trata-se de uma abordagem crítica onde acarreta na ineficiência por parte do Estado
em garantir o combate ao crime organizado, considerando os novos desafios do
processo penal, pois, o processo penal é uma ferramenta estatal, sendo de certo modo
um instrumento utilizado de forma punitiva ao cidadão diante do Estado Democrático
de Direito. Narrando a evolução da sociedade pondo uma discussão que acarreta os
moldes do ordenamento jurídico, buscando uma análise fática do aumento de facções
criminosas, enfatizando o déficit do nosso ordenamento jurídico em impor políticas
públicas para a diminuição da criminalidade no Brasil.
PALAVRAS-CHAVE: Sistema penitenciário brasileiro; estado paralelo; crime

organizado.

INTRODUÇÃO

O tema abordado é remetido ao processo do Sistema Penitenciário Brasileiro,
estando relacionado às falhas por parte do Estado em garantir à sociedade um
sistema de segurança equivalente e eficaz para combater e diminuir as superlotações
carcerárias, podendo assim ser extinto os problemas em relação ao déficit numérico,
fazendo com que o preso venha ser reeducado para que possa conviver e ser posto
em sociedade novamente, com isso, o tema abordado é para especificar o problema
do Estado em acabar com o crime organizado que há dentro do cárcere, pois, nas
últimas décadas o crime organizado teve uma grande alta dentro das penitenciárias
brasileiras, facções como Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho
construíram um império de drogas, dinheiro e membros, facções essas que acabam
sendo lideradas e comandadas de dentro das prisões, e isso faz com que o Estado
se torne inútil no seu processo de combater o crime organizado, pois, o mesmo
que deveria estar impondo restrições e melhorias para diminuir este déficit é o que
nada faz e permite que o Estado Paralelo do crime organizado comande as unidades
prisionais do Brasil. Entretanto, o presente trabalho visa explicar o contexto histórico
do sistema prisional até o momento em que se encontram as unidades prisionais,
1
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em Direito Penal pela Università Degli Studi di Palermo/ITA.
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visando identificar os problemas e assim as possíveis soluções para que haja menos
encarceramento e com isso mais segurança aos cidadãos, podendo identificar e
analisar a proporção que este má causa a sociedade.
O mesmo ainda apresenta um tópico específico para falar a respeito do chamado
“Estado Paralelo”, exemplificando de maneira sucinta, o que ocorre dentro desse
forma de estado ilegal mas que se torna mais eficaz do que o próprio Estado em
combater crimes e manter a segurança dos demais.
1. A IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA PROPORÇÃO QUE O CRIME ORGANIZADO POSSUI
DENTRO DO CÁRCERE
1.1. A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO SISTEMA PRISIONAL COM BASE EM FOUCAULT

Antes mesmo de haver um Sistema Prisional, deve-se esclarecer que aos povos
primitivos, o se dividia em vingança divina, com penas relacionadas ao perdão e não
como uma forma punitiva por algum ato ilícito. O sistema privativo de liberdade, onde
o objetivo era punir por meio da lei, se iniciou com o Código Penal Francês em 1791
espalhando pelo mundo.
O filósofo Francês Michel Foucault conhecido por seus ideais contrários ao
sistema carcerário tradicional e originário, declarou interesse em relação ao “poder”,
e em seu livro Vigiar e Punir: o nascimento da prisão3, o autor apresentou uma análise
da transição da tortura para a privação de liberdade através de modo punitivo.
Contudo, ao mencionar penas praticadas por meios cruéis, Foucault expõe um
julgamento de 1957 em que um condenado foi esquartejado em um processo lento e
doloroso. Com isso Foucault fez uma argumentação devido às incansáveis e diversas
mudanças que a sociedade enfrenta, havendo grandes transformações e alterações
devido ao caráter corretivo e não como o antigo caráter punitivo. Foucault analisa
levando a principal ideia da relação entre o conhecimento e o poder, narrando como
é utilizado o controle social por meio de instituições. Foucault teve como prioridade
demonstrar certa metodologia de punição, visando assentar formas de melhoria no
sistema penal, trazendo dúvidas sobre o método mais eficaz para punir. Podemos
ver o Panóptico (visão total) onde “pan” significa tudo e “óptico” visão”, com isso
Foucault estuda e embasa o conhecimento nas formas de instituições disciplinares
da sociedade moderna, que possui a figura do panoptismo, tendo como conceito
uma prisão ideal, onde um único vigilante observar todos os detentos, tendo como
fundamento que os mesmos não saibam que estão sendo vigiados, método de prisão
ideal criado no século XVIII pelo filósofo Jeremy Bentham. Contudo, para Foucault as
prisões atuais são conformemente apelidadas de “escolas do crime”, pois Foucault
contempla o cárcere como inútil, e deste se espera algo além da privação de liberdade,
uma forma punitiva e não socioeducativa.
O autor também expõe o dever do Estado em que deveria se tornar mais

3
Foucault, Michel. Vigiar e punir: Nascimento da prisão. Editora Vozes; Edição: 42 (1
de janeiro de 2014). A história das prisões e dos sistemas de punições. Disponível em: http://
www.espen.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=102. (acessado dia 04
de abril de 2022)
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favorável vigiar do que punir, já que vigiar pessoas e mantê-las conscientes da vigia é
uma forma adequada para evitar desobediência a ordem, as leis e a normalidade do
sistema. A prisão se tornou uma forma significativa de privar o indivíduo de liberdade
para que ele venha aprender por meio do isolamento, retirando-o da sociedade e da
família para que assim ele venha refletir sobre seu ato criminoso, tornando então o
reflexo mais direto de sua punição.
1.2. PAPEL DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

O sistema prisional brasileiro é um sistema onde faz com que o Estado possua
a finalidade da reeducação de presos condenados por crimes contra o Código Penal,
para que haja ressocialização do condenado diante da sociedade. O Estado tem um
papel importante na criação deste sistema, devendo ele garantir todos os direitos
básicos, sociais e humanos do preso enquanto o mesmo estiver sob vigilância do
cárcere cumprindo sua pena imposta.
Entretanto, o que se vê atualmente dentro do sistema prisional é distinto de
sua finalidade, o que ocorre é o despreparo dos agentes carcerários para lidar com
o caos e a complexidade que há dentro do cárcere, o Estado deixando de garantir os
direitos básicos e Constitucionais dos prisioneiros, violando os Direitos Humanos e não
sabendo administrar este sistema tão falho. Com isso, não há de fato a ressocialização
do preso, somente o desrespeito contra ele e a sociedade, pois se o mesmo não lhe
tiver sido ressocializado e ser posto em liberdade, há uma grande probabilidade do
mesmo voltar a cometer atos ilícitos visando prejudicar os membros da sociedade.
Sabendo a função e o papel do Estado em agir e administrar o sistema penitenciário,
ainda sim, diante de todo o problema exposto sabemos que estamos longe de ter
uma reforma no cárcere onde ele comece a ser tratado como se deve, respeitando a
Constituição Federal, a LEP, os Direitos Humanos, pois, de acordo com o levantamento
atual, no Brasil4 há 704 mil presos em regimes fechado e semiaberto nas penitenciárias
de todo o país, destes 704 mil presos, 35,9% ainda estão aguardando julgamento,
sendo que a capacidade total é de apenas 415.960 vagas, havendo de fato um déficit
de 288.435 vagas, não contando os números de presos em delegacias que podem
ultrapassar o número de 750 mil presos, com esses dados se chega à conclusão que
o Brasil é o 3º país que mais aprisiona no mundo, ficando somente atrás dos Estados
Unidos e da China.
1.3. A DECORRÊNCIA DO AUMENTO DA CRIMINALIDADE

A criminalidade decorre de inúmeras falhas que parte do Estado, sendo
algumas das falhas a questão dos direitos dos presos que deveriam ser garantidos
pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei de Execução Penal n. 7210/845, onde
as garantias fundamentais deveriam assegurar ao detento um tratamento humano e
4
Departamento Penitenciário Nacional. Sistema penitenciário no Brasil: diagnóstico
e propostas. Brasília (DF), 2005. Disponível em: http://www.mj.gov.br (acessado dia 29 de
março de 2022)
5
Lei de Execução Penal, nº 7.210, de 11 de Julho de 1984.
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respeitoso. Há o Estado-penal e o Estado-providência, impondo um automaticamente
se manifesta o outro negativamente, cada vez que o número de prisioneiros aumenta,
o Estado-providência diminui, tendo ele função em exercer a população pobre os
direitos básicos estatais. Com isso, diminuindo o Estado-providência via de regra
classes populares se tornam recrutadas para o tráfico de drogas, pois somente assim,
elas conseguem um “salário” para que possam sobreviver, havendo isso, a justiça
social acaba sendo reduzida pela justiça penal.
Para Wacquant6, as prisões brasileiras possuem como base a política de
encarceramento em massa e a falta de controle reivindicado, contudo, nota-se que o
sistema penal brasileiro expõe o encarceramento de forma extremamente precária e
debilitada, havendo com superlotação, violência entre presos, ausência de direitos, e
ineficácia na condição de ressocialização.
Contudo, mesmo assim, podemos dizer que o aumento da criminalidade decorre
de inúmeros fatores, sendo o principal a falta de investimentos na educação por parte
dos Governantes, não havendo investimento na educação e nem na infraestrutura
do ensino de qualidade, com isso o conhecimento, e incentivos à graduação, muitos
cidadãos acabam indo para o caminho “mais fácil”, podemos assim se dizer, o Estado
falha em não investir em pobres e pessoas humildes, pois, mesmo havendo uma ou
outra política pública que envolve a educação, ainda é pouco comparado aos dados
de pobres e analfabetos do Brasil.
Pois, isso já se tornou um ciclo, onde o cidadão da periferia não possui condições
financeiras para iniciar uma graduação ou curso técnico, então o caminho que ele deve
escolher se diminui em dois, ou o trabalho pesado e duro, sendo mal remunerado ou
o caminho do tráfico que pode lhe trazer dinheiro e satisfação de forma rápida, não
sendo observado a longo prazo, e por conta disso, a maioria dos cidadãos homens de
baixa renda se rendem ao crime, por meio de buscar uma fonte de renda de forma
rápida, mesmo com todos perigos distintos.
A sociedade deve se lembrar que o preso que hoje convive dentro do ambiente
carcerário é o mesmo que estará de volta a sociedade posteriormente, a sociedade
é irresponsável ao se esquecer que 95% dos detentos que estão no cárcere, ou seja,
a sua grande maioria, vem de uma classe de excluídos sociais, onde na maioria das
vezes eles são pobres, desempregados e analfabetos, e também, há muitos que foram
“empurrados” ao crime por não terem tido escolhas, para poder sobreviver. Devemos
ressaltar que há o dever de pretensão na efetivação e aplicação das garantias legais e
constitucionais na execução da pena do detento, com isso também haverá o respeito
aos direitos do detento, e com isso se será respeitado e cumprido o princípio da
legalidade, consequência do Estado Democrático de Direito, tendo como objetivo
maior tornar operacional a função ressocializadora e reeducação por meio da pena
privativa de liberdade, na intenção de integrar o indivíduo em sociedade.7
O sistema que contém a administração do cárcere no Brasil não proporciona
ao preso a sua devida e integridade de ressocialização, como já dito, nosso sistema é
falho por praticar castigo e não aprendizado, os direitos da Lei de Execução Penal não
6
WACQUANT, Loïc. As prisões da miséria. Pág 42. Trad. André Telles. Rio de Janeiro:
Zahar, 2001.
7
THOMPSON, Augusto. A questão penitenciária. 2. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1980.
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são aplicados de forma justa na prática, muito menos seguidos, pois o ambiente de
uma unidade prisional em regra é mais propício para o desenvolvimento prejudicial de
convívio a sociedade por conta do crime organizado que se instalou dentro do cárcere,
e que o Estado não consegue deter e nem diminuir, a unidade prisional que deveria
agir de forma adequada para ressocializar o detento por si só deveria desenvolver
valores e condutas benéficas, em sua prática se torna algo longe da realidade, e
dificilmente será mudado e regularizado, pois ainda há muito que se fazer para que as
organizações criminosas que habitam dentro da prisão se desfaçam.8
Almuiña (2005, p. 17) explica que: se o fim da prisão é a ressocialização do preso,
se a experiência é que possibilita a modificação e o desenvolvimento dos valores, seria
de se esperar que as prisões fossem ambientes que proporcionam ao condenado uma
gama de experiências educativas que lhe permitissem desenvolver valores benéficos
à sociedade.9
2. A FALHA POR PARTE DO ESTADO PARA COMBATER O CRIME ORGANIZADO VINDO DE
DENTRO DAS PENITENCIÁRIAS
2.1. A FALTA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AS PENITENCIÁRIAS BRASILEIRAS
REFERENTES ÀS CONDIÇÕES DE SAÚDE DOS PRESOS PROMOVE REVOLTA E ESCASSEZ NO
SISTEMA

Não é uma novidade quando os presos entram para o sistema de organizações
criminosas por conveniência e benefício próprio, pois, os mesmos são batizados pela
facção que pertence àquela unidade prisional para poder sobreviver, com isso o Brasil
teve um aumento de 267,32% na população carcerária nos último quatorze anos,
segundo dados divulgados pelo Ministério da Justiça e o Departamento Penitenciário
Nacional (Depen), no relatório do Levantamento Nacional de Informações
Penitenciárias.
Até porque o país já excedeu a média mundial no que diz respeito ao número
de presos por habitantes. Até o momento da pesquisa citada acima divulgada pelo
Ministério da Justiça e o Departamento Penitenciário Nacional, no Brasil haveria
306 pessoas presas para cada 100 mil habitantes, enquanto no restante do mundo
a média é de 144 para cada 100 mil habitantes, mas o remédio para este mal vai
além das barreiras que os governantes possam impor. Com isto, abordam-se também
os recursos financeiros para promover melhora à saúde a convivência do preso,
iniciando um debate sobre as estruturas das unidades prisionais, onde ainda há o
método arcaico pelo qual se estendem pela deficiência da estrutura dos prédios, com
problemas de água corrente e saneamento do esgoto que prejudicam mais ainda a
questão da saúde dos detentos, o Brasil é o terceiro país com mais presos no mundo,
tendo a ocupação nos presídios de 175% com 1.456 penitenciárias, os recursos do

8
ZAFFARONI, Eugenio Raúl. O inimigo no direito penal. Tradução de Sérgio Lamarão. 2.
ed. Rio de Janeiro: Revan, 2007.
9
ALMUIÑA, Solange Lage. Da re(in)clusão à libertação: práticas educativas que
viabilizam o processo de ressocialização dos presos de salvador. 2005. Monografia de
Pedagogia. Universidade do Estado da Bahia – UNEB. Departamento de Educação.
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Estado para o Sistema Prisional é insuficiente, pois, há um déficit de 75% a mais na
totalidade de vagas, sendo estes recursos ineptos, na região Nordeste do Brasil mais
da metade dos estabelecimentos não dispõe de assistência médica, na região Norte
do Brasil os presídios recebem três vezes mais detentos que podem suportar, e com a
atualidade do Sistema também podemos citar o aumento dos Direitos Constitucionais
e Humanos violados.10
Na Carta Magna em seu artigo 1º, III o princípio da dignidade
da pessoa humana, fundamental para o Estado Democrático
de Direito brasileiro, garantidor do respeito à identidade e
integridade, sendo exigido que todos sejam tratados com
respeito, cabendo ao Estado garantir condições para que as
pessoas se tornem dignas.11
A falência do Sistema Carcerário adentra um alto porcentual diante de todos
os problemas que vem a conhecimento da sociedade, problemas esses inclusos
como superlotação, ineficiência na reeducação falta de trabalho, falta de estrutura
nos presídios, o decorrente tráfico de drogas e violação na execução penal, e esses
problemas se condiz com a falta de recursos do Estado para as Unidades Prisionais de
todo país.
Quando o Estado deixa de cumprir com o seu dever em dar aos detentos os
direitos básicos de vida, como saúde, medicamentos, e assistência médica, o Estado
inflige sua própria determinação, pois, o ordenamento jurídico se abstém de impor
ao Sistema suas leis, outro fato interessante que também se detém a falha no sistema
é o dever do Estado de garantir a integridade física e moral dos encarcerados dentro
do cárcere, algo muito longe da realidade, levando em conta os atos comuns que
ocorrem dentro das penitenciárias, com a ausência de assistência médica, facilitando
o contato dos presos doentes com os não doentes sem a mínima proteção, ocorrem
fatores de transmissão de doenças como tuberculose, hepatite, doenças de pele sendo
elas sarna e micose, doenças venéreas como AIDS e demais doenças sexualmente
transmissíveis, onde muitas das vezes o preso não faz ideia que possui tal doença até
começar aparecer os sintomas, podendo levá-lo a morte se não for tratada, e como
há precariedade por parte do Estado é justamente isso que acontece na maioria dos
casos, além dos presos que adquirem tais doenças dentro da prisão, a lei é falha com
aqueles que já possuem o diagnóstico antes do ato de prisão, tendo como fator a
dificuldade de tratamento do preso pela ausência de medicamentos necessários nos
estabelecimentos penais. Além de doenças como depressão, transtorno de ansiedade
generalizada, transtorno de pânico que não são tratadas, pois há falta de psicólogos
e terapeutas dentro das penitenciárias. Muitas doenças infectocontagiosas sendo

10
AMARAL, Gustavo. Direito, escassez & escolha: em busca de critérios Jurídicos para
lidar com a escassez de recursos e as decisões trágicas. Rio de Janeiro; Renovar, 2001.
11
BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
Brasília, DF: Presidente da República, [2016]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 02 de abril de 2022
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elas as principais como tuberculose e o vírus do HIV atingiram níveis altos entre a
população carcerária, o Estado ao negar o tratamento médico essencial aos presos
infectados, o sistema prisional ameaça também a vida das pessoas que os visitam
e também facilitam a transmissão dessas doenças à sociedade através das visitas
conjugais, uma contaminação que não possui controle entre eles representa um grave
risco à saúde de todos, sejam eles presos, visitantes e até agentes penitenciários e
funcionários da unidade prisional, já que os detentos não estão isolados de forma
completa do mundo exterior.
Conforme o relatório da CPI dos estabelecimentos prisionais do estado de São
Paulo, o atual estado de assistência médica pode ser descrito com uma palavra:
“calamidade”. Relatório da CPI de 1996, p. 15. Populações carcerárias em toda parte
tendem a requerer mais assistência médica do que a população como um todo. Não
apenas os presídios mantêm uma grande proporção de pessoas com maior risco
de adoecer, como usuários de drogas injetáveis, mas também o próprio ambiente
prisional contribui para a proliferação de doenças. Dentre os fatores que favorecem a
alta incidência de entre os problemas de saúde entre os presos está o estresse de seu
encarceramento, condições insalubres, celas superlotadas com presos em contato
físico contínuo e o abuso físico. Entrevista à Human Rights Watch, São Paulo, 28 de
novembro de 1997.12
2.2. A FORÇA DO CRIME ORGANIZADO DENTRO DAS PENITENCIÁRIAS

Que o crime organizado aumentou em grande proporção por falta de recursos
financeiros do Estado não é novidade para ninguém, mas também, envolve outras
questões arbitrais, o crime organizado dentro do Sistema Penitenciário evoluiu na
medida em que os números de presos foram aumentando. Atualmente, na “guerra
de escassez” que há dentro do sistema, ser membro de alguma facção criminosa se
tornou uma forma de sobreviver perante ao sistema falho, o detento se vê sem saída,
pois sabe que o Estado que detém sua tutela não pode lhe assegurar e proteger de
forma sólida e convicta, então o mesmo busca outros meios para poder sobreviver
dentro do cárcere, e este meio se sobressai em filiações as facções criminosas, para
que possa ser protegido, tanto o detento, quanto sua família que está em sociedade,
mesmo que para se filiar haja um determinado preço, segundo o documentário “PCC:
PRIMEIRO CARTEL DA CAPITAL” Feito pelo site UOL, os presos são submetidos a uma
prova de lealdade, onde os mesmo são testados para poder entrar em determinada
facção criminosa, na maioria das vezes o teste de lealdade pede o assassinato de algum
outro preso de facção rival ou alguma forma de conseguir produtos ilícitos na prisão
como celulares, drogas, armas brancas e outros aparelhos eletrônicos por meio das
visitas, no momento em que o preso 13consegue concluir a tarefa lhe dada o mesmo
entra para a facção criminosa e se torna protegido, e com isso, o crime organizado
aumenta em proporção dentro do cárcere, evoluindo a um ponto onde o Estado não
consegue controlar, pois é tudo feito às “escondidas”, um sistema criminoso criado
para destruir um Estado corrupto e falho.
E com o passar dos anos, desde 1993, quando foi criado a maior facção criminosa
12
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do Brasil chamada de Primeiro Comando da Capital, rotulado como PCC, o crime
dentro do cárcere só se expandiu, pois como citado, é uma decisão de viver ou morrer,
e para o preso que sabe que sua tutela depende de um Estado ineficiente, ele busca
poder se proteger a todo custo, pois, quando houver rebeliões, massacres, ou até
mesmo brigas sua facção poderá lhe proteger. Decorrendo desse ponto importante e
de outros como a escola pública “falida”, a corrupção estatal, a falta de segurança, a
precariedade na educação, se teve o aumento do crime organizado dentro do cárcere,
podendo assim dizer que o Sistema contribui para que haja organizações criminosas
dentro das unidades prisionais, levando em conta que as autoridades competentes
nada fazem para desestimular a grande proporção corrupta do sistema carcerário.
3. O DESAFIO DO PROCESSO PENAL ATUAL DIANTE DA EXISTÊNCIA DO ESTADO
PARALELO
3.1. O CONFLITO ENTRE O ESTADO PARALELO E O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO

Quando há uma determinada ausência por parte do Estado, um sistema paralelo
é criado de forma com que se possa organizar a expectativa de suprir a falta do
Estado ideal, nesta ausência inclui-se a falta de preparado do Estado em providenciar
medidas de segurança necessárias, falta de empregos, desigualdade salarial e a
ausência de medidas para construir uma igualdade social, com isso, muitas pessoas
que não possuem oportunidades na vida acabam indo para o mundo do tráfico, em
busca de uma vida financeiramente melhor e buscando aquilo que o próprio Estado
não oferece, havendo assim o confronto com o Estado Democrático de Direito, diante
disso, o Estado Paralelo se perpetua de forma com que venha bater de frente com
o Estado de Direito, fazendo com que lugares mais precários como comunidades e
favelas busquem determinado conforto no mesmo, um exemplo disso é as favelas
serem dominadas por traficantes que impõe suas leis internas, como de fato conhecido
a lei da hierarquia, que busca punir de forma agressiva e pesada pessoas que praticam
pequenos furtos dentro da situada comunidade, estupro, assassinato contra crianças
ou idosos, leis essas que o morador da comunidade busca seguir, não porque o Estado
impõe, ou porque é crime, mas porque possuem medo de afrontar os traficantes
daquela comunidade em si, medo das sanções que possam recair sobre o mesmo.
De certo modo, nota-se que parte do Estado Paralelo possui um benefício em
assegurar os moradores das favelas, contrapartida, há sim o malefício, onde até
mesmo policiais e autoridades judiciais possuem medo de adentrar nas comunidades,
pois, sabendo que podem ser mortos ou sequestrados, temendo pela própria vida,
torna-se evidente que há uma falta de garantias Constitucionais a eles.
Visto que é o crime organizado é um dos primórdios no surgimento do Estado
Paralelo, e ainda possuem uma grande força dentro das favelas brasileiras por
consequência da inércia Estatal, pois assim, são revestidas pela política do medo,
mostrando de forma evidente a imposição do medo e da obediência social local,
tornando as leis impostas pelos líderes do tráfico respeitadas, contudo, não somente
impondo o medo aos moradores locais, mas também confiabilidade e lazer, exemplo
a seguir seriam os chamados “Bailes Funk”, levando diversão a comunidade, não
somente lazer, como funções em que o Estado em si deveria tomar, sendo elas as
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construções de creches, quadras poliesportivas, campinhos de futebol entre outras
coisas, e diante disso oferecem aquilo que é a maior falha do Estado, a segurança.
Segurança aos moradores de poder andar pela favela sem que tenham medo de
assalto ou qualquer outro incômodo, pois, estão tutelados pelo tráfico.13
Por meio desse breve relato, nota-se que os moradores locais depositam confiança
pessoal nos traficantes locais, e muitas das vezes, quando necessário, ao invés dos
moradores das favelas buscarem ajuda com autoridades legais representantes do
Estado, acabam buscando ajuda com o Estado Paralelo, já que o mesmo passa a
confiabilidade em resolver os problemas que o Estado Democrático de Direito não
é capaz de resolver. O que se torna um grande problema, pois, quando um morador
local busca refúgio com o Estado paralelo ele acaba financiando e sustentando o crime
organizado, consequentemente, indo contra o combate do Estado às organizações
criminosas.
Diante disso, notamos que o Estado Paralelo vai contra as garantias do Estado,
havendo de certo modo uma afronta, violando a Constituição Federal, que é a base
do Estado Democrático de Direito, indo contra ao artigo 1º que se refere ao poder
emanado do povo por meio do voto, também indo contra a Soberania do Estado,
podendo até mesmo ser comparado à ditadura, pois, não se abstém do indivíduo
que possui uma força maior por ser detentor do poder, havendo apenas uma singela
diferença, diante que o povo ao invés de temer o Estado Oficial, ele teme ao Estado
Paralelo comandado pela milícia.
4. A AUTONOMIA DO ESTADO PARA O CONTROLE DO CRIME ORGANIZADO E AS POSSÍVEIS
SOLUÇÕES DE CORREÇÃO AO DÉFICIT A SE ABORDAR
4.1. CONTROLE E SOLUÇÕES PARA DIMINUIR O ENCARCERAMENTO EM MASSA E O CRIME
ORGANIZADO NO PAÍS

O erro do Estado está em toda parte, muitas coisas deveriam ser conduzidas
de formas diferentes para que de fato haja uma correção do problema de
encarceramento em massa, problemas estes possíveis de se solucionar, mas que
necessitam de uma certa atenção do Congresso Nacional.14 Um dos fatores principais
para que haja uma redução do encarceramento seria uma reforma com ajustes na
lei 11.343/2006, chamada Lei de Drogas, onde há muitas lacunas, sendo a principal,
a falta de identificação correta do traficante com o usuário, levando muitos usuários
a condenação por tráfico, objetivando o maior número de pessoas presas que não
cometeram determinado ato ilegal. Outros fatores importantes são a respeito de
diminuir os presos provisórios, pois, 40% do número total de presos são provisórios
que não foram a julgamento, outra possível solução, também seria a aplicação
de penas alternativas a crimes culposos que não há de fato um dano à vida ou ao

13
FACCHIOLI, Bruna Beatriz. CRIME ORGANIZADO: A criação do Estado Paralelo e
o confronto ao Estado de Direitos. Monografia de conclusão de Curso de Direito – Centro
Universitário Antônio Eufrásio de Toledo – Toledo: Presidente Prudente – SP, 2016.
14
ARAÚJO JÚNIOR, João Marcello de. Privatização das prisões. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1995.
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patrimônio proporcional e suficiente, também a ideia em separar os presos para que
não haja influência dentro do cárcere sob os presos detidos por crimes inferiores, e
sem contar que de certa forma a reforma de presídios poderia beneficiar no combate
ao aumento das superlotações.
Mas que o Estado não possui recursos para tutelar as unidades prisionais, isso
não é novidade, então de fato, qual seria o caminho a se seguir para que seja possível
encontrar uma determinada solução a respeito da maior falha do Estado, que é o
tratamento do sistema penitenciário? Com base nisso, pode-se falar na privatização
do sistema penitenciário. O Estado não possui capacidade para conter a quantidade
de presos que há no dentro do cárcere, e nem mesmo controlar o déficit, pois, não
há uma quantidade suficiente de agentes penitenciários, logo, quando uma unidade
prisional com capacidade para determinado número de presos atinge o seu limite e
mesmo assim continua recebendo detentos, acaba não conseguindo suprir os efeitos
legais pela falta de profissionais. Sabendo que o Estado não possui recursos financeiros
para aumentar os concursos para tal cargo, as penitenciárias se veem em degradação
com a menor quantidade de agentes e a maior quantidade de aprisionados.15
Contudo, o sistema penitenciário é de responsabilidade do Estado, e não de
empresas privadas, com isso, seria importante frisar a ideia de parceria do públicoprivado, fazendo com que haja uma responsabilidade solidária entre o Estado e
empresas privadas, não somente a fim de conter o déficit atual, mas também de
poder educar de forma eficaz os detentos.
Entretanto, sabendo que dificilmente isso se tornaria possível, com o congresso
não votando a favor deste projeto, outra possível solução seria, como já dito neste
artigo, o investimento em políticas públicas e educação, dando aos cidadãos maiores
oportunidades de estudo e empregos, facilitando a aprendizagem e o ensino público,
não somente com o ensino regular, mas, com o aumento de vagas em cursos técnicos,
cursos de formação e capacitação, cursos de empreendimentos, levando até uma
discussão a respeito de cursos de idiomas, e demais ensinos que possam aprimorar
a carreira profissional do cidadão com investimento significativo na educação,
principalmente em locais onde a criminalidade é extremamente alta, como favelas e
comunidades, seria de tamanha eficácia na redução e controle do crime organizado,
podendo assim diminuir também a pobreza no país.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo foi discutido a evolução histórica do Sistema Penitenciário Brasileiro,
pautando as dificuldades que o Estado encontra em manter a ordem, dignidade
humana e o controle do encarceramento com efeitos na Constituição Federal, Direitos
Humanos, Lei de Execução Penal e Processo Penal, pautou-se diante dos problemas
atuais enfrentados, tendo em vista que nosso país se encontra em 3º na posição no
ranking dos países que mais se prende no mundo, ficando apenas atrás da China e
dos Estados Unidos, com isso, o artigo mostrou dados oficiais do gráfico de presos
no Brasil, tanto os provisórios quanto os já com a sentença transitada em julgado.
15
SOUZA, Célia Regina Nilander de. A privatização do sistema prisional. Curitiba:
Prismas, 2014.
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Conclui-se que de fato há um déficit enorme em relação ao número de vagas com
o número de presos, e esse déficit vem aumentando gradualmente a cada ano por
negligência do Estado em conter o crime organizado, principalmente o que vem de
dentro do cárcere, tendo ausência de medidas preventivas e a escassez referente a
pouca quantidade de agentes penitenciários para mais de 700 mil presos, havendo
uma sucinta discussão do tema, uma dissolução do problema causado pela ineficiência
do Estado, como exemplo a ausência de investimento na educação, a ausência de
melhoria contra a desigualdade social, a falta de comprometimento por parte dos
nossos governantes em tentar solucionar este mal, e principalmente com a falta de
medidas legais eficazes. Levando em conta que este é um dos maiores problemas do
Brasil, foi abordado o fortalecimento do crime organizado de dentro do cárcere, um
problema sério e grave que dificilmente haverá solução, pois se trata de algo muito
além do problema em si, como também abrange outros setores do Estado como a
educação, economia e segurança. Com isso, o presente trabalho tenta encontrar
medidas necessárias e cabíveis para que haja um controle, contando com desde a
privatização do sistema penitenciário como a reforma do código penal e revisões
nas leis, especialmente a lei 11.343/2006 dita lei de drogas, diante disso, trazendo
e abordando problemas a serem resolvidos como dito, o Estado Paralelo, que bate
de frente contra o Estado Democrático de Direito, mostrando o quão significativo e
amplo é essa falha por parte do Estado. Podendo-se assim dizer, que ainda há muito
o que ser estudado e aprofundado referente ao tema exposto, mas houve de certo
modo um problema mostrado a ser resolvido e diversas possíveis soluções que cabe
ao nosso Judiciário impor.
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TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E RECOMENDAÇÃO
ADMINISTRATIVA: A TUTELA DOS DIREITOS TRANSINDIVIDUAIS E O
ACESSO À JUSTIÇA
Vanessa Manganaro de Araujo Almeron1
RESUMO: O Termo de Ajustamento de Conduta e a Recomendação Administrativa
contribuem acentuadamente para a redução da litigiosidade e ampliação do acesso
à justiça. O presente trabalho propõe-se a examinar a natureza jurídica desses
instrumentos e de que forma cumprem a função de pacificação social na tutela dos
direitos transindividuais. Defende-se o posicionamento doutrinário que entende
haver espaço para transação dos direitos metaindividuais, por entender-se que tais
direitos não são absolutamente indisponíveis, comportando a solução negociada,
de acordo com a visão contemporânea. Quanto à abrangência eficacial do negócio
e sua exequibilidade, sustenta-se a sujeição da negociação coletiva aos princípios de
direito público e de direito privado. Por fim, defende-se que as medidas adotadas são
eficientes e se encontram harmonizadas com os princípios constitucionais do acesso
à justiça (art. 5º XXXV, CF) e democrático de direito (art. 1º, CF). A metodologia a ser
utilizada será a dedutiva, partindo de referencial bibliográfico nacional e estrangeiro
e jurisprudencial.
PALAVRAS-CHAVE: Termo

de ajustamento de conduta; recomendação
administrativa; direitos transindividuais; acesso à justiça.
INTRODUÇÃO

O processo coletivo brasileiro possui uma série de técnicas extrajudiciais
que permitem que a tutela do direito material não dependa, necessariamente, do
ajuizamento de ação. Dito isso, o escopo do presente trabalho, sem a pretensão de
esgotar o tema, é analisar se o Termo de Ajustamento de Conduta e a Recomendação
Administrativa, colocados à disposição do Ministério Público, legitimado coletivo por
força da Lei nº 7.347/85, atuam como instrumentos de prevenção de responsabilidades
e correção de condutas garantindo, ao mesmo tempo, o efetivo acesso à justiça.
Destacam-se alguns pontos sensíveis a serem apreciados: 1) qual a natureza
jurídica do termo de ajustamento de conduta e da recomendação administrativa? 2)
os dogmas da indisponibilidade de interesses públicos e transindividuais são absolutos
e, dessa forma, não comportam a solução negociada? 3) essas técnicas extrajudiciais
são aplicadas de forma eficiente e encontram-se harmonizadas com os princípios
constitucionais do acesso à justiça e democrático de direito?
Nesta senda, a fim de delimitar o objeto de estudo, constata-se inicialmente

1
Mestranda em Direito Negocial da Universidade Estadual de Londrina na linha de
pesquisa Acesso à Justiça. Especialista em Direito Civil e Processual Civil pela Universidade
Estadual de Londrina. Especialista em Ministério Público Estado Democrático de Direito pela
Fundação Escola do Ministério |Público do Estado do Paraná. Assessora Jurídica do Ministério
Público do Estado do Paraná, lotada na 10ª Promotoria de Justiça da Comarca de Londrina.
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que os conflitos de massa envolvendo danos a qualquer direito ou interesse difuso,
coletivo ou individual homogêneo trazem alta carga de complexidade, sendo o
Ministério Público2 o principal protagonista na atuação da defesa desses direitos e
interesses, seja pela exclusividade na condução do inquérito civil, seja pelo desenho
institucional que lhe foi atribuído pela Constituição de 1988.
A identificação da natureza jurídica do termo de ajustamento de conduta como
negócio jurídico transacional revela, como sua característica fundamental, a disposição
das partes em negociar os direitos e obrigações que pautarão seus atos e atividades,
respeitando-se a principiologia de direito público e de direito privado, o que atribui
característica híbrida à transação, tendo como principal finalidade alcançar a melhor
efetividade de tutela dos direitos transindividuais.
No que tange à Recomendação Administrativa, defende-se tratar de ato da
administração, uma vez que possui conteúdo enunciativo, concretizado unilateralmente
pelo Ministério Público e sem formalidades rígidas, porém, apta a dar resolutividade
aos conflitos de massa e ao mesmo tempo garantir o acesso à justiça.
Ao tratar dos interesses metaindividuais, ainda esbarramos na visão
paradigmática da indisponibilidade desses direitos. Contudo, o presente estudo
aponta que esse posicionamento encontra-se mitigado, uma vez que constata-se a
difusão da negociabilidade dos direitos indisponíveis na construção de procedimentos
mais adequados à resolução de conflitos coletivos. A indisponibilidade dos interesses
transindividuais não pode ser confundida com o interesse público, sob pena de
implicar na ausência de proteção adequada e eficiente.
O trabalho utilizará o método dedutivo, partindo da metodologia de estudo de
revisão bibliográfica a partir de referenciais nacionais como Edilson Vitorelli e Hermes
Zaneti Junior, Ana Luiza Nery, Elton Venturi, que defendem a possibilidade de espaço
para transação dos direitos metaindividuais, por entender que tais direitos não são
absolutamente indisponíveis, comportando a solução negociada.
A literatura estrangeira também será suporte para a pesquisa, tendo como
referencial o sistema de conflitos norte-americano denominado Sistema Multiportas,
expressão utilizada pelo professor Frank Sander, da faculdade de Direito de Harvard
(EUA) que, opondo-se ao sistema clássico da via tradicional do processo judicial,
remete a uma estruturação que conta com diferentes mecanismos de tutela de
direitos e estimula a utilização de métodos de solução consensual de conflitos. No
mesmo sentido, Mauro Cappelletti e Bryant Garth, referencial italiano, reconhecem
que o acesso à justiça deve ser assegurado não apenas pelo acesso formal ao Poder
Judiciário, mas também pelas vias extrajudiciais.
Ao final, objetiva-se concluir que, não obstante os direitos e interesses
transindividuais, ainda que indisponíveis, tenham como base o interesse social,
tratam-se na verdade de direitos subjetivos em sua essência e, portanto, comportam
solução negociada por meio de técnicas extraprocessuais (sistema multiportas), que
2
Cumpre lembrar que embora faça parte do Sistema de Justiça, sabe-se que o
Ministério Público é instituição independente, não subordinada a nenhum dos Poderes da
República (Executivo, Legislativo e Judiciário), gozando de autonomia para o cumprimento
de suas funções. A importância constitucional dessa instituição reside, como essência, na
proteção que a ela se confere na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis.
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promovem grande resolutividade aos crescentes e complexos conflitos coletivos,
contribuindo para reduzir a defasagem do acesso à justiça e, ainda, desafogar um
judiciário tão sobrecarregado.
1. DIREITOS TRANSINDIVIDUAIS

O estudo dos interesses coletivos ou difusos surgiu e floresceu na Itália nos
anos setenta quando Denti, Cappelletti, Proto Pisani, Vigoriti, Trocker anteciparam o
Congresso de Paiva de 1974, ocasião em que discutiam-se seus aspectos fundamentais,
destacando com precisão as características que os distinguem: indeterminados pela
titularidade, indivisíveis com relação ao objeto, colocados a meio caminho entre os
interesses públicos e os privados, próprios de uma sociedade de massa e resultado
de conflitos de massa, carregados de relevância política e capazes de transformar
conceitos jurídicos estratificados.
No Brasil, a evolução da tutela jurisdicional a direitos transindividuais/
metaindividuais ocorreu de forma lenta e gradual3, ganhando fôlego no final da década
de 70 tendo como expoentes José Carlos Barbosa Moreira, acompanhado por Ada
Pelegrini Grinover, Kazuo Watanabe e Valdemar Mariz de Oliveira Júnior, justamente
em razão dos debates que ocorriam na Itália, especialmente em decorrência dos
estudos de Mauro Cappelletti e Bryant Garth (1988), ocasião em que se vislumbrou
uma melhor compreensão do desenvolvimento dos direitos transindividuais e dos
mecanismos de efetividade processual do tema do acesso à justiça, considerando a
especificidade dessa categoria de direitos, que transcendem ao indivíduo.
O direito processual brasileiro partiu, portanto, dos exercícios teóricos da doutrina
italiana, para construir um sistema de tutela jurisdicional que fosse imediatamente
operativo (GRINOVER, 2000, p. 9-10).
Tal reflexão e mudança de paradigma foi necessária considerando que o Código de
Processo Civil de 1973 foi estruturado para atender à prestação da tutela jurisdicional
em casos de lesões a direitos subjetivos individuais, mediante demandas promovidas
pelo próprio lesado (ZAVASCKI, 2016)4. Não havia na legislação brasileira a previsão
específica para a tutela de direitos e interesses transindividuais, de titularidade
indeterminada.
Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, o sistema de justiça do Brasil
implementou o modelo de solução extrajudicial autocompositivo e heterocompositivo,
3
A evolução da tutela jurisdicional a direitos metaindividuais no Brasil ocorreu de
maneira discreta. As primeiras expressões remetem à Lei 2, §34, do Digesto L. 43, Tit. 13 e à
Lei 1 do Digesto L. 43, Tit. 13, datadas do período Imperial e início da República (SERRANO
JUNIOR 2011, p. 17). Seguiram-se outras espécies normativas para tratar dos interesses
transindividuais, até culminarmos com a edição da Lei nº 5.869/1973 (antigo Código de
Processo Civil) que foi estruturado para atender à prestação da tutela jurisdicional em casos de
lesões a direitos subjetivos individuais, mediante demandas promovidas pelo próprio lesado,
prevendo que “ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio” (art. 18) (ZAVASCKI,
2016). Não havia a previsão específica para a tutela de direitos e interesses transindividuais,
deixando a proteção jurisdicional coletiva carente de mecanismos aptos a promover a tutela
jurisdicional coletiva.
4
CPC 1973: Art 6º: Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo
quando autorizado por lei. CPC 2015: Art. 18: Ninguém poderá pleitear direito alheio em
nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.
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alinhando-se à denominada “Justiça Multiportas”, expressão utilizada pelo professor
Frank Sander5, da faculdade de Direito de Harvard que, opondo-se ao sistema clássico
da via tradicional do processo judicial, remete a uma estruturação que conta com
diferentes mecanismos de tutela de direitos e estimula a utilização de métodos de
solução consensual de conflitos como a conciliação, mediação e arbitragem, como
métodos válidos de jurisdição a depender de cada tipo de disputa apresentado.
O Sistema Multiportas visa, portanto, orientar os litigantes sobre os diferentes
mecanismos de tratamento do conflito, sugerindo a “porta” mais pertinente e
adequada para a demanda apresentada (FALEIRO, RESENDE, VEIGA, 2021, p. 288).
Não se trata de afastar a jurisdição tradicional mas de fato complementá-la de modo
a assegurar a inafastabilidade da jurisdição com o benefício do acesso à justiça por via
alternativa.
Como sabido, ainda na vigência no Código de Processo Civil de 1973 (Lei nº
5.869 de 11/01/1973) o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução nº
125/2010 tratou da Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos
de interesses no âmbito do Poder Judiciário. Em seguida, o Conselho Nacional do
Ministério Público publicou a Resolução nº 118/2014 dispondo sobre a Política
Nacional de incentivo à Autocomposição no âmbito do Ministério Público.
Sendo assim, a previsão do termo de ajustamento de conduta no ordenamento
jurídico brasileiro foi inicialmente positivado no Estatuto da Criança e do Adolescente
(art. 211 da Lei 8.069/90) e, após, no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90)
que acrescentou o §6, ao artigo 5º da Lei de Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85),
como meio processual e extraprocessual (Resolução nº 179/2017 CNMP) de solução
de conflitos, surgindo a partir da preocupação com os danos que ultrapassam a esfera
subjetiva do direito de seus titulares.
A Recomendação Administrativa, também regida pelo princípio de garantia do
acesso à justiça surge, por sua vez, como uma técnica extraprocessual de solução
de conflitos a partir do advento da Resolução nº 164/2017 do Conselho Nacional
do Ministério Público. Trata-se de um dos instrumentos de que dispõe o Ministério
Público para o cumprimento de sua missão constitucional na defesa da ordem jurídica,
5
Em abril de 1976, na Pound Conference convocada pelo presidente da Suprema
Corte dos Estados Unidos, Warren Burger, o modelo denominado Multi-door Courthouse
foi apresentado inicialmente pelo professor Frank Ernest Arnold Sander da Universidade
de Harvard, objetivando discutir os problemas enfrentados na administração da Justiça
americana. Frank Sander idealizou introduzir no âmbito do Poder Judiciário americano a
oferta de várias opções para a resolução das disputas. De acordo com o modelo proposto,
um centro especializado localizado no Judiciário norte americano deveria auxiliar os
jurisdicionados na análise dos seus conflitos e, a partir de sua compreensão e classificação,
encaminhá-los para o mecanismo mais adequado ao seu tratamento. A solução adjudicada
seria mais uma opção dentre outros meios já existentes, incluindo no contexto a mediação
e a arbitragem. Nesse sistema (multiportas) especialistas seriam treinados para receber os
cidadãos em centros especializados nos fóruns e Tribunais de Justiça e analisar os conflitos
apresentados que, após escutar a descrição do conflito, deveria apresentar ao cidadão as
várias opções disponíveis para a solução das controvérsias, bem como indicar qual seria a
solução mais adequada. O jurisdicionado seria, portanto, orientado a optar pelo meio mais
adequado de resolução do seu problema, seja ele auto ou heterocompositivo. De acordo
com a estrutura traçada no Multi-door Courthouse, para cada tipo de controvérsia, há
uma determinada forma de solução mais adequada, seja ela a mediação, a conciliação ou
a arbitragem e, por fim, a decisão judicial nos casos em que este for considerado o meio
adequado.
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do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127
CF), especialmente para garantir a tutela dos direitos e interesses coletivos lato sensu
(BARBUGIANI, 2017, p. 71).
Não obstante as críticas que se fazem no manejo desse instrumento, a ordem
jurídica reconhece a acentuada utilidade da recomendação administrativa para a
autocomposição dos conflitos e controvérsias envolvendo direitos de cuja defesa
é incumbido o Parquet, constituindo um importante mecanismo de redução da
litigiosidade e de ampliação do acesso à justiça. Nesse sentido, valiosas as lições de
Fernando Augusto Sormani Barbugiani:
Com ela, é possível evitar litígios e adequar a conduta do
destinatário às leis e atos normativos, homenageando
a resolutividade nos casos que ameaçam interesses
transindividuais e trazer justiça imediata aos interesses
de comunidades despersonalizadas ou indivíduos sem
possibilidade de acesso ao Poder Judiciário (BARBUGIANI,
2017, p. 71)
O princípio de garantia do acesso à justiça (art. 5º, inciso XXXV, CF) tem sido
progressivamente reconhecido como sendo de importância capital entre os novos
direitos individuais e sociais6, uma vez que a titularidade de direitos é destituída de
sentido, na ausência de mecanismos para sua efetiva reivindicação (CAPPELLETTI;
GARTH, 1988, p. 11).
Deve ser assegurado, portanto, não somente pelo acesso formal ao Poder
Judiciário, mas também pelas vias extrajudiciais de modo a promover uma
transformação social com a mudança da mentalidade demandista e propiciando uma
solução mais adequada aos litígios (TURÍBIO, LEMOS, 2017).
Diante da complexidade das demandas que envolvem interesses coletivos
lato sensu defende-se que o Ministério Público, ao adotar o Termo de Ajustamento
de Conduta e a Recomendação Administrativa como meios alternativos para
viabilizar a pacificação de conflitos e controvérsias envolvendo direitos e interesses
transindividuais, ainda que indisponíveis, promove o devido acesso à justiça.
2. NATUREZA JURÍDICA

Defende-se neste estudo que o termo de ajustamento de conduta trata-se
de negócio jurídico transacional, não obstante de natureza sui generis, revelando
como característica fundamental, a disposição das partes em negociar os direitos
e obrigações que pautarão seus atos e atividades, respeitando-se a principiologia
6
A preocupação do legislador com o direito coletivo, como sabido, teve influência da
doutrina italiana e justifica-se na busca em oferecer a solução para conflitos próprios de uma
sociedade que anseia pelo reconhecimento dos direitos sociais, também ditos novos direitos,
a exemplo da saúde, educação, segurança, habitação, meio ambiente, dentre outros, os quais
por ausência de um titular específico não podem carecer de proteção jurisdicional. (BESSA,
2015, p.03)
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de direito público e de direito privado, fato este que atribui característica híbrida à
transação, tendo como principal finalidade alcançar a melhor efetividade de tutela
dos direitos transindividuais.
A existência da vontade do interessado em ajustar suas condutas às exigências
legais deve estar presente, assim como a vontade do tomador do ajuste, que busca
persuadir o destinatário a praticar ou deixar de praticar determinados atos em
respeito aos interesses transindividuais ofendidos, com o propósito de prevenir
responsabilidades ou de corrigir condutas (PINHO, 2018).
É preciso lembrar que o termo de ajustamento de conduta não se trata de
mero fato jurídico, compreendendo-se este como qualquer acontecimento que o
ordenamento jurídico admite como capaz de gerar o nascimento, a modificação ou a
extinção de direitos (AMARAL, 2008, p. 379).
Também não se vislumbra a possibilidade de amoldar o termo de ajustamento
de conduta como ato jurídico stricto sensu, uma vez que estes são desprovidos de
liberdade de negociação estando seus efeitos determinados pela lei (SILVA, 2006, p.
73). No ato jurídico stricto sensu a atuação das partes teria efeitos preestabelecidos e
inalterados pela vontade dos interessados (MELLO, 2010, p. 155).
Reputa-se, portanto, como mais adequado o posicionamento que entende ser
o termo de ajustamento de conduta um negócio jurídico bilateral, de natureza sui
generis equiparado à transação (PONTES DE MIRANDA, 2012. p. 87), outorgando-se
liberdade aos interessados para regular seus interesses, permitindo-lhes estruturar o
conteúdo eficacial das relações jurídicas (MELLO, 2010, p. 191).
A par do forte argumento apresentado pela doutrina quanto à impossibilidade de
transacionar com os direitos metaindividuais, defendendo que o termo de ajustamento
de conduta trata-se de um acordo que explicitaria uma concordância (consenso) sem
margem para negociação (NERY, 2018), reputa-se superado tal paradigma em razão
da mitigação estabelecida contemporaneamente.
No que se refere à Recomendação Administrativa adota-se o posicionamento de
que tal expediente cuida-se de ato da administração, capaz de promover uma solução
amigável, leia-se: extrajudicial, na solução de conflitos, onde o Ministério Público é
capaz de exercer o controle externo da Administração Pública.7
As Recomendações apontam uma irregularidade e veiculam sugestões para a
sua superação na busca pela melhoria dos serviços públicos ou de relevância pública
e o atendimento de outros interesses, direitos e bens cuja defesa lhe caiba promover.
Nesse sentido, leia-se a conceituação de Berclaz Alves:
A
Recomendação
Administrativa
ou
Notificação
Recomendatória, em síntese, trata-se de peça narrativa e
argumentativa na qual o Ministério Público emite posição e
orientação em determinado sentido, alertando e advertindo
o destinatário da medida de que o descumprimento do
7
“[...] não tem função sancionatória. Mas investiga, analisa, pesquisa, colhe elementos
suficientes para que o judiciário exerça a sua função judicante. Na realidade, o Ministério
Público participa do controle da Administração Pública na medida em que provoca o controle
jurisdicional” (DI PIETRO, 1999).
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comportamento cobrado e exigido implicará na adoção das
providências cabíveis dentro das atribuições ministeriais.
A ideia essencial da Recomendação Administrativa é
dizer que o Ministério Público, como instituição, entende
que determinada conduta ou comportamento devem ser
praticados para adequação ou correção de uma situação de
ilicitude ou irregularidade, sob pena de, não sendo seguida,
esta posição, medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis serem
adotadas, uma das quais o ajuizamento de ação civil pública
(BARBUGIANI, 2017, p. 74 apud BERCLAZ, 2015, p. 44).
Pensa-se, portanto, que a Recomendação Administrativa deve ser tratada como
ato da administração e não como ato administrativo na medida em que não possui
o requisito de autoexecutoriedade, típico deste último, caso contrário tratar-se-iam
de imposições e não poderiam ser encaradas como meio extrajudicial de solução de
conflitos.
Trata-se, na verdade, de um instrumento eminentemente promocional, onde se
pretende a mudança de um comportamento para o futuro, melhorando a atividade
pública existente, não partindo necessariamente de um ilícito, mas da necessidade de
melhoria contínua (VITORELLI, 2020, p.499).
3. A NEGOCIABILIDADE DOS DIREITOS E INTERESSES INDISPONÍVEIS E A AUTONOMIA
DA VONTADE

Tradicionalmente, o entendimento é no sentido de que apenas os interesses
disponíveis são os passíveis de negociação, ao passo que, os denominados indisponíveis
não são negociáveis. Nesse compasso, a automática inegociabilidade dos interesses
ditos indisponíveis ensejaria a exclusividade de solução adjudicada das controvérsias
nesses casos. A conclusão, no entanto, não parece razoável8.
Ao tratar da tutela dos interesses coletivos lato sensu, esbarramos na visão
paradigmática da indisponibilidade desses direitos. Contudo, o presente estudo
aponta que esse posicionamento se encontra mitigado.
Partindo dos ensinamentos de Edilson Vitorelli e Hermes Zaneti Junior (2020),
Ana Luiza Nery (2017), Elton Venturi (2016) defende-se o posicionamento que deve
haver espaço para transação dos direitos metaindividuais, por entender que tais
direitos não são absolutamente indisponíveis, comportando a solução negociada.
Não se pode perder de vista que tais direitos se consubstanciam em outra
categoria, diversa daquela com enfoque individual, com ampla repercussão subjetiva,
mas diversa do interesse público devido à maior conflituosidade e, embora os direitos
metaindividuais tenham como base o interesse social, destaca-se que, em verdade,
tratam-se de direitos subjetivos em sua essência (NERY, 2018). Portanto, justificar que
8
Registre-se, ainda, a dificuldade de se “classificar quais os direitos de interesse público
impassíveis de transação, que, por justificação, restringem o uso da autonomia da vontade”
(VITORELLI; ZANETI JR., 2020, p. 94).
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a indisponibilidade de negociação estaria calcada no interesse público não se mostra
a medida mais adequada.
O artigo 841 do Código Civil dispõe que somente direitos patrimoniais estão
sujeitos à transação, todavia, os direitos transindividuais não podem imiscuir-se de
forma absoluta a tal preceito legal. Isso porque o alcance da norma deve ser visto
com moderação, de modo a permitir que o legitimado possa negociar a defesa do
interesse coletivo tutelado (PINHO; CABRAL, 2011).
A propósito da indisponibilidade relativa dos direitos transindividuais e a
possibilidade de transação, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou por ocasião
do Recurso Extraordinário nº 253885/MG, de relatoria da Ministra Ellen Grace,
posicionando-se pela atenuação do princípio da indisponibilidade do interesse público.
No mesmo sentido, a Defensoria Pública do Distrito Federal, em 03/04/2017,
protocolou Ação Civil Pública contra o Distrito Federal sob nº 070292169.2017.8.07.0018, objetivando a indenização por danos coletivos e individuais
homogêneos, em razão da superlotação do Sistema Penitenciário do Distrito Federal.
O fundamento para a propositura da demanda foi no sentido de que o Estado não
forneceu condições mínimas para o cumprimento adequado e digno da privação da
liberdade (VITORELLI; ZANETI JR., 2020, p. 80). Em suma, durante o trâmite processual
o Distrito Federal apresentou proposta de remição da pena como forma de compensar
os danos, restando clara, portanto, a negociabilidade do direito à liberdade.
No que toca à referida Ação Civil Pública e a (in)disponibilidade dos interesses
indisponíveis, Luís Roberto Cavalieri Duarte ensina:
Frisa-se ainda que o aspecto material da (in)disponibilidade
do direito também se espraia no campo procedimental em
algumas ordens, como, por exemplo, na legitimidade e a
capacidade daquele que negocia, no local onde se negocia,
no intermediador do negócio, na forma como se realiza os
negócios e, principalmente, a quem interessa e/ou repercute.
Repisa-se que a indisponibilidade do direito reflete na proibição
do exercício da liberdade de se resolver o conflito, abdicandose de determinado direito, por ser indisponível. A título de
exemplo, no campo dos direitos difusos e coletivos, por veze,
em locais e que o representado sequer tem conhecimento
da negociação do seu direito, que pode ocorrer, inclusive, na
presença de árbitros extrajudiciais, como ocorre diante de
Juízos arbitrais quando envolvem conflitos metaindividuais,
se assim se admitir a resolução de litígios. [...]
No caso da ação civil pública apresentada, visualiza-se, no
aspecto material, que a remição e consequente diminuição
da pena privativa de liberdade foi proposta, como forma de
compensar o dano causado pela superlotação penitenciária,
como forma de tutela equivalente ao monetário (DUARTE in
VITORELLI; ZANETI JR., 2020, p. 80).
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Desta feita, considerando a relativização da indisponibilidade dos interesses
transindividuais, o termo de ajustamento de conduta surge no ordenamento jurídico
com a finalidade de buscar meios alternativos de solução de conflitos e contribuir
para o alcance do acesso à justiça (VENTURI, 2016). Vislumbra-se a este mecanismo
a aplicação não apenas dos princípios atinentes ao direito público e processual
coletivo, como também a inspiração principiológica que rege o direito privado, a
saber: princípio da solidariedade, autonomia privada, livre iniciativa, imputação civil
dos danos, função social dos contratos e boa-fé.
Oportuno dizer que, na hipótese do termo de ajustamento de conduta violar
princípios de direito público e de direito privado, não havendo possibilidade de
convalidação, estaremos diante de situação que ensejaria nulidade e, em caso de
convalidação, anulabilidade. Dessa forma, a relevância da análise dos elementos de
existência e validade do termo de ajustamento de conduta implica na concretude
eficacial do negócio entabulado.
Assim, observadas as bases principiológicas pública e privada, bem como os
pressupostos de existência, validade e eficácia do negócio jurídico, podemos concluir
que a negociação dos direitos transindividuais por meio do termo de ajustamento
de conduta aproxima-se como melhor opção para o sistema de Justiça nacional,
harmonizando-se com os princípios constitucionais do acesso à justiça (art. 5º XXXV,
CF) e democrático de direito (art. 1º, CF).
Quanto à abrangência eficacial do negócio jurídico e sua exequibilidade,
sustenta-se a sujeição da negociação coletiva aos princípios de direito público e de
direito privado, defendendo que as medidas adotadas são eficientes e se encontram
harmonizadas com os princípios constitucionais do acesso à justiça (art. 5º XXXV, CF)
e democrático de direito (art. 1º, CF).
Desta feita, considerando a relativização da indisponibilidade dos interesses
transindividuais, vislumbra-se a essas técnicas extraprocessuais a aplicação não
apenas dos princípios atinentes ao direito público e processual coletivo, como também
a inspiração principiológica que rege o direito privado, dentre eles: princípio da
solidariedade, autonomia privada, livre iniciativa, imputação civil dos danos, função
social dos contratos e boa-fé.
Observadas, portanto, as bases principiológicas pública e privada, bem como os
pressupostos de existência, validade e eficácia do negócio jurídico, podemos concluir
que a negociação dos direitos transindividuais, ainda que indisponíveis, por meio do
termo de ajustamento de conduta ou da recomendação administrativa, aproximase como melhor opção para o sistema de Justiça Nacional, harmonizando-se com
os princípios constitucionais do acesso à justiça (art. 5º XXXV, CF) e democrático de
direito (art. 1º, CF), uma vez que a negociação constitui-se num mecanismo mais
rápido e distante de demandas improfícuas e perenizadas perante o Judiciário, muitas
vezes com resultados inferiores, o que semeia uma justiça desmoralizada.
Em que pese se argumente que a Recomendação Administrativa não abre espaço
para negociação, pensa-se que tal posicionamento não é absoluto. Isso porque o
artigo 10, e respectivo parágrafo único, da Resolução nº 164/2017 dá margem a tal
entendimento9, permitindo o exercício da liberdade conferida ao seu destinatário.
9

Art. 10. O órgão do Ministério Público poderá requisitar, em prazo razoável, resposta
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Nesse ponto, remete-se às lições de Calmon de Passos ao dizer que a “liberdade só é
pensável pensando-se a não liberdade” arrematando:
Entendida exclusivamente como poder de autodeterminação
inerente a todo homem, por força do qual direciona sua
conduta, a liberdade é um contínuo e pleno operar de
um ente capaz de opções, sem lacunas e sem obstáculos,
descomportando, consequentemente, problematização. Esta
se faz apenas necessária e relevante por motivo das inelutáveis
“limitações” com que se defronta. Obstáculos oferecidos
pela Natureza, a par dos que os homens se colocam uns aos
outros, os problemas da liberdade são, pois, na sua essência,
“problemas de não-liberdade”(PASSOS, 2011).
Nessas linhas, pode-se dizer que a técnica se encontra atrelada à visão
contemporânea de ampliação do acesso à justiça, reconhecendo, de certa forma, o
exercício da autonomia da vontade.
Dito isso, impende lembrar que a sociedade, regulada pelo princípio da autonomia
da vontade e pelos direitos subjetivos, se subordina à esfera pública entendida esta
como um espaço para a constituição e defesa dos interesses sociais, objetivados pela
defesa da liberdade de cada indivíduo e da garantia dos seus direitos (RAMOS, 2007,
p. 302).
A independência da autonomia da vontade, entretanto, não deve ser interpretada
como a ausência de vínculos em relação às leis do Estado, mas a autonomia em relação
à vontade arbitrária de outros indivíduos. Nesse sentido, César Augusto Ramos explica:
[…] essa vontade arbitrária não consiste apenas na opressão
efetiva ou real, mas pode ser, também, potencial ou mesmo
provável quando o poder de opressão de outrem é de
tal monta inibidor que acaba retirando a autonomia nas
relações interpessoais, em virtude do grau de dependência e
de fragilidade de quem está à mercê do poder de alguém e da
sua capacidade de exercer o domínio (RAMOS, 2007, p. 310).
Esse é o ponto de vista que se pretende aferir quanto ao instrumento da
Recomendação Administrativa utilizada pelo Ministério Público para a negociabilidade,
inclusive, de direitos ditos indisponíveis.
A liberdade que aqui se refere é a liberdade de escolher pela submissão a
comandos exarados por um agente investido na função da defesa dos interesses
por escrito sobre o atendimento ou não da recomendação, bem como instar os destinatários
a respondê-la de modo fundamentado.
Parágrafo único. Havendo resposta fundamentada de não atendimento, ainda que
não requisitada, impõe-se ao órgão do Ministério Público que expediu a recomendação
apreciá-la fundamentadamente.
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sociais ou a liberdade de exercer regularmente seu direito de se defender em juízo
sob o manto constitucional do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, IV, CF)10, uma
vez que a mera submissão do destinatário às recomendações administrativas, ainda
que pautadas em evidências que justifiquem tal medida, de certa forma mitigam a
análise do caso concreto pelo judiciário.
A liberdade constitui prerrogativa reconhecida aos indivíduos pelo Estado,
que se obriga a fornecer-lhes meios e recursos destinados a assegurá-la de modo
efetivo, portanto, deve ser entendida como capacidade de determinação da conduta
mediante opções.
A propósito, Marcos Antônio Striquer Soares lembra que a Constituição Federal,
alberga valores que podem ser identificados como valores de liberdade negativa e
positiva, liberalismo político e republicanismo:
O próprio inciso I, do art. 3º, da CRFB-88, expressamente
descreve que o objetivo da República é construir uma sociedade
livre – liberdade negativa – justa e solidária – liberdade
positiva –. Conforme ressalta Marlene Kempfer, o estudo da
possibilidade jurídica para que todos esses valores possam
se realizar é, de fato, estimulante. Deveras, como o próprio
Berlin disse, “o fato de não podermos ter tudo é uma verdade
necessária, não uma verdade contingente”. Com efeito, o
artigo 5º, da Lei Fundamental brasileira prescreve direitos
e garantias individuais, e muito bem ilustra em seus setenta
e oito incisos e diversos parágrafos, diversas limitações de
liberdades negativas, no pensamento de Berlin, zona de não
interferência por parte do Estado na esfera da liberdade do
indivíduo. Não é demais lembrar que a interferência injusta é
que deve ser evitada (BRENE; SOARES, p. 158).
Ao recomendado, portanto, deve ser outorgada a possibilidade de escolha,
a ponderação de alternativas, uma vez que depende do convencimento de sua
fundamentação para ser atendida e, assim, alcançar plena eficácia devendo, inclusive,
observar a ponderação e a proporcionalidade nos casos de tensão entre direitos
fundamentais.
Liberdade e autoridade, portanto, não podem ser confundidos. Tratam-se de
conceitos situados em planos opostos e que se acham em permanente estado de
tensão dialética, sendo necessário encontrar um ponto de equilíbrio para coexistência
harmoniosa, sob pena de se conduzir à anarquia (se prevalecer apenas da liberdade)
10
Remetemos aqui às “liberdades negativas” que no estudo particular da cadeira de
Direito Constitucional é comumente tratada como Direitos de Primeira Geração ou Dimensão,
cujo conteúdo pode ser sintetizado como Direito de Resistência – Abwehrrecht –, é fruto
indissociável da modernidade, pois “não parece haver quase nenhuma discussão acerca da
liberdade individual como um ideal político consciente (em oposição a sua existência real)
no mundo antigo” in BERLIN, Isaiah. Dois conceitos de liberdade. In.: BERLIN, Isaiah. Estudos
sobre a humanidade: uma antologia de ensaios. Tradução Rosaura Eichenberg. São Paulo:
Companhia das Letras, 2002.
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ou do totalitarismo (se subsistir exclusivamente da autoridade) (MELLO, 2011, p. 9).
O Ministério Público, em todas as suas manifestações, deve agir pautado nesse
equilíbrio, não extravasando os limites jurídicos dispostos à sua atuação, de modo
que não se pode admitir uma postura exacerbada e coercitiva, não obstante esteja
legitimado a defender os interesses coletivos. Tal reflexão nos remete novamente à
Calmon de Passos:
A não-liberdade, em sua dimensão social, diversamente do que
se passa com a liberdade, precisa, fundamentalmente, para
existir e operar, da heterolimitação, visto como a autolimitação
da liberdade, como já salientado, é impotente e insuficiente
para gerar segurança social em termos satisfatórios. A nãoliberdade social requer, para existir, que alguém recuse
adesão ao limite que o outro pretende impor a sua liberdade.
Quando se diz que A é não-livre para fazer X, é porque B o
impede de fazer ou ameaça sancioná-lo se o fizer. Disso se
conclui inexistir limitação efetiva à liberdade se ausente o
fato do poder, tanto do poder da vontade do indivíduo sobre
seus impulsos ou motivações - poder que tem sobre si mesmo
(pouco importa o que o induz a assim agir) -, quanto do poder
do outro ou dos outros - a heterolimitação -, efetive-se ela
pelo exercício da força bruta ou realize-se mediante coerção
legitimada, seja por sua institucionalização social (sanção
difusa) ou política (sanção jurídica). Não-liberdade social e
poder ou controle são, destarte, categorias indissociáveis.
Impossibilitando A de fazer X, B torna A não-livre de fazer
algo e exerce controle sobre seu comportamento. Falhando o
controle, incide a sanção, também um ato de poder.
Assim, ainda que os séculos XX e XXI sejam responsáveis por questionar a
relação do ser humano com o coletivo, dinamizando-se o perfil constitucional para
positivar, com status de direito fundamental direitos e interesses da sociedade de
massa (transindividuais), a ideia da liberdade deve ser equilibrada por meio de formas
e mecanismos que permitam e assegurem o seu exercício.
Cumpre lembrar que embora faça parte do Sistema de Justiça o Ministério Público
é instituição independente, não subordinada a nenhum dos Poderes da República
(Executivo, Legislativo e Judiciário), gozando de autonomia para o cumprimento de
suas funções. A importância constitucional dessa instituição reside, como essência,
na proteção que a ela se confere na defesa da ordem jurídica, do regime democrático
e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
As garantias objetivas (ou institucionais) e subjetivas (funcionais e de carreira)
asseguram ao referido órgão e aos seus membros independência e tomada de decisão
na solução das controvérsias, especialmente aquelas que se referem às liberdades
públicas e que dizem respeito às relações entre o indivíduo e o Estado e a sociedade.
Tem-se, desta feita, que o Termo de Ajustamento de Conduta e a Recomendação
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Administrativa são instrumentos de que dispõe o Ministério Público para o cumprimento
de sua missão constitucional na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 CF), especialmente para
garantir a tutela dos direitos e interesses coletivos lato sensu.
Tratam-se técnicas de solução extraprocessual de conflitos que, dentre outros,
são regidas pelo princípio de garantia do acesso à justiça, que visam a preservação do
respeito aos interesses, direitos e bens defendidos pela instituição, atuando, assim,
como instrumento de prevenção de responsabilidades ou correção de condutas.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O acesso à justiça na visão contemporânea pode ser implementado pelos meios
alternativos de solução de conflitos, como meio legítimo de concretização da Justiça
Social, mormente nas pretensões metaindividuais.
A negociação da melhor solução por meio do termo de ajustamento de conduta
constitui-se num mecanismo mais rápido e distante de demandas improfícuas e
perenizadas perante o Judiciário, muitas vezes com resultados inferiores, o que semeia
uma justiça desmoralizada.
A admissão da relativização da indisponibilidade dos interesses transindividuais
permite a celebração de compromisso de ajustamento de conduta, com natureza de
verdadeiro negócio jurídico bilateral, em que se verifique a estipulação conjunta de
direitos e obrigações das partes, com vistas ao alcance da efetividade do ajustamento,
cujo resultado a ser alcançado seja bom para a coletividade e bom para o interessado
que se obriga, desde que observados os princípios que regem os negócios jurídicos de
direito público e de direito privado.
Em que pese a divergência doutrinária sobre a natureza jurídico do compromisso
de ajuste de condutas, mostra-se como mais acertada a visão de que constitui-se num
negócio jurídico bilateral sui generis, por possibilitar a transação de direitos, ainda
que indisponíveis.
As Recomendações Administrativas são valiosos instrumentos de que dispõe o
Ministério Público para a solução consensual de conflitos de massa, sempre buscando
a melhoria dos serviços públicos ou de relevância pública e o atendimento de outros
interesses, direitos e bens, cuja defesa lhe caiba promover.
Uma vez expedidas observando-se o princípio do Estado Democrático de Direito
e em respeito às liberdades constitucionalmente previstas, isto é, expedidas com
vistas à exortação, ao conselho, à orientação, ao apontamento de como se proceder,
sem vinculação de seu conteúdo, mostram-se profícuas na prevenção e solução de
litígios, evitando-se o ajuizamento de demandas e, ao mesmo tempo, promovendo o
acesso à justiça.
Assim, a liberdade de negociação do recomendado deve ser privilegiada, uma
vez que a abertura ao diálogo possibilita a correção de condutas e confere maior
segurança jurídica ao ato, assegurando, ainda, a tutela dos direitos transindividuais.
Só a partir desse entendimento, é que se pode alcançar a finalidade prevista no
artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal e efetivar o acesso à justiça.
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MINISTÉRIO PÚBLICO COMO AGENTE DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL
Victor André Carneiro Magalhães1
RESUMO: Este estudo analisa o papel do Ministério Público no século XXI como

agente de transformação social. O objetivo é descrever o Ministério Público, a partir
da redemocratização em 1988, como órgão de extração constitucional representativo
dos interesses sociais, com potencial para promover as mudanças necessárias para
a efetivação social dos direitos fundamentais, a partir da eficiência de sua atuação
resolutiva e preponderantemente extrajudicial. O artigo foi desenvolvido a partir de
uma perspectiva interdisciplinar, com base em bibliografia especializada, além de
aspectos práticos oriundos da atuação funcional no âmbito do Ministério Público.
PALAVRAS-CHAVE: Ministério Público; transformação social; resolutividade;

extrajudicialidade.
INTRODUÇÃO

Com a Constituição de 1988, introduziu-se no discurso normativo brasileiro a
concepção de Estado Democrático de Direito. Possuindo “um conteúdo transformador
da realidade, não se restringindo, como o Estado Social de Direito, a uma adaptação
melhorada das condições sociais de existência”2.
Tem esse "novo" modelo de Estado como ponto crucial o fortalecimento
da participação popular em suas decisões, que incorpora um componente de
“transformação do status quo”, questão da igualdade como um conteúdo próprio a
ser buscado, através de medidas que concretizem dignidade ao cidadão.
No Brasil, o Estado Democrático de Direito tem como objetivo fundamental a
promoção da justiça social. Para a atuação desse novo modelo de Estado, surge a
necessidade de agentes que possam se encarregar de promover seus valores, em
especial de liberdade, justiça e solidariedade atuando, assim, como instrumentos
para a almejada "transformação social"3.
Observa-se que a inserção do Ministério Público como instrumento ante sua
aproximação, ao menos nesse âmbito, com a sociedade civil, com quem estabelece
“um diálogo cada vez mais ativo, inclusive cobrando, de forma devida, uma atuação
efetiva do órgão ministerial”4.
1
Advogado, professor e assessor Jurídico. Foi servidor efetivo do Ministério Público do
Estado de Alagoas entre 2014 e 2018. Integra o Ministério Público do Estado do Paraná desde
2021.
2
MORAIS, José Luis Bolzan de; STRECK, Lenio Luiz. Ciência Política e Teoria do Estado.
6. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 61.
3
Aqui usamos o termo transformação na linha de Bourdieu. Cf. SCKELL, Soraya Nour. Os
juristas e o direito em Bourdieu: a conflituosa construção histórica da racionalidade jurídica.
Tempo social, São Paulo, v. 28, n. 1, p. 157-178, abr. 2016. Disponível em <http://www.scielo.
br/scielo.php>.
4
OLIVEIRA, Felipe Faria de. O Ministério Público resolutivo: a tensão entre a atuação
preventiva e a autonomia institucional. In: De jure: revista jurídica do Ministério Público do
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Do ponto de vista mais tradicional, por outro lado, observa-se no Brasil que o
Judiciário ainda se “apresenta como um ator importante no processo de efetivação
de direitos, cuja proeminência, de fato, advém de suas competências e atribuições
constitucionais”5.
Ainda é forte a ideia do Ministério Público como dependente da atuação judicial
para proteção dos direitos fundamentais, o chamado modelo ministerial demandista,
ou seja, que prioriza sua atuação como agente processual, transferindo a resolução
dos problemas sociais ao Poder Judiciário6.
A importância ao Judiciário é patente, sendo a garantia irrestrita de acesso à
jurisdição uma das conquistas mais representativa do Estado Democrático de Direito7.
Exemplifica-se tal relevância em decisões como: na ADI 3510, que permitiu a
utilização de células-tronco embrionárias na pesquisa de cura para doenças crônicas;
na PET 3388, que decidiu pela continuidade da demarcação das terras indígenas que
fazem parte da área denominada Reserva Raposa Serra do Sol, em Roraima, impondo
diversas condições; na ADPF 132 e na ADI 4277, que reconheceu a união entre pessoas
do mesmo sexo como entidade familiar e a equiparou a uma união estável; na ADI
4274, que reforçou a legalidade de manifestações pela descriminalização da maconha;
na ADPF 54, que declarou a inconstitucionalidade de interpretação segundo a qual a
interrupção da gravidez de fetos anencéfalos é conduta tipificada nos artigos 124, 126
e 128, incisos I e II, do Código Penal, entre outras.
Por outro lado, em que pese imperiosa essencialidade da proteção judicial dos
direitos, não se pode mais contentar, especialmente na concretização dos direitos
fundamentais sociais, com a resolução de conflitos exclusivamente pelo órgão judicial8.
Isso se dá, entre outros aspectos, ante a tendência, conforme extensa
investigação elaborada pela FGV9, da “má avaliação do Judiciário como prestador de
serviço público”. Entre os principais problemas expostos na pesquisa está a percepção
que o serviço prestado é lento (88%), caro (77%) e difícil de utilizar (67%). Entre as
dificuldades, ainda é possível citar a falta de honestidade (64%), a parcialidade (61%)
e a falta de competência para solucionar os casos (56%). Não obstante “a existência
de todos esses problemas, [...] a maioria dos entrevistados declarou que ‘certamente’
procuraria o Judiciário para resolver eventuais conflitos”.
Nesse ponto é, assim, fundamental destacar os modos extrajudiciais de atuação

Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte: PGJ/MG, v.12, n.21, p. 317-339, jul./dez, 2013, p.
324.
5
OLIVEIRA, Felipe Faria de. Op. cit., p. 324.
6
ALMEIDA, Gregório Assagra de; PARISE, Elaine Martins. Ministério Público e a
priorização da atuação preventiva: uma necessidade de mudança de paradigma como
exigência do Estado Democrático de Direito. In: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS. MPMG Jurídico. Belo Horizonte: PGJ/MG, ano I, n. 1, set. 2005, p. 14.
7
CAVACO, Bruno de Sá Barcelos. O inquérito civil como instrumento efetivo e resolutivo
na tutela dos interesses transindividuais: desjudicialização, contraditório e participação. In:
Revista de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 40, n. 247, p. 321-351, set. 2015, p.
3.
8
CAVACO, Bruno de Sá Barcelos. Op. cit., p. 4.
9
CUNHA, Luciana Gross (Coord.). Relatório ICJ Brasil – Ano 6. São Paulo: FGV, 2015, p.
13.
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do Ministério Público.
1. EXTRAJUDICIALIDADE E EFETIVIDADE

Como observado, a atuação resolutiva do Ministério Público é uma postura
institucional pautada pelo a atendimento direto à população10, com enfoque “a
solução a partir de acordos entre as partes em litígio, procedimentos administrativos,
requisição de providências aos órgãos públicos e privados e demais instrumentos
extrajudiciais”11. Atuando “como um grande intermediador e pacificador da
conflituosidade social”12. Isto é, dispensando “uma linkagem, antes irrenunciável, ao
Poder Judiciário”13. Aqui verifica-se a “resolutividade quando da utilização prioritária
de instrumentos extrajudiciais visando a realizar direitos e efetivar o acesso à justiça”14.
Entende-se, nesse ponto, o acesso à Justiça não apenas como “um direito
fundamental de acesso ao Judiciário”15, mas um direito fundamental a um meio legítimo
de proteção. Ressalta uma consensualidade na resolução de conflitos tanto individuais
quanto coletivos. Destacando como mais legítimos os meios autocompositivos, como
a mediação e a conciliação. Nesse contexto, entende-se como “um direito de acesso
ao Direito, de preferência sem contacto ou sem passagem pelos tribunais”16.
Assim, o Ministério Público estabelece uma “dinâmica de maior interação com a
sociedade e, com isso, identifica e tenta resolver problemas ou fomentar as soluções
dos fenômenos que antecedem aos conflitos jurisdicionais”17. Nesse ponto o órgão
passa a “desenvolver com a população laços que legitimam o Ministério Público como
uma instituição de natureza representativa, em um sentido absolutamente inédito”18.
Isso, inexoravelmente, reflete no nível de confiança acima da média da instituição
junto à população19.
10
RIBEIRO, Carlos Vinícius Alves. As funções extrajudiciais do Ministério Público:
natureza jurídica, discricionariedade e limites. Dissertação (Mestrado em Direito do Estado).
São Paulo: USP, 2011, p. 52.
11
SADEK, Maria Tereza. Cidadania e Ministério Público. In: SADEK, Maria Tereza (Org.).
Justiça e Cidadania no Brasil. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, p. 3-22,
2009, p. 16.
12
ALMEIDA; PARISE, Op. cit, p. 14.
13
FONTOURA PORTO, Pedro Rui da. Ministério Público brasileiro: história de uma luta
institucional. Disponível em: http://www.amperj.org.br/artigos/view.asp?ID=122. Acesso
em: 7 mar 2016, p. 16
14
GUIMARÃES, Leísa Mara Silva. Ministério Público resolutivo no enfoque do acesso à
justiça: análise teórica, instrumentos e perspectivas. Dissertação (Mestrado em Direito). Belo
Horizonte: UFMG, 2015, p. 64.
15
Entrevista de Gregório Assagra de Almeida. In: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE MINAS GERAIS. REDE: Revista Institucional do Ministério Público de Minas Gerais. Belo
Horizonte: Del Rey, ano XI, n. 22, mar. 2014, p. 10 e ss.
16
COSTA E SILVA, Paula. A nova face da justiça: os meios extrajudiciais de resolução de
controvérsias. Coimbra: Coimbra Editora, 2009, p. 19.
17
OLIVEIRA, Felipe Faria de. Op. cit., p. 329.
18
SADEK, Op. cit., p. 17.
19
CUNHA, Luciana Gross (Coord.). Relatório ICJ Brasil – Ano 6. São Paulo: FGV, 2015, p.
24.
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Com essa “nova postura resolutiva, inúmeros mecanismos passaram a ter previsão
normativa e utilização expressiva pelos membros da Instituição”20, Tendo em vista
tanto o caráter repressivo, em caso de ocorrência de lesão, e também preventivo, se
houver apenas ameaça de lesão21. Assim, entende-se não ser mais possível reproduzir
- ainda mais quando se trata, como veremos, de direitos de natureza difusa, como
os tratados no presente trabalho - “a equivocada crença de que o locus para toda e
qualquer resolução de conflitos deveria ser o Poder Judiciário”22.
Aqui pode-se sustentar, conforme Sadek, que o Ministério Público “de uma só
vez, tem dado impulso às três ondas de ampliação do acesso à justiça referidas no
clássico estudo de Cappelletti e Garth”23, ou seja, cuidando de providenciar assistência
jurídica e informações sobre direitos dos cidadãos, sendo recebidas e resolvidas
demandas que se referem a interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos,
com relevância social, sempre a busca de resolutividade a partir da simplificação de
procedimentos e da utilização de canais extrajudiciais.
Nesse contexto “criam-se normas de proteção especial a grupos (que, portanto,
rompem com o paradigma liberal de igualdade formal de todos num mesmo
ordenamento jurídico)”24. Tais interesses escapam, pois, à “ratio liberal-individualista
e se mostram imprescindíveis à sobrevivência da sociedade contemporânea” […] pois
“não obedecem à lógica linear dos litígios bipolares”25. Através da “adoção de um viés
discursivo e dialógico entre todos os envolvidos no caso concreto, tornando o direito
aplicado naquela determinada situação uma construção conjunta e não verticalmente
determinada tal qual uma decisão judicial”26.
Portanto, “somente a partir da identificação, pela própria sociedade, de que o
Ministério Público é uma instituição a postos para atender seus anseios […] é que
se pode compreender e sustentar a atual feição ministerial, qual seja, de agente
de transformação da realidade social”27. Isso se dá, de forma mais eficiente, com
a “atuação administrativa extrajudicial, reunindo a um só tempo, uma plêiade de
sanções negociadas apenas sob a ameaça de outras sanções aplicáveis por diversos
órgãos administrativos ou judiciais, diante da provocação do Ministério Público”28.
Na construção democrática, o Ministério Público se insere em um espaço onde
a sociedade civil deveria ocupar. No ponto entende-se que é “a ausência de fruição
de direitos básicos sintetizados sob a epígrafe da dignidade humana conduz a esse
20
OLIVEIRA, Felipe Faria de. Op. cit., p. 330.
21
MASCARENHAS, Luciane Martins de Araújo. Interdisciplinaridade, instrumentos
legais de proteção ao meio ambiente e perícia ambiental. Tese (Doutorado em Ciências
Ambientais). Goiânia: UFG, 2009, p. 125.
22
CAVACO, Op. cit., p. 4.
23
SADEK, Op. cit., p. 12-13.
24
MACEDO JÚNIOR, Ronaldo Porto. O Ministério Público 500 anos depois do
Descobrimento. In: Revista da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. São Bernardo
do Campo: FDSBC, v. 6, t. 1, p. 324-335, 2000, p. 334.
25
CAVACO, Op.cit., p. 15.
26
OLIVEIRA, Felipe Faria de. Op. cit., p. 331.
27
OLIVEIRA, Felipe Faria de. Op. cit., p. 323.
28
FONTOURA PORTO, Op. cit., p. 16.
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estado quase que letárgico da maioria da população brasileira”29. Apesar de não
serem eleitos, é da efetiva atuação em prol dos interesses públicos primários que
deriva a legitimação social do Ministério Público30.
No ponto, “é indiscutível que houve uma extraordinária redefinição do perfil
do Ministério Público, com sua independência em relação aos poderes de Estado,
garantias funcionais e ampliação de atribuições”31.
Destaca-se a fundamentalidade da “criação de uma política nacional de
resolução consensual de controvérsias, conflitos e problemas para o Ministério
Público brasileiro”32. Reforçando consideravelmente a instituição e traduzindo
consideravelmente “a apreciação dominante entre os integrantes do Ministério
Público sobre o Judiciário”33. Passando a desenvolver “métodos de trabalho próprios,
independente quanto possível do Judiciário”34.
Nesse contexto, o Conselho Nacional do Ministério Público, editou a Resolução
118, de 1º dezembro de 2014, sobre a Política Nacional de Incentivo à Autocomposição
no âmbito do Ministério Público, com o “objetivo de assegurar a promoção da justiça e
a máxima efetividade dos direitos e interesses que envolvem a atuação da Instituição”
(art. 1º). Por essa normativa, o Ministério Público passa a ter como incumbência de
“implementar e adotar mecanismos de autocomposição, como a negociação, a
mediação, a conciliação, o processo restaurativo e as convenções processuais, bem
assim prestar atendimento e orientação ao cidadão sobre tais mecanismos”.
Enfim, pode-se entender, portanto, a extrajudicialidade como “a faceta mais
relevante do Ministério Público na tutela dos interesses difusos e coletivos”35.
Observa-se que, quer utilizando-se da judicialização, quer através da solução
extrajudicial, o Ministério Público é peça fundamental no sistema de concretização dos
direitos fundamentais36, especialmente quando tratamos de direitos difusos e coletivos.
Para tanto, considera-se “imprescindível que o órgão de execução do Ministério Público
tenha consciência dos instrumentos de atuação que estão à sua disposição”37.

29
CAVACO, Op. cit., p. 11.
30
ALMEIDA, Gregório Assagra de; BELTRAME, Martha Silva; ROMANO, Michel Betenjane.
Novo perfil constitucional do Ministério Público – Negociação e Mediação e a postura
resolutiva e protagonista do Ministério Público na resolução consensual das controvérsias,
conflitos e problemas. In: COELHO ÁVILA, Luciano; SOARES JÚNIOR, Jarbas (Org.). Manual de
negociação e mediação para membros do Ministério Público. Brasília: Ministério da Justiça,
2014, p. 86.
31
SADEK, Op. cit., p. 6.
32
ALMEIDA, Gregório Assagra de; GOETTENAUER DE OLIVEIRA, Igor Lima. Mecanismos
Autocompositivos no Sistema de Justiça. In: COELHO ÁVILA, Luciano; SOARES JÚNIOR, Jarbas
(Org.). Manual de negociação e mediação para membros do Ministério Público. Brasília:
Ministério da Justiça, 2014, p. 86.
33
Segundo a autora, calcula-se “que 90% das questões são resolvidas sem o recurso ao
Judiciário”. SADEK, Op. cit., p. 16.
34
RIBEIRO, Op. cit.. p. 55-56.
35
GUIMARÃES, Op. cit.. p. 65
36
SADEK, Op. cit., p. 16.
37
ALMEIDA; PARISE, Op. cit, p. 14.
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2. INSTRUMENTOS DE ATUAÇÃO

O inquérito civil, principal desses instrumentos, foi introduzido no ordenamento
jurídico local com a Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7347/1985, art. 8º, § 1º). Presente
no texto constitucional em 1988, foi brevemente trabalhado pelos artigos 25, inciso
IV, e 26, inciso I, da Lei nº 8.625/93 e artigos 6º, inciso VII, e 7º, inciso I, da Lei
Complementar nº 75/93.
A doutrina tradicional, conforme bem sintetiza Proença38, exemplificada por
José Celso de Mello Filho, José Rogério Cruz e Tucci, Hugo Nigro Mazzilli, Galeno
Lacerda, Rodolfo de Camargo Mancuso, Nelson Nery Junior, Édis Milaré, entre outros,
entendia ser o Inquérito Civil mero instrumento para o ajuizamento da ação civil
pública, contudo a práxis institucional deu-lhe também caráter resolutivo, “relegando
ao Judiciário um espaço excepcional de atuação”39.
Como se vê o Ministério Público expandiu o âmbito de sua atuação funcional
para além dos limites de sua atividade perante o Poder Judiciário. Ao ampliar os limites
e extensão do inquérito civil [...] passou a ter importante papel como instituição
mediadora dos conflitos e interesses sociais”40.
A partir da legislação federal, o instrumento foi regulamentado em cada unidade
ministerial, por atos internos. No âmbito do Estado de Alagoas, seguida da Lei Orgânica
do Ministério Público do Estado de Alagoas (Lei Complementar estadual nº 15/1996)
a Resolução PGJ nº 01/1996 estabeleceu brevemente critérios para instauração e
tramitação do instituto. Quanto a seu arquivamento houve sua regulamentação no
âmbito nos Regimentos Internos dos Conselhos Superiores, órgão responsável, no
âmbito dos Estados, pela revisão do Inquérito Civil e a apreciação dos recursos contra
a instauração e o arquivamento do procedimento. No Estado de Alagoas, o Conselho
Superior do Ministério Público pontuou a matéria através no seu Regimento Interno,
Ato CSMP nº 001/1999, de 16 de junho de 1999, em seus artigos 170 e seguintes.
Após, ante a necessidade de uniformizar o procedimento do inquérito civil, o
Conselho Nacional do Ministério Público41 – no exercício da competência prevista
no artigo 130-A, § 2º, inciso I, da CF/1988 e com fundamento nos artigos 66 e 67-A
do seu Regimento Interno – editou a Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007,
disciplinando, no âmbito do Ministério Público, sua instauração e tramitação42.
Consolidando essa nova visão institucional, a partir do artigo 1º da citada
Resolução, pode-se extrair a conceituação do inquérito civil:		

38
PROENÇA, Luis Roberto, Inquérito Civil: atuação investigativa do Ministério Público a
serviço da ampliação do acesso à Justiça. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 32-33.
39
GUIMARÃES, Op. cit.. p. 67.
40
MACEDO JÚNIOR, Op. cit.., p. 334-335.
41
Nesse ponto, considera-se o órgão colegiado como “um dos grandes protagonistas no
processo de construção da cultura do diálogo e do consenso”, em busca do aperfeiçoamento
institucional do Ministério Público brasileiro. ALMEIDA; GOETTENAUER. In: COELHO ÁVILA,
Luciano; SOARES JÚNIOR, Jarbas (Org.). Op. cit., p. 86.
42
No âmbito local, o Colégio de Procuradores de Justiça editou a Resolução CPJ nº
01/2010, essencialmente semelhante ao regulamento nacional.
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O inquérito civil, de natureza unilateral e facultativa, será
instaurado para apurar fato que possa autorizar a tutela
dos interesses ou direitos a cargo do Ministério Público nos
termos da legislação aplicável, servindo como preparação
para o exercício das atribuições inerentes às suas funções
institucionais. (grifos nossos)
É nesse contexto que o conceito de inquérito civil, principal procedimento para
o exercício das atribuições extrajudiciais da instituição, reflete a multiplicidade de
finalidades. Sendo um dos pontos mais significativos para a consolidação sistêmica
do Ministério Público43. Contudo, ainda observa-se a dispersão dos atos normativos
emitidos pelo Ministério Público do Estado de Alagoas sobre Inquérito Civil e demais
procedimentos investigativos, criando dificuldades de natureza operacional e
interpretativa.
Além do Inquérito Civil, outros procedimentos foram sendo regulados no âmbito
das unidades locais44 são eles: a Notícia de Fato (NF), o Procedimento Investigatório
Criminal (PIC) e o Procedimento Administrativo (PA). Há proposição de Resolução do
Conselho Nacional do Ministério Público, ainda não apreciada pelo órgão, sobre o
tema.
Quanto a Notícia de Fato, é considerada qualquer demanda dirigida aos órgãos
da atividade-fim, do Ministério Público, ou iniciada de ofício por estes, conforme as
atribuições das respectivas áreas de atuação, que ainda não tenha gerado um efeito
interno ou externo, podendo ser por meio de atendimento ao cidadão ou de fatos que
espontaneamente cheguem ao conhecimento do órgão, seja por meio de notícias/
reportagens, documentos, representações, correspondências ou outros meios físicos,
eletrônicos ou digitais (art. 5º, VII).
Em geral podem ser esclarecidos mediante a execução de diligências sumárias,
em no máximo 30 (trinta) dias (art. 5º, § 1º), não havendo possibilidade de prorrogação,
não necessitando de portaria de instauração, podendo ser convertido tanto em
Procedimento Preparatório, quanto Inquérito Civil, assim como em Procedimento
Investigatório Criminal ou em Procedimento Administrativo.
Por sua vez, os Procedimentos Administrativos45 são destinados ao
acompanhamento de fiscalizações, de cunho permanente ou não, de fatos e de
políticas públicas, e a outros procedimentos residuais, de atribuição do Ministério
Público, e que não tenham o caráter de investigação cível ou criminal46.
Em tempo, o Procedimento Investigatório Criminal, regulado pela Resolução
CNMP nº 13/2006, fora definido como instrumento de natureza administrativa e
inquisitorial, instaurado e presidido pelo membro do Ministério Público com atribuição
43
FONTOURA PORTO, Op. cit., p. 16.
44
Utilizamos o Ato Conjunto 02/2010-PGJ/CGMP do Ministério Público do Estado do
Paraná como exemplo, todos os artigos citados são deste instrumento regulamentar.
45
Entende-se que todos os outros também tem a natureza de procedimento
administrativo, sendo o presente em seu sentido estrito.
46
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ. Ato Conjunto 02/2013-PGJ/CGMP,
art. 5º, VII.
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criminal, e terá como finalidade apurar a ocorrência de infrações penais de natureza
pública, servindo como preparação e embasamento para o juízo de propositura, ou
não, da respectiva ação penal (art. 1º), não sendo, a princípio objeto do presente
trabalho por tratar de natureza criminal. Importante frisar que os elementos colhidos
durante o PIC, assim como no Inquérito Policial, podem servir como prova emprestada
na área cível47.
Os Procedimentos Preparatórios foram regulados nos mesmos termos do
Inquérito Civil, diferenciando-se em função do prazo (90 dias para conclusão).
A finalidade do instituto recebeu tratamento constitucional (art. 129, III),
estando dentre uma das funções institucionais do Ministério Público a promoção do
“inquérito civil […] para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente
e de outros interesses difusos e coletivos”.
A partir da Constituição, “outras leis vieram no sentido de possibilitar a
efetividade das tarefas constitucionais da Instituição, explicitando suas atribuições”48.
A Lei Orgânica do Ministério Público (Lei nº 8.625/1993, art. 25), por sua vez, positivou
outras finalidades, como: “a proteção, prevenção e reparação dos danos causados
[….] aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico”,
[…] “à moralidade administrativa” […], e a outros interesses difusos, coletivos e
individuais indisponíveis e homogêneos” (grifos nossos). Foi além a Lei Orgânica do
Ministério Público da União (Lei Complementar nº 75/1993, art. 6º), que tem aplicação
subsidiária a todo o Ministério Público, quando estabeleceu como escopo a proteção
“dos direitos constitucionais”, […] “dos interesses individuais indisponíveis, difusos e
coletivos, relativos às comunidades indígenas, à família, à criança, ao adolescente, ao
idoso, às minorias étnicas e ao consumidor”.
Bem exemplifica Proença o que pode, ainda, ser objeto da atuação do Ministério
Público: a defesa da ordem econômica, da livre concorrência, dos padrões urbanísticos,
dos fundamentos da República (cidadania, pluralismo político, etc), dos direitos
políticos e sociais garantidos pela Constituição, etc49. Estão “espalhadas, difusas,
encravadas em vários textos normativos”, sendo difícil sistematizá-las50. Permitindose afirmar que “há poucos assuntos referentes à sociedade brasileira que não possam
ser transformados pela instituição”51.
Nesse sentido, há de se trabalhar pela racionalização das atividades da instituição,
sendo possível admitir que o Ministério Público deixe de agir em certos casos, para
dar eficiência a sua atuação. Faz-se necessário rever o princípio da obrigatoriedade,
trazido pela doutrina tradicional como o dever de agir, em qualquer situação, quando
fatos trazidos a seu conhecimento possam ser enquadrados como alusivos a direitos
metaindividuais, independentemente de sua extensão ou natureza.
47
TALAMINI, Eduardo. Prova emprestada no processo civil e penal. In: Revista de
Informação Legislativa. Brasília: Senado Federal, n. 140, p. 145-162, 1998.
48
ALMEIDA; PARISE, Op. cit, p. 13.
49
PROENÇA, Luis Roberto. Inquérito Civil: atuação investigativa do Ministério Público a
serviço da ampliação do acesso à Justiça. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 42.
50
RIBEIRO, Op. cit.. p. 49.
51
KERCHE, Fábio. Autonomia e discricionariedade do Ministério Público no Brasil. In:
Dados – Revista de Ciências Sociais. Rio de Janeiro: IESP/UERJ, v. 50, n. 2, p. 259-279, 2007.
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Vê-se na prática que o órgão vem recebendo todo tipo de reclamações
relacionadas às múltiplas dimensões de interesses difusos, coletivos e individuais
homogêneos, de maneira que as demandas são tamanhas, face a pequena estrutura,
e tão variadas que o órgão acaba se deparando com a necessidade imperiosa de
priorizar certas demandas em detrimento de outras.
Deve a instituição selecionar, criteriosa e fundamentadamente, as questões
que pretende enfrentar, centrando esforços e recursos na realização dos direitos
fundamentais que alcance os problemas mais sérios e a maior gama de vítimas
possível52.
Quanto às suas características, destaca-se a facultatividade que, como visto,
não sendo visto como condição de procedibilidade para o ajuizamento de ação civil
pública a instauração de qualquer procedimento administrativo, bastando existir
elementos suficientes. Contudo, quanto ao exercício de outras atribuições, imperiosa
a investigação sobre a necessidade ou não de instauração de inquérito civil ou
procedimento análogo.
Antes de analisar a normativa institucional do Ministério Público, insta rechaçar
a suposta liberdade absoluta para a instauração, ou não, de inquérito civil.
No âmbito nacional, a Resolução CNMP nº 23, de 17 de setembro de 2007 dispôs
que:
O inquérito civil não é condição de procedibilidade para o
ajuizamento das ações a cargo do Ministério Público, nem
para a realização das demais medidas de sua atribuição
própria53.
No âmbito do Ministério Público Federal, contudo, a Resolução CSMPF nº 87,
de 3 de agosto de 2006 disciplinou assim a matéria:
O inquérito civil e o procedimento administrativo não são
condição de procedibilidade para o ajuizamento das ações a
cargo do Ministério Público, mas a realização de requisições,
perícias, vistorias, recomendações, termos de ajustamento
de conduta ou outras diligências imprescindem de sua
instauração, nos termos desta Resolução (Redação dada
pela Resolução CSMPF nº 106, de 6.4.2010).
Verifica-se, assim, ao menos no âmbito do MPF, a obrigatoriedade de instauração
do Inquérito para a realização de grande parte dos poderes inerentes às atividades
52
SILVA, Cláudio Barros. Atuação do MP como órgão interveniente no processo civil
(Processo n° 0.00.000.000935/2007-41- Apenso PCA n° 0.00.000.000818/2009-79). In:
Revista do CNMP - Série Especial: Principais Decisões de 2005 a 2011. Brasília: CNMP, v.2,
n.3, ano 2012, p. 261.
53
No mesmo sentido, no âmbito do Ministério Público do Trabalho, o art. 1º, § 1º da
Resolução nº 69, de 12 de dezembro de 2007.
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extrajudiciais do Ministério Público.
Nesse contexto, no âmbito das unidades ministeriais que seguiram a padronização
do Conselho Nacional do Ministério Público, entende-se que a doutrina do Inquérito
Civil, ante não haver obrigatoriedade de sua instauração, pode ser estendida para
toda atividade extrajudicial do Ministério Público54.
Como visto, o Inquérito Civil, e toda a atuação extrajudicial do Ministério
Público, “pode e deve assumir papel nuclear na verdadeira transposição de uma
cultura eminentemente adversarial para um acesso à justiça direcionado à busca da
paz social”55. Considera-se, assim, como instrumento fundamental “na efetivação de
direitos difusos e coletivos, cujo viés repressivo se revela pouco eficiente”56.
O Promotor/Procurador deve estar capacitado para
intermediar conflitos, conhecendo técnicas de negociação e
conciliação, visando incrementar sua atuação extrajudicial,
mediante a celebração de um número maior de Termos de
Ajustamento de Conduta (TACs) ou similares (remissões do
ECA, propostas de transação penal, intervenção em TACs de
outros legitimados etc.)57.
A partir dessa atitude, entende-se que os membros do Ministério Público “devem
abandonar a praxe de sustentação do direito tradicional e sair de seus gabinetes com
o fim de, em contato direto com a sociedade, conhecer suas carências e procurar
efetivar seus direitos”58.
Assim, “outros instrumentos foram sendo agregados ao ferramental do
Ministério Público, convertendo o inquérito em uma primeira etapa de um iter de
atuação extrajudicial na tutela de interesses de metaindividuais”59. O acesso à Justiça
hoje abrange “inclusive o acesso ao Ministério Público como garantia fundamental de
proteção e de efetivação de direitos e interesses sociais e individuais indisponíveis”60.
54
No âmbito do Ministério Público do Estado de Alagoas, como visto, o Colégio de
Procuradores de Justiça editou a Resolução CPJ nº 01/2010, essencialmente semelhante ao
regulamento nacional.
55
CAVACO, Op. cit., p. 12.
56
OLIVEIRA,Felipe Faria de. O Ministério Público resolutivo: a tensão entre a atuação
preventiva e a autonomia institucional. In: De jure: revista jurídica do Ministério Público do
Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte: PGJ/MG, v.12, n.21, p. 317-339, jul./dez, 2013, p.
329.
57
JATAHY, Carlos Roberto de C. 20 anos de Constituição: O Novo Ministério Público e suas
perspectivas no Estado Democrático de Direito. In: FARIAS, Cristiano Chaves de; MOREIRA
ALVES, Leonardo Barreto; ROSENVALD, Nelson (Coords.). Temas atuais do Ministério Público:
a atuação do Parquet nos 20 anos da Constituição Federal. 5. ed. Salvador: Juspodivm. 2014,
p. 37-8.
58
RITT, Eduardo. O Ministério Público brasileiro como guardião dos direitos
fundamentais. In: Revista do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: PGJ/RS,
n. 74, p.31-59, jul-dez 2013, p.55.
59
RIBEIRO, Op. cit.. p. 65.
60
ALMEIDA; GOETTENAUER. In: COELHO ÁVILA, Luciano; SOARES JÚNIOR, Jarbas (Org.).
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São problemas “na maior parte das vezes, resolvidos sem o recurso aos procedimentos
judiciais”61.
Assim, “o modelo resolutivo ganha também ao atribuir maior legitimidade às
soluções encontradas para resolver impasses ou mesmo reverter danos já praticados
a algum bem jurídico”62. Primando pela “promoção da efetiva implementação da
justiça social através do seu envolvimento direto (a não apenas através dos autos do
processo) com os problemas sociais”63.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Ministério Público estabeleceu uma posição estratégica, através da
instrumentalização de sua intervenção na vida pública e privada. Há de se destacar
a necessidade de atualização dos membros, servidores e de sua política funcional,
que não podem estar adstritos às funções judiciais ou extrajudiciais (resolução de
conflitos), estando integrados aos demais ambientes, sociais, políticos, jurídicos e
acadêmicos que, em políticas de exclusão, como a exigência de dedicação exclusiva,
prestam um “imenso desserviço público”, numa demonstração de preconceito com os
membros da instituição, como se não pudessem alcançar o patamar teórico inerente
à pesquisa64.
O Novo Ministério Público, como exposto, passa a exercer, na contemporaneidade,
sua função mais relevante, qual seja, de instituição promotora de mudanças na
ordem social, no contexto do Estado Democrático de Direito, acrescendo a isso mais
responsabilidades e compromisso de atender às suas atribuições a contento da
sociedade brasileira.
A partir do princípio da autonomia funcional do Ministério Público, é
fundamental a atuação resolutiva da instituição, considerando a tutela dos interesses
coletivos. A sociedade provoca e requer a atuação do Ministério Público, com vistas a
aplicabilidade de seus direitos sociais. Em sua intervenção, o Ministério Público tem
a seu dispor alguns instrumentos próprios e legítimos, que os auxiliarão nesse mister,
quais sejam: o termo de ajuste de condutas, o inquérito civil, as audiências públicas
e as recomendações. O modelo resolutivo de intervenção do Ministério Público, com
atuação extrajudicial, é importante para o alcance da sociedade, na medida em que
protege e efetiva os direitos sociais. De maneira que a sua autonomia institucional e a
independência funcional garantem o exercício de suas ações e lhes concede o poder
fiscalizador da aplicação dos direitos sociais, fundamental para a sociedade.
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