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Com grata satisfação apresentamos a 1ª Edição do “MP, Justiça e Sociedade”, a
qual reúne uma coletânea de estudos realizados pelos integrantes do Ministério Público
do Paraná. A valiosa iniciativa das autoras e dos autores resultou em importantes
produções nas diferentes áreas do conhecimento e com relevante interesse à atuação
ministerial.
É importante salientar que, na perspectiva da valorização e estímulo à formação
acadêmica continuada de seus integrantes, o Ministério Público do Paraná mantém
um programa de concessão de auxílio financeiro especial, para co-financiamento de
estudos e pesquisas em áreas consideradas estratégicas e prioritárias à instituição.
Ainda, com a finalidade de aperfeiçoar as estratégias de qualificação e formação
continuada, é possibilitado o afastamento das funções para participação em ações
educacionais específicas, mediante critérios estabelecidos na Resolução nº 01/2020,
do Conselho Superior do Ministério Público.
O investimento na qualificação dos integrantes do MPPR é fundamental para o
aperfeiçoamento dos serviços prestados à sociedade. O mundo moderno se modifica
rapidamente, o que exige dos profissionais constante estudo e aperfeiçoamento
funcionais. Contudo, tão importante quanto investir em membros e servidores é fazer
com que esses esforços sejam melhor aproveitados e canalizados em benefício de
todo o Ministério Público e, em última análise, dos destinatários de seus serviços.
Por isso, cabe à Escola Superior do MPPR valorizar o empenho daqueles que se
dedicam à construção de novos conhecimentos e reflexões críticas necessárias para
que o Ministério Público possa buscar formas de trabalho mais eficientes, resolutivas
e inovadoras. Nesse sentido, a Escola tem a preocupação de fazer a gestão dos
saberes produzidos pelos integrantes da instituição, criando espaços diferenciados de
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divulgação da produção científica, de formação profissional continuada, de estímulo
às boas práticas, de fomento a pesquisas e de busca de soluções científicas, éticas e
adequadas para as múltiplas questões que a realidade - dinâmica e complexa - nos
impõe.
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, primavera de 2020.
Eduardo Cambi
Promotor de Justiça do MP/PR
Coordenador da Escola Superior do MP/PR
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RESUMO

Nos Estados Unidos da América, a Agência de Proteção Ambiental e o Departamento de Justiça possuem políticas claras sobre quando e como utilizar mecanismos civis, extrajudiciais ou judiciais, de cumprimento da lei ambiental. Essas políticas
são publicizadas e permitem à comunidade regulada prever quais sanções poderão
ser aplicadas em caso de violação à legislação ambiental. As agências ambientais e o
Ministério Público no Brasil podem utilizar a racionalidade dessas políticas para enfrentar de maneira mais eficiente os problemas ambientais, enviando os incentivos
corretos para as entidades reguladas e direcionando os limitados recursos públicos
para casos que tragam o maior benefício líquido para os grupos mais vulneráveis.
PALAVRAS-CHAVE: Direito Ambiental; Ministério Público; agências reguladoras;

atuação extrajudicial; análise custo-benefício.
1 INTRODUÇÃO

O cumprimento da lei ambiental é um tema que me interessa porque é o momento em que podemos ver os resultados e eficácia de uma política pública ambiental. Esse trabalho abordará apenas os mecanismos civis (administrativos e judiciais)
de cumprimento das leis, excluindo-se sanções criminais.
A primeira parte do trabalho apresentará um resumo de como o Ministério Público atua no Brasil em problemas ambientais na esfera civil. A segunda parte explicará como o cumprimento da lei na esfera civil ambiental é feito em nível federal nos

1
Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Parará,
Pós-Graduada pela Fundação Escola do Ministério Público do Estado do Paraná, Master of
Laws (LL.M.) em Direito Ambiental e Energético pela Universidade de Nova Iorque, Promotora de Justiça no Ministério Público do Estado do Paraná, Titular da Promotoria de Proteção
ao Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo de São José dos Pinhais.
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Estados Unidos da América. Finalmente, na terceira parte, sugerirei quais fatores o
Ministério Público deveria utilizar para decidir entre mecanismos administrativos ou
judicias de cumprimento da lei para solucionar problemas ambientais.2
2 CUMPRIMENTO DA LEI AMBIENTAL NA ESFERA CIVIL NO BRASIL
2.1 AGÊNCIAS AMBIENTAIS

Agências federais, estaduais e municipais possuem o papel principal na execução
das regulamentações ambientais no Brasil. Elas são responsáveis por aprovar licenças
e autorizações para atividades poluidoras e frequentemente inspecionam empresas
para verificar se elas estão em conformidade ou não com a legislação. O tipo de atividade determinará qual agência (federal, estadual ou municipal) será responsável pelo
processo de licenciamento.
Quando uma empresa/pessoa não está em conformidade com a licença ou violou alguma norma ambiental, a agência aplicará, após o devido procedimento administrativo, uma multa administrativa. Além da multa, essas outras sanções também
podem ser aplicadas: advertência, multa diária; apreensão dos animais, produtos da
flora e da fauna, e instrumentos e equipamentos usados para cometer a infração;
destruição do produto; suspensão para vender e fabricar o produto; embargo de obra
ou atividade; demolição de obra; e restrição de direitos (Lei Federal nº. 9.605/1998,
artigo 72, I a XI).
As agências ambientais também estão autorizadas a firmar acordos com os infratores neste procedimento administrativo, com a finalidade de estabelecer um cronograma com obrigações e prazos para reparação do dano ambiental. É um acordo
extrajudicial que pode ser executado judicialmente se o infrator não cumpri-lo.
Depois que o procedimento administrativo está completo, uma cópia é encaminhada para o Ministério Público, estadual ou federal. Se o agente ministerial entender que o dano ambiental não foi integralmente recuperado ou que o caso pode ter
outras consequências civis ou criminais, poderá adotar as medidas necessárias para
enfrentar essa situação.
Além dessas medidas administrativas, as agências ambientais possuem legitimidade para ajuizar ações civis em face dos infratores. Elas não precisam pedir permissão
ou consultar outras instituições para ajuizar essas ações. Portanto, se o instrumento
administrativo não foi efetivo, as agências ambientais podem buscar judicialmente
uma solução para executar as regulações ambientais.
2.2 MINISTÉRIO PÚBLICO

No Brasil, o Ministério Público é uma instituição que não possui paralelo nos
Estados Unidos. Ela é essencial ao sistema de justiça e está incumbida da defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indispo-
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níveis (artigo 127, caput, da CRFB). Além do Ministério Público Federal, que trabalha
com questões federais, cada um dos 26 Estados do Brasil, e também o Distrito Federal, possui um Ministério Público Estadual, responsável por questões estaduais.
Relativamente a questões ambientais, os agentes ministeriais podem usar instrumentos extrajudiciais ou judiciais para garantir que o meio ambiente não seja danificado. Os mecanismos extrajudiciais são: inquérito civil (procedimento que investiga
condutas ilícitas de autoridades governamentais, agências reguladoras, empresas privadas ou pessoas); recomendação (documento que orienta autoridades governamentais, agências reguladoras, empresas privadas ou pessoas como agir para evitar o ajuizamento de uma ação civil mais tarde); acordo extrajudicial (determina obrigações e
prazos para autoridades governamentais, agências reguladoras, empresas privadas
ou pessoas seguirem; o acordo pode ter cláusulas com penalidades e pode ser executado em juízo se necessário)3; e audiência pública (para discutir com a população e
partes afetadas uma situação específica).
Já os instrumentos judiciais são ações civis que podem ser ajuizadas para buscar
a recuperação de danos ambientais e também danos não-econômicos para grupos
específicos ou até mesmo para a sociedade como um todo. Também é possível ajuizar
ações civis em face de agências reguladoras ambientais, e/ou seus diretores, quando eles não cumprem a lei ou quando eles são negligentes sobre uma determinada
situação. Além disso, quando servidores de agências reguladoras ambientais estão
envolvidos em esquemas de corrupção é possível o ajuizamento de ações civis para
retirá-los definitivamente de seus cargos.
2.3 DESAFIOS DO CUMPRIMENTO DA LEI AMBIENTAL CIVIL NO BRASIL

O Brasil possui muitas leis progressistas e protetivas na área ambiental, em comparação com situações semelhantes nos Estados Unidos da América. Nessa linha, pode-se citar a Lei Federal nº. 6.938/1981 (notadamente o artigo 10), a Lei Federal nº.
9.605/1998 (notadamente o artigo 15, inciso II, “q”) e a Lei Federal nº. 12.651/2012
(notadamente os artigos 3º e 4º).
Essas leis ilustram o grande potencial que o direito ambiental poderia ter no Brasil se suas regras fossem efetivamente cumpridas e executadas. O principal desafio, na
minha opinião, é que as agências reguladoras ambientais – e os Ministérios Públicos
Federal e Estaduais – não possuem recursos materiais e humanos suficientes para
corresponder à demanda.
Exemplo disso é que o procedimento para licenciamento e relicenciamento de
atividades poluidoras tem uma longa duração, e não é incomum que grandes empresas busquem soluções judiciais para seus problemas de licenciamento. Essa falta de
certeza sobre quando o procedimento administrativo terminará também incentiva
situações de corrupção entre servidores e empresas.
Outra situação recorrente é que as agências reguladoras ambientais carecem de
recursos materiais para verificar, periodicamente, se as empresas estão em conformidade com suas licenças. Faltam insumos e equipamentos para a realização de testes

2
Este artigo é uma versão resumida do trabalho final apresentado na disciplina “Tópicos Especiais”, na primavera de 2018, requisito obrigatório à obtenção do grau de Master of
Laws (LL.M.) em Direito Ambiental e Energético na Universidade de Nova Iorque.

3
SILVA, Sandoval Alves da. O Ministério Público e a Concretização dos Direitos Humanos. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 232.
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laboratoriais ou mesmo para acesso ao local do dano.
Maior alocação de recursos financeiros para melhorar a estrutura das agências
seria uma boa solução para essas questões. Contudo, em um país em desenvolvimento que se esforça para providenciar serviços de assistência médica, educação e
segurança de qualidade aos seus cidadãos, aumentar o orçamento para questões ambientais não é uma prioridade e é improvável que aconteça. Esta é a razão pela qual é
essencial encontrar estratégias para melhorar a efetividade de programas de cumprimento da lei sem depender de mais recursos financeiros para as agências ambientais.
Os agentes ministeriais também enfrentam problemas para executar as regulações ambientais. Uma dificuldade constante é ter acesso a provas técnicas para comprovar suas alegações, pois nem sempre as agências reguladoras ambientais podem
providenciar relatórios sobre a situação em tempo adequado. Ademais, em muitos
casos, as agências reguladoras ambientais também estão sendo acusadas de causar
danos ambientais e, assim, seus relatórios não são confiáveis. Embora os Ministérios
Públicos Federal e Estadual possuam suas próprias equipes técnicas com engenheiros, biólogos, químicos e outros especialistas, geralmente eles não conseguem atender toda a demanda.
Os agentes ministeriais possuem muita discricionariedade para decidir como
enfrentar um caso ambiental. É preciso, claro, agir de acordo com a lei, bem como
recomenda-se a adoção de mecanismos extrajudiciais antes do ajuizamento de uma
ação civil. Porém, quase nunca há um protocolo de atuação obrigatório a ser seguido.
Desse modo, após a ciência sobre a existência de um problema ambiental é possível
utilizar tanto instrumentos extrajudiciais como levar o caso diretamente ao Judiciário.
A falta de critérios em por que adotar instrumentos extrajudiciais ao invés de judiciais
é uma circunstância que faz as ações executivas do Ministério Público menos eficazes,
uma vez que os resultados não são coordenados entres os gabinetes de diferentes
jurisdições.
Entender como os Estados Unidos organizam seus mecanismos civis de cumprimento da lei ambiental pode proporcionar alternativas para o sistema brasileiro e
ajudar-nos a alcançar resultados mais eficientes na proteção do meio ambiente e da
saúde pública.
3 CUMPRIMENTO DA LEI CIVIL FEDERAL NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Nos EUA, os danos ambientais possibilitam mecanismos de cumprimento da lei
nas áreas administrativa, civil e criminal. Em uma análise quantitativa, os atores de cumprimento da lei e suas ações nos EUA podem ser organizados em uma pirâmide4. No
primeiro nível da pirâmide, “lidam com uma grande variedade de ações de cumprimento da lei, variando desde uma simples citação para cumprir ordens e revogação de licenças, até procedimentos formais civis e criminais perante tribunais administrativos
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ou cortes estaduais e até federais”.5 O segundo e terceiro níveis compreendem, respectivamente, ações administrativas das agências federais e ações judiciais civis nas
cortes federais pelo Departamento de Justiça (Department of Justice – DOJ). A relação
entres estes dois mecanismos de cumprimento da lei será o foco deste trabalho. Por
fim, no topo da pirâmide estão as ações criminais federais.6
Após descrever as características dos instrumentos administrativos na área ambiental, examinarei quais são as políticas e os parâmetros da Agência de Proteção
Ambiental (Environmental Protection Agency – EPA) e do DOJ para decidir qual mecanismo de cumprimento da lei civil utilizar e quando ajuizar uma ação civil em face de
um infrator das leis ambientais.
3.1 MECANISMOS ADMINISTRATIVOS

EPA é a agência federal com principal autoridade de cumprimento da lei ambiental na maioria das leis federais, tais como a “Lei do Ar Limpo” (Clear Air Act – CAA) e a
“Lei da Água Limpa” (Clear Water Act – CWA), entre outras. Cada uma dessas leis trata
de um tema específico mas
(…) a maioria autoriza agências federais a emitir ordens de
emergência para prevenir perigos para a saúde pública ou o
meio ambiente; limpeza, ação corretiva, ou ordens de conformidade para tratar de vazamentos em andamento ou violações; e reclamações administrativas formais, geralmente
dadas por um juiz administrativo, para um arbitramento de
multas civis ou outro remédio.7
A EPA pode ter conhecimento de que aconteceu um evento relacionado à violação de uma lei ambiental, ou que ainda está acontecendo, de diferentes formas.
Cidadãos locais ou agências de reação local (polícia, bombeiros ou departamentos de
saúde pública), agências reguladoras estatais, autoavaliação de empresas ou até uma
inspeção da própria EPA podem revelar informação que seria o ponto de partida para
uma ação de cumprimento da lei.8
Depois de ter ciência de uma violação, “o administrador deve escolher o me-

4
CRUDEN, John C.; GELBER, Bruce S.. Federal Civil Environmental Enforcement in the
United States: Process, Players and Priorities, edited by LeRoy Paddock et al, Compliance and
Enforcement in Environmental Law: Toward More Effective Implementation, 197, 197-200
(2011).

5
Id., p. 197-198.
6
“Por causa da severidade da punição, acusações criminais de delitos ambientais geralmente focam em condutas que apresentam perigo, demonstram desrespeito pela segurança
humana ou a integridade ambiental, ou refletem um padrão de desonestidade ou conduta
falsa”. Id., p. 200.
7
Id., p. 198.
8
Id., p. 203. Os autores também explicam que: “O evento poderia ser a decisão de
uma empresa de não tomar providências diante de um problema ambiental próximo (como
vazamento de barris, válvulas defeituosas ou depósitos ou sistemas de tratamento precariamente mantidos), a decisão de uma diminuição de responsabilidade ambiental ao atrasar a
instalação de um dispositivo de controle de diminuição de poluição ou outras medidas de
conformidade, a falha em obter uma licença requisitada, ou o descarte acidental de petróleo
ou substâncias perigosas”. Id., p. 202.
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canismo de cumprimento da lei mais adequado para a gravidade da violação e as
circunstâncias únicas das partes envolvidas”.9 De acordo com o sítio eletrônico da
EPA, existem dois tipos de ações civis administrativas (ações de cumprimento da lei
não-judiciais): uma notificação de violação ou uma carta de notificação Superfund; e
uma ordem administrativa, com ou sem multas.10
Uma notificação de violação (Notice of Violation – NOV) “notifica o destinatário
que a EPA acredita que ele cometeu uma ou mais violações e providencia instruções
para que ele entre em conformidade”.11 Já a carta de notificação Superfund pode ser
geral ou especial; no primeiro caso, a notificação é usada para iniciar uma negociação;
no segundo, é um mecanismo para concluí-la.12
É importante enfatizar que quando a EPA notifica o suposto infrator ela também
notifica o Estado onde a violação aconteceu para que o Estado que tenha um programa de cumprimento da lei aprovado tenha a oportunidade de comandar um processo
de cumprimento/execução da lei. Se após um certo período o Estado não adotou medidas adequadas, a EPA então é a autoridade responsável pelo cumprimento da lei.13
Uma ordem administrativa é a outra ferramenta não-judicial disponível à EPA
para implementar uma ação de cumprimento da lei. Uma ordem administrativa (também conhecida como ordem de conformidade) é uma ordem “direcionando um indivíduo, uma empresa ou uma outra entidade a agir para ficar em conformidade, ou
para limpar um local”14. Ela descreve a infração e a necessidade de conformidade mas
apenas torna-se efetiva depois que o infrator teve a oportunidade de se encontrar
com o administrador para negociar um cronograma razoável para voltar à conformidade. O cronograma não pode ser submetido à revisão judicial, entretanto, o administrador “é autorizado a recompensar esforços de boa-fé ao prorrogar os prazos. É
este tipo de flexibilidade que encoraja a cooperação entre a entidade regulada e o
Administrador”.15
Quando a gravidade e as circunstâncias da infração exigem mais que uma ordem
de conformidade, a EPA pode aplicar uma multa civil, como previsto na CWA. O valor
de qualquer multa civil na CWA será apurado16 considerando os critérios indicados na

16

seção 309(g)(3):
a natureza, circunstâncias, extensão e gravidade da infração,
ou infrações, e, em relação ao infrator, capacidade para pagar, qualquer histórico de infrações desse tipo, grau de culpabilidade, benefício econômico ou economias (se existentes)
resultantes da infração, e outras questões equitativas.
É possível que exista uma ordem de conformidade sem a aplicação de multa
quando o problema ambiental está em andamento e é necessária uma ação imediata
para cessar o dano. A agência primeiro focará em cessar o dano e depois avaliará as
multas pelos danos ocorridos. Em alguns casos a EPA espera para avaliar as multas
com a finalidade de verificar como a empresa cumpriu a ordem.17
Em resumo, mecanismos administrativos de cumprimento da lei dão à EPA flexibilidade para enfrentar infrações menos complexas empregando menos recursos. Infrações “menos complexas” poderiam ser caracterizadas por situações nas quais nem
o meio ambiente e nem a saúde humana foram significativamente impactados. Ainda,
utilizam “menos recursos” porque a solução poderia ser alcançada de maneira mais
rápida e sem a interferência do Sistema Judiciário. Esses mecanismos administrativos,
porém, não são a melhor opção para todos os casos. Em algumas situações, a EPA terá
que ajuizar uma ação civil para cumprir a legislação ambiental.
3.2 AS POLÍTICAS DA EPA NO CUMPRIMENTO CIVIL DA LEI AMBIENTAL

Quando uma agência está decidindo se é melhor enfrentar uma infração ambiental administrativamente ou judicialmente ela deve considerar:
(…) entre outras coisas, se a infração é suficientemente ofensiva ou repetitiva para exigir um impacto de impedimento
maior, requer medidas de conformidade de longo prazo ou
complexas, ou possui significativas implicações legais, todas
as quais pendem a favor de buscar judicialmente o cumprimento da lei.18

9
SEIDENFELD, Mark; NUGENT, Janna Staz. The Friendship of the People: Citizen Participation in Environmental Enforcement, 73 Geo. Wash. L. Rev. 269, 273 (2005).
10
Environmental Protection Agency. Disponível em: <https://www.epa.gov/enforcement/enforcement-basic-information>. Acessado em 25/03/2018.
11 Environmental Protection Agency. Disponível em: <https://compliancegov.zendesk.
com/hc/en-us/articles/212101707-What-is-a-Notice-of-Violation-NOV- >. Acessado em
30/03/2018.
12
Ibidem.
13
SEIDENFELD, Mark; NUGENT, Janna Staz. Supra, p. 272.
14
Environmental Protection Agency. Disponível em: <https://www.epa.gov/enforcement/enforcement-basic-information>. Acessado em 26/03/2018.
15
SEIDENFELD, Mark; NUGENT, Janna Staz. Supra, p. 274. A seção 309(a)(5)(A) da CWA
traz um exemplo dessa flexibilidade.
16
O público pode participar do processo de apuração de uma multa civil encaminhando comentários à EPA, já que o administrador “deverá providenciar notificação ao público e
oportunidade razoável para comentários sobre a emissão dessa ordem” - seção 309(g)(4)(A)
da CWA. Ainda, a pessoa que comenta a proposta de avaliação da multa “deverá ser notifica-

da de qualquer audiência” e, em qualquer audiência, “deverá ter oportunidade razoável para
ser ouvida e apresentar provas” - seção 309(g)(4)(B) da CWA. Por fim, as multas civis da CWA
podem ser submetidas a revisão judicial pelo infrator ou por qualquer pessoa que comentou
a proposta de avaliação, conforme seção 309(g)(8).
17
Comentários feitos por Cynthia Giles, ex-administradora assistente da EPA no Gabinete de Cumprimento da Lei e Garantia de Conformidade, durante os oito anos da Administração do Presidente Obama, em resposta a perguntas encaminhadas para seu e-mail.
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CRUDEN, John C.; GELBER, Bruce S.. Supra, p. 199.
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Depois que uma agência conclui que a melhor alternativa é ajuizar uma ação
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civil, ela deve preparar um “termo de referência”, o qual é um documento:
(…) requisitando que o DOJ dê início a uma ação em seu nome
(...). O termo de referência é acompanhado de um “relatório
processual” que descreve o réu proposto, a infração e a fundamentação da alegação, a prova que sustenta a alegação,
qualquer antecipação de defesa, e o remédio buscado pela
agência.19
O sítio eletrônico da EPA (https://www.epa.gov/enforcement) traz muitas informações sobre orientações e políticas relacionadas com o cumprimento da lei e este
capítulo apresentará um panorama dos aspectos mais interessantes desse conteúdo.
Inicialmente, é importante registrar que o fato de a EPA tornar público orientações e políticas relacionadas com a sua agenda de cumprimento da lei permite à comunidade regulada ter uma ideia clara sobre o que esperar caso uma infração ocorra
na maioria das leis ambientais.20
Além das orientações relacionadas com leis específicas, a EPA também possui
orientações gerais que poderiam ser aplicadas em diferentes casos de cumprimento
da lei ambiental. Por exemplo, em março de 2014, a EPA lançou um “Guia para Calcular Benefícios Ambientais dos Casos de Cumprimento da Lei da EPA: Atualização
FY2014”; esse guia possui o objetivo de dar ao Gabinete de Cumprimento da Lei e
Garantia de Conformidade um parâmetro para mensurar os benefícios ambientais de
suas atividades de cumprimento da lei e conformidade.
Outra orientação lançada foi “Orientação para Avaliar a Capacidade de um Infrator Pagar a Multa Civil de uma Ação de Cumprimento da Lei”, em 2015. Para que as
ações para o cumprimento da lei desencorajam a comunidade regulada de cometer
violações essas ações deveriam recuperar no mínimo o benefício econômico que o
infrator obteve por não obedecer a lei, e a multa deveria também refletir a gravidade
e a duração da infração. Desse modo, as multas civis devem proporcionar dissuasão
tanto especial quanto geral.
Já a “Política de Auditoria” da EPA, em funcionamento desde 2000, objetiva criar
incentivos para que a comunidade regulada voluntariamente descubra e corrija violações a leis e regulamentos federais. Os incentivos são reduções significativas das
multas, não recomendação para a persecução criminal, e não requisições rotineiras
de relatórios de auditoria.21
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Um mecanismo administrativo interessante disponível à EPA é o Acordo Rapidamente Acordado (Expedite Settlement Agreement – ESA).22 Um ESA é uma “ferramenta que oferece oportuno cumprimento da lei em situações nas quais as infrações
podem ser corrigidas e a multa é obtida em um curto espaço de tempo”.23 A abordagem do ESA, portanto, é mais adequada para situações em que a infração pode ser
facilmente corrigida e quando não há dano significativo à saúde pública ou ao meio
ambiente. Nesses casos, o infrator recebe uma proposta de acordo mais favorável e
não negociável ao invés de um processo administrativo de cumprimento da lei mais
formal e tradicional. O requerido concorda em renunciar à oportunidade de uma audiência e atesta que a infração está ou será corrigida em um curto prazo em troca de
multa e custos de transação reduzidos.24
Os casos sujeitos ao ESA serão resolvidos mais rapidamente e tanto a EPA como
as empresas e a população serão beneficiadas. A EPA economizará recursos para resolver situações simples (porque o acordo é padronizado e não negociado), e poderá
focar seus limitados recursos nos casos que possuem impactos mais graves na saúde
pública e no meio ambiente. Além disso, as multas dos casos de ESA serão arrecadadas mais rapidamente e as empresas entrarão em conformidade antes. A comunidade
regulada economizará recursos pois a infração será solucionada antes e com menos
custos transacionais. Por fim, a população terá o benefício de um meio ambiente mais
bem protegido porque as empresas que não estavam em conformidade mais provavelmente estarão.
O programa de ESA, contudo, não será uma boa opção para empresas que deliberadamente escondem provas de não-conformidade ou quando a infração dura um
longo período. Por último, se o infrator rejeita o acordo a EPA deve, então, estar preparada para intensificar a reação para o cumprimento da lei e iniciar o procedimento
tradicional.25
Projetos Ambientais Suplementares (Supplemental Environmental Projects –
SEPs) também são uma ferramenta importante disponível para a EPA. Em 2015 eles
atualizaram a política de SEPs e estabeleceram orientações sobre como utilizar esse
instrumento tanto em acordos administrativos como em judiciais. O SEP é “um projeto ambientalmente benéfico ou uma atividade que não é exigida por lei, mas que

19
Id., p. 203.
20
Environmental Protection Agency. Disponível em: <https://www.epa.gov/enforcement/enforcement-response-policies-and-guidance>. Acessado em 24/05/2018.
21
As condições para a redução da multa são nove, e devem ser todas contempladas
para que o requerido tenha 100% de redução da multa baseado na sua gravidade. As condições são descoberta da violação (1) sistemática e (2) voluntária, (3) devida divulgação (em
21 dias ou menos, se requisitado pela lei), (4) descoberta e divulgação independente (antes
que a EPA ou outro órgão regulador possa identificar a violação), (5) correção e remediação
da violação (em 60 dias consecutivos, na maioria dos casos), (6) prevenção recorrente da
violação, (7) violações repetidas são inelegíveis, (8) certos tipos de violações são inelegíveis
(tais como aquelas que causam sérios danos, perigo atual, iminente e substancial, ou desres-

peitam os termos de uma ordem judicial ou administrativa ou de um acordo consensual), (9)
cooperação pela entidade. Environmental Protection Agency. Disponível em: <https://www.
epa.gov/compliance/epas-audit-policy>. Acessado em 25/05/2018.
22
A orientação revisada em 2014 pelo Gabinete de Cumprimento da Lei e Garantia
de Conformidade “proporciona mais flexibilidade para as Regiões e Sedes de programas de
cumprimento da lei desenvolverem futuros programas/pilotos de ESA. Por exemplo, um ESA
piloto pode agora, em certas circunstâncias, autorizar a emissão de um ESA para um infrator
reincidente”. A orientação também prescreve avaliações periódicas para programas de ESA
presentes e futuros para que então os gerentes de cumprimento da lei sejam capazes de revisar como um programa de ESA está sendo implementado em todo o país, e assegurar que o
programa continuará a ser um mecanismo de cumprimento da lei adequado no longo prazo.
Environmental Protection Agency. Disponível em: <https://www.epa.gov/sites/production/
files/2014-12/documents/revisedesaguidance.pdf>. Acessado em 31/03/2018, p. 2.
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Ibidem.
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o réu [ou o requerido] aceita executar como parte de um acordo em uma ação de
cumprimento da lei”.26 Compreendem projetos ou atividades “que vão além do que
poderia ser legalmente exigido para que o réu [ou o requerido] retorne à conformidade, e assegura benefícios ambientais e ou de saúde pública que se somam àqueles
benefícios alcançados pela conformidade com a aplicação das leis”.27 A política ressalta que SEPs podem não ser apropriados para todos os casos e que a Agência tem discricionariedade para decidir se aceitará a proposta de SEP como parte de um acordo
e qual será o valor da redução da multa dada a esse SEP em particular. A EPA pode
decidir que um SEP não é apropriado por causa das seguintes razões: custo excessivo
para revisar uma proposta de SEP, altos custos para supervisionar o SEP; o requerido
não possui capacidade ou confiabilidade para completar o SEP proposto; o poder de
dissuasão de uma multa de valor elevado supera os benefícios do SEP proposto.28
Finalmente, SEPs estimulam a missão da EPA de proteger a saúde pública e o meio
ambiente e de priorizar projetos relacionados com a “proteção da saúde das crianças,
garantindo equidade ambiental, promovendo prevenção de poluição, encorajando o
desenvolvimento de inovações tecnológicas que protegem a saúde humana e o meio
ambiente, e lidando com as mudanças climáticas”.29 Desse modo, podem ser usados
mais frequentemente, em quase todos os casos, visto que seus objetivos não são melhorar um certo impacto, mas sim uma alternativa adequada para situações em que é
mais difícil identificar o dano a ser reparado ou quando a lei não prevê a possibilidade
de determinação de obrigação de fazer.30
Em uma palestra proferida em 28/01/2015, Cynthia Giles, então administradora
assistente no Gabinete de Cumprimento da Lei e Garantia de Conformidade da EPA,
explanou sobre os objetivos de cumprimento da lei da EPA. Além de rigorosas ações
civis e criminais de cumprimento da lei para proteger comunidades e o meio ambiente, ela apresentou ideias relacionadas com a “Próxima Geração de Conformidade”.31
Nesse sentido, explicou que ações de cumprimento da lei são importantes não apenas para barrar a poluição, mas também para prevenir casos futuros, visto que elas
possuem um forte efeito de dissuasão. Ademais, a EPA está interessada em garantir
que aqueles que não cumprem a lei não estejam em vantagem competitiva. O objetivo principal é ir atrás de grandes fontes de poluição primeiro, para que então a EPA
tenha o máximo de redução de poluição com essas ações. A ideia é atacar fontes em
que o impacto para a população e o meio ambiente sejam piores, tais como pontos de
poluição perto de fontes de água destinada ao consumo. Outra estratégia é encontrar

26
Environmental Protection Agency. Disponível em: <https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-04/documents/sepupdatedpolicy15.pdf>. Acessado em 24/05/2018, p.
1.
27
Ibidem.
28
Id., p. 2-3.
29
Id., p. 3.
30
Environmental Protection Agency. Disponível em: <https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-08/documents/2ndeditionsecuringmitigationemo.pdf>. Acessado em
25/05/2018, p. 3-5.
31
Energy Policy Instituto at Chicago, EPIC Seminar Series: Cynthia Giles. 2015. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=t1GLejxGUT0>. Acessado em 24/05/2018.
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casos que lidam com empresas que possuam várias filiais por todo o país para que a
solução seja replicada em várias fontes de uma só vez.
A “Próxima Geração de Conformidade” é um complemento aos mecanismos tradicionais de cumprimento da lei e pode lidar melhor com a poluição de fontes dispersas, tais como escoamento de água das chuvas, fertilizantes para a agricultura, e vazamento de gases. Alguns exemplos dessa nova forma de alcançar o cumprimento da lei
são usando mecanismos de mercado (como o programa de troca de licenças de chuva
ácida), certificações por terceiros, monitoramento em tempo real, monitoramento
comunitário, e ferramentas inteligentes de relatório em relatórios eletrônicos. Esses
novos caminhos para incentivar o cumprimento da lei são boas alternativas para lidar
com limitações orçamentárias e de equipes e, ainda assim, atingir resultados eficazes.
Apesar de este trabalho não abordar o cumprimento da lei na esfera penal, é válido mencionar que a EPA possui uma “Política de Procedimento Paralelo” (2007) que
estabelece como os programas de cumprimento da lei civil e criminal da Agência deveriam se comunicar e se coordenarem para atingir o cumprimento da lei ambiental.
Os procedimentos paralelos significam que ações de cumprimento da lei simultâneas
ou sequenciais nas áreas civil e criminal são executadas contra as mesmas partes ou
partes conexas e com as mesmas condutas ou condutas conexas. A ideia principal é
que os programas civil e criminal da EPA devem cooperar e coordenar suas decisões,
e que essas comunicações e consultas deveriam também ocorrer com o DOJ.32
3.3 A POLÍTICA DO DOJ NO CUMPRIMENTO CIVIL DA LEI AMBIENTAL

Quando um termo de referência chega ao DOJ para análise - geralmente o documento é encaminhado tanto para a Divisão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
como para o Gabinete do Advogado da União dos Estados Unidos - é feito um processo de triagem para decidir se o caso deveria receber tratamento prioritário para
revisão e ajuizamento de ação. Exemplos de casos que seriam prioritários são: “se
existem violações em andamento que apresentam risco imediato à saúde humana e
ao meio ambiente ou outras justificativas para uma tutela provisória de obrigação de
fazer, se o caso apresenta um prazo próximo para prescrever ou há uma pendência
relativa à falência”.33
O DOJ considera o entendimento da EPA sobre o caso em “questões relativas
às responsabilidades regulatórias da agência ou aos seus conhecimentos técnicos e
científicos. Entretanto, o DOJ conduz a sua própria análise, independente e rigorosa,
de cada um dos termos de referência para decidir qual provimento judicial é necessário”.34 Para tanto, são analisados os seguintes fatores: a) se a ação judicial seria o
melhor caminho para atingir o propósito da agência ou se existiriam outros caminhos
para fazê-lo; b) se o caso compreende questões de equidade ambiental que poderiam
auxiliar minorias e comunidades de baixa renda; c) se o caso é compatível com os ob32
Environmental Protection Agency. Disponível em: <https://www.epa.gov/sites/
production/files/documents/parallel-proceedings-policy-09-24-07.pdf>.
Acessado
em
25/05/2018.
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jetivos do Executivo e se está no melhor interesse dos Estados Unidos.35
É raro que o DOJ não ajuíze uma ação civil depois que a EPA encaminhou-lhe
um termo de referência. A não propositura de ação acontece geralmente em razão
de questões legais, tais como prazos prescricionais ou falta de provas suficientes para
demonstrar a infração. Se o Advogado da União sabe que o caso não é substancioso o
suficiente para ser ajuizado, o caso não terá prosseguimento.
Acordos são instrumentos comuns na rotina do DOJ e estima-se que em mais de
70% dos casos são feitos acordos antes do ajuizamento da ação. Adotar os acordos
como um primeiro instrumento para resolver um caso é preferível porque o DOJ gasta
menos recursos e obtém resultados mais rápidos. Contudo, negociar uma solução
previamente a uma ação civil não é uma alternativa quando há um risco iminente à
saúde pública ou ao meio ambiente, ou quando o prazo prescricional está próximo.
Políticas de cumprimento da lei também estão disponíveis para consulta no sítio eletrônico do DOJ (https://www.justice.gov/enrd/selected-publications). Um bom
exemplo de política lá indicado ocorreu em janeiro de 2017, quando a Divisão de
Meio Ambiente e Recursos Naturais do DOJ preparou “Orientações para Litigação em
Conjunto de Ações Civis pelo Estado e a Federação”. Essas orientações demonstram
como a Divisão e os procuradores-gerais dos Estados coordenarão esforços para assegurar que as ações para o cumprimento da lei de um ente soberano não comprometa
as ações de outro ente soberano. Esforços combinados podem “levar a um acordo
melhor e mais rápido com multas mais significativas e obrigações de fazer mais abrangentes”.36 Além disso, durante o processo, esforços combinados podem resultar em
“petições mais persuasivas, reforçadas pela diversidade de perspectivas e conhecimento combinado sobre uma variedade de temas”.37 Por exemplo, abordagens locais
e nacionais podem ser combinadas no mesmo caso. Ações de cumprimento da lei em
conjunto podem ser uma boa solução para casos grandes e complexos, com muitos
empreendimentos em diferentes Estados, ou com alegações fundamentadas em diversas leis ambientais.38
3.4 DIRETRIZES PARA AS AÇÕES CIVIS DE CUMPRIMENTO DAS LEIS AMBIENTAIS NA
EPA E NO DOJ

Analisando os instrumentos civis administrativos e judiciais de cumprimento da
lei ambiental é possível encontrar algumas diretrizes que conduzem as políticas da
EPA e do DOJ.
Acredito que o principal fator é que cada caso merece uma análise única da entidade executora. Não é possível criar uma fórmula previamente estabelecida para o
cumprimento da lei em questões ambientais. Cada lei possui sua estrutura e limites
específicos, as informações científicas podem variar de um caso para o outro, o ambiente onde a infração ocorreu pode ter características particulares, e o infrator pode
35
Id., p. 204-205.
36
Department of Justice. Disponível em: <https://www.justice.gov/file/928531/download>. Acessado em 26/05/2018, p. 2.
37
Ibidem.
38
Id., p. 3.

22

MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume I

ou não ter um histórico de violações.
Mesmo com cada situação merecendo uma análise individual e detalhada, existem alguns fatores que deveriam sempre ser considerados para se alcançar um resultado eficiente no cumprimento da lei. E esses fatores mais importantes, na minha opinião, podem ser extraídos da seção 309(g)(3) da CWA e separados em três categorias
distintas: fatores objetivos, fatores subjetivos, e fatores de equidade.
Os fatores objetivos estão relacionados com os aspectos da infração ambiental,
e são quatro. A natureza, as circunstâncias, a extensão e a gravidade da infração.
A natureza da infração diz respeito ao tipo de substância que causou o dano na
saúde pública humana, na vida selvagem ou no meio ambiente. Poderia ser um poluente atmosférico comum ou perigoso, uma substância cancerígena, uma substância
que é biodegradável ou não. Dependendo das características químicas, biológicas ou
físicas a substância pode causar mais ou menos riscos para humanos, fauna, flora, e o
meio ambiente. Aqui a análise é feita em abstrato, sem considerar o contexto onde a
substância foi liberada ou quem foi afetado. O foco é em “o que” foi emitido/descarregado.
As circunstâncias da infração estão ligadas em “como” a infração ocorreu. Foi
um acidente? Foi causado por uma condição previsível ou imprevisível? Poderia ter
sido evitado? Quanto tempo durou? Com que frequência aconteceu?
A extensão da infração está associada com o espaço físico do dano, “onde” ele
aconteceu. Aqui a unidade de medida relacionada com o objeto do dano (metro cúbico, quilograma ou outra unidade de medida adequada) deveria ser mensurada e
calculada, se possível.
Finalmente, a gravidade da infração refere-se a “quem” foi afetado. Quantas
pessoas e/ou animais foram lesados? Pessoas vulneráveis tais como crianças, adolescentes, pessoas com deficiência ou idosos estavam entre as vítimas? Alguém foi
morto ou lesado permanentemente? Alguém precisará de tratamento ou assistência
médica permanente em razão da lesão? Espécies em extinção ou ameaçadas de extinção envolveram-se na infração?
Os fatores subjetivos, por outro lado, estão relacionados com a pessoa ou a empresa que cometeu a infração, e também são quatro. A capacidade do infrator de
pagar/reagir à infração, o histórico de violações, o grau de culpabilidade, e o benefício
econômico ou economias (caso existam) resultantes da infração.
A capacidade do infrator de pagar/reagir à infração é o fator que considera os
recursos financeiros disponíveis ao infrator para pagar a multa correspondente ao
dano causado. O histórico de violações leva em consideração se o infrator (ou em um
caso que lida com uma grande empresa, se as suas filiais) já cometeu uma infração
igual ou semelhante em um passado recente (um período de tempo que eu entendo
como razoável para este fator é cinco anos, como ocorre na análise da reincidência
na esfera criminal no direito brasileiro). O grau de culpabilidade do infrator examina
se ele/ela ou a empresa foi negligente em gerenciar ou manter o empreendimento,
ou se a infração foi intencional. O benefício econômico ou economias (caso existam)
resultantes da infração devem ser considerados com a finalidade de não criar uma
vantagem competitiva para aqueles que violam uma regra ambiental.
Os fatores de equidade são outras questões que um caso pode apresentar que
não se enquadram nas categorias anteriores mas deveriam ser consideradas como
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uma forma de se atingir uma resposta justa.
Todos os fatores acima mencionados possuem uma escala, e poderiam ser mensurados de forma menos ou mais intensa. Quanto maior o impacto potencial e real de
uma infração, mais intensa deve ser a ação de cumprimento da lei. Apenas quando
esses fatores são analisados no caso concreto será possível decidir se uma ação administrativa ou judicial de cumprimento da lei será mais eficaz. É comum que casos
mais graves, com significativo impacto na saúde humana e no meio ambiente, sejam
discutidos judicialmente. O nível de cooperação do infrator (se o acordo é uma opção
ou não) é uma circunstância que também interferirá em quais instrumentos de cumprimento da lei serão adotados.
4 RECOMENDAÇÕES

A maneira de decidir por um método mais eficiente de cumprir as regulamentações ambientais depende da intensidade dos fatores mencionados acima e das prioridades estabelecidas pela entidade responsável pelo seu cumprimento. As prioridades
envolvem escolhas políticas e podem variar de acordo com o grupo/partido político
que é responsável pela entidade. Ainda assim, acredito que dois critérios deveriam
prevalecer sobre como as organizações brasileiras de cumprimento da lei escolhem
suas prioridades.
Em primeiro lugar, as ações de cumprimento da lei deveriam se concentrar nas
infrações em que haverá o maior benefício líquido para a sociedade. É difícil fazer uma
análise formal de custo-benefício sobre esse assunto. O primeiro passo - calcular os
custos da ação de cumprimento da lei – é mais fácil. No entanto, monetizar os benefícios é a “parte mais difícil do processo”.39 Os métodos para fazer isso são “valoração
contingente” (pesquisa de opinião para descobrir quanto dinheiro as pessoas pagariam por um benefício) ou observação do comportamento das pessoas em outros
mercados. O passo final, quando a análise dura vários anos (uma situação que pode
acontecer em uma ação de cumprimento da lei), é aplicar uma taxa de desconto nos
custos e benefícios futuros para que eles possam ser comparados com os custos e
benefícios atuais.40
O objetivo de uma análise custo-benefício é encontrar uma alternativa que maximiza os benefícios líquidos. Este método é tido como um impulsionador de eficiência “ao assegurar que as regulações apenas sejam adotadas quando os benefícios
excedem os custos e ao auxiliar o direcionamento da atenção dos reguladores para
aqueles problemas nos quais a intervenção regulatória produzirá os maiores benefícios líquidos”.41
Existem quatro críticas principais contra a análise custo-benefício no campo ambiental: a) omissão de considerações políticas e morais; b) descontar benefícios futuros privilegia gerações presentes aos invés das gerações futuras; c) comodidades am-
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bientais são desvalorizadas quando monetizadas; d) falta de atenção para questões
de equidade distributiva.42
Uma análise custo-benefício formal não é uma ferramenta perfeita e sem falhas.
Embora ela não possa ser “necessária ou suficiente para elaborar políticas públicas
sensíveis, ela pode proporcionar uma estrutura excepcional e útil para consistentemente organizar informações discrepantes, e, nesse sentido, ela pode melhorar enormemente o processo e, portanto, o resultado da análise da política”.43
As políticas da EPA e do DOJ para o cumprimento da lei não mencionam expressamente a análise custo-benefício como uma ferramenta para decidir como cumprir
a lei. Entretanto, a lógica do custo-benefício pode ser encontrada como uma diretriz
indireta nas políticas de ESAs e SEPs, nas quais o objetivo é alcançar mais benefícios
para a sociedade, notadamente menos poluição (atmosférica, hídrica ou do solo) decorrente do maior cumprimento da lei.
Em segundo lugar, as infrações que envolvem grupos vulneráveis (crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, idosos, e outras minorias) deveriam ser prioridade. Como o movimento de equidade ambiental44 aponta, esses grupos vulneráveis sofrem mais com os impactos negativos da poluição e, portanto, sua saúde e segurança
ambiental deveriam ser prioridade para as entidades de cumprimento da lei.
Além dessas prioridades – focar em combater infrações em que o cumprimento
da lei levará a benefícios líquidos maiores e para grupos vulneráveis – eu recomendaria que as agências reguladoras ambientais no Brasil e os Ministérios Públicos Federal
e dos Estados coordenassem seus esforços. Essa coordenação ajudará na obtenção
de um melhor resultado com os limitados recursos materiais e humanos e enviará
uma mensagem coesa aos infratores. Esse esforço conjunto assegurará, ainda, que
diferentes perspectivas serão reunidas para enfrentar problemas ambientais de uma
maneira mais eficiente.
5 CONCLUSÃO

Considerando que problemas ambientais estão relacionados com várias áreas do
conhecimento (tais como biologia, geologia, química) e possuem impactos em muitos
aspectos da vida humana (energia, agricultura, urbanismo, e questões de saúde) não
é possível criar uma fórmula que se enquadrará perfeitamente em todas as situações.
Autoridades de cumprimento da lei devem estar cientes que cada caso possui
particularidades e uma infração pode afetar pessoas e o meio ambiente de maneiras
diferentes. Em alguns casos será difícil qualificar uma ação de cumprimento da lei
como certa ou errada. É por isso que um processo transparente de tomada de decisão e critérios claros podem auxiliar as autoridades a justificar melhor porque uma
posição foi tomada ao invés de outra. Impactos significativos no meio ambiente e na

39
ACKERMAN, Frank; HEINZZERLING, Lisa. Pricing the Priceless: cost-benefit analysis of
environmental protection. University of Pennsylvania Law Review 150(5):1553-84 (2002), p.
1557.
40
Id., p. 1558-1559.
41
Id., p. 1560.

42
KEOHANE, Nathaniel O.; OLMSTEAD, Sheila M.. Markets and the Environment (2016).
2 Ed. Island Press, p. 57.
43
ARROW, Kenneth J. et al. Is There a Role for Benefit-Cost Analysis in Environmental,
Health, and Safety Regulation? Science 272 (12 April 1996): 221-222, p. 272.
44
REVESZ, Richard L.. Environmental Law and Policy. 3. Ed. Saint Paul: Foudation Press,
2015, p. 132.
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saúde humana, a disposição do infrator para firmar um acordo, prazos prescricionais
específicos, questões de equidade ambiental, e prioridades nacionais e regionais são
elementos que podem explicar a razão pela qual uma ação de cumprimento da lei foi
escolhida como o mecanismo mais eficiente para aquela situação. É importante que
esses argumentos sejam apresentados ao público, à comunidade regulada e, quando
necessário, aos tribunais, para que então a ação de cumprimento da lei não apenas
puna o infrator mas também eduque todas as partes que estão envolvidas em problemas ambientais.
Entender como a EPA e o DOJ procedem em ações administrativas e civis para
o cumprimento da lei pode auxiliar a enviar os incentivos corretos para as entidades
reguladas no Brasil e direcionar os limitados recursos públicos para casos com a finalidade de alcançar o maior benefício líquido para os grupos mais vulneráveis.
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RESUMO

A recente normatização do Acordo de Não Persecução Penal através da inovação legislativa trazida pela Lei 13.964/19 (Lei Anticrime) dá ensejo a diversos questionamentos interpretativos quanto ao seu rito procedimental. Este artigo tratará,
como sugere o título, especificamente quanto à dispensabilidade ou não da audiência
homologatória do referido instituto, prevista no art. 28-A, § 4º do Código de Processo Penal. Para tanto, será levado em consideração o objetivo da lei ao instituir este
instrumento negocial, assim como alguns dos princípios regentes do processo penal.
PALAVRAS CHAVES: Lei Anticrime; Justiça Consensual; Acordo de Não Persecu-

ção Penal; Audiência de Homologação; Princípio da Instrumentalidade das Formas.
1. INTRODUÇÃO

A Lei Anticrime tratou de incluir no Código de Processo Penal, em seu artigo
28-A, o instituto negocial denominado Acordo de Não Persecução Penal – ANPP. Tal
instrumento não foi criado originalmente pela referida lei, mas já vinha previsto na
Resolução nº 181/2017 do CNMP.
Embora a lei tenha mantido os contornos delineados pela Resolução, existem
algumas mudanças procedimentais previstas na novel legislação, dentre elas a realização de audiência para homologação do acordo.
Tratando-se, contudo, de instrumento negocial no qual o investigado é, em todos as tratativas, assistido por advogado ou defensor público, abre-se margem para
questionar a necessidade da realização de audiência para homologação do acordo, já
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que esta teria, em tese, a provável finalidade de averiguar eventual vício na vontade
do investigado.
Assim, este artigo buscará abordar todos os requisitos, em sentido amplo, do
pacto e as finalidades que justificam a oitiva judicial para chegar a uma conclusão
sobre a validade do acordo de não persecução penal com a sua homologação sem a
realização de uma audiência, tudo sob a ótica negocial (notadamente a presunção de
boa-fé por parte dos negociantes) e dos princípios gerais do Direito, como o da eficiência, celeridade e economia processual.
2. O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) COMO EXPANSÃO DA JUSTIÇA NEGOCIAL PENAL.

Diferentemente da tradicional justiça penal retributiva, onde se busca a aplicação da pena e não há muito espaço para a composição, na justiça penal negocial há a
possibilidade de celebração de acordo entre o órgão detentor do direito de persecução penal e o investigado/acusado3.
Tendo em vista que o modelo de retribuição sempre foi alvo de muitas críticas
no cenário jurídico-penal, a expansão negocial vem ganhando força. São exemplos de
negociação criminal a colaboração premiada e o recente Acordo de Não Persecução
Penal.
A colaboração premiada teve papel de destaque na operação lava jato, tendo
demonstrado significativa eficiência no desenrolar das investigações, principalmente
no que diz respeito à recuperação de dinheiro público desviado em crimes de corrupção, assim como na identificação de agentes delitivos.
Pois bem, inspirado pela noção de que não raro o modelo de justiça negocial é
mais benéfico tanto ao acusado quanto ao sistema judiciário, surgiu recentemente
o Acordo de Não Persecução Penal, inicialmente previsto na Resolução nº 181/2017
do CNMP, e atualmente normatizado no art. 28-A do Código de Processo Penal, com
redação dada pela Lei 13.964/19 (Lei Anticrime).
Ao conceituar o ANPP e traduzir a sua natureza jurídica, leciona Rogério Sanches
Cunha4:
Tomado pelo espírito de justiça consensual, compreende-se
o acordo de não persecução penal como sendo o ajuste obrigacional celebrado entre o órgão de acusação e o investigado (assistido por advogado), devidamente homologado pelo
juiz, no qual o indigitado assume sua responsabilidade, aceitando cumprir, desde logo, condições menos severas do que
a sanção penal aplicável ao fato a ele imputado.

1
Promotor de Justiça junto ao Ministério Público do Estado do Paraná desde 2004.
Mestre em Direito Negocial pela Universidade Estadual de Londrina (UEL).
2
Graduada em direito pela Universidade Norte do Paraná (UNOPAR). Pós-graduada
em Direito e Processo Penal pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Ex-Assessora de
Promotor junto ao MPPR (de outubro de 2015 a janeiro de 2018). Advogada (OAB/PR nº
77.916).

3
MASSON, Cleber. Direito Penal: Parte Geral (arts. 1º a 120) – vol. 1. 13ª Ed. Rio de
Janeiro: Forense/São Paulo: Método, 2019, p. 792/793.
4
CUNHA, Rogério Sanches. Pacote Anticrime: Lei 13.964/19: Comentários às alterações no CP, CPP e LEP. Salvador: Editora Juspodivm, 2020, p. 127.

MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume I

MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume I

29

Verifica-se nesse instituto estreita relação com a segunda velocidade5 do direito
penal, idealizada por Silva Sánchez6, na qual, diante da desnecessidade de aplicação
de penas privativas de liberdade, aplicam-se medidas alternativas que cumprem com
a missão sancionadora, por outro lado, são flexibilizados os procedimentos, visando
com isso garantir maior celeridade processual.
A expansão da justiça negocial através deste novo instituto é inegável, de forma
que é necessário compreender a sua abrangência, para só então avaliar quais elementos lhe são essenciais..
3. PRESSUPOSTOS, REQUISITOS, CONDIÇÕES E EFEITOS DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.

Imperiosa é a diferenciação entre os pressupostos (pré-existentes), as condições
(o conteúdo material do acordo, suas cláusulas) e os seus requisitos.
Os requisitos envolvem circunstâncias externas ao pacto, pretéritas, presentes
ou futuras, todas voltadas a reconhecer sua validade, isto é, para que a avença produza efeitos. Como qualquer negócio jurídico, são requisitos agentes capazes, liberdade
da vontade, objeto lícito, possível ou determinável, forma (prescrita ou não defesa em
lei), como estatuído no artigo 104 do Código Civil.
Por agente capaz, deve-se avaliar a plena capacidade civil do investigado (perfeitamente imputável) e, de outro lado, a investidura do agente do Ministério Público.
Não se pode reconhecer validade à celebração do acordo com alguém com exame de
sanidade mental atestando dificuldade de compreensão (inimputabilidade). Da mesma forma com um indivíduo civilmente interditado pela Justiça (pois se não tem ele
capacidade para celebrar sozinho negócios jurídicos cíveis, com mais razão não poderá os penais). Também não pode propor o benefício quem não se encontre investido
como Promotor de justiça ou Procurador. De outro lado, para que tenha validade,
necessária a anuência (manifestação de vontade) de um Advogado.
Não obstante, a vontade manifestada pelos negociantes deve ser livre, ou seja,
isenta de quaisquer vícios.
Por objeto lícito, não se aceitariam que fossem clausuladas prestações vedadas
pela lei (por vezes criminosas), cruéis, vexatórias ou perpétuas. Também devem ser
determinadas as condições.
Quanto à forma “prescrita ou não defesa em lei”, adianta-se os apontamentos
do próprio Código de Processo Penal, em especial a homologação judicial, de que se
tratará detidamente no tópico seguinte deste estudo. Note-se que esta é condição
imprescindível para a validade do pacto, na qual ele é integrado, pois ao magistrado
cabe indicar a entidade a ser beneficiada com prestações de serviços ou pecuniárias.
Cumpre observar que a homologação é essencial, pouco importando se realizada na audiência específica indicada pela lei (voltada apenas para aferir a voluntarie5
A primeira velocidade seria a tradicional busca pela aplicação da pena privativa de
liberdade, asseguradas todas as garantias processuais. A terceira velocidade mescla a primeira e a segunda, na medida em que busca a aplicação de pena privativa de liberdade, mas se
restringe o procedimento de garantias processuais.
6
SILVA SÁNCHEZ, Jésus-Maria. La Expansión Del Derecho Penal. 2 ed. Espanha: Editora
Civitas. 2001, p. 159-162.
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dade – leia-se ausência de vícios do consentimento – por parte do investigado) ou em
Gabinete. Aliás, se inexistir qualquer indício no sentido, é inexigível ao Juiz agendar o
ato solene (sobretudo diante de pedidos da própria defesa, a maior interessada nesta
cautela). Afinal, presumindo-se a boa-fé dos atuantes no ANPP (como em qualquer
negócio jurídico – artigo 113, caput e parágrafo 1o, III, do Código Civil), seria inexigível qualquer recurso quanto à não realização do ato judicial, seja pela ausência de
sucumbência, como pela possibilidade de trazer ao magistrado eventuais fatos que
justifiquem a revisão da posição ou do próprio pactuado! Mesmo sem ela, mas desde
que advinda a homologação (integradora), o acordo passa a produzir efeitos. Acaso
um interessado viesse a questionar a sua validade apenas pela ausência de tal providência, manifestaria desinteresse em cumprir com ele (um distrato), cujo efeito seria
o mesmo de uma “anulação”: o oferecimento da a ação penal.
Para se aplicar o ANPP, é necessária a reunião de algumas premissas (os seus
pressupostos) constantes do caput do artigo 28-A do Código de Processo Penal e, a
contrario senso, de seu §2º. Podemos dividi-las em pressupostos objetivos, quando
relacionados ao fato alvo da investigação, e subjetivos, quanto voltados a predicados
ou posturas do sujeito investigado.
São, então, pressupostos objetivos do instituto: 1) envolver infração penal sem
violência ou grave ameaça; 2) cuja pena mínima não supere 04 (quatro) anos; 3) não
se tratar de crime praticado no âmbito de violência doméstica ou familiar, contra a
mulher por razões da condição de sexo feminino; e, 4) não ser cabível transação penal
(princípio da especialidade).
São os seus 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.
Aqui deve-se fazer outro alerta. A confissão é um pressuposto (alheio, externo),
não uma condição fixada no pacto (logo, clausulada).
Se a confissão fosse uma condição, no caso de descumprimento do pacto, como
efeito prático, levantar-se-ia a discussão de se ela poderia ser usada em desfavor de
quem a fez no processo criminal decorrente. Mas evidentemente ela é um pressuposto, tal qual são os antecedentes favoráveis ou a inexistência de outros benefícios
similares já aceitos.
Em outras palavras, o acordo deve ser proposto por causa da confissão e não
esta exarada por conta daquele. Este último entendimento estimularia confissões parciais, qualificadas ou mesmo falsas, ainda que externadas com contornos de circunstanciada!
Ela (confissão) é um dos elementos pretéritos indicadores (ao lado dos antecedentes) de que a realização de um negócio jurídico-penal com seu autor é “necessário
e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.
Deve-se pressupor, por isso, que a confissão externada seja sincera, verdadeira.
Objetivamente isto se torna perceptível quando em sintonia com os demais elementos da investigação.
No caso de se perceber, pelas circunstâncias do próprio fato, que ela é uma mera
estratégia de acobertamento de eventuais coautores ou partícipes, ou mesmo uma
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forma de “saciar” os agentes responsáveis pela persecução, interrompendo diligências que pudessem descobrir outros delitos, o acordo deve ser negado (externando-se
este fundamento)7.
Reunidas aquelas premissas (requisitos de validade e pressupostos), abre-se a
negociação e a celebração do acordo, onde podem ser estipuladas as seguintes condições, alternativas ou acumuladas: 1) reparar o dano ou restituir a coisa à vítima imediata (Salvo impossibilidade demonstrada); 2) renunciar aos bens e produtos do crime, assim como seus instrumentos; 3) prestar serviço à comunidade ou a entidades
públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de
um a dois terços; 4) pagar prestação pecuniária a entidade pública ou de interesse
social; ou, 5) cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada.
Note-se que, esta última condição, aliada à liberdade prevista pelo legislador na
fixação de qualquer delas na forma cumulada ou alternada, dá grande elasticidade
aos termos do acordo, permitindo adaptação às imprevisíveis realidades de todos os
cantos do território nacional.
Uma vez celebrado e submetido à homologação judicial, o ANPP gera alguns
efeitos. Estes não compõem o negócio jurídico e nem poderiam, por envolverem imposições legais estão fora da autonomia da vontade das partes. São, portanto, externos ao acordo e ditados pela lei.
Uma das imediatas consequências é de que a prescrição punitiva (e a investigação) fica suspensa (artigo 116, III, do Código Penal). Havendo necessidade de fiscalização periódica do cumprimento das cláusulas, o Ministério Público propõe uma
execução judicial da avença.
Enfim, no caso de cumprimento do estipulado, extingue-se a punibilidade do
fato, ao passo que o descumprimento gera a retomada do prazo prescricional e o
oferecimento da ação penal.
Por conta destas consequências ou efeitos (suspensão do prazo prescricional
pela celebração e extinção da punibilidade pelo cumprimento), reconhece-se ao novo
instituto uma forte carga penal, de forma que poderá retroagir a casos pretéritos,
desde que não sepultados pela coisa julgada! A Jurisprudência não tardará em se posicionar neste sentido, similarmente ao ocorrido na Transação Penal e na Suspensão
Condicional do Processo.
4. A AUDIÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. OBJETIVOS DA SUA CRIAÇÃO. MERO INSTRUMENTO PARA O ATO HOMOLOGATÓRIO OU REQUISITO PARA A VALIDADE?

Em que pese o instituto do Acordo de Não Persecução Penal encontrar-se sob
intenso estudo, consolidando-se os entendimentos a seu respeito, como é natural,
há certo deslumbramento quanto às suas motivações, repetindo-se as justificativas
7
Por exemplo, quando determinado fato dificilmente possa ser cometido por apenas
um agente (seja por menções de testemunhas ou pela complexidade dos fatos que a envolvem), a singular assunção da responsabilidade não pode ser adjetivada como “circunstanciada”, devendo ser negado o benefício a quem a fez por evidências de acobertamento de
outros agentes.

32

MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume I

apresentadas de forma generalizada por seus idealizadores através da mídia ou nas
mensagens propositivas da lei (desonerar a Justiça de casos de pouco relevo).
Como se vê, dentre os objetivos que levaram à criação do instituto estão a economia e celeridade processual, ao passo que ao se retirar a persecução penal desses
delitos, abre-se espaço para maior agilidade na investigação e perseguição dos crimes
de maior gravidade.
Conforme adverte Guilherme de Souza Nucci8:
A Justiça brasileira, de um modo geral, ainda padece de lentidão e burocracia, embora já exista preceito constitucional expresso, homenageando a economia processual: ‘A todos, no
âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade
de sua tramitação (art. 5º, LXXVIII, CF).
É notório também que algumas das reais motivações legislativas podem não ser
tão nobres como costumam ser anunciadas ou, apesar de assim idealizadas, mostrarem-se prejudiciais na prática forense.
Pode-se especular que a ampliação do ANPP em relação ao inicialmente proposto pelo Conselho Nacional do Ministério Público objetivamente a todo delito com
pena mínima de até quatro anos, desde que sem violência ou ameaça à pessoa, desconsiderando eventual hediondez ou o montante do prejuízo aos cofres públicos (alcançando praticamente todos os delitos de “colarinho branco” como os de corrupção,
tráfico de influências, delitos licitatórios, etc.), visou abarcar as hipóteses em que a
colaboração premiada mostrava-se muito exitosa e geradora de sucessivos negócios
jurídicos similares, com um efeito cascata que, não raro, atingia autoridades de todos
os Poderes da Federação. Houvesse o instituto do ANPP há mais de uma década, talvez não houvesse a expansão que conhecemos da célebre “Operação Lava Jato”!
Sabe-se, aliás, que foi a mencionada operação que impulsionou o pacote anticrime (e suas alterações), fonte legislativa do Juiz de Garantias, bem como do ANPP e da
sua respectiva audiência de homologação judicial.
Assim como a instituição do Juiz de Garantias, a exigência de uma audiência de
homologação judicial do ANPP reflete a desconfiança do legislador quanto às autoridades públicas incumbidas da investigação criminal.
Neste contexto, suspeita-se que o ato previsto no artigo 28, parágrafo 4º do
CPP, revestiu-se da mesma inspiração que as Audiências de Custódia: verificar junto
ao indivíduo apontado como responsável por algum ilícito eventual irregularidade na
postura da autoridade que assim desvendou. Pretender-se-ia, com esta providência,
averiguar se o membro do Ministério Público, de alguma forma, atuou contra a liberdade de manifestação do investigado, ao propor-lhe o acordo. Tanto que, pela doutri-
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NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Processual Penal. 17 ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2020, p. 1.012.
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na910 e com base na letra da lei, o promotor/procurador não poderia estar presente na
audiência, sob pena de inibir a livre manifestação do investigado.
Ora, essa interpretação confronta com os princípios da presunção de legitimidade e veracidade naturalmente reconhecidos aos agentes incumbidos da repressão à
criminalidade, como fruto da confiança neles depositada pelo Estado e derivada das
previsões constitucionais e largamente reconhecida pela jurisprudência. Ao contrário
da decorrência natural de toda presunção (que inverte o ônus da prova), a lei exige
para homologar o ANPP a demonstração de que o membro do Ministério Público não
teria descumprido sua missão constitucional com a oitiva daquele confessamente autor de um delito?
A perplexidade que decorre dessa “finalidade” pode ser ilustrada pela curiosa
hipótese de o investigado residir em outra comarca, diversa daquele em que ocorreu
a consumação do crime. A oferta e celebração do acordo será deprecada ao seu domicílio, lhe sendo transmitida por um agente ministerial diverso do responsável pela
persecução. Nesta situação, quem seria alvo da audiência de homologação? O Promotor Natural que sequer teve contato físico com o investigado ou o deprecado, que
apenas cumpre o ato que lhe foi confiado, sem alterações no seu conteúdo, mas que
eventualmente manteve contato físico com o interessado? E mais, quem seria o juiz
responsável por esta providência (o Juiz natural da persecução penal ou aquele que se
encontra na comarca de domicílio do investigado e onde ele manifestou seu aceite)?
Um juiz diverso do naturalmente competente para a ação penal (leia-se persecução
penal em juízo) poderia suprir e aperfeiçoar o pactuado?
Para se tentar responder esses questionamentos, é necessário investigar qual o
real objetivo da audiência de homologação. Ela pode ser interpretada como uma forma de se averiguar a ausência de vícios da vontade na confissão realizada, no aceite
ao pacto ou, ainda, como uma oportunidade de retratação do negócio.
Ora, se a confissão é um pressuposto (deve acontecer antes do pacto e para dar
a abertura a ele), não se questionaria neste ato homologatório a respeito dela, mas
talvez sobre a livre aceitação das condições impostas no acordo.
Se a intenção fosse questionar a respeito da confissão, sendo esta pressuposto
do pacto (pretérito), poderia ser externado a qualquer instante antes da celebração,
diretamente ou através do defensor! Inclusive porque, certamente, a maioria dos casos de cabimento do ANPP dependerá da análise prévia da postura do investigado em
seu interrogatório policial (confissão simples. pormenorizada ou direito ao silêncio).
Eventualmente, poder-se-ia aperfeiçoar essa admissão para atingir a qualificação “circunstanciada” exigida pela lei em momento posterior (junto ao Ministério Público
ou em diligências da defesa, por exemplo), mas isto é extraordinário e sequer está
cogitado na lei. O momento ordinário para isto pela legislação penal vigente seria na
oitiva policial. Contra isto, poderia o indiciado acessar até a corregedoria da Polícia.
De outro lado, se o fim for manifestar constrangimento à liberdade de contratar,
isto pode ser trazido ao conhecimento do Juiz a qualquer momento, via peça simples,
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antes ou depois da homologação. O efeito seria o mesmo do descumprimento, ou
seja, de pouca ou nenhuma utilidade!
Quanto a isso, acresça-se que, se para a celebração do acordo exige-se a presença (e a anuência) de um advogado, dever-se-ia presumir que este profissional atuaria
no benefício do seu cliente, de forma que não toleraria constrangimentos a ele. Acaso
a lei institua qualquer desconfiança em relação ao Ministério Público, não poderia
fazer o mesmo em relação à Advocacia, necessariamente presente em todos os momentos (da proposta, negociação e aceitação).
Ora, então poder-se-ia acreditar que a audiência seria uma oportunidade de o
acusado se retratar, uma audiência de desistência do ANPP, tal como ocorreria com
as retratações de representações das vítimas de violência doméstica (artigo 16 da Lei
11.343/06)? Entretanto, isto também poderia ser informado ao magistrado de forma
livre, mesmo depois da homologação e até por intermédio de seu defensor. O efeito
da desistência seria o mesmo do descumprimento (oferecimento da ação penal), não
justificando o ato solene11.
Acaso o investigado venha alegar ausência da audiência de homologação para
invalidar o acordo e obter uma renegociação de seu conteúdo, isto pode ser entendido como má-fé, já que se apega em formalismo que ele próprio e sua defesa não se
importaram anteriormente, quando podiam renegociar administrativamente alguma
alteração (desde que baseada em situação nova imprevista – as áleas).
Logo, não se encontra uma resposta precisa sobre qual a finalidade dessa audiência. Pelo contrário, surgiram-se várias outras questões. Se a criação do ANPP se
fundou em retirar do Judiciário casos de pouco relevo, por qual razão ele ficaria assoberbado com mais esse ato burocrático?
Conclui-se, portanto, que na ausência de um objetivo ou utilidade clara, a audiência voltada à homologação do acordo de não persecução penal pode ser compreendida como um mero instrumento do ato judicial homologatório, portanto dispensável
na inexistência de indícios ou manifestação que justifique discordância de seu conteúdo ou suspeita de vontade viciada pelo interessado (princípio da instrumentalidade
das formas e da Ausência de Prejuízo à defesa).
Nesse sentido, lecionam Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar12:
[...] o CPP seguiu a orientação da instrumentalidade das formas, buscando sempre prestigiar a conservação dos atos processuais, de molde que não haverá nulidade se o ato atingiu
seu fim, bem como se não houve prejuízo para a parte interessada, nem alegação oportuna.

9
LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 8ª ed. rev. ampl.
e atual. Salvador: Editora Juspodivm, 2020, p. 285.
10
CUNHA, Rogério Sanches. Pacote Anticrime: Lei 13.964/19: Comentários às alterações no CP, CPP e LEP. Salvador: Editora Juspodivm, 2020, p. 136.
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Acaso o investigado venha alegar ausência da audiência de homologação para invalidar o acordo e obter uma renegociação de seu conteúdo, isto pode ser entendido como
má-fé, já que se apega em formalismo que ele próprio e sua defesa não se importaram anteriormente, quando podiam renegociar administrativamente alguma alteração (desde que
baseada em situação nova imprevista – as áleas).
12
TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 11.
ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.462.
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Em outras palavras, não se exige uma homologação (a prestação jurisdicional)
na audiência. A lei pretende que o Juiz das Garantias fiscalize a negociação e aquele
ato judicial seria uma forma de subsidiar a sua decisão. Nada impede que a solenidade seja realizada, com oitiva do investigado e seu defensor, mas o juiz entenda por
homologar em Gabinete.
Para ilustrar essa separação, basta pensarmos no caso de uma Carta Precatória. O crime foi cometido em comarca diversa da de domicílio do investigado. A negociação certamente será alvo de encaminhamentos entre os agentes do Ministério
Público, todavia, a análise do cabimento do benefício, das condições, a minuta e o
pedido de homologação judicial são da responsabilidade do membro do Parquet com
atribuição na Comarca competente para apurar o crime (Promotor Natural) perante
este mesmo Juízo. Afinal, seria inconcebível que outro magistrado diverso do responsável pela persecução penal invadisse a competência deste (Juiz Natural da Causa). O
magistrado competente, então, poderá deprecar a oitiva do interessado e de seu defensor para o juízo da Comarca de sua residência e, após cumprido o ato, ela regressaria para o deprecante decidir a respeito da homologação, suspendendo-se o prazo
prescricional e o andamento da investigação que o gerou (tudo sob sua jurisdição).
Depois, novamente, poderia deprecar a execução fruto do acordo acaso impossível
cumprir à distância (já que uma prestação pecuniária imediata dispensaria as remessas).
Esse exemplo revela a necessária separação do ato procedimental da audiência
da decisão meritória de homologação! Também mostra a utilidade dessa cisão e da
dispensabilidade daquele instrumento. O Juiz competente para a persecução pode vir
a compreender desinteressante o burocrático encaminhamento de Cartas Precatórias
para aferir a voluntariedade de um acordo em que houve evidências de participação
ativa da defesa neste ou atendendo a um pedido dela própria de dispensa.
Em suma, o imprescindível é o ato homologatório, que supre e aperfeiçoa a
avença, tornando possível sua execução (como título judicial) e indicando a entidade
beneficiada pelos serviços ou pecúnia. Tal providência poderá ocorrer em audiência solene, ou, constatada sua desnecessidade, mediante simples decisão nos autos.
Disto decorre que, sendo negado pelo magistrado a homologação judicial, cabível
recurso pelo Ministério Público, defesa ou investigado (no caso o Recurso em Sentido
Estrito, artigo 581, XXV, do Código de Processo Penal.
Na hipótese de ocorrer a homologação, mas se dispensar fundamentadamente
a audiência judicial, não poderia ocorrer a impugnação recursal por ausência de sucumbência/interesse recursal, este voltado ao mérito da postura judicial e não simplesmente contra o seu instrumento. Acaso a defesa recorresse para que a audiência
fosse realizada, certamente seria para argumentar contra a homologação, cujo efeito
seria igual ao peticionamento nos autos fundamentando o desinteresse.
5. CONCLUSÕES

De outro norte, parece evidente que as disposições do Código de Processo Penal, inclusive em relação ao ANPP, devem ser interpretadas de maneira sistêmica, sem
se olvidar de outros diplomas como o Código Civil, o Código de Processo Civil e a Lei
de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, afora a Constituição Federal. Especial
atenção deve se ter ao princípio da instrumentalidade das formas, de modo que, atingindo a sua finalidade. o ato deve ser preservado (leia-se, não há nulidade se do ato
não resultou prejuízo para as partes).
Portanto, mostra-se possível a dispensa da audiência prevista no §4º, do art.
28-A do Código de Processo Penal se o pacto se mostrar adequado e nenhuma insurgência por parte do investigado e sua defesa (esvaziando-se seu objetivo).
Ora, obrigar o investigado e seu defensor a participar de audiência para homologação de acordo do qual já há evidências de voluntariedade, além de violar as presunções da boa-fé, desprestigia a advocacia que participou de todas suas fases, além
de manifestamente contraproducente, indo de encontro com as principais finalidades
do instituto, que é desonerar o sistema judicial-penal.
Certamente, se houver interesse da defesa no ato solene não há impedimento,
contudo, não se pode presumir ser ele imprescindível para a homologação do acordo,
que deveras é instituto benéfico ao investigado.
Logo, a homologação judicial é imprescindível, não a audiência, que deve ser
compreendida como uma modalidade pela qual aquela pode se manifestar.
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O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sem dúvidas, é um instituto de grande relevância no âmbito da justiça negocial penal. Ocorre que, diante de sua recente
normatização não há ainda consolidação interpretativa, seja doutrinária, seja jurisprudencial acerca das peculiaridades procedimentais a ele inerentes.
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RESUMO

Este artigo objetiva-se a apresentar técnicas de engenharia social usadas para
comprometer a segurança ou obter informações sigilosas. Conforme o investimento
cresce em segurança menores são as vulnerabilidades de um sistema, assim os hackers passam a explorar outro tipo de fragilidade, o fator humano. Eles apostam no fato
das pessoas não terem discernimento do valor que as informações de seu conhecimento têm e não se preocupam ou não sabem protegê-las. Com isso os criminosos
vêm se aprimorando em utilizar técnicas menos tecnológicas e mais persuasivas. Entender como pensam esses criminosos e demonstrar quais são os mais efetivos métodos utilizados são essenciais para mitigar riscos, identificar ataques bem-sucedidos e
atenuar danos provocados. Detectar uma tentativa de ataque de engenharia social é
um grande desafio, no entanto, um conjunto de tecnologias e treinamento contínuo
podem fornecer aos usuários o conhecimento necessário para prevenir, reconhecer e
responder a esse tipo de ameaça.

De nada adianta configurar um sistema de detecção de intrusão para barrar ataques externos e um Firewall cheio de
regras se uma pessoa de dentro da empresa for influenciada
a entregar seu login e senha do sistema, comprometendo, assim, a segurança das informações da empresa (STEINBACH,
2017, pág.87).
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Com base nessas definições podemos entender a engenharia social como uma
estratégia de enganar pessoas convencendo-as a fornecerem dados confidenciais ou
manipulando-as para que executem ações que possibilitem o acesso às informações
sigilosas, sejam elas pessoais ou corporativas, ou aos sistemas restritos de uma corporação, explorando as vulnerabilidades humanas ao invés das vulnerabilidades técnicas para atingir seu objetivo.
No decorrer dos anos a segurança da informação tem tomado contornos crescentes da importância que tem. Identicamente, o avanço das tecnologias computacionais e de telecomunicação tem tornado a informação um dos bens mais valiosos
para as organizações. Segundo Ferreira (2003) “a informação é um ativo que, como
qualquer outro ativo importante, tem um valor para a organização e, consequentemente, necessita ser adequadamente protegida”.
“O valor da informação vai além das palavras escritas, números e imagens: conhecimento, conceitos, ideias e marcas são exemplos de formas intangíveis da informação” (ABNT, 2013). Por consequência, cada vez mais empresas, instituições e
órgãos têm deixado de enxergar a segurança da informação como uma despesa e
vêm tratando-a como um investimento, dados tamanhos prejuízos, por muitas vezes
irreparáveis, que podem ocorrer se a preocupação com a segurança for subestimada.
Entretanto, este tipo de investimento, que visa minimizar os riscos ligados ao uso dos
computadores, ainda vem deixando uma enorme lacuna na tentativa de atingir um
padrão desejável. Normalmente o foco é concentrado em infraestrutura, hardwares,
softwares de segurança e treinamento de profissionais da área de TI e com essa postura peca em um ponto de extrema importância: a doutrinação dos usuários, normalmente o elo mais fraco em um modelo de segurança computacional. Isso em razão de
que, apesar da proteção concentrar-se em medidas defensivas técnicas, na maioria
dos casos, a segurança da informação está relacionada às pessoas e sua fragilidade.
Da mesma forma, a sociedade tem se tornado cada vez mais dependente de ser-
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rabilidades. Análise forense.
1 INTRODUÇÃO

O termo engenharia social passou a ser mais conhecido a partir da década de
1990, através das ações de um dos mais famosos hackers do mundo, Kevin David Mitnick. Ele começou muito jovem a praticar pequenos delitos e, assim, passou a obter
pequenas vantagens até a sua prisão anos mais tardes, quando foi acusado de vários
crimes relacionados à invasão de computadores e sistemas de comunicações utilizando, essencialmente, técnicas de engenharia social.
Hoje atuando como consultor de segurança e considerado um dos autores mais
renomados no assunto, Mitnick (2003) retrata a engenharia social como uma habilidade em usar a influência e a persuasão para enganar as pessoas, de forma a convencê-las de que o engenheiro social é alguém que ele não é, ou de manipulá-las
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para realizar uma ação que normalmente não fariam. Com isso, o engenheiro social
aproveita-se da fragilidade humana para obter informações sensíveis com ou sem o
uso da tecnologia. Da mesma forma Mann (2011, pág.302) ratifica a visão de Mitnick
(2003) no sentido de que “os ataques de engenharia social podem envolver requisitos
técnicos complexos ou nenhuma tecnologia”. De fato, assim como Mitnick, muitos
dos hackers mais famosos tiveram notoriedade ao utilizar técnicas de invasão sem
a efetiva exploração de falhas de sistemas. Já Melo (2006, pág.14) entende a engenharia social como a aplicação de uma técnica ilícita comumente utilizada por criminosos para adquirir informações vitais no desenvolvimento de um ataque posterior,
enquanto Steinbach ressalta:

39

40

viços que são fundamentados nos computadores e nas redes de comunicação, seja no
aspecto profissional, seja no pessoal. Com grande parte das vidas das pessoas se passando no ciberespaço os ataques de engenharia social não estão apenas se tornando
mais comuns, mas também estão ficando cada vez mais sofisticados.
De forma a exemplificar, a algum tempo atrás o número de fraudes relacionadas
a clonagem de cartões de crédito era um grande problema para compradores, lojistas
e as administradoras desses cartões. Os números de estornos solicitados pelos compradores ocasionavam um grande prejuízo a compradores e empreendedores. Para
realizar essa clonagem os golpistas precisavam estar de posse do cartão e possuir um
dispositivo não tão avançado, mas já tecnológico, que era capaz de realizar a clonagem dos dados da tarjeta magnética. O fato deste modelo necessitar da assinatura na
sua utilização em nada melhorava a segurança já que, em posse do cartão clonado, o
golpista poderia colocar sua própria assinatura como real proprietário do cartão. Na
busca por uma solução contra a fragilidade deste modelo passou a ser adotada a tecnologia de chip e senha. Essa mudança provocou um decréscimo vertiginoso no número de fraudes, mas não impediu que elas continuassem acontecendo. Entretanto,
dessa vez, os golpistas precisavam de um dispositivo com mais tecnologia, precisavam
adquirir chips virgens, talvez contar com auxílio de alguém infiltrado nas administradoras para ter acesso a esses recursos e, ainda, de uma oportunidade de ter o cartão
da vítima nas mãos. Praticar esse tipo de fraude se tornou mais trabalhoso, mais custoso e, consequentemente, mais arriscado. Portanto, os ganhos precisavam ser muito
altos para compensar todo o risco. Mas e se ao invés de todo esse trabalho o golpista,
simplesmente, solicitasse dados como o número do cartão, código de verificação e
senha e o proprietário os fornecesse de vontade própria? Parece improvável, mas obviamente ele o estaria fazendo sem o discernimento de que estava sendo ludibriado,
provavelmente preenchendo um formulário falso durante uma compra online ou em
um contato telefônico onde, do outro lado, alguém se passa por um atendente da
operadora de seu cartão. Esse seria o típico modus operandi de um engenheiro social.
Afinal de contas, segundo perspectiva de MANN (2011) “estas técnicas são justamente projetadas para evitar as onerosas medidas defensivas de segurança, o que elas
fazem frequentemente com surpreendente facilidade”.
Segundo Frumento (2018) estima-se que apenas 3% dos ataques realizados atualmente buscam explorar falhas de sistemas. Os outros 97% tem como fundamento
a utilização direta da engenharia social, seja através da interação com os usuários,
seja como técnica de coleta de informações vitais para o desenvolvimento de outros
tipos de ataques no intuito de atingir alvos mais significativos. Frumento (2018) ainda
conclui que sem o fator humano mais de 90% dos ataques bem-sucedidos nem teriam
sido lançados.
Com os hackers planejando métodos cada vez mais inteligentes para enganar
funcionários e indivíduos na entrega de dados valiosos, as empresas e os indivíduos
precisam usar o devido empenho em um esforço para ficar sempre dois passos à frente desses criminosos cibernéticos. Afinal, como se defender de algo do qual não se
tem o conhecimento de sua existência?
Além disso, com base nas estatísticas dos últimos anos, Cybint (2018) calcula
que o prejuízo com o roubo de informações ultrapassará a casa dos 2 trilhões de dólares em 2019. Afinal de contas, uma tentativa de ataque utilizando alguma das técnicas

de engenharia social é realizada a cada 39 segundos no mundo (CYBINT, 2018). Isso
porque ela é frequentemente bem-sucedida e extremamente frustrante para o defensor por não poder ser prevenida apenas com uso da tecnologia.
Não fosse o suficiente, essas estatísticas ainda trazem à tona outros tipos de
problemas igualmente alarmantes. Ao se investigar a origem de um ataque, como
determinar se o usuário do dispositivo que originou o ataque é o real autor do crime,
um cúmplice do criminoso ou apenas mais uma vítima de um engenheiro social? Ao
se buscar a brecha que garantiu o sucesso do ataque, como identificar um acesso legítimo realizado por um usuário ilegítimo?
O objetivo geral deste artigo é apresentar a engenharia social, entender como
pensam os engenheiros sociais e descrever quais são os principais e mais efetivos
métodos utilizados. Já os objetivos específicos consistem em demonstrar algumas
contramedidas para prevenir estes tipos de ataques e analisar os cuidados a serem
adotados na análise forense de crimes que tenham sido originados ou idealizados
utilizando-se dessas técnicas.
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2 TRAÇANDO O PERFIL

O desconhecimento sobre a existência da engenharia social e sobre os prejuízos
que ela pode provocar fazem das pessoas alvos fáceis, por isso é de suma importância
entender como pensa um engenheiro social. Independente se a atuação é promover
meios de defesa ou proceder uma investigação forense, conhecer o perfil de uma pessoa que utiliza a engenharia social para obter vantagens é essencial para traçar metas
e desenvolver técnicas de contramedidas. Segundo Mitnick (2003, pág.6) “a mente do
hacker é orientada para encontrar maneiras de burlar as poderosas salvaguardas da
tecnologia de segurança. E em muitos casos, eles fazem isso visando às pessoas que
usam a tecnologia”.
O engenheiro social possui um perfil eloquente, agradável, desenvolto e seu
propósito principal é persuadir uma vítima a disponibilizar informações que de alguma forma lhe tragam vantagens, normalmente financeiras, ou que abram uma brecha
para um acesso não autorizado em um sistema ou uma empresa, muito provavelmente utilizando as credenciais dessa vítima. Assim o engenheiro social é frequentemente
exitoso porque a vítima usualmente não tem o discernimento de que suas ações são
perigosas e que podem comprometer tanto suas informações pessoais quanto a segurança de sua empresa.
Na maioria dos casos, os engenheiros sociais bem-sucedidos
têm uma habilidade muito boa em lidar com as pessoas. Eles
são charmosos, educados e agradam facilmente — os traços
sociais necessários para estabelecer a afinidade e confiança.
Um engenheiro social experiente pode ter acesso a praticamente qualquer informaçâo-alvo usando as estratégias e táticas da sua habilidade (MITNICK, 2003, pág.6-7).
Steinbach (2017, pág.88) ainda adverte que “a engenharia social explora a vai-
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dade das pessoas, suas fraquezas e emoções, e, nesse sentido, poderíamos inclusive
afirmar que é possível manipular a mente das pessoas influenciando-as a fazer ou
pensar conforme queremos”. Assim, esse tipo de criminoso costuma se aproveitar de
sentimentos como o medo, a esperança e a ganância para atingirem seus objetivos.
De fato, no que se refere às vítimas, são vários os comportamentos vulneráveis a
esses tipos de investidas. Contudo a natureza humana da confiança e, na maioria dos
casos, o simples senso de ajuda, isto é, a obrigação moral de ajudar alguém são, sem
dúvidas, a base de qualquer ataque de engenharia social.
Ademais, o sentimento do medo é explorado através do receio de perdas ou da
ameaça de sofrer uma penalidade em caso de não atendimento de uma solicitação.
Basta cogitar a hipótese do cancelamento de um serviço, a inclusão em uma lista de
negativados ou a possibilidade de destituição de um cargo e muito provavelmente o
criminoso atingirá seu objetivo. Não obstante, uma oferta de serviço diferenciado e a
oportunidade de uma promoção ou cargo superior, por exemplo, valem-se do sentimento de esperança para, igualmente, iludir os alvos.
A ganância é outro fator bem comum que leva as pessoas a se tornarem vítimas.
A oferta de algo muito vantajoso em troca de nada, por mais absurda que pareça,
sempre é uma forma de exploração em potencial.
Do mesmo modo eles podem se aproveitar de momentos específicos que a vítima esteja passando. Alguma dificuldade financeira, problemas de saúde, descontentamento com o chefe, com a ocupação ou com o ambiente de trabalho são alguns
exemplos de situações que deixam as pessoas mais suscetíveis a esses tipos de ataque. E eles não hesitariam em se aproveitar dessas circunstâncias pois, afinal, nenhuma pessoa e nenhuma informação estão fora dos limites para um criminoso.
Atualmente, a exposição excessiva a que as pessoas se submetem em algumas
redes sociais também propiciam grandes oportunidades para um engenheiro social.
Sites como Facebook e LinkedIn compartilham informações pessoais e profissionais
de extrema relevância. Neles as pessoas costumam dividir suas preferências, suas atividades e até suas frustrações. Não é incomum vê-las queixando-se de suas empresas
e de seus superiores, publicando dados de estrutura, organização de funcionários,
finanças e muitas outras informações corporativas valiosas para um engenheiro social
que, se forem usadas corretamente, podem facilitar uma invasão naquela empresa.
Este é o primeiro passo para desenvolver um relacionamento de confiança e coletar
informações vitais através da interação direta com esses indivíduos, através de técnicas de computador ou até mesmo através de aplicativos em dispositivos móveis.
Dentre muitos cenários, as pessoas que trabalham com informações confidenciais ou que são colocadas em posições de confiança costumam ser sempre as mais
visadas, principalmente se o conhecimento tecnológico não link é o forte delas. O
que não implica que pessoas sem esse perfil não sejam alvos. Embora um usuário
experiente no que diz respeito à segurança não venha, por exemplo, clicar em links
de e-mails que não sejam de uma origem conﬁável, pois ele teria o discernimento de
veriﬁcar o local apontado pelo antes de clicá-lo, nem todos os usuários são tão experientes assim, e até mesmo esses nem sempre podem estar prestando atenção.
Outras ocupações que estão entre as mais passíveis de sofrerem investidas dos
engenheiros sociais são os técnicos de suporte, administradores de sistema e funcionários que prestam serviço de atendimento, justamente porque é inerente a esses

Os hackers que se utilizam de técnicas de engenharia social nada mais são do
que estelionatários e fraudadores. No entanto, a opção por esses métodos têm o
objetivo de ganhar acesso legítimo aos dados através de informações adquiridas e
credenciais roubadas de pessoas autorizadas. Por não envolver procedimentos tecnológicos, o reconhecimento pelas ferramentas de segurança é improvável, o que a
torna uma das maiores ameaças para a segurança.
As táticas utilizadas são as mais diversas. Elas vão desde persuadir um funcionário a fornecer informações reservadas até manipular usuários a abrir anexos infectados, clicar em links que redirecionam para páginas falsas ou até convencer a instalar
softwares infectados com malwares.
Normalmente, o primeiro passo de um engenheiro social para elaborar seu plano de ataque consiste na coleta de informações sobre o alvo. “Na fase de coleta de
informações o invasor começa a interagir com os sistemas-alvo, conhecendo o máximo que podem sobre eles, sem atacá-los de forma ativa” (WEIDMAN, 2014, pág.154).
E para obter sucesso o hacker conta com diversos mecanismos, tecnológicos ou não,
para atingir seu objetivo. Dessa forma, costuma-se dividir os métodos utilizados em
dois tipos bases de ataque: baseados no ser humano e baseados em computador. No
primeiro a interação acontece pessoalmente, ou seja, o atacante entra em contato direto com a vítima para adquirir a informação desejada através do uso da psicologia. Já
no segundo tipo o criminoso utiliza-se de recursos computacionais e softwares, sem o
contato direto, obtendo a informação através do uso da tecnologia.
Dentre os métodos baseados em computador mais comuns utilizados pelos hackers, o phishing é, sem dúvidas, o mais utilizado por ser extremamente eficaz. Esse
método é responsável por quase 95% de todos os ataques reportados (Seals, 2017).
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cargos prestar o devido auxílio às solicitações feitas por um usuário em dificuldade.
As abordagens podem ser as mais variadas. O engenheiro social pode se passar por
um usuário legítimo, interpretando alguém em posição de liderança ou de autoridade
dentro de uma empresa, solicitando a “recuperação” de uma senha esquecida, submetendo o funcionário a uma carga de estresse adicional se ele dificultar ou se recusar a atender à solicitação de seu “superior”. Em circunstância similar, as solicitações
podem partir de um suposto cliente diferenciado e muito valioso para uma empresa
que, se demonstrar insatisfação com o atendimento, pode alegar trocar pelos serviços
de outra empresa, alegar processar ou provocar qualquer outra situação que acarretaria elevado prejuízo financeiro.
Outra abordagem que tem se tornado cada vez mais comum é quando o criminoso se faz passar, por exemplo, por um operador de suporte técnico, um gerente
de agência bancária ou funcionário de outra instituição entrando em contato com
um cliente para “confirmar” algumas informações. Esse tipo de interpelação também
pode ser efetivada sem o contato direto, através do envio de e-mails falsos que pareçam ter sido encaminhados por um executivo ou gerente de TI, no caso de alvos
internos de uma empresa específica, ou que pareçam remetidos por um banco, uma
companhia prestadora de serviços ou por órgãos como o Departamento de Trânsito e
a Receita Federal.
3 TÉCNICAS DE ATAQUE
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Ele consiste no envio de e-mails ilegítimos que simulam proceder de fontes confiáveis
no intuito de obter as informações pessoais ou da conta do usuário. Estima-se que
294 bilhões de e-mails sejam enviados por dia no mundo, onde 90% deles são spam
ou contém malwares como anexos. Apesar dos e-mails serem o recurso mais utilizado
na execução da técnica de phishing, outro artifício bastante comum é a utilização de
falsos pop-ups. Eles consistem naquelas janelas que subitamente aparecem para o
usuário enquanto ele navega na Internet solicitando informações de login e senha ou
redirecionando-o para outras páginas que imitam sites confiáveis. Normalmente eles
clonam as páginas iniciais de bancos e quaisquer outros sites muito visitados como
Facebook, Twitter e Netflix, com o intuito de induzir os usuários a digitarem suas informações pessoais e de suas contas.
Embora alguns e-mails de phishing sejam mais fáceis de identificar, muitos deles
são extremamente convincentes, simulando contatos de bancos, administradoras de
cartões de créditos, operadoras de telefonia, algum conhecido da lista de contatos
pessoais e, em alguns casos, comunicados da própria empresa instruindo seus funcionários a realizarem a instalação de um novo software de segurança corporativa, por
exemplo.
Com o propósito de tentar tornar essas mensagens mais autênticas, os hackers
utilizam uma variação deste método de “ataque social” denominada spear phishing.
Em contraste a um ataque normal de phishing, onde os atacantes enviam milhares
de mensagens genéricas para endereços de e-mails aleatórios na esperança de “pescar” uma vítima, o chamado spear phishing utiliza informações coletadas do alvo no
intuito de personalizar a mensagem do correio eletrônico. Dessa forma, o conteúdo
da mensagem enviada é customizado para pessoas específicas de uma determinada
organização ou para um grupo seleto de pessoas. Com isso, o criminoso consegue
alcançar taxas muito mais altas de sucesso se comparadas aos ataques regulares de
phishing, pois as mensagens recebidas pelos alvos se tornam notoriamente mais verossímeis.
Outras duas variações, que praticamente adotam a mesma estratégia para ludibriar um indivíduo, são conhecidas como vishing e smishing. No vishing, algo como
uma junção das palavras voice e phishing, ou “pescaria por voz” em uma livre tradução, a atuação é semelhante ao phishing com a diferença de que o golpe é aplicado
pelo telefone, procurando convencer um indivíduo a fornecer informações pessoais.
Já no smishing os atacantes procuram, através de mensagens de texto conhecidas
como SMS, persuadir o indivíduo a clicar em um link, responder a uma mensagem
de texto com suas informações ou realizar uma ligação telefônica para um número
específico.
Outra técnica bastante efetiva, conhecida como baiting, consiste em deixar como
isca dispositivos de armazenamento removíveis, conhecidos como pen drives, infectados com algum tipo de malware. Esses dispositivos são então deixados em locais
óbvios, onde é maior a probabilidade de serem encontrados pelos alvos escolhidos,
na expectativa de que eles insiram esses dispositivos em um computador para verificar o seu conteúdo. Neste caso pode haver duas formas de infectar o computador da
vítima. Na primeira delas o dispositivo possui um arquivo que é executado automaticamente a partir da sua inserção na porta USB do computador, infectando o sistema.
Entretanto, essa forma de infecção depende muito da possibilidade de o computador

estar desprotegido, isto é, não possuir nenhum tipo de defesa como, por exemplo, a
inexistência de um programa de antivírus instalado ou que esse esteja inativo ou bastante defasado, uma vez que, atualmente, quase a totalidade desse tipo de programa
detecta e impede essa forma de execução, eliminando o arquivo malicioso além de
alertar o usuário. Por isso, uma outra maneira de lograr êxito através do baiting consiste em disponibilizar no pen drive um arquivo infectado que não seja autoexecutável
e induzir o alvo a executar esse arquivo voluntariamente, nomeando-o de forma a
despertar a curiosidade do usuário com algo do tipo “foto do fulano” ou “folha salarial” por exemplo. Uma vez que o usuário clique nesse arquivo malicioso e o malware
tenha sido instalado, o criminoso consegue acesso direto ao computador da vítima
para executar diversas atividades, inclusive o roubo de informações.
Entre as técnicas baseadas na interação humana, a mais utilizada pelos engenheiros sociais, conhecida como impersonation, consiste na personificação de uma
pessoa legítima com suposta autorização para solicitar informações, acessar locais
restritos ou realizar determinadas funções. Assim o atacante assume identidades, hipoteticamente, de alguém ocupando um posto de autoridade, de um cliente ou fornecedor importante, de um amigo do diretor da empresa, de um prestador de serviço
ou de um administrador de sistemas, entre outros. De um modo geral, essa técnica
é aplicada pessoalmente onde o atacante, através do poder de persuasão, consegue,
sem muita dificuldade, convencer as vítimas a lhe conceder acesso a uma área restrita ou fornecer a informação que ele procura. Entretanto, no intuito de minimizar os
riscos, ele pode fazer uso de meios de comunicação como telefones e e-mails para,
assim, induzir as vítimas a revelarem essa informação sensível. Normalmente o ambiente mais habitual para praticar esse tipo de fraude é o local de trabalho.
Sites de redes sociais como LinkedIn, Facebook e Twitter também costumam ser
usados pelos engenheiros sociais para conseguir informações de pessoas e empresas. Uma rede social é um repositório acessado por diversos usuários, aumentando
o risco de exploração de informações. Assim, eles criam perfis falsos para tentar se
juntar aos alvos ou criam grupos falsos de empresas reais, personificando um de seus
empregados, e enviam convites para os verdadeiros funcionários se juntarem ao grupo. Quando esses usuários se juntam ao grupo eles são induzidos a compartilhar as
informações pretendidas pelo criminoso.
Outras duas técnicas baseadas na interação humana que podem ser consideradas deveras simples, no entanto, extremamente eficazes pelo fato de serem praticamente imperceptíveis são denominadas eavesdropping e shoulder surfing. Enquanto
a primeira consiste na escuta de conversas ou leitura de mensagens sem autorização,
a segunda usa observação direta, literalmente sobre os ombros das pessoas, na tentativa de visualizar informações como senhas, códigos de desbloqueio, números de
contas, contatos, entre outras. Atualmente, com a constante necessidade, por vezes
compulsiva, das pessoas estarem sempre conectas e manuseando seus smartphones,
esse tipo de ataque é muito mais comum e muito menos perceptível do que se imagina, tendo em vista que os usuários, quando fazem uso de seus smartphones, estão
totalmente imersivos e, consequentemente, alheios ao que acontece ao seu redor.
Outro tipo de engenharia social não tecnológica, o denominado piggybacking,
acontece quando uma pessoa autorizada permite não intencionalmente que uma outra não autorizada transponha uma porta ou contenção de segurança. O engenheiro
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social se faz passar, por exemplo, por um entregador cheio de pacotes ou mesmo um
funcionário que está com as mãos teoricamente indisponíveis para pegar seu crachá
ou seu cartão de acesso e solicita que lhe seja aberta a porta. De modo similar, o
tailgating acontece quando uma pessoa não autorizada acessa um determinado local
seguindo de perto alguém com acesso legítimo, transpondo a contenção de segurança enquanto ela está aberta. Na maioria dos casos em que essa situação ocorre, os
indivíduos nem percebem que foram seguidos. Todavia, em algumas ocasiões, até
seguram a porta para o invasor mesmo sem conhecê-lo, dependendo de suas habilidades empáticas.
Além de todas as técnicas já descritas, em virtude da crescente popularização de
dispositivos móveis como smartphones, tablets e PDAs, os hackers passaram a criar
aplicativos maliciosos com nomes similares ou alternativos aos aplicativos populares com as mesmas funcionalidades atrativas, mas sem o custo das lojas oficiais. Em
alguns casos, os criminosos baixam o aplicativo original, modificam o código-fonte,
compilam e o publicam em lojas de terceiros, disponibilizando um aplicativo adulterado para download. Assim, os usuários realizam a instalação do aplicativo comprometido por não se atentarem à diferença do nome ou para evitar pagar o preço do original.
Quando os usuários baixam e instalam esses aplicativos são infectados por malwares
que enviam informações e credenciais aos criminosos. Em outro tipo de comportamento peculiar de um falso aplicativo, ele envia um link solicitando que o usuário
realize o download de um arquivo malicioso em seu computador para, supostamente,
realizar uma autenticação de acesso, que pode ser referente a uma conta bancária, a
uma conta de e-mail ou a uma conta de rede social, entre outros exemplos.
4 CONTRAMEDIDAS

Muitas vezes as empresas e organizações até investem em recursos computacionais e tecnologia, mas dificilmente capacitam seu pessoal com treinamentos focados
em prevenção de riscos, além das insuficientes ou inexistentes políticas de segurança
e acesso desregulado à informação. A disponibilidade da informação jamais deve negligenciar a segurança.
A proteção para os ataques envolve o treinamento nas políticas e procedimentos, mas também – e provavelmente mais
importante – um programa constante de conscientização. Algumas autoridades recomendam que 40% do orçamento geral para segurança da empresa seja aplicado no treinamento
da conscientização (MITNICK, 2003, pág.195).
Antes de começar a traçar quaisquer estratégias de defesa é imprescindível, primeiramente, entender quais são as principais fraquezas do ambiente onde se encontram as informações, compreendendo suas particularidades e diferenciais. Afinal,
nem sempre um plano de segurança que atingiu determinado grau de eficiência em
uma empresa necessariamente vai atingir esse mesmo grau em outra. Outro ponto
que precisa ser entendido é que o investimento precisa ser diferenciado proporcional-
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mente de acordo com a identificação de cada tipo de brecha em cada área específica.
De nada adianta investir quantias exorbitantes em infraestrutura se não se tem controle sobre quem acessa essa estrutura. Da mesma forma que investir em softwares
de segurança com políticas de controle de acesso que permitam um usuário definir
sua senha como 12345.
A segurança da informação é alcançada pela implementação
de um conjunto adequado de controles, incluindo políticas,
processos, procedimentos, estrutura organizacional e funções de software e hardware. Estes controles precisam ser
estabelecidos, implementados, monitorados, analisados criticamente e melhorados, quando necessário, para assegurar
que os objetivos do negócio e a segurança da informação da
organização são atendidos. (ABNT, 2013).
Tendo em mente que somente através de um conjunto de medidas de segurança será possível alcançar níveis aceitáveis de proteção, independentemente de qualquer cenário, sempre será de suma importância concentrar esforços no que tem se
apresentado como a maior fragilidade de qualquer sistema, o fator humano. Por isso,
um treinamento focado na apresentação do que é a engenharia social, os métodos
utilizados, os principais riscos e o prejuízo que ela pode provocar são essenciais para
qualquer plano de segurança.
Todos os dias funcionários e colaboradores de organizações
precisam lidar com informações, além disso, os meios que armazenam ou trafegam dados também são manipulados por
pessoas. Com isso, para que a segurança da informação se
torne possível, é necessário que as pessoas façam a sua parte
com responsabilidade (SILVA, 2015).
Para evitar ser uma vítima da engenharia social, o primeiro passo é estar ciente
de sua existência. Saber ao menos desconfiar de uma investida maliciosa e ter em
mente boas práticas comportamentais. Silva (2015) defende que o ser humano só
pode atuar como parte fundamental na segurança da informação quando ele mesmo
está ciente do valor dos dados e os riscos aos quais eles estão expostos. O que parece
sem valor para uma pessoa pode ser a peça-chave na elaboração de um plano de ataque. Por isso, um dos pontos cruciais é evitar divulgar informações, mesmo que aparentemente irrelevantes, em veículos de fácil acesso como as redes sociais ou para
desconhecidos e pessoas cuja identidade não possa ser verificada naquele momento.
Desconfiar de qualquer forma de contato solicitando informações confidenciais e senhas é outro ponto muito importante. Profissionais reais de departamentos que lidam com essas informações são instruídos a nunca realizarem solicitações desse tipo.
Os engenheiros sociais sabem que as pessoas tendem a cometer erros quando
são ameaçadas com consequências terríveis ou submetidas a uma carga de estresse
que as deixem desconfortáveis. Portanto, manter a calma e uma certa dose de ceticis-
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mo são essenciais para evitar cair na armadilha desses tipos de criminosos.
Estabelecendo essas práticas comportamentais como um hábito do dia a dia
essa postura certamente será refletida no ambiente de trabalho evitando, assim, problemas para empresa e, consequentemente, para si próprio. Afinal, conforme afirma
Dawel (2005), um empregado pode acabar se tornando um inimigo sem ao menos estar conivente com o crime praticado. E para evitar qualquer infortúnio, além de tudo,
as singularidades de cada ocupação precisam ser analisadas para que sejam adotados
padrões de ações específicas inerentes a cada função.
No suporte técnico, treinar empregados e atendentes de forma que estes prestem suporte sem nunca revelar usuários, senhas ou quaisquer informações sensíveis,
independente de quem solicite essas informações. Implementar sistemas de recuperação de senha automatizados onde o solicitante possa receber a nova senha gerada
sem que o atendente tenha acesso a ela. Segmentar os níveis de atendimento sendo
que o primeiro nível tem acesso às informações básicas e suficientes para prestar o
serviço. Caso não haja competência para resolver determinados assuntos, o atendimento é então escalonado para um nível superior onde os atendentes têm mais
acesso e assim sucessivamente.
No tocante ao acesso físico, a implementação de crachás de identificação, identidades funcionais, cartões de acesso ou autenticação biométrica e utilização de uniformes, quando for o caso, atuam em conjunto com um treinamento específico para
o pessoal de recepção e equipe de segurança. Identificação obrigatória e, sempre que
possível, acompanhamento de visitantes em setores mais críticos. Posição estratégica
de câmeras de segurança, principalmente em entradas e quaisquer outros acessos
secundários. Procurar manter acesso inteiramente restrito às salas de servidores de
dados.
Algumas técnicas adicionais de prevenção em um ambiente corporativo consistem em separação e rotação de tarefas dentro de uma companhia. Privilégios de
acesso suficientes apenas para executar as tarefas inerentes ao cargo. Acesso a qualquer sistema identificado através de contas de login e senha, permitindo auditoria de
todos os acessos realizados. Políticas de acesso diferenciadas para proteção de dados
críticos. Evitar a navegação na Internet em páginas duvidosas ou desnecessárias ao
cumprimento das atribuições utilizando a rede da empresa, pois todo site é suscetível
a falhas que podem ser exploradas por hackers deixando a rede da empresa exposta.
Proceder a destruição adequada de documentos físicos sem mais serventia. Zelar pela
utilização e segurança de computadores, meios de comunicação e documentos que
estão sob sua responsabilidade.
Para reduzir os riscos de acesso não autorizado, perda de informações ou danos às informações durante e fora do horário de expediente, as empresas devem considerar a adoção
de uma política de “mesas limpas” para os papéis e mídias
de armazenamento removível e igualmente uma política de
“telas limpas”, contra o perigo de ter um usuário logado e
ausente (PEIXOTO, 2011).
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As políticas de senhas devem compreender certos procedimentos como mudanças periódicas com exigência de tamanho e complexidades mínimas, impedindo,
assim, senhas facilmente deduzíveis. Além disso, proceder o bloqueio de uma conta
após sequenciais tentativas falhas de acesso.
Quanto ao acesso de dados, assegurar que informação sensível é acessada somente por pessoal estritamente autorizado. Diferenciar níveis de acessos como, por
exemplo, administrador, usuário e, quando relevante, contas de convidados. Classificação da informação para uso interno, uso público e acesso geral. Além disso, deve
haver diretrizes de planos de ação em casos de identificação de tentativas de fraudes
ou de acessos não autorizados.
Em termos de softwares, o uso de múltiplas camadas de segurança incluem instalação de programas antivírus, implementação de firewalls e outras ferramentas automáticas de detecção de malwares, ransomwares, spam e phishing.
Como nenhuma ferramenta técnica é completamente eficaz, para prevenir tentativas de phishing também é primordial que o usuário tenha o discernimento de suspeitar do recebimento de e-mails inusuais que possuam algumas, mas não limitadas
a estas, das características listadas abaixo:
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Pareçam ter sido enviados de bancos, companhias, organizações ou mídias
sociais solicitando atualização de cadastro;
O endereço do remetente é absolutamente desconhecido;
Pareçam ter sido enviados de uma pessoa da sua própria lista de contatos,
mas contém uma saudação genérica;
Tentam passar a ideia de um assunto urgente, uma cobrança ou uma ameaça;
Normalmente contém erros gramaticais e de ortografia;
Contém ofertas que pareçam boas demais para serem verdade;
Incluem logos e marcas oficiais e informações de cabeçalhos e rodapés que
imitam sites legítimos, mas com algumas dissemelhanças;
Contém links estranhos que redirecionam para sites falsos;
Contém anexos não solicitados com nomes sugestivos de forma a instigar a
curiosidade.

O roubo de informações é outro tipo de problema alarmante cujo número de
casos vem crescendo a cada ano. O impostor apropria-se de informações pessoais
de identificação como nome, número do cartão de crédito, CPF, RG, endereço, entre
outras, e as utiliza para cometer fraudes em nome da vítima. Por isso é fundamental
observar algumas boas práticas que podem reduzir os riscos de ser vitimado por esse
tipo de fraude. Providenciar a destruição segura de documentos contendo dados pessoais que serão descartados e o cancelamento de contas online não mais necessárias
diminuem as chances de alguém ter acesso a essas informações. Sempre suspeitar e
verificar todas as requisições de dados pessoais recebidas por telefone ou por e-mail
e nunca fornecer essas informações pelo telefone a não ser que seja estritamente
necessário ou que se tenha certeza de que a pessoa do outro lado é quem diz ser.
Proteger suas informações de exibições públicas, sempre que possível, em sites onde
se tenha a necessidade de realizar cadastro. Procurar guardar senhas e palavras-passe
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de forma segura e somente quando não for possível memorizá-las. Outro ponto bastante negligenciado pelas pessoas é a preocupação em ocultar fisicamente o teclado
sempre que for digitar números de contas e senhas. Em contrapartida, um simples
gesto que, apesar de não servir para evitar uma fraude pode identificar de antemão
que tenha sido vítima de uma, é verificar a fatura de cartão de crédito com frequência, procurando por gastos não reconhecidos.
Por fim, apesar de haver diversas formas de prevenir e identificar um ataque de
engenharia social, políticas e procedimentos de segurança são inefetivos se não são
constantemente reforçados e submetidos a um contínuo processo de reciclagem.
5 ANÁLISE FORENSE

A computação forense, também conhecida como ciência forense computacional, objetiva a averiguação dos vestígios digitais na apuração de um delito.

Depois que o atacante consegue conquistar a confiança do
alvo, ele tira vantagem dessa confiança para convencer a vítima a executar as suas solicitações e então conseguir a informação confidencial que geralmente as pessoas vão divulgar
espontaneamente por educação (KRATIKAL, 2017).

Da mesma forma que as técnicas de defesa precisam passar por um constante
processo de aprimoramento, os métodos empregados e os cuidados a serem tomados na elucidação de crimes onde a engenharia social foi utilizada como técnica precisam acompanhar esta evolução.
Assim começa o primeiro desafio da computação forense. Ao investigar um ilícito que tenha indícios de ter sido praticado utilizando técnicas de engenharia social,
determinar a dinâmica e identificar o autor da infração se torna um grande problema
pois, nestes cenários, os criminosos assumem a identidade de outras pessoas e, assim,
utilizam credenciais legítimas para acessar sistemas e alcançar ambientes protegidos.
Isso sem contar que o próprio recurso computacional da vítima de um engenheiro
social pode ter sido o ponto de partida da invasão.
Agir com cautela neste estudo é uma tarefa extremamente árdua pois, em geral,
entre as informações relevantes para a investigação existe um volume enorme de
dados legítimos, demandando um grande esforço na separação desses dados para
análise.
Antes de mais nada, levando em consideração que a engenharia social se baseia
na premissa de explorar a vulnerabilidade humana, é crucial que o foco da perícia
priorize as pessoas ao invés dos dispositivos. Assim sendo, o processo de obtenção
de evidências depende muito do estudo do indivíduo, uma espécie de entrevista investigativa conduzida através de um olhar forense. Afinal, o perfil de um indivíduo
cujo conhecimento do computador demonstre restringir-se a executar apenas tarefas
básicas e repetitivas dificilmente será o causador de um ataque que envolva conhe-

Tendo em mente esses conceitos a serem observados em relação ao usuário,
outra fase do processo de análise forense é identificar o recurso computacional utilizado. Nesse quesito o principal aliado é o endereço IP (Internet Protocol), que é a
identificação de um computador em uma rede local ou na Internet. Através dele é
possível determinar como se deu a comunicação entre dois ou mais computadores e
analisar as informações que foram trocadas entre eles. Em um ambiente corporativo
esses dados ficam sob os cuidados dos gerentes de TI ou administradores de rede. Se
a investigação levar a um endereço particular será necessário solicitar as informações
judicialmente à operadora de Internet responsável pela prestação do serviço.
Ao se chegar ao computador de onde partiu o ataque ou que originou a invasão
é necessário verificar os registros de acessos realizados e as credenciais utilizadas
para isso. Também é importante averiguar se o mesmo registrou algum acesso remoto. Geralmente, todas essas atividades, tanto as locais quanto as realizadas através
da rede, são registradas pelo computador em arquivos específicos conhecidos como
logs. Eles registram informações essenciais como endereço IP, nome de usuário, data
e hora de entrada e saída dos usuários no computador, atividades executadas durante
o acesso, entre outras diversas informações relevantes para a análise.
Será preciso verificar com o usuário se ele se recorda de ter notado algum comportamento incomum no computador. Algo como ter encontrado o computador ligado ao chegar para início do expediente quando se tem certeza de realizar o seu
desligamento todos os dias ao final do turno. Talvez até algum pen drive ou qualquer
outro dispositivo encontrado conectado ao computador ou esquecido em sua mesa.
Também é preciso verificar se o usuário notou o aparecimento de algum programa novo instalado. Se foi solicitado a clicar em algum link que tenha recebido por
e-mail ou aparecido como um pop-up na tela do seu computador durante a navegação nas páginas da Internet. Afinal, os engenheiros sociais sempre encontram meios
de instalar algum malware para comprometer a segurança de um sistema e, assim,
obter acesso a dados pessoais, contas de computador e outras informações confidenciais (REYNOLDS, 2016).
Para averiguar esse tipo de comprometimento provocado por software, é imprescindível analisar o histórico dos navegadores. Afinal, a Internet é um meio extremamente eficaz de disseminação de arquivos maliciosos. Através desse histórico de
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A computação Forense tem como objetivo principal determinar a dinâmica, a materialidade e autoria de ilícitos ligados à
área de informática, tendo como questão principal a identificação e o processo de evidências digitais em provas materiais
de crime, por meio de métodos técnico-científicos, conferindo-lhes validade probatória em juízo (ELEUTÉRIO; MACHADO, 2011, pág.16-17).
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cimentos avançados. Por outro lado, esse mesmo perfil, em virtude de seus conhecimentos limitados de informática, é mais propenso a sofrer uma investida em que seja
persuadido a, involuntariamente, proporcionar uma brecha para que outro atacante
utilize seus recursos ou sua identificação para obter acesso não autorizado ou lançar
um ataque. Logo, a capacidade de diferenciar essas situações já pode auxiliar a conduzir a investigação em uma outra linha de pensamento.
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navegação é possível identificar na listagem e separar quais endereços pareçam questionáveis. A partir dessas informações, reproduzir o acesso a esses sites para apurar
se algum deles apresenta qualquer comportamento suspeito como, por exemplo, instruir o usuário a baixar algum complemento para acessar determinados conteúdos de
áudio e vídeo ou oferecer ferramentas para otimizar a performance do computador.
Também são suspeitos sites que costumam informar que foram detectadas ameaças
no computador, sugerindo que o usuário execute um programa deles para resolver o
problema. Em outros casos, esses sites oferecem links sugerindo uma notícia importante e em foco na mídia mas, na verdade, redirecionam o usuário para outros sites
duvidosos ou visivelmente comprometidos.
Se nada for encontrado através da análise de navegação de Internet, outra forma
intensamente utilizada na tentativa de comprometer um sistema é através do envio
de e-mails falsos. Portanto, será necessário analisar a caixa de entrada para procurar
por mensagens de remetentes desconhecidos e que contenham links ou anexos não
solicitados. No caso da existência de mensagens contendo links que encaminham o
usuário para algum site, deve ser adotado o mesmo procedimento utilizado na análise
do histórico de navegação. Já no caso de a mensagem conter um anexo suspeito, o
procedimento indicado é realizar o download e proceder a execução desse arquivo
para estudar seu comportamento.
Cabe ressaltar que toda e qualquer análise em que seja necessária a execução
de links ou arquivos suspeitos deve ser realizada em um ambiente controlado, como
uma máquina virtual ou um sandbox.
Sandbox é uma forma de isolamento de um determinado
processamento, no caso dos navegadores, o carregamento de uma página. Nesse regime, os recursos disponíveis ao
processamento são restritos apenas ao ambiente isolado. Ele
impede que o carregamento da página tenha acesso aos recursps não intrínsecos ao processamento em questão, como
arquivos do disco rígido (MELO, 2006, pág.498).
Dessa forma, será possível observar quais informações um malware tenta procurar no computador ou capturar no tráfego de rede e para onde essas informações
são enviadas, o que provavelmente apontaria para o real atacante. Também é viável
analisar se ele executa algum código com a intenção de abrir portas, preparando o
computador para uma invasão posterior. Com isso, o atacante poderia ser capaz de
“escravizar” essa máquina fazendo com que ela execute ataques a outros computadores ou dissemine malwares através da rede em que se encontra conectada. Todos
esses pontos poderão ser analisados sem maiores preocupações, uma vez que quaisquer danos causados dentro desse ambiente virtual, além de ficarem restritos a ele,
podem ser apagados ou desfeitos de forma simples e prática sem comprometer o
ambiente real.
No caso da constatação de que o arquivo malicioso que originou o ataque no sistema da empresa foi encontrado em uma correspondência eletrônica, é de extrema
importância que se analise a mensagem original recebida pela vítima, com todos os
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seus cabeçalhos e suas propriedades, na tentativa de identificar a conta utilizada para
envio da mensagem. Embora nem sempre essas informações estejam presentes nas
propriedades dos e-mails, informações como endereço IP, data, hora e fuso horário
de envio da mensagem não podem ser burlados porque essas informações ficam registradas no servidor do provedor da conta de e-mail.
Outra forma de abordagem importante de ser apurada é verificar se o usuário
relata ter recebido algum contato inesperado do suporte técnico, por exemplo, informando que um malware foi identificado no computador e, assim, instruindo o usuário
a baixar um falso programa antivírus ou a permitir o acesso remoto do técnico para
resolver a situação.
A análise da estrutura do ambiente de trabalho também é muito útil. Visualizar
imagens de câmeras de segurança em busca de indícios de acessos em locais críticos
podem servir para apurar se um indivíduo utilizou credenciais roubadas ou clonadas
de outra pessoa para invadir o local.
Em empresas que tem como política permitir que os funcionários utilizem a rede
corporativa para acesso à Internet através de seus smartphones, talvez seja necessário analisar esses dispositivos para verificar se não estão infectados e, consequentemente, possam ter sido os responsáveis pelo comprometimento da rede.
6 CONCLUSÃO

É indiscutível que no mundo da tecnologia nunca haverá um sistema totalmente seguro e muito menos um plano de segurança infalível. Entretanto, foi possível
concluir que o melhor caminho para evitar diversos tipos de ataques de engenharia
social e manter a informação sensível segura é estabelecer uma cultura focada em
segurança digital, onde a combinação de treinamentos constantes, conscientização
de usuários, políticas de segurança e tecnologias corretamente empregadas possam
diminuir significantemente os riscos de engenharia social. Os resultados encontrados
culminaram na percepção de que uma cultura de segurança é a melhor prevenção,
de forma a elaborar uma verdadeira educação “antiengenharia” social. Além disso,
adotar uma postura preventiva é sempre mais prudente visto que, caso o valor da
informação e a preocupação com a sua segurança sejam menosprezados, os impactos
vão desde pequenas perdas econômicas até danos irreparáveis. Assim, na busca por
atingir os objetivos de compreender a engenharia social, entender quem são esses
criminosos e o porquê de seus métodos serem frequentemente tão bem-sucedidos,
solidifica-se o pensamento de que o fator humano é o elo mais fraco na segurança
da informação ao demonstrar que a engenharia social realmente não é um problema
exclusivamente tecnológico, e sim muito mais comportamental.
Conforme objetivo específico apresentado no início do presente artigo, foram
identificadas diversas limitações, além de uma infinidade de variáveis que podem afetar a investigação dos crimes praticados com a utilização das técnicas de engenharia
social apresentadas. Nesse sentido, um aspecto que pode ser explorado em trabalhos
futuros refere-se a uma nova visão da computação forense, abordada não de forma
a identificar os autores de um ataque e a dinâmica utilizada por eles, mas no aspecto
de promover o aprimoramento da segurança interpretando falhas e entendendo as
fragilidades do sistema ou da forma que ele é utilizado. Assim, essa utilização alterna-
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tiva da computação forense concentrar-se-ia no estudo das causas e consequências
dos ataques.
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RESUMO

O Direito de Família moderno abarcou novas modalidades de arranjos familiares,
calcados no princípio da dignidade humana. A socioafetividade tem sido empregada
no Brasil para significar as relações de parentesco não biológico, de parentalidade e
filiação. A multiparentalidade surge como a possibilidade de cumulação de paternidades e maternidades, biológica e socioafetivas, sem exclusão dos vínculos anteriores.
Da multiparentalidade decorrem todos os direitos inerentes à filiação.
PALAVRAS-CHAVE: Direito de família. Filiação. Multiparentalidade. Efeitos.
ABSTRACT/RESUMEN/RESUMÉ

Modern Family Law embraced new modalities of family arrangements, based on
the principle of human dignity. Socio-affectivity has been used in Brazil to signify relations of non-biological kinship, parenting and parenting. Multiparentality arises as the
possibility of cumulation of paternities and maternities, biological and socio-affective,
without excluding previous links. From multiparentality all the inherent rights of the
sonship take place.
KEYWORDS/PALABRAS-CLAVES/MOTS-CLÉS: Family Law. Affiliation. Multiparen-

ting. Effects.
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1 INTRODUÇÃO

A presente pesquisa tem como objetivo estudar o recente fenômeno jurídico
da multiparentalidade, diante da grande celeuma que ainda paira sobre o assunto,
considerando as recentes decisões dos Tribunais Brasileiros.
Ao longo do estudo, pretende-se desenvolver reflexões sobre as questões jurídicas e sociais acerca da multiparentalidade, assim entendida com o fenômeno que
rompe o paradigma da biparentalidade para se reconhecer a multiplicidade de vínculos paterno-filiais.
De fato, as grandes mudanças ocorridas na sociedade, ao longo dos últimos
anos, refletiram-se na formação da família e, por via de consequência, na parentalidade. Hoje, reconhece-se a multiplicidade das modalidades de entidades familiares,
entendida como toda aquela união de pessoas unidas pelo afeto em prol da busca
da felicidade comum. Neste contexto, foram reconhecidas entidades familiares antes
inconcebíveis, como as uniões homoafetivas.
O grande marco normativo foi a Constituição Federal de 1988, que, alçando a
dignidade humana como fundamento da República Federativa do Brasil, possibilitou
o reconhecimento das novas formas familiares, além da fundada no matrimônio, ao
absorver implicitamente a afetividade como fator preponderante para a configuração
das entidades familiares.
A Lei Maior, também, estabeleceu a igualdade entre os filhos, independentemente do estado civil dos pais. Nos mesmos moldes, a filiação também sentiu as
transformações sociais e deixou de ser calcada apenas na lei e na genética. Neste
passo, reconheceu-se a paternidade como função, decorrente do exercício de atividades como criar, cuidar e amar. Reconheceu-se efeitos jurídicos ao adágio “pai é quem
cria”, adotando-se amplamente a parentalidade socioafetiva.
O critério eminentemente biológico para determinação da parentalidade não
se mostra mais suficiente para atender ao clamor social pelo reconhecimento de laços afetivos construídos pelo convívio e pelo amor. A parentalidade socioafetiva manifesta-se pelo estado de filho afetivo, geralmente observado nos casos de famílias
reconstituídas, adoção à brasileira e nos casos decorrentes de reprodução humana
medicamente assistida.
Naturalmente, ocorrem situações de conflito entre as diferentes formas de filiação. Assim, as questões do mundo fático, envolvendo conflitos entre as parentalidades biológicas e socioafetivas são levadas frequentemente ao conhecimento do Poder
Judiciário, que tende a optar pela prevalência de uma modalidade de parentalidade
em detrimento da outra.
Todavia, recentemente em 2016, o Supremo Tribunal Federal, ao se deparar
com o tema, em decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 898.060 com tema de
Repercussão Geral n. 622, e portanto, efeitos vinculantes perante o Poder Judiciário
e Administração Pública, reconheceu a possibilidade da cumulação dos vínculos parentais genético e socioafetivo, sem a predominância de uma sobre a outra, no que se
passou a denominar multiparentalidade.
Com a decisão vanguardista, a Corte Superior afastou a necessidade de exclusão
de uma modalidade de parentalidade em detrimento da outra, reconhecendo todos
os direitos inerentes à filiação ao filho multiparental.
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A análise buscará resposta, dentre outros, aos seguintes questionamentos: o
que é, quais são os requisitos e os efeitos jurídicos da multiparentalidade? A multiparentalidade seria cabível em qualquer caso ou é medida excepcional? Quando e
como ela deve ser reconhecida? No que tange ao nome do filho multiparental, feito o
registro, o nome será composto pelo prenome e apelidos de família de todos os genitores? Em que ordem? Quanto aos alimentos, serão de responsabilidade de todos os
pais/mães afetivos e genitores biológicos, sendo mutuamente credores e devedores,
na forma do art. 1694 do Código Civil? Quem definirá o tipo de guarda da criança? A
relação hereditária sucessória se estabelecerá entre a criança e todos os genitores,
sejam afetivos ou biológicos? Como ficariam as regras de sucessão na linha ascendente, havendo multiplicidade de ascendentes, em especial em concorrência com o
cônjuge, diante das normas contidas nos arts. 1836, §1º e 1837 do Código Civil, que
trazem frações fixas dos quinhões hereditários a serem atribuídos?
Para tanto, serão abordados no trabalho os aspectos jurídicos e históricos da
filiação, os princípios constitucionais que embasam a multiparentalidade, as ações judiciais cabíveis em matéria de filiação, bem como se dará especial enfoque na parentalidade socioafetiva, com delineamento de seus requisitos, características e efeitos
jurídicos.
O método utilizado para a pesquisa é o dedutivo e serão utilizados os subsídios
ofertados pela doutrina, jurisprudência e legislação, sem se olvidar da necessária interdisciplinaridade para o desenvolvimento do projeto.
2 MULTIPARENTALIDADE
2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS
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É o parentesco constituído por múltiplos pais, isto é, quando
o filho estabelece uma relação de paternidade/maternidade
com mais de um pai e/ou mãe. Os casos mais comuns são os
padrastos e madrastas que se tornam pais/mães pelo exercício das funções paternas e maternas ou em substituição a
eles. A multiparentalidade é comum, também, nas reproduções medicamente assistidas, que contam com a participação
de duas ou mais pessoas no processo reprodutivo, como por
exemplo, quando o material genético de um homem e uma
mulher é gestado no útero de uma outra mulher.
A jurisprudência, a princípio, foi relutante quanto à aceitação da tese da multiparentalidade, sendo os processos extintos, em sua grande maioria, sem resolução do
mérito, por impossibilidade jurídica do pedido. Sempre se optava pela biparentalidade, com a exclusão de alguma das formas de filiação.
Maurício Cavallazzi Póvoas (2017, p. 122) adverte que uma das primeiras decisões em que foi reconhecida a multiparentalidade foi proferida em março de 2012,
nos autos de Ação de Investigação de Paternidade c/c Anulatória de Registro Civil n.
0012530-95.2010.8.22.0002, na Comarca de Ariquemes, Rondônia. No caso, a autora,
criança com 11 anos de idade, representada por sua mãe, objetivava a desconstituição
da parentalidade socioafetiva constituída desde o seu nascimento, mediante “adoção
à brasileira”, com a inclusão do pai biológico no registro de nascimento. Na sentença,
a juíza reconheceu que a desconstituição da paternidade socioafetiva prejudicaria o
próprio interesse da requerente e manteve o vínculo parental a par da paternidade
biológica reconhecida.
No Estado do Paraná, na Comarca de Cascavel, foi reconhecida, no ano de 2013,
a multiparentalidade nos autos n. 0038958-54.2012.8.16.0021, referente à adoção
unilateral. Consta-se que o adolescente convivia com o padrasto, pai socioafetivo,
desde os três anos de idade. O pai biológico, que também mantinha contato com
o menor, anuiu com o pedido. Na sentença, foi mantida a paternidade biológica e
registral já estabelecida ao lado da socioafetiva, sendo determinada a averbação, no
assento de nascimento, do nome do adotante, como pai, e dos avós.

O Constituinte de 1988, atento à realidade existente na sociedade brasileira,
reconheceu que a família é um fato natural, social e afastou-se do modelo engessado até então vigente, calcado no matrimonialismo. Nesse passo, passou a receber
a proteção constitucional não somente a família matrimonial, mas também outras
modalidades afetivas dotadas de informalidade, como a união estável e a família monoparental. O pluralismo das entidades familiares levou ao reconhecimento e à proteção do Estado múltiplas possibilidades de arranjos familiares, sem qualquer restrição
(DIAS, 2016, p. 284).
Como consequência da multiplicidade de arranjos familiares surgiu a possibilidade de ampliação das modalidades de parentesco, uma vez que a multiplicidade dos
vínculos de parentesco decorre da própria capacidade humana afetiva.
Como defende Luiz Edson Fachin (2003, p. 45), o parentesco é sustentado pelo
sentimento de pertencimento ao mesmo grupo, comungando-se de valores e costumes tendentes a trazer o bem-estar e a felicidade de todos. Assim, como já tratado,
passa-se a reconhecer a parentalidade socioafetiva, a par das modalidades biológica
e registral.
A multiparentalidade, desta forma, pode ser definida como a existência de mais
de um vínculo na linha ascendente de primeiro grau, do lado materno ou paterno,
acompanhado de um terceiro elo. Nas palavras de Rodrigo da Cunha Pereira (2015,
p. 470):

O reconhecimento definitivo da multiparentalidade no direito brasileiro ocorreu
em 22 setembro de 2016, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário n. 898060/SC, tema de Repercussão Geral n. 622.
Como explica Hilda Ledoux Vargas (2017, p. 26), nessa decisão, a Corte Suprema
reconheceu a multiparentalidade em favor de uma mulher com trinta e três anos ao
tempo do julgamento, que tomou conhecimento, aos dezesseis, que não era filha biológica de quem pensava ser. Em sua certidão de nascimento, constava o nome de seu
pai (marido de sua mãe), que a registrou como filha, mesmo sabendo ser ela fruto de

MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume I

MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume I

2.2 O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
N. 898.060/SC
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um relacionamento extraconjugal da mãe, em típica situação de “adoção à brasileira”.
A requerente postulou que constasse no seu registro de nascimento o nome do pai
biológico, bem como o pagamento de pensão alimentícia. O pai biológico somente
tomou conhecimento quando foi citado para responder a ação judicial. Foram realizados exames de DNA e restou comprovada a paternidade biológica. O pai socioafetivo
insurgiu-se, em juízo, contra a substituição de seu nome pelo do pai biológico, alegando os vínculos de parentalidade criados e fortalecidos ao longo dos anos, expressando
seu interesse em manter-se como pai registral. Diante dessa situação, a requerente
declarou que também desejaria permanecer filha dele. O Tribunal de Santa Catarina
referendou o pedido da requerente. Por conseguinte, o pai biológico recorreu ao STF,
almejando excluir sua responsabilidade alimentar, pois alegou que o pai socioafetivo
deveria continuar arcando com suas responsabilidades de pai, no que se refere à pensão alimentícia.
Por maioria de oito votos, o Supremo refutou a alegação do recorrente, decidindo que “o pai genético tem a obrigação de fornecer ao filho sobrenome, pensão
alimentícia e herança, mesmo que outro homem tenha registrado a criança e mantenha, com ela, relação de paternidade”.
Especificamente quanto ao objeto do recurso e a multiparentalidade, o Relator
fundamenta
A paternidade responsável, enunciada expressamente no art.
226, § 7º, da Constituição, na perspectiva da dignidade humana e da busca pela felicidade, impõe o acolhimento, no
espectro legal, tanto dos vínculos de filiação construídos pela
relação afetiva entre os envolvidos, quanto daqueles originados da ascendência biológica, sem que seja necessário decidir entre um ou outro vínculo quando o melhor interesse do
descendente for o reconhecimento jurídico de ambos.

A pluriparentalidade, no Direito Comparado, pode ser exemplificada pelo conceito de “dupla paternidade” (dual paternity), construído pela Suprema Corte do Estado da Louisiana,
EUA, desde a década de 1980 para atender, ao mesmo tempo, ao melhor interesse da criança e ao direito do genitor à
declaração da paternidade. Doutrina.

Os arranjos familiares alheios à regulação estatal, por omissão, não podem restar ao desabrigo da proteção a situações
de pluriparentalidade, por isso que merecem tutela jurídica
concomitante, para todos os fins de direito, os vínculos parentais de origem afetiva e biológica, a fim de prover a mais
completa e adequada tutela aos sujeitos envolvidos, ante
os princípios constitucionais da dignidade da pessoa huma-

60

MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume I

na (art. 1º, III) e da paternidade responsável (art. 226, § 7º)
(Voto do min. Luiz Fux no Recurso Extraordinário n. 898.060/
SC) (BRASIL, 2016a).
Na decisão, o Ministro Relator, Luiz Fux, fixou a tese de que “a paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do
vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica”. Restou vencido o Min.
Luiz Edson Fachin, que defendia a prevalência da paternidade socioafetiva sobre a
biológica.
No acórdão, o Supremo faz alusão expressa aos Princípios da Dignidade Humana, Direito a Busca pela Felicidade, Afetividade, Pluralismos das Entidades Familiares,
Solidariedade Familiar, Igualdade na Filiação, Paternidade Responsável e do Melhor
Interesse Criança e do Adolescente como fundamentos para o reconhecimento jurídico da multiparentalidade.
Como restou consignado pela Corte,
[...] a omissão do legislador quanto ao reconhecimento dos
mais diversos arranjos familiares não pode servir de escusa
para a negativa de proteção a situações de pluriparentalidade. É imperioso o reconhecimento, para todos os fins de direito, dos vínculos parentais de origem biológica e afetiva, a
fim de prover a mais completa e adequada tutela dos sujeitos
envolvidos (BRASIL, 2016a).
Com efeito, a Repercussão Geral n. 622 do STF resolveu questões jurídicas que
causavam bastante divergência em solo jurisprudencial: reconheceu o instituto da
socioafetividade na formação dos vínculos de parentesco; declarou equiparadas a filiação biológica e a socioafetiva e legitimou a coexistência registral de pais e mães
biológicos e socioafetivos, a multiparentalidade.2
2.3 POSICIONAMENTO DOUTRINÁRIO

Em solo doutrinário, a multiparentalidade já era defendida como forma se evitar a escolha entre as parentalidades biológica e socioafetiva. Belmiro Pedro Welter
(2009), com sua teoria tridimensional do direito de família, defende que as parentalidades, em casos excepcionais, devem coexistir, não uma se sobrepor à outra:
Visto o direito de família sobre o prisma da tridimensionalidade humana, deve-se atribuir ao filho o direito fundamental
às paternidades genética e socioafetiva e, em decorrência,
conferir-lhe todos os efeitos jurídicos das duas paternidades.

2
Trata-se, sem dúvida, de precedente que deve ser observado pelos juízes e tribunais
pátrios, na forma dos arts. 927, inciso III e 489, § 1o, inciso VI, do CPC.
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Numa só palavra, não é correto afirmar, como o faz a atual
doutrina e jurisprudência do mundo ocidental, que “a paternidade socioafetiva se sobrepõe à paternidade biológica”, ou
que “a paternidade biológica se sobrepõe à socioafetiva”, isso
porque ambas as paternidades são iguais, não havendo prevalência de nenhuma delas, exatamente porque fazem parte
da condição humana tridimensional, que é genética, afetiva e
ontológica (WELTER, 2009, p. 222).
A multiparentalidade3 se torna possível na grande maioria dos casos, envolvendo a filiação socioafetiva, mas em especial nas famílias reconstituídas ou recompostas. Nestes casos, há uma interferência efetiva do companheiro(a) do pai/mãe biológico no exercício da autoridade parental. Muitas vezes padrasto ou madrasta passam
a cumprir papéis inerentes à paternidade e à maternidade na vida de seus enteados,
vinculando-se afetivamente a essas crianças e adolescentes e se tornam importantes
referenciais para sua formação, ao desempenhar condutas de criar, educar e assistir
(TEIXEIRA; RODRIGUES, 2015, p. 23).
Hilda Ledoux Vargas (2017, p. 31) defende que é justamente nas hipóteses
de compartilhamento das funções parentais entre pais biológicos, padrastos e madrastas, simultaneamente ou não (por força da viuvez, separação ou divórcio) que
se apresenta a necessidade do reconhecimento da multiparentalidade nas famílias
reconstituídas. Ressalta a doutrinadora que as decisões acerca da multiparentalidade se espalharam pelo Judiciário e envolveram questões ligadas à adoção por casais
homoafetivos, barriga de aluguel, reprodução artificial heteróloga e à troca de bebes
na maternidade.
Para Christiano Cassettari (2015, p. 301).
As duplas maternidade e paternidade, denominadas como
multiparentalidade, são viáveis e uma consequência da parentalidade socioafetiva, e que vários doutrinadores e julgados reconhecem essa possibilidade. A multiparentalidade
pode ter origem na inseminação artificial feita por casais
homossexuais, sejam duas mulheres ou dois homens, seja
o material obtido por doação ou de alguns dos cônjuges ou
companheiros, ou, também, quando um dos genitores falece
e a pessoa é criada por outra pessoa, e, ainda, na relação de
padrastio e madrastio.
A multiparentalidade, assim, é possível e decorrente da parentalidade socioafetiva, sendo reconhecida em solo doutrinário e jurisprudencial. É possível o reconhecimento jurídico da existência de mais de um vínculo parental em relação a um mesmo
3
No dia 22 de novembro de 2013, o IBDFAM – Instituto Brasileiro de Direito de Família
aprovou, durante o IX Congresso Brasileiro de Direito de Família, em Araxá/ MG, o enunciado
n. 9, com a seguinte redação: “A multiparentalidade gera efeitos jurídicos.”
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sujeito, não se admitindo restrições injustificadas à proteção dos diversos modelos
familiares, cabendo à análise em cada caso concreto, se presentes elementos para a
coexistência dos vínculos ou para a prevalência de um deles e sempre observado o
princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.
Pode ter origem em qualquer hipótese de filiação socioafetiva, como a decorrente da inseminação artificial feita por casais homossexuais, seja o material obtido
por doação ou de alguns dos cônjuges ou companheiros, ou também quando algum
dos genitores falece e a pessoa é criada por outra pessoa e, ainda, na relação de padrastio e madrastio, quando cumulada com a parentalidade biológica.
Maria Goreth Macedo Valadares (2017, p. 17) defende que o aplicador do Direito não pode ignorar a realidade fática. Segundo a pesquisadora, sempre hierarquizar
um vínculo parental, em detrimento do outro, pode ser uma saída que, em vez de
proteger os envolvidos, causará uma situação de desamparo. O reconhecimento da
multiparentalidade poderia ser a saída encontrada para garantir direitos e exigir deveres dos envolvidos, reconhecendo a um só tempo as diversas fontes de parentalidade.
Por outro lado, há doutrinadores que se mostram preocupados com as consequências práticas da multiparentalidade indiscriminada. Neste sentido, manifesta-se
Cristiano Chaves de Farias (2016, p. 262):
Vislumbramos que o tema exige cuidados e ponderações de
ordem prática, uma vez que admitida a pluriparentalidade
sem limitações, estar-se-ia tolerando, por igual, uma multi-hereditariedade, gerando inconvenientes explícitos, como
uma estranha possibilidade de estabelecimento da filiação
para atender meramente a interesses patrimoniais. Mais
ainda: uma pessoa poderia herdar várias vezes, de seus diferentes pais. É que seria possível ao filho socioafetivo buscar a determinação de sua filiação biológica, apenas, para
fins sucessórios, reclamando a herança de seu genitor, muito
embora não tenha com ele qualquer vinculação, ou, sequer,
aproximação. Ademais, poder-se-ia com isso, fragilizar o vínculo socioafetivo estabelecido, permitindo uma busca inexorável do vínculo biológico. Até porque, a concepção familiar
que decorre da filiação não permite escolhas de ordem meramente patrimonial.
O magistrado Wlademir Paes de Lira (2017, p. 23) defende que a multiparentalidade deve ser aplicada de forma excepcional, em que, apesar de inexistirem motivos
para a destituição do poder família do pai/mãe biológico, este/a por ter uma participação mínima na vida do filho, outra pessoa surge exercendo o papel que não vem
sendo exercido de forma satisfatória, sendo o reconhecimento da filiação socioafetiva
uma situação que atende ao melhor interesse da criança.
Já Paulo Lôbo (2017, p. 20) admite, ainda, a possibilidade de revisão de casos
julgados definitivamente, com a relativização da coisa julgada, considerando que as
demandas, envolvendo direito de família e estado civil estariam sujeitas à regra rebus
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sic stantibus.
2.4 EFEITOS JURÍDICOS DO RECONHECIMENTO DA MULTIPARENTALIDADE

Considerando a regra da igualdade das formas de filiação insculpida nos arts.
227, 6o, da Constituição Federal e 1.596 do Código Civil, a declaração da parentalidade socioafetiva produz todos os efeitos pessoais e patrimoniais que são inerentes à
filiação biológica.
O vínculo de filiação afetiva, que se legitima no interesse do filho, gera o parentesco afetivo para todos os fins de direito nos limites da lei civil. Se menor, com fundamento no princípio do melhor interesse da criança e do adolescente; se maior, por
força do princípio da dignidade da pessoa humana, que não admite um parentesco
restrito.
Ana Carolina Brochado Teixeira e Renata de Lima Rodrigues (2010, p. 76) apontam que os efeitos da multiparentalidade operam do mesmo modo como ocorre nas
tradicionais famílias biparentais. Por força do Princípio da Isonomia, não há hierarquia
entre os tipos de parentesco. Assim, com o estabelecimento do múltiplo vínculo parental, serão emanados todos os efeitos de filiação e parentesco com a família estendida.
2.4.1 REGISTRO PÚBLICO DE NASCIMENTO, DIREITO AO NOME E PARENTESCO

Na forma dos arts. 1.603 e 1.604 do Código Civil, a filiação é demonstrada pela
certidão de nascimento, não podendo ser pleiteado estado contrário ao que resulta
do registro, a menos que se prove a existência de erro ou falsidade do registro. Ademais, segundo o inciso II do art. 10 do Código Civil, far-se-á averbação em registro público dos atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reconhecerem a filiação.
Dessa forma, para a produção de todos os efeitos jurídicos, mostra-se essencial que a parentalidade socioafetiva e, por consequência, a multiparentalidade, seja
averbada no registro civil de nascimento, para que possa ter ampla publicidade registral. Com destaque, as reflexões de Ana Carolina Brochado Teixeira e Renata de Lima
Rodrigues (2010, p. 89)
O registro não pode ser um óbice para sua efetivação, considerando que sua função é refletir a verdade real; e, se a verdade real se concretiza no fato de várias pessoas exercerem
funções parentais na vida dos filhos, o registro deve refletir
esta realidade. O mesmo deve ocorrer com a nova situação
da multiparentalidade: o registro deve se adaptar a esta nova
situação, constando espaço para mais de um pai ou mais de
uma mãe, para que, a partir da efetivação do registro, gere
todos os efeitos advindos da filiação.
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em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com todas as suas consequências patrimoniais e
extrapatrimoniais” (BRASIL, 2016a).
Ademais, em 2017, o Conselho Nacional de Justiça editou o provimento n. 63,
posteriormente alterado pelo Provimento 83, de 2019, sendo admitido o reconhecimento administrativo da filiação socioafetiva diretamente perante o serviço de Registro Civil de Pessoas Naturais.
Assim, uma vez reconhecida a multiparentalidade, seja judicial ou administrativamente, o primeiro efeito é a inclusão, mediante averbação dos nomes dos pais ou
mães afetivos e biológicos no registro de nascimento do filho como ascendentes, bem
como dos respectivos avós. Poderão ser consignados no nome do filho os apelidos de
família de todos os ascendentes, de igual modo, sem qualquer restrição.
Outrossim, será formado o vínculo de parentesco paterno-filial com a extensão
aos demais parentes, por força do art. 1.593 do Código Civil, inclusive para fins de
impedimentos matrimoniais.
Assim, reconhecida a multiparentalidade, os filhos e pais biológicos e afetivos
serão parentes entre si, estendendo-se esse parentesco à linha reta, sem limites, e à
colateral, até o quarto grau, nos moldes do que estabelece os arts. 1.591 e 1.592 do
Código Civil.
2.4.2 OBRIGAÇÃO DE SUSTENTO E EDUCAÇÃO

Os pais, sejam biológicos ou socioafetivos, têm o direito e o dever de criar e promover o sustento e a educação de seus filhos. Devem garantir o bem-estar físico dele,
o que inclui o sustento alimentar, o cuidado com a saúde e o que mais necessário for
à sobrevivência, assim como de dar a eles uma instrução escolar, no mínimo, básica
ou elementar, preparando-os para a vida, de acordo com as suas possibilidades econômico-financeiras (GRISARD FILHO, 2003).
Assim, a obrigação alimentar existente na multiparentalidade é idêntica àquela
constante da biparentalidade. Os alimentos devem ser partilhados pelos pais socioafetivos4 e biológicos em igualdade de condições, em regra. Em caso de conflito, o juiz
deve considerar a partilha proporcional do valor de acordo com as possibilidades de
cada um. Os alimentos devem ser fixados em valor único, para partilha entre os pais,
em respeito ao binômio necessidade/possibilidade.
Os avós, sejam biológicos, sejam socioafetivos, apenas serão obrigados aos alimentos em caráter complementar, distribuídos de acordo com as possibilidades econômicas de cada um, na forma do art. 1.698 do Código Civil. Como o dever de prestar
alimentos na linha reta de parentesco é recíproco e ilimitado, o filho com múltiplos
pais ou avós também pode ser obrigado a prestar alimentos a qualquer um deles.
Caso os pais deixem de atender ao direito-dever de educar, poderão sujeitar-se,
no âmbito criminal, às penas previstas para os crimes de abandono material, moral e

Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal deixou claro no julgamento do Recurso Extraordinário n. 898.060/SC que “a paternidade socioafetiva, declarada ou não

4
A obrigação alimentar no parentesco socioafetivo foi objeto do enunciado n. 341 da
IV Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal: Enunciado 341 do CJF – Art. 1.696.
Para os fins do art. 1.696, a relação socioafetiva pode ser elemento gerador de obrigação
alimentar (AGUIAR JÚNIOR, 2012, p. 28).
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intelectual, e, no plano civil, à perda do poder familiar.
2.4.3 GUARDA E DIREITO DE VISITAS

Como corolário do dever de criação e educação, tem-se o direito de guarda,
conceituado por Jorge Shiguemitsu Fujita (2011, p. 96) como sendo o instituto pelo
qual determinada pessoa, parente ou não, vem a assumir a responsabilidade sobre
um menor de 18 anos de idade, não emancipado, consistente na assistência material
e imaterial, ou seja, provendo as suas necessidades vitais de alimentação, vestuário,
higiene, moradia, assistência médica e odontológica, de educação e de lazer.
Em se tratando de guarda, sua fixação deve sempre atender ao Princípio do Melhor Interesse do Menor, o que deve ser analisado caso a caso, e, sempre que possível,
com a oitiva da criança e do adolescente, como estabelece o art. 28, § 1o, do ECA. A
definição se dará pelo critério da melhor afinidade e afetividade, à luz dos relatórios
realizados pela equipe interdisciplinar à disposição do Juízo de Família.
Nos moldes do art. 1.584 do Código Civil, a guarda compartilhada é a regra legal.
Como explica Paulo Lôbo (2017, p. 368), essa guarda é compatível com a preferência
de moradia que o filho tem como referência para suas relações sociais e afetivas. No
caso de filho que sempre viveu com seus pais socioafetivos, a moradia destes é a
preferencial. Eventual conflito deverá ser dirimido pelo juiz, de forma a assegurar o
contato do filho com seus pais socioafetivos e biológicos, bem como com os demais
parentes, em especial os avós.
Se ficar demonstrado que a guarda individual, ante as circunstâncias do caso
concreto é a mais recomendável, ela será atribuída pelo juiz ao pai ou mãe que apresentar melhores condições para exercê-la, sempre em defesa do melhor interesse do
menor. Nesse caso, caberá a fixação do direito de visitas em favor dos outros genitores, observada a regra do art. 1.589 do Código Civil.
Conceitualmente, o direito de visitas é aquele que se estabelece em favor do
genitor que não ficou com a guarda dos filhos menores, para possibilitar, por um lado,
o controle sobre a sua educação, formação e assistência material e moral e, desde
logo, permitir que não se prive aos filhos o contato frequente e afetuoso com o seu
pai ou sua mãe.
2.4.4 DIREITO SUCESSÓRIO

O direito à herança é um direito fundamental do cidadão, previsto no artigo 5º,
inciso XXX, da Constituição Federal. Flávio Tartuce (2017, p. 34) conceitua a herança,
como o conjunto de bens, positivos e negativos, formado com o falecimento do de
cujus, englobando também as dívidas do morto.
Quanto à sucessão hereditária no caso de multiparentalidade, Paulo Lôbo (2017,
p. 11) explica que
A sucessão hereditária legítima é assegurada ao filho de pais
concomitantes biológicos e socioafetivos, em igualdade de
condições. Aberta a sucessão de cada um deles é herdeiro legítimo de quota-parte atribuída aos herdeiros da mesma clas-
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se (direta ou por representação), imediatamente em virtude
da saisine. Os limites dizem respeito às legítimas dos herdeiros necessários de cada sucessão aberta e não ao número de
pais autores das heranças. O filho será herdeiro necessário
tanto do pai socioafetivo quanto do biológico, em igualdade
de direitos em relação aos demais herdeiros necessários de
cada um.
Igualmente, Anderson Schreiber e Paulo Franco Lustosa (2016, p. 847) não vislumbram óbice na múltipla sucessão hereditária:
Ainda que possa soar inusitado, o fato de uma pessoa ter direitos sobre heranças de diversos ascendentes em primeiro
grau não encontra obstáculo na ordem constitucional vigente. Assim, independentemente da origem do vínculo, o filho
será herdeiro necessário e terá direito à legítima. Ter direitos
sucessórios em relação aos pais biológicos e, ao mesmo tempo, em relação aos pais socioafetivos não ofende qualquer
norma jurídica, ao contrário, apenas realiza a plena igualdade entre os filhos assegurada pela Constituição. Ter um, dois,
três ou até mais vínculos parentais decorre de contingências
da vida, de modo que não há problema em haver irmãos legitimados a suceder em heranças distintas de seus respectivos ascendentes. Tanto é assim que não se questiona quando
alguém que não tenha pai registral divide a herança da mãe
com outros herdeiros que têm dois pais.
Segundo o art. 1.798 do Código Civil, somente as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão estão legitimadas a suceder. Tratando-se
de sucessão legítima, apenas as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da
morte do de cujus é que têm vocação para serem herdeiros ou legatários.
Na sucessão testamentária, todavia, admite-se como herdeiro pessoa ainda não
concebida, quando se tratar de filho de pessoa expressamente designada pelo testador ou de substituição fiduciária (fideicomisso). Trata-se do denominado “princípio
da coexistência”: o sucessor e o de cujus devem coexistir no momento da abertura da
sucessão, para que ocorra a transmissão da herança (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO,
2014, p. 59).
Excepciona essa regra o caso da filiação post mortem. Neste caso, há uma presunção legal de que o filho nasceu na constância do casamento. Ainda que não concebido no momento do falecimento do pai, o filho concebido por inseminação artificial
após a morte do genitor tem legitimidade para herdar.
A filiação socioafetiva post mortem acontece em atendimento aos princípios da
igualdade da filiação e da dignidade humana. Ainda que somente se reconheça o vínculo socioafetivo após o falecimento do pai afetivo, é certo que o filho já ostentava tal
condição quando do óbito do genitor afetivo, razão pela qual a sentença será decla-
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ratória, retroagindo seus efeitos à data do início da convivência afetiva comprovada,
assegurando-se direitos hereditários ao filho socioafetivo. O herdeiro poderá reivindicar seus direitos no próprio inventário, caso ainda esteja em trâmite, ocasião em que
o juiz do inventário poderá suspender o processo até que resolva definitivamente a
demanda em que se discute a paternidade socioafetiva, com base no art. 313, inciso
V, alínea “a”, do Código de Processo Civil.
Caso o inventário já esteja findo, o herdeiro socioafetivo poderá demandar seus
direitos hereditários por meio de Ação Declaratória de Reconhecimento de Paternidade/Maternidade Socioafetiva Post Mortem, cumulada com Ação de Petição de Herança, com base nos arts. 1.593 e 1.824 do Código Civil. É certo que o reconhecimento
do estado de filiação constitui direito personalíssimo, indisponível e imprescritível,
que pode ser exercitado, portanto, sem qualquer restrição, em face dos pais ou seus
herdeiros.
O Código Civil de 2002 foi omisso quanto ao prazo prescricional para o exercício
da Petição de Herança. Deste modo, aplica-se a regra subsidiária do artigo 205, que
estabelece que a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado
prazo menor. Se a morte se deu na vigência do Código Civil de 1916, o prazo prescricional será de 20 anos. A controvérsia se estabelece quanto ao termo inicial de sua
contagem, ou seja, o dies a quo desse prazo. Em regra geral, o prazo decenal conta-se
a partir da abertura da sucessão, ou seja, do falecimento do autor da herança.
Na hipótese em que a filiação seja reconhecida após o óbito do genitor, prevalece o entendimento de que o prazo não se inicia da abertura da sucessão, mas sim do
trânsito em julgado da decisão que reconheceu a parentalidade socioafetiva..
Questão palpitante se coloca quanto à sucessão pelos ascendentes no caso de
multiparentalidade. Pela regra do art. 1.836, § 2o, “havendo igualdade em grau e
diversidade em linha, os ascendentes da linha paterna herdam a metade, cabendo a
outra aos da linha materna” (BRASIL, 2002). Nos casos de biparentalidade, a questão
resolve-se pela literalidade do dispositivo legal. E no caso da multiparentalidade?
Maurício Cavallazzi Póvoas (2017) sustenta que, à época da edição do Código
Civil, o legislador não poderia imaginar que, anos após sua publicação, admitir-se-ia
no registro de nascimento de uma pessoa a existência de mais de um pai ou mais de
uma mãe. Todavia, a intenção do legislador era a de que houvesse igualdade entre os
ascendentes paternos e maternos na distribuição da herança.
Com efeito, quando da edição dos Códigos Civis de 1916 e 2002, não era admissível o reconhecimento da multiparentalidade, motivo da omissão legislativa quanto
às múltiplas linhas sucessórias ascendentes.
Todavia, tendo em vista que a legislação prevê que a divisão hereditária na linha ascendente será feita por linhas (metade da herança destinada a favor da linha
paterna e a outra metade a favor da linha materna), impõe-se, através de uma interpretação teleológica, que a mesma igualdade pretendida pelo legislador quanto
aos quinhões dos sucessíveis, seja calculada e atribuída de acordo com o número de
beneficiados.
3 CONCLUSÃO

Com a supremacia do Princípio da Dignidade Humana no ordenamento jurídico
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brasileiro, a construção da família contemporânea lastrada no afeto constitui uma realidade, atendendo aos anseios sociais. Família, acima de tudo, é o laço estabelecido
entre pessoas com ideal de comunhão de vidas, liberdade, solidariedade, responsabilidade e colaboração recíprocas, em busca da felicidade de seus membros.
A Constituição previu os Princípios do Melhor Interesse da Criança e do Adolescente e o da Proteção Integral, como forma de proteger crianças e adolescentes como
titulares de direitos fundamentais. À vista disso, o papel da família ganhou destaque
como o locus em que os menores se desenvolvem.
Inseriu-se no texto constitucional o Princípio da Paternidade Responsável, sendo
reconhecida a paternidade como função, sendo a importância do vínculo biológico da
filiação esvaziada em grande parte.
A partir de então, ganhou relevo a parentalidade socioafetiva, considerada
como aquela desempenhada por alguém que efetivamente exerce atividades parentais, como afeto, cuidado e atenção, a despeito da ausência de vinculação genética.
Seu reconhecimento decorre da presença da posse de estado de filho, consistente
na relação íntima e social de tratamento entre os envolvidos como pai/mãe e filho
(nome, tratamento e fama).
A filiação socioafetiva surge intimamente ligada à vontade de ser pai e de se
sentir como filho, expressando-se nas condutas de criar, educar, proteger e amar. Seu
reconhecimento pode se dar pela via judicial, por meio da ação declaratória de parentalidade socioafetiva ou administrativamente, diretamente perante os oficiais de
Registro Civil de Pessoas Naturais.
Uma vez reconhecida a parentalidade afetiva, judicial ou administrativamente,
em atenção ao princípio da igualdade na filiação, devem ser reconhecidos todos os
direitos inerentes à filiação, como o direito ao nome, alimentos, sucessão hereditária,
impedimentos matrimoniais, entre outros.
As diferentes formas de filiação passaram a coexistir no sistema jurídico brasileiro: presumida, biológica e socioafetiva. Não obstante, a realidade demonstrou que
elas poderiam ser exercidas por mais de uma pessoa, surgindo conflitos que foram
levados ao Poder Judiciário.
A multiparentalidade, assim, pode ser definida como a existência de mais de um
vínculo na linha ascendente de primeiro grau, do lado materno ou paterno, acompanhado de um terceiro elo. Constatou-se que, na realidade fática, muitas pessoas
tinham mais de duas pessoas que exerciam papéis de pais e/ou mães, o que era necessário reconhecer juridicamente.
O reconhecimento definitivo da multiparentalidade no direito brasileiro sobreveio com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso extraordinário 898.060/SC, com repercussão geral reconhecida, em que se fixou a
tese de que “a paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não
impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem
biológica” (BRASIL, 2016a). Tal decisão é de observância obrigatória pelos órgãos administrativos e jurisdicionais pátrios, diante dos efeitos vinculantes da decisão com
repercussão geral.
Reconhecida a multiparentalidade, a mesma deverá ser inscrita no assento de
nascimento do filho multiparental, a fim de ganhe ampla publicidade registral. O filho
poderá adotar os nomes de família de todos os pais e/ou mães, biológicos ou socio-
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afetivos, em qualquer ordem, bem como estes serão registrados como ascendentes,
conjuntamente com os respectivos avós.
Diante da regra de igualdade entre as filiações, todos os direitos serão reconhecidos. Em especial, o filho multiparental poderá exigir e ficará obrigado a prestar
alimentos a todos os genitores. Também poderá herdar de qualquer dos pais, bem
como estes poderão herdar de si, se vier a falecer antes. Nesse caso, deve-se partilhar
a herança em quinhões iguais, a depender do número de genitores, diante da interpretação teleológica dos arts. 1836, §1º e 1837 do Código Civil.
Questões como estabelecimento da guarda, direito de visitas, autorização para
casamento e representação em geral serão resolvidas nos moldes convencionais,
como ocorre nos casos dos filhos mono ou biparentais.
O Direito existe em função da sociedade, e não o inverso. O legislador brasileiro
não tem conseguido acompanhar a velocidade das transformações sociais, restando a
questão sem previsão normativa expressa. Todavia, a omissão do legislador em acompanhar os avanços sociais não pode ser barreira para o reconhecimento de direitos,
em especial quando albergados por princípios de ordem constitucional, quais sejam
os da Dignidade Humana e do Melhor Interesse da Criança.
Por fim, considera-se que a verificação do instituto dependerá da análise de
cada caso concreto, a fim de se perquirir se a medida efetivamente atende ao melhor
interesse do filho e não está sendo utilizada tão somente para finalidades diversas,
em especial os meramente patrimoniais. Para tanto, é salutar o aperfeiçoamento dos
profissionais de Direito envolvidos na análise de tais questões, bem como dos profissionais auxiliares dos Juízos de Família.
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ACESSO A DADOS CRIPTOGRAFADOS NO CONTEXTO DE INVESTIGAÇÕES
CRIMINAIS: O “ESTADO DA ARTE”
ACCESS TO ENCRYPTED DATA IN THE CONTEXT OF CRIMINAL
INVESTIGATIONS: THE “STATE OF THE ART”
Gustavo Eloi Razera1
SUMÁRIO

1. Introdução; 2. A regulação jurídica da criptografia, debate brasileiro; 3. A criptografia end to end e a (in)capacidade técnica de promover interceptação; 4. A imposição de limites à criptografia: propostas e objeções; 5. Criptografia é Direito? 6.
Considerações finais; 7. Referências.
RESUMO

Pretende-se com o presente artigo descrever e analisar o debate brasileiro a
respeito do acesso judicialmente autorizado a dados criptografados para instrução
de investigações criminais e a regulação jurídica da criptografia. Os argumentos apresentados no âmbito da audiência pública conjunta que precedeu o julgamento da ADI
5.527 e da ADPF 403 – palco principal da disputa acerca da imposição de limites ao
uso da criptografia – foram reunidos e submetidos à análise crítica, privilegiando-se
a abordagem consequencialista, com foco em possíveis impactos sociais. Uma vez
admitida a premissa da inviabilidade técnica da interceptação de mensagens “às claras” em aplicativos que adotam a criptografia end to end, passou-se ao exame das
propostas de regulação e respectivas objeções, assumindo-se uma tendência de uso
progressivo de técnicas de encriptação e, diante disso, a necessidade premente de
modernização dos órgãos de persecução, com o objetivo de manter, no longo prazo,
a capacidade investigativa.
ABSTRACT

This article is intended to describe and analyze the Brazilian debate regarding the
judicially authorized access to encrypted data for the instruction of criminal investigations and the legal regulation of cryptography. The arguments presented at the joint
public hearing that preceded the trial of ADI 5,527 and ADPF 403 – the main stage
of the dispute over the imposition of limits on encryption – were brought together
and submitted to critical analysis, with emphasis on the consequentialist approach,
focusing on possible social impacts. Once the premise of the technical unfeasibility of
intercepting the "plaintext" in applications that adopt end to end cryptography was
admitted, the proposals for regulation and the respective objections were examined,
assuming a tendency of progressive use of encryption techniques and, in face of this,
1
Promotor de Justiça – Ministério Público do Estado do Paraná. Graduação pela Universidade do Oeste de Santa Catarina.
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the pressing need for modernization of the law enforcement agencies as in order to
maintain, in the long term, the capacity to investigate.
PALAVRAS-CHAVE: Criptografia. WhatsApp. Investigação Criminal. Dados Priva-

dos. Segurança.
rity.

KEYWORDS: Cryptography. Whatsapp. Criminal Investigation. Private Data. Secu-

1. INTRODUÇÃO

A “criptografia é uma técnica de preservação da privacidade, entendida classicamente como o direito de ser deixado em paz, ou de proteger uma certa informação
pessoal” (ARANHA, 2017, p. 131)2. Implementada por meio de algoritmos matemáticos, ela permite codificar dados de uma mensagem, tornando-a ininteligível para um
possível adversário.
Nas comunicações digitais o emprego da criptografia já existe há um bom tempo, mas o acesso até então era restrito a poucas pessoas que detinham conhecimento
técnico especializado para a sua implementação.
Esse quadro começou a se modificar significativamente em 2013, quando Eduard Snowden, ex-empregado da Agência de Segurança Nacional dos EUA (NSA), divulgou documentos que evidenciaram que o órgão do Departamento de Defesa possuía
acesso a informações em massa dos usuários das mais conhecidas empresas de tecnologia para fins de inteligência3.
As revelações de Snowden influenciaram o comportamento de pessoas, empresas e governos ao redor do mundo, erigindo, sobretudo, uma demanda acentuada
por privacidade nas comunicações online. A proteção de dados do usuário tornou-se,
assim, um grande ativo de mercado, o que acabou por transformar o cenário tecnológico.
Diante da demanda por privacidade, os provedores passaram a implementar a
criptografia forte como padrão básico de segurança do serviço, chamada criptografia
by default, um sistema criptográfico que se encontra ativo sem a necessidade de realização de qualquer comando pelo usuário. Até então, ainda que a adoção da criptografia estivesse ao alcance do usuário, ela era opcional e, na maioria dos casos, exigia
uma atitude proativa.
Evidentemente, o advento da criptografia forte por padrão de segurança representou clara e importante mudança, que intensificou os problemas de investigação,
afinal a capacidade de monitoramento e de interceptação de mensagens é tida como
uma das principais formas de se apurar ilícitos, por vezes a única.
Não demorou muito para que autoridades se insurgissem contra as empresas de
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tecnologia. Foi o caso do então diretor do Federal Bureau of Investigation (FBI), James
Comey, responsável por uma das mais célebres falas contrárias ao uso da criptografia
forte by default, ao afirmar que, por impedir o acesso a dados em repouso e a dados
de comunicações em trânsito, a sua adoção desenfreada tornou inviável o trabalho
investigativo, fenômeno que ele chamou de “Going Dark”4.
Com a utilização, mais comum a cada dia, de mecanismos criptográficos para
comunicação online e armazenamento de dados, as frequentes dificuldades enfrentadas no contexto de investigações criminais ensejaram debates em diversos países a
respeito da necessidade de impor restrições à criptografia5.
2. A REGULAÇÃO JURÍDICA DA CRIPTOGRAFIA, DEBATE BRASILEIRO

No Brasil, o debate a respeito da regulação da criptografia surge pela primeira
vez no Judiciário, após sucessivas decisões judiciais determinando bloqueios do aplicativo WhatsApp6. Em um intervalo de apenas oito meses, entre 2015 e 2016, o serviço de mensagens instantâneas e chamadas de voz WhatsApp teve suas atividades
suspensas por três vezes: (i) em dezembro de 2015, por ordem de um juiz do Estado
de São Paulo; (ii) em fevereiro de 2016, por um juiz do Estado de Alagoas; e (iii) em
julho de 2016, por ordem de uma juíza do Estado do Rio de Janeiro.
Houve, ainda, uma ordem de bloqueio em fevereiro de 2015, da Justiça do Piauí,
e outra em maio de 2016, por um juiz de Sergipe, ambas cassadas antes da implementação. O juiz subscritor dessa última ordem é o mesmo que, em março de 2016,
chegara a ordenar a prisão de diretor do Facebook no Brasil por descumprir decisão
judicial7.
Os bloqueios se deram como sanção ao provedor de aplicação, por não fornecer
o conteúdo das mensagens de usuários investigados.

2
Audiência Pública Conjunta, Marco Civil Da Internet, ADI 5.527 e Bloqueio Judicial do
WhatsApp, ADPF 403. Ata. Disponível em: <https://bit.ly/3c3jDli>. Acesso em 17 set. 2020.
3
Sobre as revelações de Eduard Snowden a respeito do programa secreto de vigilância
e espionagem americano ver: MACASKILL, E. et al. NSA files: decoded. The Guardian. Disponível em: <https://bit.ly/2ZHLvXt>. Acesso em 17 set. 2020.

4
O discurso do Diretor do FBI recorre às consequências da disseminação de criptografia forte para as investigações e as relaciona aos impactos na segurança pública, destacando as dificuldades na prevenção e repressão a crimes e, sobretudo, ataques terroristas.
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em: http://bloqueios.info/pt/linha-do-tempo/.
7
Diego Jorge Dzodan, vice-presidente do Facebook na América Latina, teve a prisão
decretada pelo juiz da Comarca de Lagarto, Sergipe, após a rede social não fornecer o conteúdo de mensagens trocadas por meio do aplicativo WhatsApp, descumprindo ordem judicial
nesse sentido. A prisão ocorreu no dia 01.03.2016 e no dia seguinte foi reformada em sede
de liminar em habeas corpus. (FAGUNDES, I.; SENRA, R. Executivo do Facebook é libertado
em SP. BBC Brasil, São Paulo, 02 de março de 2016. Disponível em: < https://bbc.in/2FEcRqn
>. Acesso em 17 set. 2020).
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Inicialmente, a resistência em cumprir as decisões judiciais veiculava os mais
variados argumentos, como o fato da empresa ter sede no exterior e servidores em
outros países, ou das intimações judiciais terem sido endereçadas ao Facebook, que
supostamente não teria representação legal ou contratual para responder pelo WhatsApp. Somente mais tarde sobreveio o argumento principal: a incapacidade técnica
de cumprir a decisão, em virtude do modelo criptográfico implementado.
No entanto, não havia consenso acerca do protocolo criptográfico adotado pelo
WhatsApp e o provedor era pouco transparente a respeito.
Alicerçados em interpretação conferida a dispositivos do Marco Civil da Internet
(Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014), os bloqueios foram contestados no Supremo
Tribunal Federal mediante ações de controle concentrado de constitucionalidade: (i)
a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5.527, sob a relatoria da Min. Rosa
Weber, questiona dois artigos da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, mais precisamente o art. 10, em seu § 2º8, e o art. 12, em seus incisos III e IV9; e (ii) a Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 403, sob a relatoria do eminente Ministro Luiz Edson Fachin, discute a constitucionalidade de decisões que determinaram o bloqueio do WhatsApp.
Para dirimir as questões técnicas envolvidas no julgamento destas ações, os Ministros convocaram audiência pública conjunta10, que contou com a contribuição de
30 expositores, entre eles representantes do Ministério Público Federal, da Polícia
Federal, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, do Comitê Gestor
da Internet no Brasil, e de inúmeras entidades civis, acadêmicos e até mesmo do cofundador do WhatsApp.
A partir da participação plural e do aporte das diversas perspectivas dos atores
envolvidos, houve notória expansão do tema proposto pelas ações de controle concentrado, que originariamente pretendiam discutir a constitucionalidade da imposição das sanções judiciais de bloqueio a aplicativos de internet, e passaram a pautar
o debate em torno do funcionamento da criptografia e limites do direito frente a ela.

8
Art. 10. A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet de que trata esta Lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e
da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas. […] § 2º O conteúdo das comunicações privadas somente poderá ser disponibilizado mediante ordem judicial, nas hipóteses
e na forma que a lei estabelecer, respeitado o disposto nos incisos II e III do art. 7º.
9
Art. 12. Sem prejuízo das demais sanções cíveis, criminais ou administrativas, as infrações às normas previstas nos arts. 10 e 11 ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções, aplicadas de forma isolada ou cumulativa: […] III - suspensão temporária das atividades
que envolvam os atos previstos no art. 11; ou IV - proibição de exercício das atividades que
envolvam os atos previstos no art. 11.
10
A audiência pública para o julgamento das ações de controle concentrado ADI 5.527 e
ADPF 403 foi realizada entre os dias 02 e 05 do mês de junho de 2017, a gravação audiovisual
encontra-se disponível em https://www.youtube.com/watch?v=3TNsQCNIOO0&t=8s.

11
“Calcular e armazenar chaves criptográficas apenas nas pontas da comunicação simplifica uma aplicação criptográfica porque torna evidente quais são os principais pontos que
exigem proteção, reduzindo a ameaça de pontos intermediários ou atacantes internos que
operam o serviço e desfrutam de acesso privilegiado.” (ARANHA, Diego de Freitas. O que é
criptografia fim a fim e o que devemos fazer a respeito? In: DONEDA, Danilo; MACHADO,
Diego (org.). A criptografia no direito brasileiro. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020,
RB-1.3. E-book).
12
Audiência Pública Conjunta, Marco Civil Da Internet, ADI 5.527 e Bloqueio Judicial do
WhatsApp, ADPF 403. Ata. Disponível em: <https://bit.ly/3c3jDli>. Acesso em 17 set. 2020.
13
Extrai-se de matéria publicada no The Washington Post: “The top-secret PRISM program allows the U.S. intelligence community to gain access from nine Internet companies
to a wide range of digital information, including e-mails and stored data, on foreign targets
operating outside the United States. The program is court-approved but does not require
individual warrants. Instead, it operates under a broader authorization from federal judges
who oversee the use of the Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA).” (NSA slides explain
the PRISM data-collection program. The Washington Post. Washington D. C., 10 de julho
de 2013. Disponível em: < https://wapo.st/2ZM9k0g >. Acesso em 17 set. 2020). Tradução
livre: O programa ultrassecreto PRISM permite que o centro de inteligência dos EUA obtenha
acesso a uma ampla gama de informações digitais de nove empresas de Internet, incluindo
e-mails e dados armazenados, sobre alvos operando fora dos Estados Unidos. O programa
detém autorização judicial, mas não requer mandados individuais. Em vez disso, opera sob
uma autorização mais ampla de juízes federais que supervisionam o uso do Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA).
14
Os pronunciamentos oficiais das empresas mencionadas podem ser consultados em:
LEE, Timothy B. Here’s everything we know about PRISM to date. The Washington Post. Washington D. C., 12 de junho de 2013. Disponível em: < https://wapo.st/3mEg4qX >. Acesso
em 17 set. 2020.
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3. A CRIPTOGRAFIA END TO END E A (IN)CAPACIDADE TÉCNICA DE PROMOVER INTERCEPTAÇÃO

A chamada criptografia end to end ou de ponta a ponta é uma técnica criptográfica que importa na cifragem do dado em trânsito do início ao fim da comunicação, o
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que impossibilita a revelação de seu conteúdo no caminho, até mesmo pelo provedor
que viabiliza a troca das mensagens11.
Do ponto de vista da técnica criptográfica, qualquer entidade que está no canal
de comunicação, e mesmo aquela que possui o controle parcial ou total dele, é vista
como adversário. Por isso faz completo sentido para o projetista do protocolo de comunicação encarar-se como um possível adversário – inclusive porque ele pode ser
comprometido por um terceiro – e projetar o mecanismo de forma que ele próprio
não tenha capacidade de interceptar mensagens (ARANHA, 2017, p. 130)12.
Para melhor entender o contexto da implementação desse protocolo criptográfico pelas empresas de tecnologia é importante voltar ao programa de vigilância (surveillance) americano revelado por Snowden, PRISM.
O PRISM, segundo as publicações que se encontravam na imprensa à época,
coletava conteúdo de comunicações e metadados de usuários, mediante acesso direto da NSA aos servidores de grandes empresas que proveem comunicações privadas
na web, incluindo Google, Microsoft, Facebook, Yahoo e Apple, isso tudo sem contar
com mandados individuais de monitoramento13.
Tão logo o programa veio a público, as empresas listadas se apressaram em negar seu envolvimento com a agência de inteligência americana14. Apesar disso, predominou na opinião pública a versão que sustentava a existência de uma espécie de
colaboração secreta entre as empresas de tecnologia e o Governo. Isso fez com que
os usuários passassem a desconfiar dos provedores, o que provocou relevante incremento na demanda por privacidade.
Para responder à crise de confiança que pairava sobre eles, em virtude da aven-
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tada colaboração com os órgãos governamentais, os provedores passaram a implementar um protocolo criptográfico com característica especial, ponta a ponta / fim-a-fim / end to end, projetado para que as mensagens em seu conteúdo compreensível
possam ser capturadas apenas nas pontas da comunicação (remetente e destinatário), o que impede que o próprio provedor recupere o seu conteúdo, ou “quebre”, por
assim dizer, a criptografia.
Com isso as empresas lograram transmitir aos usuários a ideia de que, mesmo
que o Estado exija, o provedor de aplicação (responsável pelo fornecimento do serviço) não poderá informar o teor das suas comunicações, tornando-se, assim, insuscetível a ingerências e pressões externas.
Esse protocolo criptográfico de ponta a ponta vem se tornando mais comum a
cada dia no mercado para aplicativos de troca segura de mensagens. Em abril de 2016
o WhatsApp passou a adotar o protocolo Signal15, que por meio do emprego de criptografia assimétrica16, combinando o uso de chaves públicas e chaves privadas, garante que apenas emissor e destinatário (as “pontas” da comunicação) tenham acesso ao
conteúdo inteligível das mensagens.
Além disso, prevendo a hipótese de ataque exitoso às chaves criptográficas, o
WhatsApp adota o recurso denominado forward secrecy17, por meio do qual uma
nova chave é gerada a cada mensagem e, portanto, caso o atacante consiga comprometer a criptografia de uma mensagem, mesmo assim não terá acesso ao conteúdo
de mensagens passadas18.
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Após a realização de diversas auditorias independentes, é consenso na comunidade científica que o protocolo Signal é seguro e também a sua implementação feita
pelo WhatsApp se deu de forma adequada.
Desse modo, a partir da adoção do protocolo Signal e da criptografia end to end
pelo WhatsApp, passou a se tornar tecnicamente inviável a interceptação do conteúdo das mensagens às claras (plaintext), isto é, de forma inteligível.
Estabelecida a premissa da inviabilidade técnica, a interceptação da mensagem
para fins de investigação criminal exigiria o rebaixamento dos níveis de segurança
adotados, mediante a implementação de falhas intencionais, chamadas de backdoor.
Assim, a principal questão em debate no âmbito da audiência pública, e tema a
ser enfrentado pelo Supremo nas ações de controle concentrado (ADI 5.527 e ADPF
403), não é (i) se o WhatsApp (e outros aplicativos de instant messenger) teria a obrigação de colaborar com a investigação criminal cedendo o teor das mensagens de um

15
No dia 05 de junho de 2016 o Signal anunciou a completa integração de seu protocolo
criptográfico ao aplicativo de mensagens WhatsApp, e com ele a criptografia de ponta a ponta. (WHATSAPP'S Signal Protocol integration is now complete. Disponível em < https://signal.
org/blog/whatsapp-complete/ >. Acesso em 17 de set. de 2020).
16
"Ao tempo que na criptografia simétrica a mesma chave é utilizada para encriptar e
desencriptar um arquivo qualquer, no método de criptografia assimétrica apenas o destinatário possui a chave capaz de efetivar a desencriptação. A encriptação é realizada por meio
de um software específico, que recebe basicamente dois arquivos: o arquivo a ser encriptado e um outro, que é a chave pública do destinatário. Como se vê, este tipo de criptografia
dispensa o envio prévio de uma chave secreta para o destinatário. Entretanto, é necessário
que o destinatário disponibilize previamente sua chave pública em algum local para que o remetente a utilize para encriptar o arquivo a ser remetido". (Brasil, Ministério Público Federal,
Camara de Revisão Criminal, 2. Roteiro de Atuação: Crimes Cibernéticos. 3ª edição. Brasília
– DF, 2016, p. 302. E-book).
17
“Com o forward secrecy, uma nova chave é negociada a cada transação e as chaves
de longo prazo são usadas somente para autenticação. Essas chaves de transação (ou sessão)
são descartadas após cada transação – o que reduz significativamente a exposição de uma
entidade que tenha sido comprometida. Quando um sistema com forward secrecy é usado,
invasores que infringem uma rede e obtêm acesso às chaves só conseguirão desencriptar
dados a partir do momento da violação até que esta seja descoberta e corrigida; os dados
históricos permanecem seguros. Além disso, como as chaves de sessão são destruídas imediatamente após a conclusão de cada transação, o invasor deve inserir-se no processo de
cada transação em tempo real para conseguir obter as chaves e comprometer os dados.”
(ABELSON, Harold et al. Chaves Embaixo do Tapete: exigências de acesso a todos os dados e
comunicações pelo governo geram insegurança. Tradução: SALES, R. et al.. Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio (ITS Rio). Rio de Janeiro, 2018, p. 17. Disponível em: < https://bit.
ly/35Nxuvc >. Acesso em 17 de set. 2020).
18
A respeito do atual funcionamento do protocolo criptográfico do WhatsApp, vale recorrer à didática exposição do cofundador da empresa durante os debates da Audiência Pública, Brian Acton (2017, p. 31): “Num nível geral, todas as mensagens enviadas através do

WhatsApp são garantidas, quanto à segurança, com um cadeado e uma chave. Só o emissor
e o receptor é que têm as chaves necessárias para destrancar e ler as mensagens de WhatsApp. Como vou explicar, em maior detalhe, nós também acrescentamos outras características
ao nosso sistema para que ele seja o estado da arte. Por exemplo, em vez de submeter todas
as mensagens à criptografia de um usuário, com o mesmo cadeado e a mesma chave, no
nosso sistema esse cadeado e essa chave muda a cada mensagem. Incluímos também uma
característica que dá, aos usuários, o poder de verificar a identidade e confirmar que outros
não estejam lendo as suas mensagens. Observando a tela, os senhores poderão ver que a
Ana instalou o WhatsApp no telefone dela. Ao fazer isso, o telefone dela gerou um par de
chaves relacionadas matematicamente. Uma, é uma chave privada, armazenada unicamente
no telefone dela. E a outra, é uma chave pública, que o telefone dela manda para o servidor
de WhatsApp, para que o Bernardo, ou qualquer outra pessoa, possam usar. Da mesma maneira, o Bernardo instalou o WhatsApp no telefone dele, que manda também chaves públicas para o servidor para que a Ana possa usar para mandar mensagens para ele. Então, agora, a Ana quer mandar uma mensagem para o Bernardo. Em primeiro lugar, ela pede a chave
pública do Bernardo, do servidor. E, depois, o telefone dela constrói o que nós chamamos de
sessão. A sessão é o início de uma conversa criptografada. Para isso, o Bernardo e a Ana passam por uma troca compartilhada de chaves. Este método permite que dois usuários criem
uma chave compartilhada para criptografia, através de um canal que não é seguro. O tipo de
troca de chaves que nós usamos evita que uma terceira parte, incluindo o próprio WhatsApp,
obtenha informação que permita a leitura da mensagem. Isso ocorre porque apenas os dois
telefones, dos dois usuários, têm a informação correta para criptografar e retirar a criptografia das suas mensagens. Uma vez que a sessão é criada, eles podem começar a se comunicar
com segurança e cada um dos seus telefones cria chaves de mensagens singulares com base
num cálculo matemático. Portanto, se a Ana quer mandar uma mensagem para o Bernardo,
o telefone dela vai criptografar a mensagem usando a chave. O sistema de criptografia do
WhatsApp garante que cada mensagem tenha a sua própria chave de mensagem, que muda
para toda a mensagem que é enviada. Portanto, como se pode observar pelo diagrama, depois que a mensagem é submetida à criptografia no telefone da Ana, o servidor transfere a
mensagem para o Bernardo sob a forma criptografada. O servidor não consegue ler a mensagem, porque não tem a chave correta. Apenas o Bernardo é que tem a chave certa, armazenada apenas no telefone dele e em nenhum outro lugar. Quando a mensagem chega no
telefone do Bernardo, o telefone dele tira a criptografia, usando a versão dele da chave de
mensagem, armazenada apenas no telefone dele. Os dois lados da comunicação, nesse caso,
a Ana e o Bernardo, usam o que nós chamamos de ratchet criptográfico. Especificamente um
algoritmo de ratchet duplo, esse ratchet ou catraca garante que uma nova chave de sessão e
uma nova chave de mensagem sejam sempre modificadas e recalculadas à medida em que
as mensagens fluem entre os dois usuários. É uma proteção importante, conhecida na comunidade de segurança como sigilo futuro. Isso significa que se as chaves de qualquer única
mensagem forem comprometidas, as chaves não podem ser utilizadas para voltar e retirar a
criptografia de mensagens já transmitidas.” (Audiência Pública Conjunta, Marco Civil Da Internet, ADI 5.527 e Bloqueio Judicial do WhatsApp, ADPF 403. Ata. Disponível em: <https://
bit.ly/3c3jDli>. Acesso em 17 set. 2020).
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usuário específico em caso de decisão judicial, pois, dado o modelo criptográfico adotado, isso é impossível; mas sim (ii) se o próprio WhatsApp e as demais empresas de
tecnologia estão autorizadas a comercializar produtos que proporcionem ao usuário
ambientes de informação inacessíveis aos órgãos de investigação, e mais, se o Estado
pode e deve exigir a criação de acessos privilegiados, permitindo a custódia das chaves criptográficas (key scrow) a terceiros autorizados.
4. A IMPOSIÇÃO DE LIMITES À CRIPTOGRAFIA: PROPOSTAS E OBJEÇÕES

Uma vez que a implementação da criptografia end to end impossibilita a realização de interceptações telemáticas (a captura das conversas de alvos específicos
em tempo real), e como os provedores de aplicação também não armazenam mensagens pretéritas em seus servidores, não é possível obter nenhum tipo de conteúdo
de conversa no âmbito de investigações. A partir daí, a questão que se põe é: deve-se
impor aos desenvolvedores de aplicativos de mensagens a obrigação de construírem
a arquitetura de seus serviços de modo a permitir interceptações?
Trata-se de regular a criptografia, criando uma obrigação legal para mudança do
protocolo criptográfico, com a implementação de uma vulnerabilidade intencional,
uma backdoor que possibilite o acesso de órgãos investigativos ao conteúdo de mensagens trocadas via aplicativo.
O debate a respeito do acesso governamental a dados criptografados, que no
Brasil teve como palco principal a mencionada audiência pública realizada pelo STF,
pouco se afastou da tônica da disputa vista nos demais países, onde se tem, de um
lado, as autoridades de aplicação da lei pressionando por mecanismos de acesso excepcional obrigatório aos sistemas de criptografia e, de outro, técnicos e acadêmicos
do setor argumentando que essa solução compromete a segurança dos sistemas criptográficos e, consequentemente, a privacidade de seus usuários.
A resolução desse conflito passa pela formulação das perguntas corretas, a saber: (i) as soluções que se propõem contra a criptografia são eficazes, isto é, elas de
fato resolvem o problema?; e (ii) os benefícios que a pretensa solução vai trazer são
maiores do que os seus malefícios? É legítimo que o Estado busque tomar atitudes
positivas para reduzir os problemas que a ferramenta aparenta estar causando, mas,
para tanto, é elementar, porém necessário, que haja um certo equilíbrio, aferido pelo
teste de proporcionalidade sugerido.
As propostas apresentadas pelos órgãos de Estado giram em torno do emprego do chamado “ataque man-in-the-middle”. A proposição surge sob vários nomes,
como chave dourada, porta da frente, porta do lado, key escrow, backdoor, golden
key, mas a ideia comum a todas é promover uma mudança de protocolo criptográfico
para inserir uma falha intencional e, assim, permitir o acesso do terceiro autorizado,
como se fosse mais uma sessão da conversa.
O acesso exclusivo especial, inclusive, já é objeto de projetos de lei que trami-
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tam na Câmara dos Deputados: PL 9.808/1819 e PL 10.372/1820. Ambos pretendem
impor ao provedor uma obrigação genérica de fornecimento da chave criptográfica
aos órgãos policiais.
Diversas são as objeções apresentadas pela comunidade científica.
A primeira delas diz respeito à proteção desta “porta dos fundos”, desse acesso
privilegiado. É dizer, além de a técnica criptográfica se preocupar com o canal de comunicação, como originalmente proposto, passaria a ser preciso também se preocupar com esse acesso, essa falha artificial injetada no protocolo criptográfico, que não
cumpre o objetivo de segurança, e cujo controle impõe diversos obstáculos do ponto
de vista logístico e de projeto (ARANHA, 2017, p. 135)21.
Proteger essa porta dos fundos, e prevenir que o propósito dela seja desvirtuado, são desafios que se estabelecem, sobretudo porque esse acesso autorizado, ou
essa chave-mestra, se tornaria um alvo extremamente valioso para cibercriminosos e
até mesmo governos autoritários22.
Além disso, com a criação da backdoor o operador do serviço precisará proteger
o acesso excepcional também contra os seus próprios funcionários, que, até mesmo,
podem ser coagidos ou atacados por terceiras partes e forçados a utilizar essa porta
dos fundos para outros interesses23.
19
BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de lei nº 9.808, 20 de março de 2018. Autor:
João Campos. Câmara dos Deputados, Brasília, DF, 20 de mar. 2018. Disponível em: < https://
bit.ly/3hIz5Vk >. Acesso em 17 de set. 2020.
20
BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de lei nº 10.372, 06 de junho de 2018. Autor:
José Rocha. Câmara dos Deputados, Brasília, DF, 06 de jun. 2018. Disponível em: < https://bit.
ly/3myty7y >. Acesso em 17 de set. 2020.
21
Audiência Pública Conjunta, Marco Civil Da Internet, ADI 5.527 e Bloqueio Judicial do
WhatsApp, ADPF 403. Ata. Disponível em: <https://bit.ly/3c3jDli>. Acesso em 17 set. 2020.
22
“Já no que se refere às dificuldades de manter esse acesso efetivamente 'excepcional',
restrito às autoridades e às situações permitidas, ressalta-se o quanto backdoors se apresentam como alvos de extremo interesse. Seja pela atuação de hackers maliciosos, pela captura
de algum agente com acesso a esses mecanismos ou por outro caminho, frequentemente
se argumenta que a ponderação mais adequada aqui não é se a utilização indevida desses
sistemas pode ocorrer, mas sim quando ela ocorrerá.” (ALIMONTI, Veridiana. Criptografia,
direitos e a problemática polarização entre “privacidade individual” e “segurança coletiva”.
In: DONEDA, Danilo; MACHADO, Diego (org.). A criptografia no direito brasileiro. São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2020, RB-3.1. E-book).
23
“Tecnicamente, o mecanismo de interceptação legal pode se manifestar de várias
maneiras, como exigir que partes comunicantes forneçam cópia de suas chaves para as autoridades ou forçar os operadores do serviço a montar ataques de espelhamento contra seus
próprios usuários. Entretanto, uma característica é comum a todas essas alternativas. Introduzir uma nova ponta artificial na comunicação forçadamente equipada com cópia das chaves criptográficas para capturar mensagens, ainda que com autorização institucional, implica
aumentar a superfície de ataque e tornar sistemas menos seguros. Além das pontas originais
da comunicação que precisam ser protegidas, um novo ponto de intervenção acessível para
um possível atacante agora precisa também ser protegido. […] A tarefa pode parecer simples
em primeira análise, mas é importante considerar não apenas atacantes externos ao serviço,
mas principalmente seus operadores. Criptografia fim a fim é implementada exatamente
para proteger a integridade e sigilo de comunicações contra eventuais ladrões de dados,
falsificadores de identidade, espiões e outras classes de criminosos que se infiltram nas organizações. A ameaça interna é preocupação crescente e frequentemente está associada a
grandes fraudes, exatamente por fornecer acesso privilegiado aos meandros de um sistema.
A ideia torna-se bem mais difícil de implementar ao se considerar que aplicativos de troca segura de mensagens operam em escala global, de forma que coordenar o acesso de centenas
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Outro desafio não menos preocupante consistiria em harmonizar o acesso de
múltiplos órgãos de persecução àquela porta dos fundos – problema que se potencializa no Brasil, com diversas instituições com competências concorrentes e sobrepostas.
A criação de uma backdoor não apenas se distancia de qualquer objetivo de segurança para as partes comunicantes, mas também, torna sistemas e procedimentos,
necessariamente, mais complexos, criando mais vulnerabilidades.
“Na segurança digital, os dados ou são seguros de todo mundo ou seguros de
ninguém” (ACTON, 2017, p. 31)24, a frase dita pelo representante do WhatsApp em
sua participação na audiência pública é pedagógica, e adverte, qualquer ferramenta
que permita ao Estado desabilitar a criptografia de conversas de criminosos investigados também pode ser voltada contra os demais usuários do serviço por partes
hostis. Esse não é apenas um risco teórico, basta notar os numerosos e recorrentes
ciberataques que fragilizam desde usuários comuns até polícias e agências estatais de
inteligência25.
Para além das importantes questões relacionadas à segurança desse acesso excepcional, mesmo considerando a hipótese de haver pleno êxito na sua implementação, a eficácia da medida é questionável, sob diversos aspectos.
Supondo a imposição da obrigação ao WhatsApp de criar um mecanismo de
acesso autorizado para viabilizar a colaboração com investigações policiais, as pessoas podem simplesmente migrar de aplicativo. A propósito, existem centenas de ferramentas de comunicação que utilizam criptografia end to end – basta uma busca
rápida no Google e aparecerão nomes como Signal, Telegram, Weibo, Confide – e que
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servirão de alternativa ao usuário.
Então, ao fim e ao cabo, o benefício ao se fazer algo como o “ataque man-in-the-middle", mesmo considerando a hipótese de isso ser extremamente seguro, protegido, e que apenas autoridades utilizarão, acabará perdido e, de alguma forma, ter-se-á
um dano à livre concorrência, porque os usuários, do criminoso à aquele que se preocupa com a própria segurança, buscarão aplicativos considerados seguros26.
Alternativas a isso poderiam ser cogitadas. A primeira delas, obrigar também os
demais aplicativos que oferecem o serviço no Brasil a criar a “porta dos fundos”, o que
resultaria igualmente inócuo, porque, como sabemos, a internet é global e o usuário
pode instalar em seu aparelho uma versão do respectivo aplicativo disponibilizada em
outros países que não adotam a mesma abordagem regulatória27.
Um segundo caminho que se poderia trilhar necessitaria de uma – diga-se, improvável – ordem global para forçar todos os provedores de aplicativo disponíveis a
terem algum tipo de backdoor, algo análogo a proibir a criptografia forte end-to-end,
o que, novamente, não resolveria o problema, porque a criptografia é amplamente
conhecida e, por mais que os mecanismos sejam complexos de serem entendidos,
há diversas implementações prontas sendo oferecidas livre e gratuitamente na internet28.
Assim, qualquer tentativa de banir a encriptação forte resultaria infrutífera, pois
ela sempre será acessível aos criminosos, afinal, ela é apenas matemática em forma

de órgãos de investigação em dezenas de países, alguns dos quais não muito democráticos
e com interesses diversos, cria uma receita absolutamente perfeita para abusos e reverte
todo o efeito crescente de medidas tecnológicas para coibir esforços de vigilância global.”
(ARANHA, Diego de Freitas. O que é criptografia fim a fim e o que devemos fazer a respeito?
In: DONEDA, Danilo; MACHADO, Diego (org.). A criptografia no direito brasileiro. São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2020, RB 1.4. E-book).
24
Audiência Pública Conjunta, Marco Civil Da Internet, ADI 5.527 e Bloqueio Judicial do
WhatsApp, ADPF 403. Ata. Disponível em: <https://bit.ly/3c3jDli>. Acesso em 17 set. 2020.
25
O ataque ransomware conhecido como WannaCry revelou ao mundo que nem mesmo a Agência Nacional de Segurança Americana NSA foi capaz de manter as suas ferramentas
fora do alcance dos criminosos. O WannaCry afetou dezenas de milhares de computadores
em mais de 150 países e causou prejuízos a Governos e empresas privadas. Essa praga virtual se baseia numa ferramenta desenvolvida pela própria NSA com a finalidade de proteger
a segurança nacional do Estado Americano, ela foi desenvolvida com esse fim nobre, mas,
infelizmente, foi utilizada para fins ilícitos, conforme explicou durante a Audiência Pública
o Conselheiro Do Comitê Gestor Da Internet No Brasil e professor Demi Getchko (2017, p.
79-80): “O que aconteceu no ataque do WannaCry, em maio de 2016? Havia uma falha no
sistema. Todos os sistemas de computação, todos os softwares, todos os aplicativos têm uma
ou várias falhas, que podem ser conhecidas ou não; se são conhecidas, o fabricante devia
tentar sanar, mas pode ser que nem ele saiba que a falha existe. Alguém de áreas de governo descobriu a falha e, evidentemente, guardou-a para usar em caso de emergência, para o
bem, para examinar atividades estranhas. Evidente que essa chave geral, esse backdoor do
bem, rapidamente caiu na mão das pessoas do mal e, em pouco tempo, tivemos um enorme
ataque de ransomware, como se chama. Isso só para pontuar o fato de que não deveríamos
colocar os nossos ovos nessa cesta de que determinado acesso privilegiado só é executado
pelas pessoas do bem, porque, se há um acesso privilegiado, ele será usado por todo mundo.” (Audiência Pública Conjunta, Marco Civil Da Internet, ADI 5.527 e Bloqueio Judicial do
WhatsApp, ADPF 403. Ata. Disponível em: <https://bit.ly/3c3jDli>. Acesso em 17 set. 2020).

26
Sobre as consequências econômicas de eventual regulação da criptografia, alertou o
professor Bruno Magrani (2017, p. 61): “A criptografia funciona efetivamente como um diferencial competitivo da seguinte maneira: se uma empresa nacional não oferece um serviço
que seja protegido pela criptografia, enquanto uma empresa estrangeira o oferece, esta vai
ter efetivamente uma vantagem sobre aquela. Isso para dizer que, se no Brasil a criptografia
for considerada ilegal, as empresas nacionais e eventualmente as estrangeiras que operarem
no Brasil estarão em desvantagem competitiva com outras empresas que oferecem seus serviços mundialmente, mas que de alguma maneira não se encontram ou não tem nenhuma
relação com o país”. (Audiência Pública Conjunta, Marco Civil Da Internet, ADI 5.527 e Bloqueio Judicial do WhatsApp, ADPF 403. Ata. Disponível em: <https://bit.ly/3c3jDli>. Acesso
em 17 set. 2020).
27
“[…] a natureza global dos serviços de Internet faz com que a conformidade com as
regras de acesso excepcional seja difícil tanto de definir como de aplicar. Se o software vendido no país X copiar todas as chaves para o governo daquele país, os criminosos poderão
simplesmente comprar seu software de países que não cooperam; assim, nos Estados Unidos
criminosos poderiam adquirir seus softwares da Rússia. E se o software escolher automaticamente quais governos copiar, usando uma técnica como a geolocalização por IP, como evitar
ataques baseados na dissimulação de localização? Embora seja possível projetar sistemas de
telefonia móvel para que as jurisdições de acolhimento (host jurisdictions) tenham acesso ao
tráfego (desde que os usuários não recorram ao VoIP), essa é uma tarefa muito mais difícil
para aplicativos de mensagens de uso geral”. (ABELSON, Harold et al. Chaves Embaixo do
Tapete: exigências de acesso a todos os dados e comunicações pelo governo geram insegurança. Tradução: SALES, R. et al.. Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio (ITS Rio). Rio de
Janeiro, 2018, p. 25. Disponível em: < https://bit.ly/35Nxuvc >. Acesso em 17 de set. 2020).
28
A esse respeito, advertiu em sua exposição o professor da Escola Politécnica da USP,
Marcos Simplício Júnior (2017, p. 153): “[…] alguém que quiser desenvolver o aplicativo,
simplesmente usará esses pacotes prontos, livres, gratuitos na internet, e o desenvolve. Na
escola Politécnica, todo ano, temos projetos de formatura que são feitos com algoritmos de
criptografias, e alguns deles de mecanismos de comunicação fim a fim. Então, não é difícil,
não é caro fazer o seu próprio aplicativo.” (Audiência Pública Conjunta, Marco Civil Da Internet, ADI 5.527 e Bloqueio Judicial do WhatsApp, ADPF 403. Ata. Disponível em: <https://bit.
ly/3c3jDli>. Acesso em 17 set. 2020).
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de software. Não é possível voltar a um estado de tempo em que a sociedade não
mais saiba utilizar a encriptação29.
Outro problema apontado pelos técnicos diz respeito à integridade/confiabilidade da prova obtida. Conforme expôs o professor Diego Aranha (2017, p. 142)30, não
se conhece uma estratégia técnica para permitir interceptação, ou interferência no
canal de comunicação, sem permitir também o poder de introduzir mensagens. Na
medida em que um terceiro detém a chave criptográfica de um destinatário, e determina qual vai ser a chave de um destinatário, ele também pode interferir no canal de
comunicação, introduzindo mensagens ou alterando o seu conteúdo31, o que termina
por comprometer o valor probatório do material coletado para fins de investigação32.
Outra proposta ventilada pelos órgãos de persecução, e presente na própria
chamada da audiência pública, consiste na desabilitação da criptografia para usuários
específicos, mediante ordem judicial. Todavia, a única maneira de desativar a criptografia para um usuário específico, mediante ordem judicial, pressupõe o poder de
desativar a criptografia para todos os usuários, ou seja, por mais que os alvos sejam

29
“[…] qualquer esforço para proibir essa tecnologia seria completamente ineficaz, já
que a generatividade e a arquitetura global da internet permitem que aplicações de criptografia forte sejam criadas a qualquer momento, baixadas de qualquer lugar do mundo e
utilizadas por qualquer agente interessado o suficiente para buscá-las; o conhecimento de
técnicas de criptografia forte já não é algo que se consiga apagar da memória da humanidade
e tirar das mãos de criminosos sofisticados.” (ABREU, Jacqueline de Souza, Passado, presente
e futuro da criptografia forte: desenvolvimento tecnológico e regulação. Rev. Bras. Polít. Públicas, Brasília, v. 7, nº 3, 2017 p.24-42).
30
Audiência Pública Conjunta, Marco Civil Da Internet, ADI 5.527 e Bloqueio Judicial do
WhatsApp, ADPF 403. Ata. Disponível em: <https://bit.ly/3c3jDli>. Acesso em 17 set. 2020.
31
“[…] a prática recomendada atual consiste em usar frequentemente encriptação autenticada, que fornece a autenticação (assegurando que a entidade no outro lado da comunicação é quem você espera, e que a mensagem não sofra alteração após o envio), bem como
a confidencialidade (protegendo a privacidade das comunicações, incluindo dados financeiros, médicos e outros dados pessoais). No entanto, a divulgação da chave para encriptação
autenticada a um terceiro significa que o destinatário da mensagem não estará mais provido
de garantia técnica para a integridade da comunicação; a divulgação da chave permite que o
terceiro não apenas leia o tráfego encriptado, mas também forje o tráfego para o destinatário e faça com que ele pareça vir do remetente original. Assim, divulgar a chave a um terceiro
cria uma nova vulnerabilidade de segurança. Remetendo-nos aos métodos de encriptação
dos anos de 1990, com chaves separadas para encriptação e autenticação, isto não apenas
dobraria o esforço computacional necessário, mas traria muitas oportunidades para erros de
projeto e implementação que viriam a causar vulnerabilidades”. (ABELSON, Harold et al. Chaves Embaixo do Tapete: exigências de acesso a todos os dados e comunicações pelo governo
geram insegurança. Tradução: SALES, R. et al.. Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio (ITS
Rio). Rio de Janeiro, 2018, p. 18-19. Disponível em: < https://bit.ly/35Nxuvc >. Acesso em 17
de set. 2020).
32
No RHC nº 99.735 de 2018, o Superior Tribunal de Justiça considerou ilícita a prova
colhida por meio de espelhamento das conversas do WhatsApp, implementado via WhatsApp Web, mediante acesso físico ao aparelho telefônico do investigado. Destaca-se do julgado: “[…] 8. O fato de eventual exclusão de mensagens enviadas (na modalidade "Apagar
para mim") ou recebidas (em qualquer caso) não deixar absolutamente nenhum vestígio
nem para o usuário nem para o destinatário, e o fato de tais mensagens excluídas, em razão
da criptografia end-to-end, não ficarem armazenadas em nenhum servidor, constituem fundamentos suficientes para a conclusão de que a admissão de tal meio de obtenção de prova
implicaria indevida presunção absoluta da legitimidade dos atos dos investigadores, dado
que exigir contraposição idônea por parte do investigado seria equivalente a demandar-lhe
produção de prova diabólica [...]”.
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criminosos, a versão sabotada do protocolo criptográfico será usada por todos. Assim,
a solução seria novamente a criação de vulnerabilidades nos protocolos criptográficos, incorrendo nos mesmos problemas acima apontados.
Prevalece, portanto, aos olhos da comunidade experta, o entendimento de que
interferir no funcionamento de técnicas de encriptação para fins de investigação: (i)
torna os sistemas menos seguros; (ii) viola a livre concorrência; e (iii) não traz resultados efetivos.
5. CRIPTOGRAFIA É DIREITO?

Criptografia não é, necessariamente, algo novo ou especial. A encriptação já é
utilizada há séculos, é claro que as técnicas mudaram muito ao longo do tempo, junto
com suas aplicações33.
Apesar de ter se popularizado no mercado para aplicativos de troca de mensagens (WhatsApp, Telegram, Signal, etc.), a criptografia está em todo lugar. É muito
provável que todos nós utilizemos criptografia hoje, seja acessando uma conta bancária no sistema financeiro, fazendo uma compra na internet ou mesmo enviando um
e-mail34.
Sem criptografia para garantir proteção para essas atividades online, ninguém
se sentiria efetivamente seguro para desenvolvê-las35, o que comprometeria, de certa
33
“A preocupação com comunicação privada na presença de adversários é tão antiga
quanto a humanidade. Há fartos registros históricos de como povos da Antiguidade já utilizavam técnicas criptográficas para obter sigilo, a começar pela Cifra de César empregada no
Império Romano para estratégia militar. A tendência de utilização de criptografia pelo Estado
para fins militares foi dominante durante a Idade Média, quando surgiram as primeiras unidades dedicadas a quebrar cifras utilizadas por reinos vizinhos, posteriormente ganhando
enorme importância durante as Grandes Guerras. Até esse ponto, as técnicas criptográficas
conhecidas sempre exigiam o compartilhamento prévio de um segredo (chave criptográfica)
para comunicação confidencial, por isso chamadas simétricas. Após a disseminação de computadores e o advento de novas ideias nos anos 1970, técnicas criptográficas terminaram
por se tornar de domínio civil, passando a fundamentar setores inteiros da economia, como
comércio eletrônico e gerência de documentos digitais.” (ARANHA, Diego de Freitas. O que
é criptografia fim a fim e o que devemos fazer a respeito? In: DONEDA, Danilo; MACHADO,
Diego (org.). A criptografia no direito brasileiro. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, RB
1.1. E-book).
34
“Quando digitamos nossa senha de acesso em variados sites, por exemplo, esse dado
não pode ser transmitido em seu estado original pela rede, sob o risco de qualquer intermediário possa enxergá-lo e utilizá-lo indevidamente. Para solucionar a questão, esses dados passam por uma função criptográfica de hash e somente a informação resultante desse
processo é transmitida adiante. Ela é conhecida no jargão técnico como um digest da função
hash e, como consequência das questões explicadas anteriormente, a única forma de se chegar a um determinado digest é digitando sempre o mesmo dado (no caso, a sua senha), para
que, então, a partir da mesma função criptográfica de hash, seja gerado o digest em questão.
Ou seja, o que os sites armazenam jamais é (ou jamais deveria ser) uma lista em texto puro
contendo as senhas de seus usuários, pois isso seria catastrófico no caso de um ataque hacker ou de um vazamento. O que se guarda é apenas uma lista de digests indecifráveis, cujos
dados originais que os geram são desconhecidos do site, de seus funcionários e dos múltiplos intermediários que processam essa informação ao longo da internet.” (ALEIXO, Gabriel.
A criptografia aplicada para além da privacidade. In: DONEDA, Danilo (org.). A regulação da
criptografia no direito brasileiro. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, RR-5.1. E-book).
35
Para se ter uma ideia, de acordo com dados recentes do Cert Brasil – que pertence ao
Comitê Gestor da Internet, o NIC.br –, mesmo com a ampla utilização de técnicas criptográ-
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maneira, o próprio desenvolvimento da internet.
É possível afirmar que a sobrevivência de atividades econômicas como o mercado de ações e o comércio eletrônico depende, efetivamente, da criptografia.
Logo, para além de uma ferramenta de segurança, a criptografia é um elemento
central para o crescimento econômico de um país.
A criptografia também, como ferramenta de segurança, é utilizada por diversos
governos, exatamente para garantir o sigilo da comunicação sobre assuntos sensíveis,
como aqueles relacionados à segurança nacional36 e à segurança de Estado37.
Vê-se, portanto, que a defesa da criptografia não diz respeito somente à preservação da privacidade ou intimidade, de modo que o famigerado conflito “privacidade
versus segurança pública” na realidade se apresenta equivocado e desvirtua o debate,
na exata medida em que a própria criptografia foi pensada e projetada para tornar a
“vida online” mais segura.
Frise-se, privacidade e segurança são intimamente relacionadas e caminham
lado a lado, não o contrário. Uma vez violada a privacidade, um dos direitos mais impactados é, indubitavelmente, a segurança.
Nessa busca de promover o direito à segurança, a criptografia exerce papel fundamental. A propósito, parece haver uma tendência no Supremo Tribunal Federal
para o reconhecimento da encriptação como fonte de segurança, conforme se extrai
das conclusões do voto do Ministro Relator da ADPF nº 403, Luiz Edson Fachin (2020,
p. 02)38:
1.1. Premissas […] Sétima: É contraditório que em nome da
segurança pública deixe-se de promover e buscar uma internet mais segura. Uma internet mais segura é direito de todos
e dever do Estado. Medidas que, à luz da melhor evidência
científica, trazem insegurança aos usuários somente se justificam se houver certeza comparável aos ganhos obtidos em
outras áreas.

ficas by default, 875.327 incidentes de segurança foram reportados somente no ano de 2019
(disponível em https://www.cert.br/stats/incidentes/).
36
Reconhecendo a importância da criptografia para a defesa de informações sensíveis à
segurança nacional, o Governo Federal estabeleceu como ação estratégica para a Estratégia
Nacional de Segurança Cibernética (Decreto 10.222/2020): “a adoção de soluções nacionais
de criptografia [...]”.
37
“Não é à toa que a pesquisa científica sobre criptografia se deu por muito tempo por
financiamento de Estados, dentro de entidades estatais, como órgãos militares e serviços secretos.14 Esses órgãos tinham tanto os incentivos quanto os recursos necessários para isso.
Afinal, criptografia é uma técnica crucial para proteger informações sensíveis. Assim, quando
o Estado quer garantir a privacidade e a segurança de suas próprias comunicações e dados,
a implementação de técnicas de criptografia é imprescindível”. (ABREU, Jacqueline de Souza,
Passado, presente e futuro da criptografia forte: desenvolvimento tecnológico e regulação.
Rev. Bras. Polít. Públicas, Brasília, v. 7, nº 3, 2017 p.24-42).
38
Supremo Tribunal Federal, ADPF n. 403, Voto Ministro Relator Luiz Edson Fachin. Disponível em < https://bit.ly/3iN3UcT >. Acesso em 17.09.2020.
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O voto da Ministra Rosa Weber (2020, p. 27-28)39, relatora da ADI 5.527, é ainda
mais enfático nesse aspecto:
15. A questão da criptografia
Embora a ciência da criptografia seja tão antiga quanto a escrita, o desenvolvimento e disseminação de tecnologias criptográficas na contemporaneidade é o que torna as comunicações e as transações online mais seguras e, em consequência,
a sociedade também fica mais segura.
[…] De modo similar, o emprego da criptografia de chave pública confere segurança e privacidade às comunicações efetuadas por meio de redes abertas ao acesso de todos.
Seria um inadmissível contrassenso, e mesmo retrocesso, tornar ilegal ou limitar dessa maneira o uso de criptografia. […].
Além disso, a difusão da criptografia também tem garantido
a segurança da comunicação de grupos de direitos humanos
e indivíduos que se mobilizam contra regimes opressivos ao
redor do mundo.
Em certa medida, a liberdade fundamental que assegura ao
indivíduo o direito de fechar o portão de casa com um cadeado, elevar a altura do muro ou pendurar uma cortina na
janela, autoriza cogitar uma espécie de direito fundamental à
encriptação, ou pelo menos que o uso da criptografia consiste em uma ferramenta indispensável, nos dias de hoje, para
assegurar o direito à privacidade.
O entendimento concerta-se com o decreto regulamentador do Marco Civil da
Internet, que assume a criptografia como ferramenta de segurança, com a finalidade
de proteger a inviolabilidade de dados do usuário e a privacidade de sua comunicação40.
Na esteira desse raciocínio, percebe-se que, ao dar concreção ao postulado da
inviolabilidade das comunicações privadas, a criptografia de ponta a ponta diz respeito tanto à proteção da privacidade quanto da segurança.
Assim também, ao proteger a privacidade, a criptografia facilita, ou permite, o
39
Supremo Tribunal Federal, ADI n. 5.527, Voto Ministra Relatora Rosa Weber. Disponível em < https://bit.ly/33HzBho >. Acesso em 17.09.2020.
40
“Art. 13. Os provedores de conexão e de aplicações devem, na guarda, armazenamento e tratamento de dados pessoais e comunicações privadas, observar as seguintes diretrizes sobre padrões de segurança: […] IV - o uso de soluções de gestão dos registros por
meio de técnicas que garantam a inviolabilidade dos dados, como encriptação ou medidas
de proteção equivalentes” (Decreto 8.771/2016).
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exercício de outros direitos a ela relacionados, como a liberdade de expressão, garantia essencial para uma sociedade que se pretenda democrática. A esse respeito,
destaca-se, novamente, relevante passagem do voto da Ministra Rosa Weber (2020,
p. 10)41:
Integra o pleno exercício das liberdades de expressão e de
comunicação a capacidade das pessoas de escolherem livremente as informações que pretendem compartilhar, as ideias
que pretendem discutir, o estilo de linguagem empregado e
o meio de comunicação. O conhecimento de que a comunicação é monitorada por terceiros interfere em todos esses
elementos componentes da liberdade de informação: os cidadãos podem mudar o modo de se expressar ou até mesmo
absterem-se de falar sobre certos assuntos, no que a doutrina designa por efeito inibitório (chilling effect) sobre a liberdade de expressão.
A violação da privacidade das comunicações, é evidente, torna as pessoas cautelosas em relação àquilo que dizem, reduzindo, assim, o ambiente plural da internet42,
acabando por instalar o temor e a inibição como parte da cultura política43.
O respeito à liberdade de expressão exige que os indivíduos possam se comunicar sem interferências indevidas, o que requer que suas comunicações sejam privadas
e seguras, e no papel de garantir tais predicados a criptografia é essencial44.
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A difusão da criptografia também tem garantido a segurança da comunicação
de grupos de direitos humanos e indivíduos que se mobilizam contra regimes opressivos ao redor do mundo. Banir a criptografia poderia ter implicações extremamente
perigosas sobre ativistas de direitos humanos, jornalistas, denunciantes e dissidentes
políticos, acabando por favorecer regimes autoritários45.
Em resumo, a criptografia confere eficácia e materializa a proteção dos direitos
de liberdade expressão, liberdade de comunicação e privacidade, a medida em que
“permite a comunicação livre, aberta e honesta, sem receio de que terceiros não autorizados tenham acesso ao seu conteúdo” (MAGRANI, 2017, p. 62)46.
Além disso, não se pode olvidar da sua importância para que pessoas, governos
e negócios continuem se comunicando de maneira segura, o que, em última análise,
representa um vetor de promoção do crescimento econômico.
E, finalmente, deve-se ter em mente que a criptografia também visa coibir crimes, justamente os delitos que podem advir de sistemas inseguros, como fraudes,
furto de identidade (account takeover), extorsão, e outros ilícitos associados à obtenção desautorizada de informações pessoais47.
Portanto, a criptografia exerce papel instrumental de garantia do exercício de
outros direitos que, em uma sociedade democrática, são essenciais para a vida pública, por essa razão, propostas que impliquem limitações aos mecanismos de encriptação devem ser avaliadas com extrema cautela.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

41
Supremo Tribunal Federal, ADI n. 5.527, Voto Ministra Relatora Rosa Weber. Disponível em < https://bit.ly/33HzBho >. Acesso em 17 de set. 2020.
42
“Maximizar o número e a diversidade de vozes que podem participar da deliberação
pública é, ao mesmo tempo, uma condição e uma finalidade essencial do processo democrático. Nesse sentido, as garantias robustas para o exercício da liberdade de expressão pela
internet são, na atualidade, uma condição para a possibilidade dessa abertura da esfera pública.” (ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Comissão Interamericana de Direitos
Humanos. Liberdade de expressão e internet. Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão. § 18. 31 de dezembro de 2013. Disponível em: < https://bit.ly/33aS476 >. Acesso em 17
de set. 2020).
43
A violação da privacidade das comunicações pode gerar uma restrição direta quando,
por exemplo, o direito não puder ser exercido de forma anônima como consequência da
atividade de vigilância. Por outro lado, a mera existência do programa de vigilância produz
uma restrição indireta que gera um efeito inibidor sobre o exercício da liberdade de expressão. A respeito do efeito inibidor que a potencial violação à privacidade provoca à liberdade
de expressão ver: NAÇÕES UNIDAS. Assembleia Geral. Relatório do Relator Especial sobre
a Promoção e Proteção do Direito à Liberdade de Opinião e Expressão, Frank La Rue. A/
HRC/17/27. 16 de maio de 2011. § 26, 53 e 55. Disponível em: < https://undocs.org/en/A/
HRC/17/27 >. Acesso em 17 de set. 2020.
44
Como salienta o Relator Especial da ONU para a liberdade de expressão, David Kaye,
a criptografia e o anonimato criam uma zona de privacidade que permitem o exercício dos
direitos à liberdade de opinião e de expressão, motivo pelo qual conclui que eventuais restrições ao uso de encriptação devem ser estritamente limitadas: “Encryption and anonymity, and the security concepts behind them, provide the privacy and security necessary
for the exercise of the right to freedom of opinion and expression in the digital age. Such
security may be essential for the exercise of other rights, including economic rights, privacy,
due process, freedom of peaceful assembly and association, and the right to life and bodily

integrity. Because of their importance to the rights to freedom of opinion and expression,
restrictions on encryption and anonymity must be strictly limited according to principles of
legality, necessity, proportionality and legitimacy in objective. The Special Rapporteur therefore recommends the following.” (NAÇÕES UNIDAS. Assembleia Geral. Relatório do Relator
Especial para a promoção e proteção da liberdade de opinião e de expressão, David Kaye, A/
HRC/29/32. 22 de maio de 2015. § 56. Disponível em: < https://undocs.org/en/A/HRC/29/32
>. Acesso em 17 de set. 2020).
45
A esse respeito, ver mais uma vez as recomendações do Relator Especial para a promoção e proteção da liberdade de expressão, notadamente: “States should promote strong
encryption and anonymity. National laws should recognize that individuals are free to protect
the privacy of their digital communications by using encryption technology and tools that
allow anonymity online. Legislation and regulations protecting human rights defenders and
journalists should also include provisions enabling access and providing support to use the
technologies to secure their communications.” (NAÇÕES UNIDAS. Assembleia Geral. Relatório do Relator Especial para a promoção e proteção da liberdade de opinião e de expressão,
David Kaye, A/HRC/29/32. 22 de maio de 2015. § 59. Disponível em: < https://undocs.org/
en/A/HRC/29/32 >. Acesso em 17 de set. 2020).
46
Audiência Pública Conjunta, Marco Civil Da Internet, ADI 5.527 e Bloqueio Judicial do
WhatsApp, ADPF 403. Ata. Disponível em: <https://bit.ly/3c3jDli>. Acesso em 17 set. 2020.
47
Merecem destaque, também nesse ponto, as relevantes ponderações da Ministra
Rosa Weber: “O trade-off aqui, portanto, não se dá entre segurança pública e privacidade,
pois a pretensão que ameaça a privacidade, ainda que fundada no combate a uma ameaça
imediata à segurança, vulnera no longo prazo, também a segurança das redes e seus usuários
como um todo, expondo-os a maiores riscos de ciberataques, fraudes, roubos de identidade,
invasão da intimidade extorsão etc. A mesma tecnologia que tornaria mais fácil às autoridades de segurança pública acessarem conteúdo armazenado pode – e, existindo, será – utilizada por criminosos para terem acesso a informações privadas de futuras vítimas.” (Supremo
Tribunal Federal, ADI n. 5.527, Voto Ministra Relatora Rosa Weber. Disponível em < https://
bit.ly/33HzBho >. Acesso em 17 de set. 2020).
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Cada vez mais os serviços de mensagem instantânea têm oferecido criptografia
forte por padrão, implementando protocolos criptográficos de ponta a ponta que não
proporcionam ao provedor acesso ao conteúdo de conversas de seus usuários, e a
principal razão para essa guinada é o fato de que os próprios consumidores estão buscando segurança para os seus dados pessoais quando optam por um entre os diversos
aplicativos disponíveis no mercado.
A postura dos provedores de aplicação, não colaborativa com as agências de investigação criminal, tem gerado disputas ao redor do mundo a respeito da imposição
de limites à encriptação. Nos Estados Unidos o embate já se estabeleceu há muito,
passando por diversas tentativas de impedir ou limitar o avanço da criptografia – tentativas que ficaram conhecidas por “crypto wars”48 –, com iniciativas como a restrição
da sua exportação e também ao uso doméstico, destacando-se neste ponto o programa de guarda de chaves conhecido como Clipper Chip49.
As medidas de controle de exportação de criptografia forte implementadas
nos Estados Unidos desestimularam o desenvolvimento de pesquisa pelas fabricantes americanas, diminuindo, por consequência, a disponibilidade de mecanismos de
segurança de ponta no mercado interno; ademais, fizeram essa indústria americana
menos competitiva frente a empresas estrangeiras não sujeitas às mesmas regras de
controle, gerando, dessa maneira, elevados custos para a economia50 e, evidenciando,
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mais uma vez, o peso da regulação51.
A experiência pioneira norte-americana, com diversos esforços para impor restrições à encriptação fracassados, deve servir de lição aos demais países. No momento, no Brasil aguarda-se a decisão do STF acerca da legalidade dos bloqueios, algo que
deve influenciar diretamente a condução do debate sobre regulação de criptografia
no país, questão que se afigura chave para enfrentar o mérito das ações de controle
concentrado, ADI 5.527 e ADPF 403.
O julgamento conjunto das ações iniciou em maio de 2020, com o voto de ambos os relatores revelando a tendência de que o STF entenderá inconstitucional a
proibição da criptografia ponta a ponta ou a estipulação de restrições ao seu uso.
O cenário que se apresenta deve despertar os órgãos de persecução penal para
a necessidade de adaptar o aparato investigativo de maneira a funcionar na presença
de criptografia forte52, fazendo o bom uso de dados acessíveis nas plataformas de
comunicação, como os metadados53 por exemplo, empregando técnicas especiais de

48
Sobre o tema das “cripto wars” estadunidenses ver: LIGUORI FILHO, Carlos Augusto; SALVADOR, João Pedro Favaretto. Crypto wars e bloqueio de aplicativos: o debate sobre
regulação jurídica da criptografia nos Estados Unidos e no Brasil. Revista da Faculdade de
Direito UFPR, Curitiba, PR, Brasil, v. 63, n. 3, p. 135-161, set./dez. 2018. ISSN 2236-7284. Disponível em: < https://bit.ly/2RICZmA >. Acesso em 17 set. 2020.
49
Clipper Chip foi um chip desenvolvido pela Agência de Segurança Nacional dos EUA
(NSA) para ser utilizado em equipamentos de voz seguros, como telefones criptografados,
mas que, ao mesmo tempo, viabilizava que as chaves para decodificar as transmissões ficassem em depósito juntamente a um “terceiro confiado” para que pudessem ser acessadas no contexto de investigações criminais. O plano foi permeado por diversas polêmicas, e
acabou abandonado, conforme bem sintetizou o resultado da mencionada pesquisa da FGV:
“O governo desenvolveu um chip que poderia ser adquirido por empresas fabricantes de
dispositivos de comunicação. Esse chip, alegava o governo, era mais seguro, conveniente e
barato que outras soluções de criptografia disponíveis na época. A contrapartida era que as
chaves criptográficas associadas a cada chip seriam enviadas para instituições associadas ao
governo no momento da fabricação, permitindo a interceptação das comunicações quando
embasada em uma ordem judicial. A proposta não vingou por uma série de razões. Em primeiro lugar, o chip possuía falhas técnicas que permitiam burlar o poder de interceptação do
governo. Em segundo lugar, o algoritmo implementado no chip, o Skipjack, foi mantido em
sigilo, impedindo a realização de testes públicos que poderiam confirmar ou desconfirmar
sua solidez. Em terceiro lugar, a comunidade científica se mobilizou no sentido de rejeitar a
proposta por seu alto custo, sua insegurança e sua excessiva complexidade técnica. Todos
esses fatores contribuíram para a desconfiança em relação à iniciativa do governo, o que levou as empresas fabricantes de dispositivos de comunicação a não adotarem o Clipper Chip.
Posteriormente, em 1999, o governo americano declarou que não mais buscaria formas de
restringir o uso ou a implementação de ferramentas criptográficas no país, abandonando
propostas de guarda de chaves e de controle de exportação”. (CENTRO DE ENSINO E PESQUISA EM INOVAÇÃO. Criptografia e Direito: uma perspectiva comparada. Relatório de Pesquisa.
Estados Unidos da América. In Criptomap. FGV Direito SP, 2018. Disponível em: < https://bit.
ly/33zN0rS >. Acesso em 17 set. 2020).
50
“O crescimento econômico vem em grande parte da inovação em ciência, tecnologia
e processos de negócios. Atualmente, o progresso tecnológico se dá em grande parte sobre
a incorporação de inteligência – software e comunicações – em todos os lugares. Produtos e serviços que eram autônomos agora vêm com um aplicativo de celular, um serviço

da Web on-line e modelos de negócios que envolvem anúncios ou assinatura. Sendo esses
cada vez mais “sociais” e permitindo aos usuários conversar com seus amigos e atraí-los
para o Web marketing do fornecedor. Países que exigem que esses novos aplicativos e serviços da Web tenham suas funções de comunicação de usuário-para-usuário (user-to-user)
autorizadas pelo governo estarão em significativa desvantagem. Atualmente, o mundo usa
amplamente aplicativos e serviços dos EUA, em vez de aplicativos aprovados pelo governo
da Rússia e da China, proporcionando, assim, enorme alavancagem para as empresas dos
Estados Unidos.” (ABELSON, Harold et al. Chaves Embaixo do Tapete: exigências de acesso a
todos os dados e comunicações pelo governo geram insegurança. Tradução: SALES, R. et al..
Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio (ITS Rio). Rio de Janeiro, 2018, p. 17. Disponível
em: < https://bit.ly/35Nxuvc >. Acesso em 17 de set. 2020).
51
“É impossível operar a Internet comercial ou outra rede global de comunicações,
mesmo em níveis modestos de segurança, sem o uso de encriptação. […] No início dos anos
de 1990, a comercialização da Internet era frustrada pelos controles do governo dos EUA sobre encriptação – controles que, em muitos aspectos, eram contraproducentes para os interesses comerciais e de segurança nacional em longo prazo. Um estudo de 1996 da Academia
Nacional de Ciências dos Estados Unidos concluiu que, “em última análise, as vantagens do
uso mais difundido da criptografia superam as desvantagens” [4, p. 6]. Quatro anos depois,
diversos motivos fizeram com que os EUA afrouxassem os controles de exportação sobre
encriptação, em resposta: a) às pressões da indústria; b) ao afrouxamento dos controles criptográficos de exportação pela União Europeia; c) aos controles criptográficos de exportação
declarados inconstitucionais pelos tribunais dos EUA; d) à crescente dependência das comunicações eletrônicas e do comércio..” (ABELSON, Harold et al. Chaves Embaixo do Tapete:
exigências de acesso a todos os dados e comunicações pelo governo geram insegurança.
Tradução: SALES, R. et al.. Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio (ITS Rio). Rio de Janeiro,
2018, p. 17. Disponível em: < https://bit.ly/35Nxuvc >. Acesso em 17 de set. 2020).
52
“A inviabilidade técnica de introdução de falhas intencionais para interceptação legal
não significa que plataformas de comunicação segura estejam completamente imunes a esforços de investigação ou qualquer outra intervenção do aparato investigativo. Na verdade, o
esforço de investigação deve se adaptar às características de plataformas para comunicação
segura para exercer o seu papel. Equipar agentes e especialistas com informação técnica
acurada sobre essas tecnologias é garantir o poder investigativo do Estado em longo prazo,
à medida que tecnologias de preservação de privacidade se disseminam cada vez mais.”
(ARANHA, Diego de Freitas. O que é criptografia fim a fim e o que devemos fazer a respeito?
In: DONEDA, Danilo; MACHADO, Diego (org.). A criptografia no direito brasileiro. São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2020, RR-2.5. E-book). A respeito de maneiras de “contornar” a
criptografia ver: KERR, Orin S.; SCHNEIER, Bruce. Encryption Workarounds. Georgetown Law
Journal, 20 de mar. 2017. Disponível em: < https://ssrn.com/abstract=2938033 >. Acesso em
17 de set. 2020.
53
“[…] consideram-se metadados todos os dados e registros gerados a partir de uma
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coleta de evidências como a infiltração virtual54, e também buscando soluções para
contornar a criptografia, mediante acesso a dados disponíveis em serviços de computação em nuvem55 ou ainda por meio da exploração de vulnerabilidades de sistemas
e aparelhos (government hacking56).
Nesta conjuntura, a única estratégia viável para o Estado preservar poderes de
investigação é modernizar-se, reformulando suas equipes e provendo-as com especialistas que detenham qualificação técnica voltada às novas tecnologias, empreendendo esforços na formação contínua de seus agentes de maneira a acompanhar a
tendência crescente e, certamente, benéfica à coletividade, do emprego de criptografia.
7. REFERÊNCIAS

ABELSON, Harold et al. Chaves Embaixo do Tapete: exigências de acesso a todos os
dados e comunicações pelo governo geram insegurança. Tradução: SALES, R. et al..
Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio (ITS Rio). Rio de Janeiro, 2018. Disponível
em: < https://bit.ly/35Nxuvc >. Acesso em 17 de set. 2020. Título Original: Keys Under Doormats: mandating insecurity by requiring government access to all data and
communications .

comunicação e que não constituam o seu conteúdo em si, como, por exemplo, data, hora e
duração da comunicação, remetente, destinatários, eventuais dados de localização geográfica do dispositivo (como Estação Rádio Base), códigos de identificação de dispositivos (como
IMEI), etc.” (ABREU, Jacqueline de Souza; ANTONIALLI, Dennys. Vigilância sobre as comunicações no Brasil: interceptações, quebras de sigilo, infiltrações e seus limites constitucionais.
São Paulo: InternetLab, 2017, p. 17. Disponível em: < https://bit.ly/3hLu5z7 >. Acesso em 17
de set. 2020).
54
A propósito do tema infiltração virtual, foi editada a Lei nº 13.441/2017, que autoriza
expressamente a infiltração de agents de polícia na internet com o fim de investigar crimes
contra a dignidade sexual de criança e de adolescente. Para mais sobre o tema ver: WOLFF,
Rafael. Infiltração de agentes por meio virtual. In: SILVA, Ângelo Roberto Ilha (org.). Crimes
Cibernéticos. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2017.
55
É comum que usuários façam cópia de segurança autorizada de suas conversas em
serviços de armazenamento em nuvem, como Google Drive, Apple iCloud e Microsoft One
Drive, para preservar acesso ao conteúdo em caso de perda de acesso ao dispositivo (e chaves criptográficas lá armazenadas). Ao contrário das mensagens enviadas e recebidas em
aplicativos de mensagens como o WhatsApp, os backups dessas mesmas conversas, quando
armazenados em nuvem, não costumam contar com a proteção da criptografia. (MENN, Joseph. Exclusive: Apple dropped plan for encrypting backups after FBI complained – sources.
Thomson Reuters, 21 de jan. 2020. Disponível em: < https://reut.rs/35TU3yj >. Acesso em 17
de set. 2020).
56
Se o fluxo da comunicação não pode ser interceptado, então se atacam as pontas da
comunicação. Nos EUA, por exemplo, o que a NSA tem feito há muito é explorar vulnerabilidades dos aparelhos utilizados na comunicação (endpoints), onde a informação não está
criptografada. Sobre o tema Hacking Governamental, ver LIGUORI, Carlos. Exploring Lawful
Hacking as a Possible Answer to the "Going Dark" Debate. 26 MICH. TELECOMM. & TECH. L.
REV. 317, 2020. Disponível em: < https://bit.ly/33LtOYd >. Acesso em 17 de set. 2020. Ver
também: SCHNEIER, Bruce. O mercado de vulnerabilidades e o futuro da segurança. Tradução: GOULART, Guilherme Damasio; SERAFIM, Vinícius Silveira. 2012. Disponível em: < https://bit.ly/3hZyiPQ >. Acesso em 17 de set. 2020. Título Original: The Vulnerabilities Market
and the Future of Security.

92

MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume I

ABREU, Jacqueline de Souza; ANTONIALLI, Dennys. Vigilância sobre as comunicações
no Brasil: interceptações, quebras de sigilo, infiltrações e seus limites constitucionais.
São Paulo: InternetLab, 2017. Disponível em: < https://bit.ly/3hLu5z7 >. Acesso em 17
de set. 2020.
ABREU, Jacqueline de Souza. Passado, presente e futuro da criptografia forte: desenvolvimento tecnológico e regulação. Rev. Bras. Polít. Públicas, Brasília, v. 7, nº 3, 2017,
p. 24-42.
ALEIXO, Gabriel. A criptografia aplicada para além da privacidade. In: DONEDA, Danilo
(org.). A regulação da criptografia no direito brasileiro. São Paulo: Thomson Reuters
Brasil, 2019. E-book. Não paginado.
ALIMONTI, Veridiana. Criptografia, direitos e a problemática polarização entre “privacidade individual” e “segurança coletiva”. In: DONEDA, Danilo; MACHADO, Diego
(org.). A criptografia no direito brasileiro. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.
E-book. Não paginado.
ARANHA, Diego de Freitas. O que é criptografia fim a fim e o que devemos fazer a
respeito? In: DONEDA, Danilo; MACHADO, Diego (org.). A criptografia no direito brasileiro. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. E-book. Não paginado.
BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de lei nº 9.808, 20 de março de 2018. Autor:
João Campos. Câmara dos Deputados, Brasília, DF, 20 de mar. 2018. Disponível em: <
https://bit.ly/3hIz5Vk >. Acesso em: 17 de set. 2020.
BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de lei nº 10.372, 06 de junho de 2018. Autor:
José Rocha. Câmara dos Deputados, Brasília, DF, 06 de jun. 2018. Disponível em: <
https://bit.ly/3myty7y >. Acesso em: 17 de set. 2020.
BRASIL. Decreto nº 8.771, de 11 de maio de 2016. Regulamenta a Lei nº 12.965, de 23
de abril de 2014, para tratar das hipóteses admitidas de discriminação de pacotes de
dados na internet e de degradação de tráfego, indicar procedimentos para guarda e
proteção de dados por provedores de conexão e de aplicações, apontar medidas de
transparência na requisição de dados cadastrais pela administração pública e estabelecer parâmetros para fiscalização e apuração de infrações. Brasília, DF, 11 de mai.
2016. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/
decreto/d8771.htm >. Acesso em: 17 set. 2020.
BRASIL. Decreto nº 10.222, de 05 de fevereiro de 2020. Aprova a Estratégia Nacional
de Segurança Cibernética. Brasília, DF, 05 de fev. 2020. Disponível em: < http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10222.htm >. Acesso em:
17 set. 2020.
BRASIL. Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014. Marco Civil da Internet. Brasília, DF:
Presidência da República. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_

MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume I

93

ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm >. Acesso em 17 set. 2020.

tps://bit.ly/32DztQN>. Acesso em 17 set. 2020.

BRASIL. Lei nº 13.441, de 8 de maio de 2017. Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para prever a infiltração de agentes de
polícia na internet com o fim de investigar crimes contra a dignidade sexual de criança
e de adolescente. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20152018/2017/Lei/L13441.htm >. Acesso em 17 set. 2020.

FAGUNDES, I.; SENRA, R. Executivo do Facebook é libertado em SP. BBC Brasil. São
Paulo, 02 de mar. 2016. Disponível em: < https://bbc.in/2FEcRqn >. Acesso em 17 set.
2020.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (Sexta Turma). Recurso em Habeas Corpus nº
99.735/SC. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL DE ESPELHAMENTO, VIA WHATSAPP WEB, DAS CONVERSAS REALIZADAS PELO INVESTIGADO
COM TERCEIROS. ANALOGIA COM O INSTITUTO DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA.
IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DISPARIDADES RELEVANTES. ILEGALIDADE DA MEDIDA. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA DECISÃO JUDICIAL E DOS ATOS E PROVAS
DEPENDENTES. PRESENÇA DE OUTRAS ILEGALIDADES. LIMITAÇÃO AO DIREITO DE PRIVACIDADE DETERMINADA SEM INDÍCIOS RAZOÁVEIS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
DETERMINAÇÃO ANTERIOR DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. FIXAÇÃO
DIRETA DE PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, COM PRORROGAÇÃO POR IGUAL PERÍODO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO. Relatora: Min. Laurita Vaz. Brasília, DF, 27 de nov. 2018. Disponível em: < https://bit.ly/3ccVYiy >. Acesso
em: 17 de set. 2020.

LIGUORI FILHO, Carlos Augusto; SALVADOR, João Pedro Favaretto. Crypto wars e bloqueio de aplicativos: o debate sobre regulação jurídica da criptografia nos Estados
Unidos e no Brasil. Revista da Faculdade de Direito UFPR, Curitiba, PR, Brasil, v. 63, n.
3, p. 135-161, set./dez. 2018. ISSN 2236-7284. Disponível em: < https://bit.ly/2RICZmA >. Acesso em 17 set. 2020.

BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.527.
Voto Min. Relatora Rosa Weber. Brasília, DF, 27 de mai. 2020. Disponível em < https://
bit.ly/33HzBho >. Acesso em 17 de set. 2020.

LIGUORI, Carlos. Exploring Lawful Hacking as a Possible Answer to the "Going Dark"
Debate. 26 MICH. TELECOMM. & TECH. L. REV. 317, 2020. Disponível em: < https://bit.
ly/33LtOYd >. Acesso em 17 de set. 2020.

BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 403. Voto Min. Relator Luiz Edson Fachin. Brasília, DF, 28 de mai. 2020.
Disponível em < https://bit.ly/3iN3UcT >. Acesso em 17 de set. 2020.

MACASKILL, E. et al. NSA files: decoded. The Guardian, 01 de nov. 2013. Disponível
em: <https://bit.ly/2ZHLvXt >. Acesso em 17 set. 2020.

BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Audiência Pública Conjunta, Marco Civil da Internet, ADI 5.527, e Bloqueio Judicial do WhatsApp, ADPF 403. Ata. Brasília, DF, 02, 05 de
jun. 2017. Disponível em: <https://bit.ly/3c3jDli>. Acesso em 17 set. 2020.
CENTRO DE ENSINO E PESQUISA EM INOVAÇÃO. Criptografia e Direito: uma perspectiva comparada. Relatório de Pesquisa. FGV Direito SP, 2018. disponível em: < https://
bit.ly/33zN0rS >. Acesso em 17 set. 2020.
CENTRO DE ESTUDOS, RESPOSTA E TRATAMENTO DE INCIDENTES DE SEGURANÇA NO
BRASIL (CERT.br). Estatísticas dos Incidentes Reportados ao CERT.br. Atual 09 de set.
2020. Disponível em: < https://www.cert.br/stats/incidentes/ >. Acesso em 17 set.
2020.

94

INTERNETLAB. BLOQUEIOS.INFO. Disponível em < https://bloqueios.info/pt/linha-do-tempo/ >. Acesso em 17 de set. 2020.
KERR, Orin S.; SCHNEIER, Bruce. Encryption Workarounds. Georgetown Law Journal,
20 de mar. 2017. Disponível em: < https://ssrn.com/abstract=2938033 >. Acesso em
17 de set. 2020.
LEE, Timothy B. Here’s everything we know about PRISM to date. The Washington
Post. Washington D. C., 12 de jun. 2013. Disponível em: < https://wapo.st/3mEg4qX
>, Acesso em 17 set. 2020.

MENN, Joseph. Exclusive: Apple dropped plan for encrypting backups after FBI complained – sources. Thomson Reuters, 21 de jan. 2020. Disponível em: < https://reut.
rs/35TU3yj >. Acesso em 17 de set. 2020.
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Camara de Revisão Criminal, 2. Roteiro de Atuação:
Crimes Cibernéticos. 3ª edição. Brasília – DF, 2016. E-book.
NAÇÕES UNIDAS (ONU). Assembleia Geral. Relatório do Relator Especial para a promoção e proteção da liberdade de opinião e de expressão, Frank La Rue. A/HRC/17/27.
16 de maio de 2011. Disponível em: < https://undocs.org/en/A/HRC/17/27 >. Acesso
em 17 de set. 2020.

COMEY, James. Going Dark: Are Technology, Privacy, and Public Safety on a Collision
Course? Brooklings Institution, Washington, D. C., 16 out. 2014. Disponível em: <ht-

NAÇÕES UNIDAS. Assembleia Geral. Relatório do Relator Especial para a promoção
e proteção da liberdade de opinião e de expressão, David Kaye, A/HRC/29/32. 22 de
maio de 2015. Disponível em: < https://undocs.org/en/A/HRC/29/32 >. Acesso em
17 de set. 2020

MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume I

MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume I

95

NSA slides explain the PRISM data-collection program. The Washington Post. Washington D. C., 10 de jul. 2013. Disponível em: < https://wapo.st/2ZM9k0g >, Acesso em
17 set. 2020.
ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS (OEA). Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão, Liberdade de expressão e internet. Disponível em: < https://bit.ly/33aS476 >. Acesso em 17 de set.
2020
SCHNEIER, Bruce. O mercado de vulnerabilidades e o futuro da segurança. T r a d u ção: GOULART, Guilherme Damasio; SERAFIM, Vinícius Silveira. 2012. Disponível em:
< https://bit.ly/3hZyiPQ >. Acesso em 17 de set. 2020. Título Original: The Vulnerabilities Market and the Future of Security .
WHATSAPP'S Signal Protocol integration is now complete. 05 de abr. 2016. Disponível
em < https://signal.org/blog/whatsapp-complete/ >. Acesso em 17 de set. 2020.
WOLFF, Rafael. Infiltração de agentes por meio virtual. In: SILVA, Ângelo Roberto Ilha
(org.). Crimes Cibernéticos. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2017.

A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ NO COMBATE
À CORRUPÇÃO
José de Oliveira Júnior1
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RESUMO

O artigo apresenta a atuação do Ministério Público do Estado do Paraná no combate à corrupção. Analisa os resultados obtidos em ações de improbidade e ressarcimento ao erário propostas nos anos de 2015 a 2017. Apresenta o conceito de corrupção. Aborda os efeitos deletérios da corrupção quanto aos direitos fundamentais
sociais. Trata da exclusão social como consequência final da corrupção. O método
utilizado é o dedutivo. O estudo foi alicerçado na revisão bibliográfica de pesquisas
nacionais e estrangeiras, legislação nacional no âmbito do Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Político-Administrativo e Direito Penal, análise de dados
estatísticos obtidos junto ao TJPR e do MPPR. Conclui-se que a corrupção viola o direito fundamental ao governo honesto e, consequentemente, os direitos fundamentais
sociais, promovendo a exclusão social, sendo o Ministério Público a instituição proeminente no combate à corrupção.
PALAVRAS-CHAVE: Corrupção. Direitos sociais. Exclusão. Governo Honesto. Mi-

nistério Público.

1 INTRODUÇÃO

A corrupção é definida como uma violação moral superior qualificada pela presença e exploração de uma relação de poder, objetivando-se a obtenção de vantagem
indevida ao agente público e/ou ao particular, em prejuízo à sociedade2.
Trata-se de fenômeno historicamente presente no setor público brasileiro, produtor de uma deterioração das relações de poder e de um enfraquecimento da democracia, que resulta na violação do direito fundamental ao governo honesto e, con1
Mestre em Ciência Jurídica pela Universidade Estadual do Paraná. Pós-graduado em
Direito Público na Universidade Gama Filho. Pós-graduado em Direito Penal pelas Faculdades
Integradas de Jacarepaguá. Membro do Grupo de Pesquisa Políticas Públicas e Efetivação dos
Direitos Sociais (UENP). Promotor de Justiça do Ministério Público Estado do Paraná. Titular
da 2ª Promotoria de Justiça de Telêmaco Borba/PR.
2
OLIVEIRA JÚNIOR, José de. As misérias da corrupção: o direito fundamental ao governo honesto. 1ª ed. Curitiba: Instituto Memória, 2020, p. 19.
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sequentemente, no fomento da exclusão social.
Para o enfrentamento deste problema que atravessa gerações, a Constituição
de 1988 elevou o Ministério Público à condição de principal instituição de combate à
corrupção da República, outorgando-lhe poderes sem paralelo no mundo.
Em que pese a existência de outros órgãos públicos indispensáveis para a luta
contra a corrupção, tais como os tribunais de contas, controladorias, órgãos de controle interno, polícias, bem como a importância das entidades da sociedade civil e da
imprensa, a instituição proeminente é inquestionavelmente o Ministério Público.
Nesse diapasão, o Ministério Público do Estado do Paraná, nos últimos anos
desta quadra histórica, apresentou expressivos resultados relacionados à proteção
do patrimônio público e ao ressarcimento ao erário, promovendo a reparação e a
responsabilização nos casos de ilícitos de corrupção.
Destarte, o presente estudo foi alicerçado na revisão bibliográfica de pesquisas nacionais e estrangeiras, legislação nacional e internacional no âmbito do Direito
Constitucional, Direito Administrativo, Direito Político-Administrativo e Direito Penal,
bem como análise de dados estatísticos obtidos junto ao Tribunal de Justiça do Paraná
e do Ministério Público do Estado do Paraná, além da realização de análise de casos
concretos.
Assim, a metodologia empreendida neste trabalho pretende correlacionar o fenômeno da corrupção com a produção de violações aos direitos fundamentais sociais
e promoção da exclusão social, bem como apresentar os resultados obtidos pelo Ministério Público do Estado do Paraná no combate à corrupção, notadamente em recentes ações de improbidade administrativa e de ressarcimento ao erário propostas,
com o escopo de demonstrar a importância da instituição ministerial na proteção do
direito fundamental ao governo honesto, dos direitos fundamentais sociais e na redução da exclusão social.
2 CORRUPÇÃO

A história da sociedade é marcada pela presença da corrupção, tendo em vista
que desde o momento em que se identifica a existência de uma organização política
administrativa para reger os interesses dos integrantes da sociedade, forja-se um ambiente propício ao surgimento e desenvolvimento da corrupção.
Isso ocorre porque a existência de uma organização política administrativa num
grupo social, o que hoje conhecemos como Estado3, pressupõe a existência de uma
relação de poder que limita os direitos individuais em prol do interesse da coletivida3
O Estado não é, portanto, de modo algum um poder que é imposto de fora à sociedade e tão pouco é “a realidade da ideia ética”, nem “a imagem e a realidade da razão”, como
afirma Hegel. É antes um produto da sociedade, quando essa chega a um determinado grau
de desenvolvimento. E o reconhecimento de que essa sociedade está enredada numa irremediável contradição com ela própria, que está dividida em oposições inconciliáveis de que
ela não é capaz de se livra. Mas para que essas oposições, classes com interesses econômicos em conflito não se devorem e não consumam a sociedade numa luta estéril, tornou-se
necessário um poder situado aparentemente acima da sociedade, chamado a amortecer o
choque e a mantê-lo dentro dos limites da “ordem”. Esse poder, surgido da sociedade, mas
que se coloca acima dela e que se aliena cada vez mais dela, é o Estado (ENGELS, Friedrich. A
origem da família, da propriedade privada e do Estado. 9. ed. Tradução: Leandro Konder. São
Paulo: Civilização Brasileira, 1984, p. 191).
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de. E onde há poder, lá estará a corrupção.
Como observa Nieto, “la corrupción acompaña al poder como la sombra al cuerpo”, tendo em vista que “se conocen testimonios de corrupción pública desde el momento mismo en que las sociedades adoptaron una organización de las que hoy lhamamos públicas”45.
O Estado se apresenta como uma instituição política, jurídica e social dotada
de poder e criada para atender aos anseios da sociedade, cujos atos emanam das
manifestações exteriorizadas por meio de pessoas que ocupam cargos públicos ou
políticos (agentes públicos), o que permite que em situações deturpadas os interesses privados destes agentes públicos ou de particulares se sobreponham ao interesse
coletivo.
É no momento em que interesses privados se sobrepõe ao interesse público que
a corrupção pode ser verificada. E quando se diz que se sobrepõe, quer se deixar claro
que ainda que tenha existido no contexto fático também o atendimento do interesse
público, este não foi o fim almejado. E mais, tal sobreposição pressupõe a adoção de
condutas que violam a legislação pertinente e a obtenção de vantagem indevida.
Destarte, o conceito aqui defendido é o de que a corrupção se constitui como
uma violação moral superior qualificada pela presença e exploração de uma relação
de poder, objetivando-se a obtenção de vantagem indevida ao agente público e/ou ao
particular, em prejuízo à sociedade.
2.1 A CORRUPÇÃO COMO VIOLAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS E FOMENTO
DA EXCLUSÃO SOCIAL

Sendo a corrupção uma violação moral superior qualificada pela presença e exploração de uma relação de poder, objetivando-se a obtenção de vantagem indevida
ao agente público e/ou ao particular, em prejuízo à sociedade, pode-se extrair deste
conceito elementos que demonstram que a corrupção viola os direitos fundamentais
do cidadão.
A corrupção tem como uma de suas características a colocação de interesses
particulares acima dos interesses coletivos, de modo que o agente público corrupto
atua em seu benefício próprio ou de terceiro, em detrimento do interesse público.
A efetivação dos direitos fundamentais sociais se dá por meio da implementação
de políticas públicas destinadas a disponibilizar bens e utilidades indispensáveis aos
integrantes da sociedade, bem como por meio de uma adequada prestação de serviços públicos que assegure a fruição dos bens e utilidades disponibilizados pelo Estado
aos cidadãos.
Uma das principais consequências da corrupção é o desvio de verbas públicas
que poderiam ser utilizadas em políticas públicas necessárias para atender as necessidades da população.
Em que pese a dificuldade de mensuração, a Transparência Internacional, a Or4
NIETO, Alejandro. Corrupción em la España democrática. Barcelona, Ariel, 1997, p. 7.
5
“a corrupção acompanha o poder como a sombra acompanha o corpo”; “se conhecem testemunhos de corrupção pública desde o momento em que as sociedades adotaram
uma organização que hoje chamamos públicas” (tradução livre do autor).
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ganização das Nações Unidas e o Fórum Econômico Mundial, além de outros órgãos,
realizam estimativas do custo da corrupção para o mundo.
Valendo-se destas estimativas, Dallagnol apresenta assustadora conclusão sobre
o custo da corrupção no Brasil:
Segundo estimativas adotadas pela ONU e pelo Fórum Econômico Mundial, a corrupção custa ao mundo 5% do PIB
(Produto Interno Bruto). Aplicando esse percentual ao PIB
brasileiro de 2016, de 6,266 trilhões de reais, os desvios teriam causado um prejuízo de 313 bilhões de reais. Mesmo
dados mais conservadores, como os do relatório da Fiesp sobre a corrupção publicado em 2010, apontam que o dinheiro
desviado equivaleria a 2,3% de toda a riqueza gerada no país.
Levando em conta o PIB de 2016, o custo da corrupção seria
de 144 bilhões de reais. De qualquer forma são números tão
faraônicos que é difícil compreender sua dimensão.6
Pensando nestes números apresentados por Dallagnol, é possível perceber o
prejuízo causado às políticas públicas brasileiras destinadas ao atendimento dos interesses fundamentais sociais.
Nesse sentido, por exemplo, na linha das estimativas de corrupção da ONU e do
Banco Mundial, sendo o orçamento da União para o ano de 2019 de 122,60 bilhões de
reais para saúde7, 116,93 bilhões de reais para a educação8 e 11,58 bilhões para a segurança pública9, pode-se concluir que os desvios provocados pela corrupção no ano
de 2016 seriam suficientes para dobrar o orçamento da saúde, educação e segurança
pública, sendo que ainda sobraria bastante dinheiro.
Um outro raciocínio realizado a partir dos dados apresentados é no sentido de
que estes valores apresentados no orçamento não são totalmente aplicados nas políticas públicas respectivas, tendo em vista que grande parte destes valores são corroídos pela corrupção.
Consoante Lynn, citado por Souza, política pública é o conjunto de ações do governo que irão produzir efeitos específicos,10 sendo que a mesma autora traz também
o pensamento de Peters, no sentido de que política pública é a soma das atividades

6
DALLAGNOL, Deltan. A luta contra a corrupção. Rio de Janeiro: Primeira pessoa, 2017,
p. 41.
7
BRASIL. Portal da Transparência. Controladoria-Geral da União. Disponível em: http://
www.portaltransparen cia.gov.br/funcoes/10-saude?ano=2019. Acesso: 17 jul. 2019.
8
BRASIL. Portal da Transparência. Controladoria-Geral da União. Disponível em: http://
www.portaltransparen cia.gov.br/funcoes/12-educacao?ano=2019. Acesso: 17 jul. 2019.
9
BRASIL. Portal da Transparência. Controladoria-Geral da União. Disponível em: http://
www.portaltransparen cia.gov.br/funcoes/06-seguranca-publica?ano=2019. Acesso: 17 jul.
2019
10
SOUZA, Celina. Políticas públicas: uma revisão da literatura. In: Sociologias, Porto Alegre, ano 8, n. 16, jul./dez. 2016, p. 20/45. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/soc/n16/
a03n16 . Acesso: 19 jul. 2019.

100

MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume I

dos governos, que agem diretamente ou através de delegados, e que influenciam a
vida dos cidadãos.11
Destarte, não sendo os valores orçamentários devidamente aplicados, notadamente em razão da corrupção que desvia as verbas públicas que seriam destinadas
às políticas públicas de promoção social, violam-se os direitos fundamentais sociais.
A corrupção também prejudica a prestação dos serviços públicos. No conceito
restrito de Justen Filho:
Serviço público é uma atividade pública administrativa de satisfação concreta de necessidades individuais ou transindividuais, materiais ou imateriais, vinculadas diretamente a um
direito fundamental, insuscetíveis de satisfação adequada
mediante os mecanismos da livre iniciativa, destinada a pessoas indeterminadas, qualificada legislativamente e executada sob o regime de direito público.12
Ademais, o serviço público deve ser prestado de forma adequada, conforme
estabelecido no inciso IV, do parágrafo único, do artigo 175, da Constituição Federal.
Nesse sentido, o princípio do serviço adequado deixou de ser considerado em paralelo com os demais princípios, tais como o da continuidade, da igualdade, da eficiência,
da segurança, da atualidade etc., para ser considerado pela doutrina o principal dos
princípios e, em consequência, congregar todos os demais, de modo que quando se
fala em princípio do serviço público adequado, está-se a abranger todos os demais
princípios anteriormente descritos.
Destarte, não é difícil visualizar o prejuízo provocado pela corrupção quanto à
prestação dos serviços públicos. Basta imaginar, por exemplo, uma empreiteira contratada para construção de casas populares, que vence a licitação criminosamente,
mediante o ajuste de pagamento de propina para agentes públicos.
Essa empreiteira não arcará com os valores da propina. Simplesmente repassará
os custos da propina para a sociedade, seja acordando uma contratação pelo Estado
com valores acima dos de mercado, seja reduzindo despesas com materiais necessários às obras (em relação à qualidade ou a quantidade).
No fim das contas, o princípio do serviço público adequado será violado e, consequentemente, os direitos fundamentais sociais dos integrantes da sociedade, tudo
como consequência da corrupção praticada.
E com a violação dos direitos fundamentais sociais decorrente da corrupção,
não sendo adotadas as políticas públicas indispensáveis para a promoção social, especialmente dos mais vulneráveis, bem como não sendo os serviços públicos prestados
de forma adequada, o resultado será a manutenção ou incremento da exclusão social.

11
SOUZA, Celina. Políticas públicas: uma revisão da literatura. In: Sociologias, Porto Alegre, ano 8, n. 16, jul./dez. 2016, p. 20/45. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/soc/n16/
a03n16. Acesso: 19 jul. 2019.
12
JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 5. ed. São Paulo: Saraiva,
2010, p. 692.
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A exclusão social é um fenômeno que pode ser avaliado sob diversas perspectivas. Consoante Rodrigues, Samagaio, Ferreira, Mendes e Januário, “A exclusão configura-se como um fenômeno multidimensional, como um fenômeno social ou um
conjunto de fenômenos sociais interligados que contribuem para a produção do excluído”13.
Destarte, na linha do que se propõe neste estudo, demonstrando a relação entre
a violação dos direitos fundamentais sociais (falta das políticas públicas e dos serviços
públicos) com a exclusão, mas sem deixar de fazer referência a outros fatores que
provocam a exclusão social, é o apontamento de Maricato:
A exclusão social compõe um universo do qual a segregação ambiental é apenas uma das expressões. À dificuldade
de acesso aos serviços e infra-estrutura urbanos (transporte precário; saneamento ineficiente; drenagem inexistente;
dificuldade de abastecimento; difícil acesso aos serviços de
saúde, educação e creches; maior exposição à ocorrência
de enchentes e desmoronamentos etc.) somam-se menores
oportunidades de emprego (particularmente no setor formal), menores oportunidades de profissionalização, maior
exposição à violência (marginal ou policial), discriminação racial, discriminação contra mulheres e crianças, difícil acesso
à justiça oficial, difícil acesso ao lazer. A lista é interminável.
Não há como definir um limite preciso entre o ‘incluído’ e o
‘excluído’. Não se trata de um conceito mensurável, mas de
uma situação complexa que envolve a informalidade, a irregularidade, a ilegalidade, a pobreza, a baixa escolaridade, o
oficioso, a raça, o sexo, a origem, e principalmente, a falta de
voz.14
A falta de concretização de políticas públicas destinadas a promoção dos direitos fundamentais sociais, tais como saúde, educação, assistência social, segurança,
saneamento básico etc., bem como a ausência ou insuficiência de serviços públicos
destinados à promoção social, fomentam a exclusão social.
Destarte, a exclusão social resulta em vulnerabilidade social, consistente na
marginalização de determinados grupos e impossibilidade de acesso aos benefícios
assegurados aos grupos não excluídos, bem como impede a melhoria das condições
sociais de indivíduos e grupos por meio da mobilidade social, ou seja, produz uma

13
RODRIGUES, Eduardo Vítor; SAMAGAIO, Florbela; FERREIRA, Hélder; MENDES, Maria
Manuela; JANUÁRIO, Susana. A pobreza e a exclusão social: teorias, conceitos e políticas sociais em Portugal. In: Projeto Competitividade e Exclusão Social: as áreas metropolitanas de
Lisboa e do Porto. Instituto de Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto,
1999, p. 64. Disponível em: https://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/1468.pdf . Acesso: 18
jul. 2019.
14
MARICATO, Erminia. Exclusão social e reforma urbana. Proposta, Rio de Janeiro, n.62,
set./1994, p. 51.
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imobilidade social dos vulneráveis.
3 ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ NO COMBATE À CORRUPÇÃO

Dentre os 26 Ministérios Públicos Estaduais existentes no Brasil, optou-se pela
análise da atuação do Ministério Público do Estado do Paraná no combate à corrupção em razão de sua destacada atuação na luta contra a corrupção.
Ademais, realizou-se um recorte, no sentido de que será feita uma análise da
atuação do Ministério Público do Estado do Paraná no combate à corrupção relacionada aos atos de improbidade administrativa, não abrangendo os ilícitos penais de
corrupção.
Isso porque, a análise em duplicidade de dados da atuação criminal e da atuação
na seara da improbidade administrativa poderia levar a uma confusão e imprecisão
de dados, tendo em vista que muitos dos fatos que ensejaram a propositura de ações
de improbidade administrativa também resultaram na propositura de ações penais,
sendo certa a possibilidade de responsabilização pelo mesmo fato em searas distintas.
O entendimento aqui defendido é no sentido de que todo ato de improbidade
administrativa previsto no art. 9º, caput e incisos, da Lei 8.429/1992 configura corrupção, enquanto os atos de improbidade administrativa previstos nos artigos 10, 10-A e
11 configuraram corrupção a depender do resultado da análise do dolo do agente, de
modo que nem todo ato de improbidade administrativa pode ser classificado como
corrupção, apesar de que em regra sejam.
3.1 DADOS ESTATÍSTICOS DAS AÇÕES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO RELACIONADAS À CORRUPÇÃO

A análise de dados extraídos do sistema Projudi e Pro-mp indicam que no período de 2015 a 2017, foram propostas pelo Ministério Público do Estado do Paraná
2.163 (duas mil cento e sessenta e três) ações relacionadas ao patrimônio público,
seja de improbidade administrativa, seja puramente de ressarcimento ao erário.
Desse total, no mês de julho de 2019, 1.548 ações (72%) estavam em trâmite,
201 ações (9%) foram julgadas improcedentes, 132 ações (6%) foram julgadas procedentes, mas com sentenças ilíquidas, 84 ações (4%) foram julgadas procedentes com
valor apurado na condenação, 51 ações (2%) tiveram a inicial rejeitada e 147 ações
foram classificadas como outros casos, conforme a Figura 115.
A análise ano a ano, no período de 2015 a 2017 demonstra que com relação aos
julgamentos de ações de improbidade e de ressarcimento ao erário ligadas ao patrimônio público, foram julgadas procedentes no ano de 2015 um total de 59%, no ano
de 2016 um total de 58% e no ano de 2017 um total de 46%, valendo destacar, ainda
que fora do recorte, que no ano de 2018 o índice de procedência foi de 53%.
Chama a atenção que no período em análise, a quantidade de sentenças proferidas regrediu continuamente, sendo que no ano de 2015 foram proferidas 288 sentenças, em 2016 foram 254 sentenças e em 2017 foram 168 sentenças, enquanto o
15

Dados referentes ao mês de julho de 2019.
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número de propositura de ações pelo Ministério Público no mesmo período foi de
614, 744 e 1027, respectivamente. Tal análise consta na Figura 2.
Os gráficos apresentados na figura 2, além de demonstrar o significativo crescimento na atuação do Ministério Público do Estado do Paraná no combate à corrupção
relacionada a atos de improbidade administrativa nos últimos anos, demonstra também uma certa constância desde o ano de 2011 nos índices de sentenças favoráveis
prolatadas (2011 – 56%; 2012 – 53%; 2013 – 57%; 2014 – 57%; 2015 – 59%; 2016 –
58%; 2017 – 46%; 2018 – 53%).

FIGURA 2 – Ações de improbidade administrativa e de ressarcimento propostas
por ano e sentenças.

FIGURA 1 – Índice de ações de improbidade administrativa e de ressarcimento
propostas.

Fonte: Ministério Público do Estado do Paraná.

Fonte: Ministério Público do Estado do Paraná.

Realizou-se também análise dos dados fornecidos pelos sistemas Projudi e Pro-mp para obter números referentes aos valores indisponibilizados pela Justiça liminarmente a partir de ações de improbidade administrativa e/ou ressarcimento ao erário
propostas pelo Ministério Público do Estado do Paraná, bem como os valores de condenações que determinaram o ressarcimento ao erário.
Quanto às liminares pleiteadas pelo Ministério Público em ações propostas nos
anos de 2015 a 2017, os dados obtidos junto ao Projudi (TJPR) e Pro-mp (MPPR) indicam que das 2.163 (duas mil cento e sessenta e três) ações propostas, em 1.275 não
houve pedido de liminar e em 888 (oitocentos e oitenta e oito) ocorreram pedidos
liminares.
A análise dos dados indica os seguintes resultados obtidos nas liminares:
FIGURA 3 – Liminares pleiteadas pelo Ministério Público nos anos de 2015 a
2017.

Fonte: Sistemas Projudi (TJPR) e Pro-MP (MPPR).
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FIGURA 4 – Situação das liminares pleiteadas pelo Ministério Público nos anos
de 2015 a 2017

Fonte: Sistemas Projudi (TJPR) e Pro-MP (MPPR).
Os valores bloqueados liminarmente nas ações propostas pelo Ministério Público nos anos de 2015, 2016 e 2017 chegaram ao montante de R$9.975.380.278,49
(nove bilhões novecentos e setenta e cinco milhões trezentos e oitenta mil duzentos
e setenta e oito reais e quarenta e nove centavos).
FIGURA 5 – Valores bloqueados liminarmente nas ações propostas pelo Ministério Público nos anos de 2015, 2016 e 2017.

Fonte: Sistemas Projudi (TJPR) e Pro-MP (MPPR).
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FIGURA 6–Valores bloqueados liminarmente nas ações propostas pelo Ministério Público nos anos de 2015, 2016 e 2017.

Fonte: Sistemas Projudi (TJPR) e Pro-MP (MPPR).
Os números indicados demonstram uma atuação ponderada e eficiente do Ministério Público paranaense, tendo em vista que a maioria das ações propostas pelo
Ministério Público não tiveram pedidos liminares (1.275 ações – 59% das ações), todavia naquelas que tiveram pedidos liminares, apenas 192 ações tiveram as liminares
indeferidas e 666 ações tiveram os pedidos liminares deferidos, ou seja, dentre as
ações com pedidos liminares apresentados pelo Ministério Público do Estado do Paraná nos anos de 2015 a 2017 e apreciados pelo Judiciário, 77% das liminares foram
deferidas, resultando na soma de R$9.975.380.278,49 (nove bilhões novecentos e
setenta e cinco milhões trezentos e oitenta mil duzentos e setenta e oito reais e quarenta e nove centavos) indisponibilizados em razão dessas ações.
O elevado índice de deferimento dos pedidos apresentados liminarmente indica
que as ações propostas pelo Ministério Público do Estado do Paraná estão sendo apresentadas com robusto lastro probatório e coerente fundamentação fática e jurídica.
Ademais, nos processos que tiveram indisponibilidade de bens liminarmente e o
mérito já foi julgado, com exceção das ações julgadas improcedentes, verifica-se que
o valor das condenações obtidas nas ações propostas pelo Ministério Público tem se
mostrado elevado.
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FIGURA 7 – Valores bloqueados em liminar e em condenação.

vezes em razão da diminuição do valor da multa civil aplicada em relação a multa civil
considerada para fins de indisponibilidade, além da desconsideração do dano moral
coletivo.
Não é demais ressaltar que os dados em análise se referem a ações propostas
nos anos de 2015, 2016 e 2017, razão pela qual o valor total das sentenças de mérito
prolatadas não é tão elevado, especialmente se comparado com os valores totais indisponibilizados liminarmente nas ações propostas no período.
Ademais, com relação às sentenças de mérito proferidas, verifica-se que das
2.163 ações propostas pelo Ministério Público do Estado do Paraná, 1548 ações encontram-se em trâmite (72% das ações), 201 ações foram julgadas improcedentes
(9%), 132 ações foram julgadas procedentes mas com sentença ilíquida (6%), 84 ações
foram julgadas procedentes com sentença líquida (4%), 51 ações tiveram a inicial rejeitada (2%) e 147 ações resultaram em outras situações (7%).
Nesse sentido, a síntese do apurado é representada na tabela e gráficos:
FIGURA 8 – Sentenças de mérito proferidas.

Fonte: Sistemas Projudi (TJPR) e Pro-MP (MPPR).

Fonte: Sistemas Projudi (TJPR) e Pro-MP (MPPR).
Nos casos em análise, verifica-se que na sentença de mérito houve a condenação em pagamento correspondente a 32,63% do valor inicialmente indisponibilizado,
sendo que na análise dos casos concretos, constata-se que a diferença se dá muitas
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FIGURA 9 – Situação das sentenças de mérito.

R$11.983.945,67 (onze milhões novecentos e oitenta e três mil novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), sendo R$7.488.151,82 no ano de 2015,
R$2.595.424,82 no ano de 2016 e R$1.868.303,59 no ano de 2017.
FIGURA 11 – Valor obtido em sentenças condenatórias.

Fonte: Sistemas Projudi (TJPR) e Pro-MP (MPPR).
FIGURA 10 – Situação das sentenças.
Fonte: Sistemas Projudi (TJPR) e Pro-MP (MPPR).

Nas condenações proferidas em sentenças de mérito de ações propostas
nos anos de 2015 a 2017 (tenham ou não obtido a indisponibilidade liminarmente), foram aplicadas sanções de valores pecuniários que chegaram ao montante de

A discrepância entre os valores obtidos em decisões liminares e os valores obtidos nas sentenças de mérito é justificada diante da diferença de quantidade de processos julgados. Nesse sentido, verifica-se que foram proferidas 532 decisões liminares de indisponibilidade de bens, num total de 858 pedidos analisados pelo Judiciário,
enquanto, lado outro, foram proferidas apenas 84 sentenças condenatórias com valores líquidos.
Ademais, foram 132 sentenças condenatórias ilíquidas, que não permitiram a
imediata apuração do valor devido, bem como foram 60 ações condenatórias que
fixaram obrigações de fazer, além de 30 termos de ajustamento de conduta de ressarcimento.
Outrossim, das 2.163 ações propostas, um total de 1.548 continuam em trâmite,
ou seja, sem sentença de mérito, sendo que a soma de todos estes fatores demonstram que os valores das condenações que num primeiro momento parecem baixos,
numa análise final se mostram elevados, tendo em vista a baixa quantidade de sentenças de mérito proferidas.
Além dos valores indisponibilizados liminarmente e em decisões de mérito nas
ações em defesa do patrimônio público analisadas, constatou-se o ressarcimento de
valores por meio da celebração de termo de ajustamento de condutas, que resultou na
devolução dos seguintes valores: R$457.282,41 no ano de 2015, R$32.065,44 no ano
de 2016 e R$111.854,71 no ano de 2017, o que resulta no montante de R$601.202,56
(seiscentos e um mil duzentos e dois reais e cinquenta e seis centavos) na soma três
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Fonte: Sistemas Projudi (TJPR) e Pro-MP (MPPR).
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citados anos.
FIGURA 12 – Valor obtido em termo de ajustamento de conduta.

FIGURA 14 – Valores indisponibilizados liminarmente, resultantes de condenações e oriundos de TAC

Fonte: Sistemas Projudi (TJPR) e Pro-MP (MPPR).
Fonte: Sistemas Projudi (TJPR) e Pro-MP (MPPR).
Quanto aos valores obtidos por meio da celebração de termos de ajustamento
de condutas celebrados na fase judicial, verifica-se que neste ponto a atuação do
Ministério Público do Estado do Paraná ainda tem muito que evoluir, pois os valores
ainda são muito baixos se comparados com a quantidade de ações propostas, sendo
que os dados estatísticos indicam apenas 30 termos de ajustamento de condutas num
universo de 2.163 ações na defesa do patrimônio público.
Destarte, nas ações em defesa do patrimônio público propostas pelo Ministério
Público do Estado do Paraná nos anos de 2015, 2016 e 2017, os valores indisponibilizados liminarmente, resultantes de condenações e oriundos de TAC podem ser representados na tabela e gráficos seguintes:
FIGURA 13 – Valores indisponibilizados liminarmente, resultantes de condenações e oriundos de TAC

Fonte: Sistemas Projudi (TJPR) e Pro-MP (MPPR).
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Os dados estatísticos apresentados, coletados dos sistemas Projudi (TJPR) e Pro-mp (MPPR), permitem uma mensuração dos resultados obtidos com a atuação do
Ministério Público do Estado do Paraná no combate à corrupção no âmbito da improbidade administrativa e em defesa do patrimônio público.
Considerando-se apenas ações propostas nos anos de 2015, 2016 e 2017, no
mesmo período o Ministério Público conseguiu acautelar liminarmente a expressiva
quantia de R$9.975.380.278,49 (nove bilhões novecentos e setenta e cinco milhões
trezentos e oitenta mil duzentos e setenta e oito reais e quarenta e nove centavos) e
obter decisões condenatórias que somam o valor de R$11.983.945,67 (onze milhões
novecentos e oitenta e três mil novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e sete
centavos), sendo que tais números se referem a decisões relativas a ações propostas
nos três citados anos, ou seja, não se está levando em consideração ações propostas
anteriormente que tenham sido julgadas.
Trata-se de uma análise de apenas um dos 26 Ministérios Públicos Estaduais
do Brasil, limitada a ações de combate à corrupção na defesa do patrimônio público
propostas e julgadas (liminar e definitivamente) no curto período de 3 anos, o que
demonstra a força da atuação do Ministério Público Estadual.
Os expressivos números alcançados pelo Ministério Público do Estado do Paraná não decorrem do acaso, mas sim são resultado de uma política institucional que
priorizou o combate à corrupção por meio do aperfeiçoamento dos promotores de
justiça e investimento nos setores de apoio técnico, seguindo o que foi estabelecido
no planejamento estratégico da instituição.
Destarte, os expressivos números alcançados pelo Ministério Público do Estado
do Paraná no combate à corrupção resultam na proteção do direito fundamental ao
governo honesto e, consequentemente, na curatela dos direitos fundamentais so-

MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume I

113

ciais, promovendo a redução da exclusão social.
4 CONCLUSÃO

Afirmar que a corrupção se constitui como uma violação moral superior qualificada pela presença e exploração de uma relação de poder, objetivando-se a obtenção
de vantagem indevida ao agente público e/ou ao particular, em prejuízo à sociedade, remonta a uma análise filosófica, sociológica, econômica, política e jurídica do
fenômeno, que permite concluir que sua origem está relacionada ao surgimento de
uma organização política administrativa, bem como que a exploração de poder pelos
agentes públicos, com o escopo de atender a interesses pessoais, são requisitos para
a caracterização da corrupção.
Ademais, a corrupção viola os direitos fundamentais sociais dos membros da sociedade, tendo em vista que políticas públicas deixam de ser implementadas ou efetivadas e serviços públicos não são executados de forma adequada, o que incrementa
a exclusão social das pessoas que dependem destas políticas e serviços.
Destarte, o Ministério Público, instituição que recebeu da Constituição de 1988
a condição de principal instituição de combate à corrupção, tem um papel importantíssimo na proteção do direito fundamental ao governo honesto, promovendo a
responsabilização dos corruptos, a prevenção dos ilícitos e a recuperação dos bens e
valores subtraídos.
Nesse diapasão, o Ministério Público do Estado do Paraná desenvolveu nos últimos anos um trabalho de combate à corrupção que alcançou expressivos resultados,
notadamente nas ações de improbidade administrativa e ressarcimento ao erário propostas nos anos de 2015 a 2017, que resultaram na indisponibilidade liminar de bens
e valores que alcançaram R$9.975.380.278,49 (nove bilhões novecentos e setenta
e cinco milhões trezentos e oitenta mil duzentos e setenta e oito reais e quarenta e
nove centavos), além de expressivas quantias resultantes de condenações e termos
de ajustamento de conduta.
Assim, o Ministério Público do Estado do Paraná tem alcançado significativos
resultados no combate à corrupção e, consequentemente, na proteção do direito
fundamental ao governo honesto, na curatela dos direitos fundamentais sociais e na
redução da exclusão social.
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RESUMO:

O presente estudo propõe-se a analisar a constitucionalidade do artigo 9º, §2º,
do Código Penal Militar – redação dada pela Lei 13.491/17 –, que prevê hipóteses
em que crimes dolosos contra a vida de civis praticados por membros das Forças Armadas, no exercício de suas funções, são processados e julgados pela Justiça Militar
da União. A competência para julgar crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do
Júri, conforme prevê o artigo 5º, inciso XXXVII, “d”, da Constituição Federal. O estudo
concluiu que a referida competência somente pode ser excepcionada pela Lei Maior,
de sorte que a Lei 13.491/17, indevidamente, criou exceções à competência do Tribunal Popular. Constatou-se ainda que a jurisdição militar deve ser interpretada de
forma restritiva, sendo que sua competência somente pode ser provocada por bens
jurídicos tipicamente militares, ao contrário do modo que procedeu a Lei 13.491/17
ao ampliar a atuação da Justiça Militar. Neste sentido, constatou-se a inconstitucio1
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nalidade material do artigo 9º, §2º, do Código Penal Militar. Em segundo momento,
verificou-se que a Lei 13.491/17 conta com seu artigo 2º vetado pelo Presidente da
República. O dispositivo legal atribuía caráter temporário à legislação, o que implicou
em concluir que a medida do Chefe do Poder Executivo conferiu competência permanente à Justiça Militar da União, em clara atividade legislativa, fator que destaca a
inconstitucionalidade formal da legislação.

O presente artigo almeja compreender com propriedade o teor das alterações
promovidas pela Lei 13.491/2017 na seara da Justiça Militar, uma vez que contribuíram para sensíveis modificações no artigo 9º do Código Penal Militar (CPM). A legislação trouxe novidades no que diz respeito à competência para processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida de civis praticados por membros das Forças
Armadas. Aliás, salienta-se que o crime doloso contra a vida de civil tratado neste
estudo se refere, necessariamente, àquele praticado pelo militar no exercício de suas

funções ou em razão delas, conforme prevê o artigo 9º, inciso II, alínea c, do CPM.
A Lei 13.491/2017 revogou o antigo parágrafo único do artigo 9º do CPM e o
desdobrou em dois parágrafos. O CPM passou a prever hipóteses em que o militar das
Forças Armadas, comete crime doloso contra a vida de civil e é julgado pela Justiça
Militar da União (artigo 9º, §2º). Fora de tais circunstâncias – que serão devidamente
indicadas ao longo do presente estudo – o miliciano das Forças Armadas é julgado
pelo Tribunal do Júri. Por outro lado, sempre que o militar estadual, cometer crime
doloso contra a vida de civil, será julgado pelo Tribunal Popular.
Dado o contexto de clara diferença de tratamento entre categorias distintas de
militares que incorrem exatamente na mesma conduta, para além do fato de o legislador infraconstitucional ter excepcionado a competência do Tribunal Popular, prevista
pelo artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal (CF), o presente estudo
se propõe a responder à pergunta seguinte: é constitucional essa norma por ter previsto a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar crimes dolosos
contra a vida de civis praticados por membros das Forças Armadas?
Na finalidade de aprofundar o exame da matéria, o estudo tecerá digressões a
respeito das consequências de eventual declaração de inconstitucionalidade material do artigo 9º, §2º, do Código Penal Militar. Serão exploradas as consequências do
efeito repristinatório de casual provimento da Ação Direta de Inconstitucionalidade
5901, ajuizada justamente para ver declarada a inconstitucionalidade da competência
da JMU para processar e julgar crimes dolosos contra a vida de civis cometidos por
militares federais.
Sem prejuízo, cumpre anotar que os questionamentos a respeito da constitucionalidade da legislação vão para mais além. Depois de aprovado pelas casas legislativas,
o então intitulado Projeto de Lei 44/2016 foi submetido à apreciação do Presidente
da República, que veio a vetar o artigo 2º da lei. Ocorre que o mencionado dispositivo
legal conferia a natureza de lei temporária à legislação. Aparentemente, a medida do
Chefe do Poder Executivo da União atribui caráter permanente à Lei 13.491/2017, de
modo a fixar competência definitiva à Justiça Militar da União para julgar os crimes
dolosos contra a vida de civis.
Sendo assim, tendo em vista o teor do veto presidencial, questiona-se eventual
ato legislativo do Presidente da República, que extrapola as funções típicas de Chefe
do Poder Executivo uma vez que usurpou as intenções do legislador, que haviam sido
devidamente apreciadas e aprovadas pelas respectivas casas do Congresso Nacional.
Deste modo, paralelamente ao questionamento afeto à diferença de tratamento entre militares estaduais e membros das Forças Armadas, o estudo tecerá digressões a
respeito do veto presidencial.
O tema mostra-se relevante para a comunidade jurídica, uma vez que é preciso
esclarecer quais as margens de discricionariedade do legislador infraconstitucional,
pois, aparentemente uma lei ordinária criou hipóteses que excepcionam a competência do Tribunal do Júri, prevista pela lei de maior hierarquia em nosso ordenamento
jurídico, a Constituição Federal.
Feitas as pertinentes considerações introdutórias, passa-se à apresentação de
algumas previsões constitucionais que se revelam necessárias para a compreensão
do objeto de pesquisa, para, em seguida, sem esgotar o tema, adentrar ao mérito do
problema e apresentar uma proposta de solução.
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ABSTRACT:

The present study proposes to analyze the constitutionality of article 9, paragraph 2, of the Military Penal Code - wording given by Law 13.491/17 -, which provides hypotheses in which intentional crimes against the life of civilians committed by
members of the Armed Forces, In the exercise of their functions, they are prosecuted
and tried by the Federal Military Justice. The jurisdiction to judge intentional crimes
against life rests with the Jury Court, as provided for in article 5, item XXXVII, “d”, of
the Federal Constitution. The study concluded that such jurisdiction can only be excepted by the Major Law, so that Law 13.491/17 improperly created exceptions to the
jurisdiction of the People’s Court. It was also found that military jurisdiction should be
interpreted restrictively, and its jurisdiction can only be triggered by typically military
legal assets, contrary to the way that Law 13.491/17 proceeded to expand the performance of military justice. In this sense, the material unconstitutionality of article
9, paragraph 2 of the Military Penal Code was found. Secondly, it was found that Law
13.491/17 has its Article 2 vetoed by the President of the Republic. The legal provision
attributed temporary character to the legislation, which implied that the Chief Executive’s measure conferred permanent competence to the Union Military Justice, in
clear legislative activity, a factor that highlights the formal unconstitutionality of the
legislation.
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1. INTRODUÇÃO
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2. O TRIBUNAL DO JÚRI NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Conforme determina o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal, bem como o artigo 74, §1º, do Código de Processo Penal, o Tribunal do Júri é competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. O Tribunal Popular é a garantia
fundamental, de caráter individual, que assegura ao réu ser julgado por seus iguais,
ou seja, 07 (sete) cidadãos leigos e de idoneidade moral que integrarão o conselho de
sentença. Nessa conjuntura, o juiz togado tem papel abreviado, de maneira que ficará
encarregado de presidir os trabalhos em Plenário do Júri e reproduzir, na sentença, a
vontade exarada pelo corpo de jurados.
O Tribunal do Júri foi o meio que o Legislador Constitucional encontrou para efetivar a plena participação popular em todos os segmentos dos poderes estruturantes
do Estado Democrático de Direito. Afinal de contas, o povo exerce sua influência nos
Poderes Executivo e Legislativo por intermédio do sufrágio universal e do voto direto
e secreto – sem prejuízo de outros mecanismos de participação popular –, elegendo
seus representantes, conforme preceitua o artigo 14 da Lei Maior, que inaugura o capítulo referente aos direitos políticos. Neste sentido, diz Pacelli (2019, p.743):
Costuma-se afirmar que o Tribunal do Júri seria uma das mais
democráticas instituições do Poder Judiciário, sobretudo pelo
fato de submeter o homem ao julgamento de seus pares e
não ao da Justiça togada. É dizer: aplicar-se-ia o Direito segundo a sua compreensão popular não segundo a técnica dos
tribunais.
A participação popular no Poder Judiciário toma forma no Tribunal do Júri, onde
membros da sociedade civil decidirão o mérito de processo judicial que apura crime
doloso contra a vida. A Carta da República assegurou os princípios norteadores do
Tribunal Popular, quais sejam: a) a plenitude da defesa; b) o sigilo das votações e; c)
a soberania dos veredictos; d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos
contra a vida.
3. A VEDAÇÃO AO TRIBUNAL DE EXCEÇÃO E O PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL

A vedação ao tribunal de exceção é expressamente prevista pela constituinte
em seu artigo 5º, inciso XXXVII, o qual determina que “não haverá juízo ou tribunal
de exceção”. A garantia fundamental em comento assegura o direito ao acusado de
haver uma estrutura jurisdicional preexistente ao tempo que o litígio chegar ao conhecimento do Poder Judiciário. Significa que é vedada a criação de um tribunal em
específico para julgar determinada pessoa ou fato, sem que a imparcialidade esperada não seja severamente comprometida. Neste sentido é jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal (BRASIL, 2007a):
Habeas corpus. Princípio do juiz natural. Relator substituído
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por Juiz Convocado sem observância de nova distribuição.
Precedentes da Corte. 1. O princípio do juiz natural não apenas veda a instituição de tribunais e juízos de exceção, como
também impõe que as causas sejam processadas e julgadas
pelo órgão jurisdicional previamente determinado a partir de
critérios constitucionais de repartição taxativa de competência, excluída qualquer alternativa à discricionariedade. (HC
86889, Relator (a): Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma,
julgado em 20/11/2007, DJe-026 DIVULG 14-02-2008 PUBLIC
15-02-2008 DJ 15-02-2008 EMENT VOL-02307-03 PP-00525
RTJ VOL-00209-03 PP-01135, grifo nosso)
Ademais, o princípio do juiz natural é estreitamente correlato à vedação ao tribunal de exceção. Previsto pelo inciso LIII do artigo 5º da CF, determina que “ninguém
será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente”. O litígio que
chega ao conhecimento do Poder Judiciário deve ser julgado pelo juiz que tem a competência fixada em lei para tanto.
A compreensão a respeito do princípio do juiz natural e da vedação ao tribunal
de exceção revela-se necessária para enfrentar o desafio proposto pelo presente estudo. É preciso esclarecer se o legislador infraconstitucional, ao criar a Lei 13.491/17,
tornou ou não a Justiça Militar da União verdadeiro tribunal de exceção para fins de
processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida de civis praticados por
militares federais.
Conforme destacado, o juiz natural previsto pela Constituição Federal para julgar
os crimes dolosos contra a vida é a instituição do Júri. A partir do momento que a lei
cria hipóteses de exceção à competência traçada pela Lei Maior, é preciso compreender se a ressalva prevista é autorizada pelo constituinte, caso contrário, está-se diante
de um tribunal de exceção.
4. O PRINCÍPIO DA ISONOMIA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Para se dar cabo do objeto da pesquisa, é pertinente tratar do princípio da isonomia, que encontra respaldo constitucional no caput do artigo 5º, o qual prevê que
“todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza [...]”. Quando se
fala em igualdade no constitucionalismo deve-se fazer a distinção entre as dimensões
formal e material desta. A primeira reside em conferir idêntico tratamento a todos,
independentemente de varáveis como raça, cor, credo, sexo, dentre outras características. Todavia, tal concepção de igualdade, por mais crucial que seja, não basta para
se alcançar a justiça.
Figurativamente falando, Alves Júnior (2018, p. 877) explica que “dizer que todos devem lutar com suas armas é injusto, quando as ‘armas’ são de calibres tão diversos”. É exatamente nesta conjuntura que se insere a igualdade material. Ela pode
ser conceituada ao resgatar o conhecido adágio jurídico que ensina a tratar os iguais
com igualdade, mas dentro da medida em que se igualam e, de igual maneira, tratar
os desiguais com desigualdade, na medida em que se desigualam.
Alves Júnior (2018, p. 877) ainda defende que a igualdade material decorre não
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apenas do artigo 5º da Constituição Federal, mas sim de uma interpretação sistemática. Uma que contempla todas as intenções da Lei Maior, na busca para atingir todos
os objetivos constitucionais do artigo 3º e tudo mais o que for de interesse para construir uma sociedade muito mais que igualitária, mas equânime em direitos e deveres.
A análise do princípio da isonomia em relação ao objeto do presente estudo se
concentra em seu aspecto formal. O que se pretende explorar é a constitucionalidade
da dualidade de tratamento entre militares dos Estados e da União atribuída pela Lei
13.491/17. Conforme acentuado pelas considerações introdutórias, quando o militar
estadual comete crime doloso contra a vida de civil sempre será julgado pela Corte
do Júri.
Em contrapartida, em relação aos membros das Forças Armas, em que pese a
Lei 13.491/17 reconheça a regra geral do julgamento do Júri (artigo 9º, §1º, do CPM),
também criou circunstâncias em que o miliciano federal comete o crime doloso contra a vida de civil e é processado e julgado pela Justiça Militar da União (artigo 9º, §2º,
do CPM).

res definidos em lei”. Aqui, a competência é fixada em razão da matéria e da pessoa.
6. AS MUDANÇAS PROTAGONIZADAS PELA LEI 13.491/2017

A Lei 13.491/17 trouxe amplas alterações à legislação castrense, muito em especial no que diz respeito ao artigo 9º do CPM. Primeiramente, alterou-se a definição daquilo que se entende por crime militar. O inciso II do dispositivo legal passou
a considerar como crime militar aqueles previstos tanto na legislação penal comum
quanto especial, desde que praticados por militares no exercício de suas atribuições,
independente de similitude de redações com o Código Penal Militar, como exigia a lei
antiga. Todavia, este estudo não pretende concentrar esforços na ampliação do rol de
crimes militares.
A inovação legislativa que interessa diz respeito à revogação do parágrafo único
do artigo 9º, que resultou no desmembramento nos parágrafos primeiro e segundo.
A legislação passou a vigorar com a redação seguinte:

5. A ORGANIZAÇÃO DA JUSTIÇA MILITAR DADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

O capítulo III da Constituição Federal trata das disposições pertinentes à estrutura do Poder Judiciário, o qual pode ser dividido em Justiça Comum e Justiça Especial.
A Justiça Militar classifica-se nesta segunda espécie e é particularmente tratada pela
Lei Maior nas seções VII e VIII do mencionado capítulo, mais especificamente em seus
artigos 122 a 126.
A Constituição Federal tratou da Justiça Militar dos Estados e da União em momentos distintos. Os artigos 122 a 124 (Seção VII) tratam da Justiça Militar da União e
os artigos 125 e 126 (Seção VIII) tratam da Justiça Militar Estadual.
O artigo 124 prevê que “ à Justiça Militar compete processar e julgar os crimes
militares definidos em lei”, de sorte que as previsões constitucionais referentes à seara federal da justiça castrense são demasiadamente genéricas. Os artigos anteriores
tratam da estrutura do Superior Tribunal Militar e dos órgãos da Justiça Militar e não
interessam seu exame para os fins do presente estudo.
Quando se fala em Justiça Militar dos Estados, importante destacar o contido
no artigo 125, §4º, da Constituição Federal. O dispositivo constitucional determina
que “compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados,
nos crimes militares definidos em lei [...], ressalvada a competência do júri quando a
vítima for civil”.
A partir de atenta leitura dos supracitados artigos da Carta da República, já é
possível fazer uma distinção entre a Justiça Militar da União e a Justiça Militar dos Estados. Neste sentido, ensina Mendes e Branco (2014, p. 995) que “enquanto à Justiça
Militar Federal é atribuída a competência para julgar militares ou civis (art. 124, caput,
da CF/88), a Justiça Militar Estadual somente poderá julgar militares dos Estados (art.
125, §4º) ”.
O artigo 124 da Constituição Federal determina que a Justiça Militar da União
deverá processar e julgar “crimes militares”, determinando a competência tão somente em razão da matéria. Por outro lado, o artigo 125, §4º, da CF, prevê que incumbe “à
Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes milita-
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[...]
§ 1o Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos
contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão da
competência do Tribunal do Júri.
§ 2o Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra
a vida e cometidos por militares das Forças Armadas contra
civil, serão da competência da Justiça Militar da União, se
praticados no contexto:
I – do cumprimento de atribuições que lhes forem estabelecidas pelo Presidente da República ou pelo Ministro de Estado
da Defesa;
II – de ação que envolva a segurança de instituição militar ou
de missão militar, mesmo que não beligerante; ou   
III – de atividade de natureza militar, de operação de paz, de
garantia da lei e da ordem ou de atribuição subsidiária, realizadas em conformidade com o disposto no art. 142 da Constituição Federal e na forma dos seguintes diplomas legais:
a) Lei no 7.565, de 19 de dezembro de 1986 - Código Brasileiro
de Aeronáutica;
b) Lei Complementar no 97, de 9 de junho de 1999;
c) Decreto-Lei no 1.002, de 21 de outubro de 1969 - Código de
Processo Penal Militar; e    
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d) Lei no 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral.
Não se pode deixar de reparar que o parágrafo primeiro faz uma menção genérica a militares, sem especificar membros das Forças Armadas ou milicianos estaduais.
Portanto, para bem interpretar o parágrafo primeiro, é preciso lê-lo junto ao parágrafo segundo, aliado a um critério de exclusão. Este fala em militares das Forças Armadas que cometem crime doloso contra a vida de civil em determinadas circunstâncias,
descritas nos incisos do §2º do artigo 9º do CPM, acima referenciado.
Portanto, por critério de exclusão, no parágrafo primeiro encaixam-se os militares estaduais – policiais militares e bombeiros –, em quaisquer hipóteses de crimes
dolosos contra a vida de civis, bem como aqueles membros das Forças Armadas –
exército, marinha e aeronáutica – que cometem crimes dolosos contra a vida de civil
fora das circunstâncias previstas no parágrafo segundo do artigo 9º do CPM.
Neste contexto, Menezes (2018, p. 2), explica que “não se pode olvidar que o legislador impôs como regra geral a aplicação do §1º, que determina a competência do
Tribunal do Júri. A exceção está no §2º, no qual há situações em que a competência
será da JMU, quando envolver militares federais”.
Em resumo, sempre que militares estaduais cometerem crimes dolosos contra
a vida de civis serão julgados pelo Tribunal do Júri. Todavia, milicianos da União que
cometam o mesmo delito, mas nas circunstâncias descritas nos incisos do artigo 9º,
§2º, do Código Penal Militar, serão julgados pela Justiça Militar da União. Fora das
hipóteses listadas no referido artigo de lei, os milicianos da União se sujeitam à regra
geral do parágrafo anterior. A lei infraconstitucional criou circunstâncias em que duas
categorias de militares cometem o mesmo crime e são julgados por órgãos jurisdicionais distintos.
A título de acréscimo, ao menos em princípio, a legislação foi criada com natureza de lei temporária, com período de vigência até 31 de dezembro de 2016, conforme
previsto pelo artigo 2º da lei, vetado pelo Presidente da República, que será explorado
em tópico especial para tanto.
O lapso temporal em questão corresponde à época dos Jogos Olímpicos sediados pela cidade do Rio de Janeiro. Em decorrência do evento, a segurança pública local demandou da atuação das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem para fins
de patrulhamento ostensivo, que não era suprido isoladamente pela polícia militar,
conforme explicam Hoffmann e Marreiros (2017).
A própria Constituição Federal prevê a atuação das Forças Armadas em suporte
à segurança pública quando prevê a função de garantia da lei e da ordem, consoante
o artigo 142, caput, parte final, da Constituição Federal:
Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo
Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia
e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da
República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos
poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes,
da lei e da ordem. (grifo nosso)
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O que a Lei 13.491/17 visava ao fixar a competência da Justiça Militar da União
era, ao menos em tese, uma análise mais técnica dos crimes dolosos contra a vida de
civis praticados pelos militares neste período de intensa demanda das Forças Armadas para reforçar a segurança pública do Rio de Janeiro durante o evento esportivo de
grande repercussão, como destacou Marreiros (2017).
6.1. A INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ARTIGO 9º, §2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR

Dada a natureza constitucional da competência do Tribunal do Júri, impende
questionar se a Lei 13.491/2017 não padece de inconstitucionalidade por criar circunstâncias em que os crimes dolosos contra a vida de civis cometidos por membros
das Forças Armadas sejam julgados pela Justiça Militar da União, de modo a excepcionar as atribuições do Tribunal do Júri.
A competência do Tribunal Popular somente pode ser ressalvada por norma de
igual hierarquia, ou seja, apenas uma previsão constitucional pode mitigar suas atribuições e desloca-las a outro órgão jurisdicional. É o que ocorre, por exemplo, com os
agentes que gozam de foro por prerrogativa de função previsto pela própria Carta Política. Neste sentido, é jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (BRASIL, 2007b):
AÇÃO PENAL. QUESTÕES DE ORDEM. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA IMPUTADO A PARLAMENTAR FEDERAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL VERSUS COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NORMA CONSTITUCIONAL
ESPECIAL. PREVALÊNCIA. RENÚNCIA AO MANDATO. ABUSO
DE DIREITO. NÃO RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF PARA JULGAMENTO. REMESSA DOS AUTOS
AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. 1. O réu, na qualidade de detentor do mandato de parlamentar federal, detém prerrogativa de foro perante o Supremo Tribunal Federal, onde deve
ser julgado pela imputação da prática de crime doloso contra
a vida. 2. A norma contida no art. 5º, XXXVIII, da Constituição
da República, que garante a instituição do júri, cede diante
do disposto no art. 102, I, b, da Lei Maior, definidor da competência do Supremo Tribunal Federal, dada a especialidade
deste último. Os crimes dolosos contra a vida estão abarcados
pelo conceito de crimes comuns. Precedentes da Corte. 3. A
renúncia do réu produz plenos efeitos no plano processual, o
que implica a declinação da competência do Supremo Tribunal Federal para o juízo criminal de primeiro grau. Ausente o
abuso de direito que os votos vencidos vislumbraram no ato.
4. Autos encaminhados ao juízo atualmente competente. (AP
333, Relator (a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno,
julgado em 05/12/2007, DJe-065 DIVULG 10-04-2008 PUBLIC
11-04-2008 EMENT VOL-02314-01 PP-00011, grifo nosso)
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A título exemplificativo, pode-se concluir que a competência do Tribunal de Justiça do respectivo Estado para julgar o Prefeito que comete crime doloso contra a vida
prevalece diante do Tribunal do Júri, dada a especialidade da previsão do artigo 29,
inciso X, da Lei Maior. Ou seja, a própria CF excepciona a competência do Tribunal
Popular quando, por exemplo, o Prefeito comete crime doloso contra a vida.
Portanto, impende concluir que a Lei 13.491/2017 indevidamente excepcionou
a competência do Tribunal do Júri, haja vista que se trata de diploma legal de natureza
infraconstitucional (lei ordinária), que não encontra redação correspondente com a
Constituição Federal. Assim, uma vez concluído que a excepcionalidade da competência do Tribunal do Júri é impertinente, invariavelmente infere-se que a Lei 13.491/17
criou verdadeiro tribunal de exceção.
Para reforçar a supremacia hierárquica da Constituição Federal em relação às
demais leis, não é exagero grifar o teor da Súmula Vinculante 45 do Supremo Tribunal
Federal, ao prever que “a competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece
sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual” (STF, 2015).
O foro especializado instituído exclusivamente por uma Constituição Estadual
não há de prevalecer perante a competência constitucional do Tribunal do Júri, justamente por conta de questão hierárquica. Exemplo disto é o foro especializado do
Delegado Geral de Polícia Civil instituído pela Constituição do Estado de São Paulo, em
seu artigo 74, inciso II. A Constituição local prevê que compete ao Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo processar e julgar as infrações penais comuns praticadas pelo
Delegado Geral de Polícia Civil. E dentre as infrações penais comuns estão os crimes
dolosos contra a vida (LIMA, 2015).
Neste contexto, é fácil de reparar que a Constituição Federal em momento algum traz prerrogativa funcional ao Delegado Geral de Polícia Civil, sendo incontroverso concluir que caso este venha a incorrer em crime doloso contra a vida, o foro especializado criado pela Constituição Estadual não prevalecerá perante a competência do
Tribunal do Júri, dada a previsão desta pela Carta Magna, hierarquicamente superior
(LIMA, 2015).
Pelo todo exposto, por mais que a competência da Justiça Militar da União para
processar e julgar os crimes dolosos contra a vida de civis praticados por membros
das Forças Armadas, por óbvio, não tenha sido prevista por Constituição Estadual, o
espírito da Súmula Vinculante 45 e da jurisprudência colacionada deixa claro que a
posição da Constituição Federal na hierarquia das leis é a maior que há, bem como
que a competência do Tribunal do Júri, nesta prevista, somente pode ser excepcionada por norma de igual patamar.
É certo que a Constituição Federal prevê que apenas a Justiça Militar Estadual
terá sua competência excepcionada pelo Tribunal do Júri em casos de crimes dolosos
contra a vida de civis, conforme artigo 125, §4º, da Constituição Federal, ao passo
que a disposição constitucional que trata da Justiça Militar da União mantém-se
silente a este respeito. Todavia, ao que parece, não se revela técnica adequada de
hermenêutica valer-se da omissão constitucional para mitigar garantia fundamental
prevista no artigo 5º da Lei Maior. O fato de o artigo 124 da CF não excepcionar a
competência da Justiça Militar da União em detrimento do Tribunal do Júri jamais pode

ser visto como uma lacuna legal que autorize o legislador a ignorar a competências
constitucionais da Corte Popular.
É justamente neste ponto que o princípio da isonomia deve ser valorizado.
A diferença entre as redações dos artigos 124 e 125, §4º, ambos da Constituição
Federal, deve ser lida em busca da isonomia formal entre os militares estaduais e das
Forças Armadas. Não há razão para duplicidade de tratamento de competência para
julgamento de mesmo fato praticado pelo militar estadual e o membro das Forças
Armadas.
Sendo assim, quando o artigo 125, §4º, da Lei Maior excepciona a competência
da Justiça Militar Estadual em detrimento do Tribunal do Júri, o mesmo raciocínio
deve ser empregado na interpretação do artigo 124 da Constituição Federal, a título
de preservar a paridade entre as categorias de milicianos.
Ademais, a garantia fundamental deve ser interpretada extensivamente, na intenção de se atribuir o maior alcance possível à guarida das previsões do artigo 5º
da Constituição Federal. Por outro lado, a jurisdição militar deve ser interpretada de
maneira restritiva, de modo que as matérias por ela julgadas devem dizer respeito a
questões estritamente militares.
Segundo o magistério de Mendes e Branco (2014, p. 994), “Tendo em vista a
experiência histórica colhida nos anos do regime militar, a Constituição de 1988 procurou restringir a competência da Justiça Militar ao julgamento de crimes militares,
assim definidos em lei”. De acordo com KARAM (2005 apud MENDES; BRANCO, 2014,
p. 995), “Nesse sentido, a lei só poderá atribuir competência à Justiça Militar naqueles
casos em que a infração penal constituir violação de dever militar ou relação direta
com bens jurídicos que tenham as Forças Armadas como titular”.
A lei 13.491/17 fez grande confusão na interpretação de garantias fundamentais
e do espectro de atuação da jurisdição militar. Em vez de conferir interpretação extensiva à garantia fundamental do Júri, optou por interpretá-la restritivamente, dirimindo
seu raio de proteção ao indivíduo. Outrossim, ao invés de interpretar restritivamente
a jurisdição militar, o fez de maneira extensiva.
Tramita perante o Supremo Tribunal Federal a ADI 5901, que busca justamente
o decreto de inconstitucionalidade do artigo 9º, §2º e seus incisos, do CPM. A Procuradoria-Geral da República, além de manifestar-se favoravelmente ao pleito, não se
poupou de alertar que a Lei 13.491/17 extrapolou os limites de discricionariedade
para definição de crimes milites, que devem ser voltados à proteção de bens jurídicos
estritamente militares (STF, 2018, Manifestação da PGR, p. 8).
Neste norte, a Justiça Castrense da União tem suas competências fixadas em
razão da matéria, qual seja, o julgamento de crimes militares, conforme determina o
artigo 124 da Constituição Federal. Portanto, quem define o que é crime militar é a
legislação infraconstitucional, mas tal margem de liberalidade não assegura a fixação
arbitrária de matérias criminais que digam respeito à Justiça da Caserna, quanto mais
quando se atropela a competência constitucional do Tribunal do Júri.
Quer dizer, é preciso reforçar a noção de que não se pode atribuir uma leitura
ampla à jurisdição militar, de modo que a competência desta não pode ser atraída
pelo simples fato do envolvimento de miliciano em atividades criminosas. O delito
deve guardar interesse tipicamente militar para justificar a atuação jurisdicional especializada.

MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume I

MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume I

127

Ainda em tempo, o Ministério Público Federal também não se furtou de grifar
que a Lei 13.491/17 criou hipóteses em que os militares estaduais e membros das
Forças Armadas, apesar de cometerem o mesmo delito – crime doloso contra a vida
de civil – são julgados por órgãos jurisdicionais distintos, em clara afronta ao princípio da isonomia, previsto pelo artigo 5º, caput, da CF. Neste sentido, é fragmento da
manifestação da Procuradoria-Geral da República nos autos da ADI 5901 (STF, 2018,
Manifestação da PGR, p. 9):
Apesar de não haver sido alterado também o art. 124 da
CF/88, o princípio da igualdade deve imperar: a mesma lógica
que expressamente impôs a competência do tribunal do júri
para os crimes dolosos contra a vida praticados por militares
dos Estados contra civis deve ser transposta aos militares federais. Eventual tratamento diferenciado não encontra fundamento constitucional, dado que o crime doloso contra a
vida de civil não está vinculado, pelo só fato de ser praticado
por membro das Forças Armadas, à proteção de bens jurídicos castrenses.
A vista do todo exposto, nada mais resta concluir que não pela inconstitucionalidade material do artigo 9º, §2º, do Código Penal Militar, uma vez que a fixação da
competência da Justiça Militar da União para processar e julgar crimes dolosos contra
a vida de civis praticados por membros das Forças Armadas, além de ofender a soberania constitucional da competência do Tribunal do Júri, atribui indevida interpretação extensiva à jurisdição militar e restritiva à garantia fundamental da instituição do
Júri.
6.2. DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR A LEI 13.491/2017

A título de aprofundamento e compreensão mais acurada do tema, questão espinhosa afeta ao reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 9º, §2º, do CPM
diz respeito justamente ao principal consectário decorrente da medida. Afinal de contas, sabe-se que a partir do momento que a Suprema Corte reconhece a inconstitucionalidade de qualquer legislação que seja, subsiste o efeito repristinatório. Antes
de falar das decorrências do efeito repristinatório em relação ao objeto de estudo,
revela-se necessária sua compreensão.
O efeito repristinatório é intrínseco ao controle de constitucionalidade concreto.
Preliminarmente à sua conceituação, é preciso compreender o princípio implícito da
nulidade absoluta do ato inconstitucional. Este princípio prevê que a lei eivada pela
inconstitucionalidade é nula desde sua gênese. Ou seja, a decisão do STF que reconhece a inconstitucionalidade de determinado ato normativo é revestida de natureza
jurídica declaratória.
Ao partir da premissa de que a lei eivada pela inconstitucionalidade é nula desde
sua entrada em vigor, infere-se que não se revelou apta a revogar a legislação anterior. Sendo assim, o efeito repristinatório é o restabelecimento da vigência da norma
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aparentemente revogada em virtude da declaração de inconstitucionalidade da lei
revogadora.
Superada a conceituação do instituto em análise, passa-se às digressões alusivas ao efeito repristinatório do reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo
9º, §2º, do Código Penal Militar. A redação antiga do artigo 9º foi redigida pela Lei
12.432/2011 e previa no parágrafo único do dispositivo:
Os crimes de que trata este artigo quando dolosos contra a
vida e cometidos contra civil serão da competência da justiça
comum, salvo quando praticados no contexto de ação militar realizada na forma do art. 303 da Lei nº 7.565, de 19 de
dezembro de 1986 - Código Brasileiro de Aeronáutica. (grifo
nosso)
Da simples leitura do artigo de lei revogado, é possível perceber que ao tempo
de sua vigência também excepcionava a competência do Tribunal do Júri para julgamento de crime doloso contra a vida de civil praticado por militar. A ressalva dizia
respeito à ação militar realizada na forma do artigo 303 do Código Brasileiro de Aeronáutica. O dispositivo em referência trata das medidas de detenção de aeronaves em
razão da ocorrência de determinadas circunstâncias. Para melhor elucidação, cabe a
reprodução ipsis litteris do artigo de lei:
Art. 303. A aeronave poderá ser detida por autoridades aeronáuticas, fazendárias ou da Polícia Federal, nos seguintes
casos:
I - se voar no espaço aéreo brasileiro com infração das convenções ou atos internacionais, ou das autorizações para tal
fim;
II - se, entrando no espaço aéreo brasileiro, desrespeitar a
obrigatoriedade de pouso em aeroporto internacional;
III - para exame dos certificados e outros documentos indispensáveis;
IV - para verificação de sua carga no caso de restrição legal
(artigo 21) ou de porte proibido de equipamento (parágrafo
único do artigo 21);
V - para averiguação de ilícito.
§ 1° A autoridade aeronáutica poderá empregar os meios
que julgar necessários para compelir a aeronave a efetuar o
pouso no aeródromo que lhe for indicado.       (Regulamento)
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§ 2° Esgotados os meios coercitivos legalmente previstos,
a aeronave será classificada como hostil, ficando sujeita à
medida de destruição, nos casos dos incisos do caput deste
artigo e após autorização do Presidente da República ou
autoridade por ele delegada.      (Incluído pela Lei nº 9.614,
de 1998) (Regulamento) (Vide Decreto nº 8.265, de 2014)
§ 3° A autoridade mencionada no § 1° responderá por seus
atos quando agir com excesso de poder ou com espírito
emulatório.        (Renumerado do § 2° para § 3º com nova
redação pela Lei nº 9.614, de 1998) (Regulamento)
(grifo nosso)
O §2º do artigo de lei em comento prevê a medida conhecida como “tiro de
abate”. É a possibilidade de classificar a aeronave estranha como hostil e proceder-se
à sua destruição, desde que nas hipóteses dos incisos do caput do artigo 303 e após
autorização do Presidente da República ou autoridade delegada, com a atenção de
que a medida é de natureza excepcionalíssima. Conforme prevê o §3º, a autoridade
que aprovar o “tiro de abate” com excesso poder ou espírito emulatório, responderá
por seus atos. A redação de ambos os parágrafos foi editada pela Lei 9.614/1998, conhecida pela alcunha de “Lei do Abate”.
Dentre as possibilidades de responsabilização não se pode deixar de pensar na
responsabilidade criminal pelo fato. Decorre da lógica concluir que a destruição da
aeronave hostil implicará ao menos na morte do piloto e, eventualmente, dos passageiros que o acompanham. É neste cenário que vem à tona o crime doloso contra a
vida.
A exceção à competência do Tribunal do Júri prevista pela legislação revogada
também não encontrava correlação com a Constituição Federal. Sendo assim, a Lei
12.432/2011 padecia do mesmo vício da inconstitucionalidade material que o ato
normativo que a revogou. No âmbito da ADI 5901, a questão foi ventilada em manifestação da Advocacia-Geral da União, que tratou da matéria em sede de preliminar
(STF, 2018, Manifestação da AGU, p. 8/10).
Em síntese, na preliminar intitulada de “ausência de impugnação ao todo complexo normativo”, a AGU afirmou que na petição inicial não houve contestação à legislação pretérita, que padecia do mesmo vício que a Lei 13.491/2017, responsável
por revogá-la. Sendo assim, o reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 9º,
§2º, do Código Penal seria inócuo, pois retornaria à vigência uma legislação com as
mesmas eivas.
Por oportunidade de sua manifestação, a PGR também enfrentou o temário,
sendo que concordou com as colocações feitas pela AGU. Assim, para sanear a regularidade da Ação Direta de Inconstitucionalidade, requereu-se o aditamento a petição
inicial, para fins de incluir pedido de reconhecimento da inconstitucionalidade material da legislação pregressa à Lei 13.491/2017 (STF, 2018, Manifestação da PGR, p.
15/16).
Após feito um apanhado histórico de como o legislador moldou o artigo 9º do
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Código Penal Militar, percebe-se que a competência da Justiça Militar foi gradativamente ampliada. Em princípio, a Lei 9.299/1996 previu no parágrafo único do citado
artigo que “os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos contra civil, serão da competência da justiça comum”.
Neste momento a legislação militar previa que o crime doloso contra a vida de
civil, praticado por militar, seria julgado na justiça comum, onde está instalado o Tribunal do Júri. Em seguida, a Lei 12.432/2011 modificou o parágrafo único e excepcionou a competência da justiça comum aos casos previstos pelo artigo 303 do CBA,
conforme elucidado. Por fim, a vigente Lei 13.491/2017 ampliou demasiadamente o
rol de exceções em favor da Justiça Militar da União, conforme explanado no tópico
anterior.
A título de esclarecimento, a Lei 13.491/2017 manteve a excepcionalidade à
competência do Júri em relação ao “tiro de abate”, conforme depreende-se do artigo
9º, §2º, inciso III, alínea a, do Código Penal Militar. Ou seja, a Lei 13.491/2017 acrescentou hipóteses de exceção à competência da justiça comum sem alterar de maneira
significativa a intenção da legislação anterior.
Finalmente, parece adequado pontuar que o reconhecimento da inconstitucionalidade material do antigo parágrafo único do artigo 9º, do Código Penal Militar revela-se medida necessária a assegurar o respeito à competência absoluta do Tribunal do
Júri. A simples leitura do dispositivo revela-se apta a indicar uma ressalva imprópria à
competência do Júri, por idênticas razões de fundamento da inconstitucionalidade do
vigente artigo 9º, §2º, do Código Penal Militar.
6.3 A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI 13.491/2017

Após apreciado pelas Casas Legislativas do Congresso Nacional, o então nomeado Projeto de Lei 44/2016 – que posteriormente se tornaria a Lei 13.491/2017 – foi
submetido à apreciação do Presidente da República, conforme determina o processo
legislativo previsto pela Constituição Federal.
Neste contexto, o Presidente da República promoveu o veto parcial do Projeto
de Lei, na forma do artigo 66, §2º, da Constituição Federal. O Chefe do Poder Executivo da União vetou o artigo 2º da Lei 13.491/2017, o qual previa que “esta Lei terá
vigência até o dia 31 de dezembro de 2016 e, ao final da vigência desta Lei, retornará
a ter eficácia a legislação anterior por ela modificada” (CÂMARA DOS DEPUTADOS,
Legislação Informatizada – Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 2017 - Veto, 2017).
Aliado a isto, nada mais razoável que colacionar as razões do veto do então Presidente da República, Michel Temer (CÂMARA DOS DEPUTADOS, Legislação Informatizada – Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 2017 - Veto, 2017):
As hipóteses que justificam a competência da Justiça Militar
da União, incluídas as estabelecidas pelo projeto sob sanção,
não devem ser de caráter transitório, sob pena de comprometer a segurança jurídica. Ademais, o emprego recorrente
das Forças Armadas como último recurso estatal em ações
de segurança pública justifica a existência de uma norma permanente a regular a questão. Por fim, não se configura ade-
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quado estabelecer-se competência de tribunal com limitação
temporal, sob pena de se poder interpretar a medida como
o estabelecimento de um tribunal de exceção, vedado pelo
artigo 5o, inciso XXXVII da Constituição (grifo nosso).
Frente ao veto presidencial, vale dizer que por mais condizente que tenha sido
em suas razões, o Presidente da República ultrapassou as funções do Poder Executivo e portou-se como legislador. Afinal de contas, graças à medida adotada, a Lei
13.491/17 perdeu o pretendido caráter temporário e passou a se tornar um diploma
legal de força permanente. Consequentemente, a Justiça Militar da União ganhou
novas matérias de competência – artigo 9º, §2º, da Lei 13.4917/17 –, bem como a
definição dos crimes da caserna foi alterada – artigo 9º, inciso II, da Lei 13.4917/17 –,
ambas as modificações legislativas em caráter permanente (LIMA, 2017).
Não é demais lembrar que o então Chefe do Poder Executivo é também doutrinador de Direito Constitucional. Em seus trabalhos doutrinários já escreveu a respeito
do veto parcial do Presidente da República, inclusive sustentando que, eventualmente, a supressão de artigos por completo também pode ser considerada atividade legislativa do Presidente da República e ofender a separação de poderes defendida pela
Carta Política em seu artigo 2º. Neste contexto, é fragmento da doutrina de TEMER
(2008, p. 143/144):
Assim, o fundamento doutrinário que alicerça a concepção
de que o veto parcial deve ter maior extensão suporta-se na
ideia de que, vetando palavras ou conjunto de palavras, o
Chefe do Executivo pode desnaturar o projeto de lei, modificando o seu todo lógico, podendo, ainda, com esse instrumento, legislar. Basta – como se disse – vetar advérbio negativo. Data venia, não é bom esse fundamento, uma vez que: a)
o todo lógico da lei pode desfigurar-se também pelo veto, por
inteiro, do artigo, do inciso, do item ou da alínea. E até com
maiores possibilidades; b) se isto ocorrer – tanto em razão do
veto da palavra ou de artigo – o que se verifica é usurpação
de competência pelo Executivo, circunstância vedada pelo
art. 2º da CF [...].
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exercício do direito de veto do Chefe do Poder Executivo. No entanto, por mais que o
caso do veto em apreço não diga respeito a supressão de palavras isoladas do texto
de lei, o veto parcial ao artigo 2º da Lei 13.491/17 representa sim um ato de legislação
do Presidente da República, razão pela qual deve ser taxada de inconstitucional, pois
viola o princípio da separação dos poderes previsto pelo artigo 2º da Lei Maior.
O objetivo do exercício do direito de veto pelo Chefe do Poder Executivo é fomentar um sistema de freios e contrapesos, de modo que o Poder Executivo tenha
a oportunidade de inibir atos de inconstitucionalidade e inconvencionalidade à sociedade civil vindos do Poder Legislativo. Por outro lado, a partir do momento que o
Chefe do Poder Executivo veta um artigo de lei que confere caráter temporário a uma
legislação, abusa de seu poder-dever, torna-se um legislador e desvirtua o espírito
constitucional da medida, que deve ser interpretada à luz do sistema de freios e contrapesos e do princípio da separação de poderes.
Neste contexto, caso a intenção do Presidente da República fosse combater o
caráter temporário da Lei 13.491/17 e não atuar como um legislador, deveria ter procedido com o veto total do PL 44/2016, em respeito aos limites do Poder Executivo.
Portanto, nada mais resta ao presente estudo além de concluir que o veto parcial do
Presidente da República representa um vício no processo legislativo, liame condutor
à inconstitucionalidade formal da Lei 13.491/17.
6.4 DA INCONVENCIONALIDADE DA LEI 13.4917/2017

Diplomas legais internacionais do qual o Brasil é signatário, a exemplo da Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica, garantem a competência do órgão jurisdicional que aprecia as contendas da sociedade.
Nesta conjuntura, valido registrar o substrato legal do artigo 8º, nº 1, do Pacto de
San José da Costa Rica, recepcionado pelo ordenamento jurídico brasileiro através do
Decreto 678 de 1992:
Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal
competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal
formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de
qualquer outra natureza (grifo nosso).

Sendo assim, é fácil reparar que a medida adotada pelo então Presidente da República ao vetar o artigo 2º da Lei 13.491/17 é repreendida pelo seu próprio trabalho
doutrinário, que alerta para o risco de o Chefe do Poder Executivo, ao vetar redação
integral de artigo de lei, desvirtuar as pretendidas finalidades da legislação em análise.
A doutrina constitucionalista, a exemplo de Mendes e Branco (2014, p. 895) e
Moraes (2016, p. 694), faz a ressalva de que o veto parcial não pode recair sobre
palavras isoladas do texto de lei, sob pena de desvirtuá-lo e tornar o Presidente da
República um legislador.
Quer dizer, sempre houve uma preocupação doutrinária em traçar limites ao

Não se pode olvidar que os direitos e garantias previstos no artigo 5º da Constituição Federal não excluem aqueles previstos em tratados internacionais do qual o
Brasil seja signatário, conforme preceitua o §2º do mesmo dispositivo constitucional,
o que revela a imperatividade da legislação internacional.
Mais especificamente, os tratados internacionais que versem sobre direitos humanos, não aprovados pelo quórum qualificado previsto no artigo 5º, §3º, da Carta
Política, são dotados de natureza infraconstitucional e supralegal. Nesse sentido é
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esclarecedor o voto do Ministro Relator Luiz Fux (STF, 2015, p. 27):
Esse caráter supralegal do tratado devidamente ratificado e
internalizado na ordem jurídica brasileira — porém não submetido ao processo legislativo estipulado pelo art. 5º, § 3º,
da CF/1988 — foi reafirmado pela edição da Súmula Vinculante 25, segundo a qual “é ilícita a prisão civil de depositário
infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito”. Tal verbete sumular consolidou o entendimento deste Tribunal de
que o art. 7º, item 7, da CADH teria ingressado no sistema
jurídico nacional com status supralegal, inferior à CF/1988,
mas superior à legislação interna, a qual não mais produziria
qualquer efeito naquilo que conflitasse com a sua disposição
de vedar a prisão civil do depositário infiel. Tratados e convenções internacionais com conteúdo de direitos humanos,
uma vez ratificados e internalizados, ao mesmo passo em que
criam diretamente direitos para os indivíduos, operam a supressão de efeitos de outros atos estatais infraconstitucionais
que se contrapõem à sua plena efetivação. (ADI 5240, voto
do rel. min. Luiz Fux, P, j. 20-8-2015, DJE 18 de 1º-2-2016,
grifo nosso)
Quer dizer, o Pacto de San José da Costa Rica está abaixo da Constituição Federal, mas acima da legislação infraconstitucional. Portanto, a Convenção Americana
sobre Direitos Humanos (Decreto 678/92), apesar de não ter o status constitucional,
está acima da Lei 13.491/17. A inconvencionalidade desta legislação reside justamente no fato de ter atribuído à Justiça Militar o dever de julgamento de fato que não é
de sua competência, conforme satisfatoriamente fundamentado.
A título de acréscimo, a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos também traz julgados que valorizam a interpretação restritiva da Justiça Militar, de modo que esta apenas deve ser provocada para julgar causas de interesse tipicamente militar. Neste sentido, é exemplo o julgamento do caso NADEGE DORZEMA
Y OTROS VS. REPUBLICA DOMINICANA:
187. Num Estado de direito democrático, a justiça penal militar deve ser restritiva e excepcional, aplicando-se unicamente à proteção de bens jurídicos especiais, de carácter militar,
e que tenham sido violados por membros das forças militares
no exercício das suas funções. Além disso, é jurisprudência
constante deste Tribunal que a jurisdição militar não é competente para investigar e, se for caso disso, julgar e punir os
autores de violações dos direitos humanos (tradução nossa).
Pelo exposto, fica claro que a Lei 13.491/17 não bastasse ser inconstitucional é
inconvencional, pois ao violar a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de
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crime doloso contra a vida, malfere as normativas da Convenção Interamericana de
Direitos Humanos e destoa da jurisprudência internacional.

7. CONCLUSÃO

Após debruçar-se sobre as mudanças protagonizadas pela Lei 13.491/17 no artigo 9º do Código Penal Militar, sem perder de vista os fundamentos constitucionais de
competência do Tribunal do Júri, aliados à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo da análise dos contornos dados pela Carta Magna à Justiça Militar,
nada mais resta a este estudo além de concluir pela inconstitucionalidade da norma
que atribuiu competência à Justiça Militar da União para processar e julgar os crimes
dolosos contra a vida de civis praticados por membros das Forças Armadas.
O estudo constatou que a competência do Tribunal do Júri, por estar prevista no
artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal, somente pode ser excepcionada por norma de idêntica hierarquia, a exemplo dos foros por prerrogativas de
função, previstos no próprio texto da Carta Política. Neste sentido, é evidente que as
hipóteses de crimes dolosos contra a vida de civis praticados por milicianos das Forças
Armadas a serem julgados pela Justiça Militar da União, listadas nos incisos do artigo
9º, §2º, do CPM, não encontram previsão correlata no texto constitucional. Sendo
assim, não pode a lei infraconstitucional criar exceções à competência do Tribunal
Popular.
Ademais, a doutrina constitucionalista traz consigo um espírito de interpretação
restritiva da jurisdição militar, onde a competência desta somente é atraída para proteger bens jurídicos de interesse estritamente militar.
O posicionamento defendido pelo presente estudo conta ainda com o apoio da
Procuradoria-Geral da República, que se manifestou favoravelmente à declaração de
inconstitucionalidade do artigo 9º, §2º, do Código Penal Militar, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5901. O Ministério Público Federal alertou que o fato de
a Constituição Federal ter conferido ao legislador a responsabilidade de definir crimes
militares não garante a este uma discricionariedade ilimitada, sobretudo quando se
fala em supressão da competência constitucional do Tribunal do Júri.
Além da mencionada inconstitucionalidade material da legislação em análise, o
estudo também concluiu pela inconstitucionalidade formal desta. Após aprovada nas
duas Casas Legislativas do Congresso Nacional, o então Projeto de Lei 44/2016 seguiu
para a sanção ou veto do Chefe do Poder Executivo.
O Presidente da República optou por vetar a integralidade do artigo 2º da Lei
13.491/2017, com esteio no artigo 66, §2º, da Constituição Federal. O artigo vetado
atribuía o caráter de lei temporária à legislação em comento. Ou seja, ao vetar o mencionado dispositivo legal, o Presidente da República atribuiu competência permanente à Justiça Militar da União para julgar determinadas hipóteses de crimes dolosos
contra a vida de civil praticados por membros das Forças Armadas. Em resumo, o veto
do Presidente da República transformou-se em atividade legislativa, desvirtuando o
princípio da separação de poderes previsto no artigo 2º da Lei Maior.
Derradeiramente, o trabalho científico concluiu pela inconvencionalidade da Lei
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13.491/17, tendo em vista que o desrespeito à competência da instituição do Júri
também fere o artigo 8º, nº 1, do Pacto de San José da Costa Rica, recepcionado pelo
ordenamento jurídico como norma de natureza supralegal.
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A LICITAÇÃO PÚBLICA COMO INSTRUMENTO DE COMPRA: MELHORIA DO
PROCESSO COM ADEQUAÇÃO À REALIDADE COMERCIAL
Josias Chromiec Júnior1
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4.1.3 Portal nacional de contratações públicas; 4.1.4 Instituição do “agente de licitação”; 4.1.5 Mediação e arbitragem; 5 Conclusão; Referências.
RESUMO

O trabalho pretende mostrar a evolução do ordenamento jurídico frente a responsabilidade da compra pública, bem como a dificuldade de conciliar um método
organizado e estruturado que dê celeridade e lisura aos certames de forma a cumprir
integralmente os princípios constitucionais da Administração Pública. Inicialmente retrata-se uma breve síntese histórica de como surgiu a necessidade do ente público
realizar a contratação de serviços ou compras como também a inserção dos princípios
que atualmente perpassam a nossa realidade pública. Em uma segunda etapa analisa-se o procedimento licitatório nos dias atuais, as modalidades vigentes, as garantias e
exigências legais. Como derradeiro faz-se uma breve análise das tendências de alteração do processo de compra principalmente no Projeto de Lei 1292/1995 atualmente
em tramitação no Congresso Nacional.
PALAVRAS-CHAVE: Licitação; Compra Pública; Evolução; Inovação; Tendências.
1 INTRODUÇÃO

Dentro do Direito Administrativo Brasileiro o tema das licitações é, sem dúvida,
um dos mais tradicionais e intrigantes gerando opostos de paixão e ódio. Alguns defendem a manutenção do processo na situação exata em que se encontra enquanto
outros consideram que a única alternativa reside na lavratura de um novo ordenamento.
Ressalvada essa identificação preliminar, cabe, em uma regressão histórica, con1
Graduado em Administração de Empresas, Graduado em Direito e Pós-Graduado em
Gestão da Administração Pública. Servidor efetivo do Ministério Público do Estado do Paraná
atuando atualmente no Departamento de Aquisições e Logística da Subprocuradoria-Geral
de Justiça para Assuntos Administrativos.
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siderar que a estrutura política e administrativa adotada na colonização brasileira seguiu os moldes portugueses. E, junto com a língua, cultura e valores, incorporou-se
também o patrimonialismo, representado através da distribuição de cargos e troca de
favores.
Já com a evolução da sociedade e a necessidade de organização, regularização
e legitimação do Estado surgiram os primeiros ordenamentos jurídicos que limitariam o poder do Administrador Público, criando o princípio de prestação de contas
e a necessidade de comprovação dos atos, resultando na semente do atual conceito
de accountability e dos “Portais da Transparência”, comuns na atual Administração
Pública brasileira.
O instituto da licitação nasceu na Carta Magna nacional como uma norma de
eficácia limitada, isto é, dependente de outra norma infraconstitucional para sua aplicação. Diante disso, os representantes do Congresso Nacional se ocuparam após o início da vigência do ordenamento pátrio maior de regulamentar o inciso XXI do Art. 37.
Surge então, em 1991, o Projeto de Lei nº 1.491, que daria origem à Lei nº
8.666/93 que, conforme diz Marinês Restelatto DOTTI2, priorizou as contratações de
obras e serviços de engenharia. No ensino de Maria Sylvia Zanella DI PIETRO3, a norma infraconstitucional estabelecida foi esculpida com base nos princípios da adjudicação compulsória, da ampla defesa e da licitação sustentável, além do que a própria Lei
de Licitações estabelece no seu art. 3º (os princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo)4.
Ocorre, contudo, que no decurso destes 25 (vinte e cinco) anos, o instituto da
compra pública sofreu alterações que buscaram encontrar o ordenamento, esculpido
com seus princípios e regras, à realidade do desenvolvimento tecnológico-comercial
da sociedade em tempos de compras digitais, cada vez mais caracterizadas pela informalidade e rapidez, porém, sem desconstituir o vínculo contratual e as responsabilidades obrigacionais das partes envolvidas.
Neste esteio surgiu a Medida Provisória nº 2182-18/2001 que, no romper do
novo milênio, instituía no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios a
modalidade licitatória denominada Pregão. Tal Medida Provisória foi convertida na
Lei nº 10.520/2002, que estabeleceu o pregão eletrônico na busca de atualização e
celeridade.
Também em uma análise crítica ao ordenamento jurídico atual, Rita TOURINHO5
destaca que um dos principais problemas do ordenamento é o privilégio de um dos

2
DOTTI, Marinês Restelatto. Um panorama dos 25 anos do Regime Geral de Licitações
e Contrações. Revista Síntese, Licitações, Contratos e Convênios, São Paulo, v. 8, n. 45, p. 83,
jun/jul 2018.
3
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 31. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 413.
4
BRASIL, Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm>. Acesso em: 15 maio 2019.
5
TOURINHO, Rita. A Evolução do Processo Licitatório no Ordenamento Jurídico Brasileiro e Expectativas na Tramitação do Projeto de Lei nº 6.814/2017. Revista Síntese, Licitações, Contratos e Convênios, São Paulo, v. 8, n. 45, jun/jul 2018, p. 184.
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princípios frente a outros. Assim, diante desse cenário atual encontra-se em tramitação no Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 1292/1995, que estabelece normas
gerais de licitações e contratos administrativos no âmbito da União, dos Estados, do
Distrito Federal e Municípios.
2 CONCEITO E VISÃO HISTÓRICA DA COMPRA PÚBLICA

No ensino de Antônio HOUAISS6 verifica-se que o vocábulo “licitação” tem sua
origem etimológica no latim licitatio, onis, que teria sua tradução direta como “venda
em leilão”. Contudo, na realidade do nosso ordenamento jurídico brasileiro, não se
pode ocultar que após a Lei nº 4.401, de 10/09/1964, o termo “licitação” passou a significar todas as modalidades de procedimentos concorrenciais existentes, conforme
ensina José CRETELLA JÚNIOR:
A nosso ver, bem andou o legislador federal, ao empregar o vocábulo licitação,
na acepção de procedimento público seletivo prévio, gênero amplo que abrange quatro operações menores, antes não tem delineadas porque o vocábulo, mesmo nesta
operação: a) é tradicional no campo do direito público brasileiro, b) foi definido de
maneira exata na lei, c) houve um enriquecimento de sentido ou alargamento semântico que levou o termo a superar, abrangendo o instituto da concorrência pública, empregado pelo legislador de 1922, no Código da Contabilidade Pública da União e seu
respectivo Regulamento, d) o vocábulo licitação é empregado, normalmente, pelos
administrativistas e pelo direito positivo dos países de língua espanhola.7
A vigente Lei de Licitações e Contratos Administrativos busca qualificar o sentido
da licitação bem como estabelece o ideal pelo qual o legislador estava imbuído na sua
concepção, assegurando que o fim da mesma é “garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável”, além disso estabelece
que a licitação deverá ser “processada e julgada em estrita conformidade com os
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos”8, tal situação mostra que o
legislador buscou atrelar termo “licitação” aos princípios constitucionais e mostrar a
importância e obrigatoriedade de seu uso.
2.1 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PATRIMONIALISTA

O padrão de Administração Pública patrimonialista caracterizou-se pela concentração do poder e decisões na figura de um soberano, o monarca, reflexo do senhorio
feudal, que tomava todas as decisões políticas e administrativas de acordo com sua
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vontade ou interesse. Tais situações traziam considerada incerteza à sociedade vez
que a vontade do soberano era indeterminada, ambígua e oscilante de forma que não
havia garantias para os governados quanto ao comportamento do Estado.
Na história mundial esse modelo acompanhou os governos absolutistas tendo
como referencial final a Revolução Francesa, já no Brasil o modelo patrimonialista esteia-se no Brasil Imperial até o período da primeira ou velha República.
Tanto para o historiador Sérgio Buarque de HOLANDA9 quanto para Luiz Carlos
Bresser PEREIRA10 o patrimonialismo caracterizou-se pela miscigenação do domínio
privado e público além do embaraço daqueles que se encontravam investidos de poder, era evidenciado pela confusão do patrimônio público com o privado e o Estado
era visto como propriedade do rei, tal situação merecia uma mudança de paradigma
para conquista da evolução para um estado democrático capitalista.
No entendimento de Graham Stephan Bentzen CAMPELO11 o patrimonialismo
brasileiro pode ser caracterizado em duas espécies, ou modalidades, são elas: o patrimonialismo político-administrativo e o patrimonialismo institucional. O primeiro é
aquele que se nota na conduta dos servidores públicos, dos chefes, gestores e administradores, é o que gera uma conduta privada da coisa pública, onde prevalece o interesse individual sobre o coletivo, porém que ainda não está formalizado, ou institucionalizado. Já a segunda espécie, apontada pelo autor, é aquela materializada formal
e publicamente nas instituições estatais (através de portarias, resoluções, decretos e
outros) e identificados nos registros históricos da época.
Ainda, segundo o pesquisador12, nota-se que tal administração patrimonialista
institucional não se desgarrou do Estado Brasileiro, mas ainda hoje faz-se presente
em nossa Carta Magna, tornando difícil perceber a linha que distingue o público do
privado e gerando a necessidade de fiscalização e acompanhamento social para que
tal influência não seja ainda mais desastrosa.
2.2 EVOLUÇÃO DO PROCESSO DE COMPRA PÚBLICA

No ensino de Geraldo Luiz Vieira RIBEIRO13, acredita-se que a Licitação surgiu na
Europa Medieval devido à necessidade do poder soberano constituído executar uma
obra ou serviço do qual não dispunha de mão de obra própria, tendo que recorrer aos
profissionais e técnicos da época que recebiam convocação direta através de avisos
informativos contendo local, data e horário para que todos os interessados pudessem

6
HOUAISS, Antônio e Villar, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.
Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. p. 321.
7
CRETELA JUNIOR., José. Administração indireta brasileira. Rio de Janeiro: Forense,
1980, p. 413.
8
BRASIL, Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm>. Acesso em: 15 maio 2019.
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HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 26. ed. São Paulo: Companhia das
Letras, 1995, p. 145.
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PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Da Administração Pública Burocrática à Gerencial. Revista do Serviço Público, São Paulo, a. 47, v. 120, n.1, jan/abr 1996, p. 10.
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comparecer para atender as necessidades descritas. Apesar dessa aparente preocupação com a transparência na escolha do prestador do serviço prevalecia a essa época inicial o padrão Patrimonialista de Administração Pública. No entanto, assim como
a Administração Pública evoluía do seu estágio “Patrimonialista” para o estágio da
Administração Pública Burocrática, notadamente a licitação também acompanhava
esse processo.
A Administração Pública Burocrática, ao contrário do que esse termo possa atualmente parecer, surgiu em meados do Século XIX, época do Estado Liberal, como uma
alternativa para proteção do Estado contra a corrupção, empreguismo e nepotismo.
Contudo, com a centralização das decisões, a hierarquia funcional, o profissionalismo,
o formalismo e controle passo a passo dos processos administrativos gerou-se um
engessamento de toda a máquina pública, trazendo o sentido do termo “burocracia”
ao qual é conhecido atualmente no senso comum.
Foi esse o estopim para o próximo estágio ao qual a Administração Pública atravessou, a conhecida Administração Pública Gerencial, que buscava ligar a melhor
gestão do gasto público com a maior eficiência do serviço. Nesse contexto, o procedimento destinado a compra pública, a licitação, também acompanhou toda essa
evolução administrativa.
Para CAMPELO14 os princípios norteadores do gerencialismo foram baseados
nos seguintes fatores: interesse público, que deve ser perseguido com impessoalidade pelos agentes dele encarregados, a responsabilidade (accountability) que refere-se
tanto ao Estado quanto a sociedade e envolve a submissão dos entes, Órgãos e agentes públicos a tipos de fiscalização e controle, a descentralização, que se configura
com a possiblidade de trespassar a outros setores as funções anteriormente designadas exclusivamente à administração, de forma a haver maior participação social, a
transparência que decorre da necessária motivação de decisões, da honestidade que
impõe ao agente público o dever de declarar eventuais impedimentos e proteger de
todo modo o interesse público, a liderança que é o esforço dos agentes públicos na
implementação de ações voltadas ao empreendedorismo e proatividade nas ações
públicas e, enfim, a eficiência que é a busca pelo equilíbrio entre os custos e benefíc�
cios da adoção de políticas públicas.
Atualmente a Administração Pública gerencial tem maior efetividade através da
participação da sociedade, com o engajamento das organizações sociais e da sociedade civil aprimoraram-se os acompanhamentos e controles bem como se exige cada
vez mais resultados e melhorias, surge cada vez mais o termo “responsabilidade” com
a coisa pública, ou mesmo transparência, ou prestação de contas, que é a nossa interpretação para o termo accountability da língua inglesa onde o foco da administração
é cada vez mais no cidadão e não, apenas, nos procedimentos.
2.3 A RESPONSABILIDADE DO ESTADO COMO COMPRADOR

Quando se fala em responsabilidade social do Administrador Público fala-se em
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sentido oposto a arbitrariedade ou mesmo à decisão de um governante que possa ser
contrário aos desejos e anseios da sociedade. Ora a lei cumpre esse esteio de delimitar a decisão do soberano, que ocupa o cargo público munido de sua vontade individual, porém com a função de representar o coletivo. Na explicação de DI PIETRO15 tal
situação é exposta no princípio da legalidade onde a Administração Pública só pode
fazer o que a lei permite, ou seja, o Administrador Público deve ter seus atos regrados
pelo sistema jurídico vigente não podendo ultrapassar os limites da lei, sob pena de
ilegalidade.
O regramento jurídico pode definir claramente como a Administração deverá
agir diante de determinado caso, nestas circunstâncias diz-se que o poder da Administração é vinculado, diante desse tipo de poder o particular tem um direito subjetivo
de exigir da autoridade a edição de determinado ato, sob pena de, não o fazendo,
sujeitar-se à correção judicial.
Contudo há outras hipóteses onde o regramento jurídico não define toda a atuação da Administração, ou seja, a legislação deixa certa margem de liberdade de decisão diante do caso concreto, de forma que caberá a autoridade a escolha de uma destas opções, todas elas válidas e lícitas no âmbito daquela situação. Diz-se neste caso
que o poder da Administração é discricionário, visto que cabe análise de conveniência e oportunidade a serem estabelecidos diante do fato pelo Administrador Público.
Contudo, cabe ressalva que, mesmo nestas situações onde o poder da Administração
é discricionário isso não se confunde com a arbitrariedade, visto que há uma margem
de liberdade para o Administrador e ele deverá atuar dentro desse limite sob pena de
realizar ato arbitrário, contrário a lei.
Considerados estes princípios verifica-se que a função do Estado como comprador é uma função de grande responsabilidade frente a necessidade de realizar atos
administrativos legais, dentro dos limites de vinculação e discricionariedade, porém
também em consonância com a eficiência o que vem a combinar a máxima qualidade
do bem ou da prestação de serviço com o mínimo valor despendido.
3 O PROCESSO DE COMPRA PÚBLICA ATUAL

A Constituição Federal, conforme disposto no art. 37, XXI, determina que a licitação seja realizada para contratos de obras, serviços, compras e alienações bem como
em concessão e permissão de serviços públicos (art.175). Também, como estabelece
o parágrafo único do art. 1º da Lei de Licitações, obrigam-se à licitação todos os órgãos
da Administração Pública direta, os Fundos Especiais, as Autarquias, as Fundações Públicas, as Empresas Públicas e as Sociedades de Economia mista. A doutrinadora DI
PIETRO16 destaca que as entidades da administração indireta, conforme disposto no
art. 119 da Lei 8.666/93, deverão editar regulamentos próprios, devidamente publicados e aprovados pela autoridade de nível superior à que estiverem vinculadas.
O art. 37, XXI da Constituição Federal é refletido no art. 2º. da Lei de Licitações
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estipulando a obrigatoriedade da licitação nas contratações administrativas, fixando
diversos pressupostos de sua aplicação. Marçal JUSTEN FILHO17 estabelece esta exigência do legislador como uma regra fundamental sendo a ausência da licitação realizada como uma exceção.
3.1 MODALIDADES VIGENTES

O artigo 22 da Lei 8.666/93 estabelece cinco modalidades de licitação, são elas:
concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. Também no mesmo artigo o legislador discorre suscintamente sobre cada uma das mesmas.
Curiosamente no parágrafo 8º do citado dispositivo, o legislador veda a criação
de outras modalidades de licitação ou mesmo a combinação das referidas modalidades citadas no artigo. Apesar disso, foi criada a modalidade intitulada Pregão, inicialmente através de Medida Provisória que poderia ser utilizada exclusivamente pela
União e posteriormente, através da Lei 10.520/2002, é estendido o uso desta forma
também para os Estados, Distrito Federal e Municípios, convertendo a Medida Provisória em um diploma definitivo. Ainda, através da Lei 12.462/2011, instituiu-se o chamado RDC – Regime Diferenciado de Contratações Públicas que, no ensino de DI PIETRO18, foi aplicável apenas para os grandes eventos mundiais que foram sediados no
Brasil (caso dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, Copa do Mundo de 2014)
e também para as obras do antigo PAC – Programa de Aceleração do Crescimento e
outros casos específicos.
A escolha da modalidade de licitação deve ser realizada de acordo com o disposto no artigo 23 da Lei de Licitações de forma conjunta com a situação fática.
3.1.1 CONCORRÊNCIA

Conforme estabelecida pelo Legislador de 1993 a “Concorrência é a modalidade
de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar,
comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto.”19 É a modalidade que estabelece a maior amplitude de publicidade. Para isso determina-se que seja respeitado prazo mínimo de 30 (trinta) dias ou
até 45 (quarenta e cinco) dias quando o contrato a ser celebrado contemplar o regime
de empreitada integral ou quando a licitação for do tipo melhor técnica ou técnica
e preço. É a modalidade apropriada para valores de grande vulto, para alienação de
bens imóveis, concessão de direito real de uso e concessão de obra pública, considerando que não é necessário um cadastro prévio qualquer interessado pode participar
da mesma desde que habilitado na fase inicial.
No artigo 23 da Lei de Licitações o legislador estabelece que a Concorrência é
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destinada a contratações de obras e serviços de engenharia de valores acima de R$
1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) e para compras e serviços em valores acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais). Como tais valores foram fixados no dispositivo os mesmos se defasaram no tempo e recentemente, através do Decreto nº 9412/2018, esses limites foram ampliados para R$ 3.300.000,00
(três milhões e trezentos mil reais) para obras e serviços de engenharia e para R$
1.430.000,00 (um milhão e quatrocentos e trinta mil reais) para contratações de compras e serviços.
Além da questão do valor, conforme destaca Carlos Pinto COELHO MOTTA20 é
obrigatória a realização da Concorrência, conforme disposto no §3º do artigo 23 nos
seguintes casos:
Para qualquer que seja o valor, na compra ou alienação de bens imóveis (art.17,
I, com a ressalva do art.19);
Nas concessões de direito real de uso (art.17, §1º.);
Nas licitações internacionais (art.42).
3.1.2 TOMADA DE PREÇOS

Dispõe a Lei de Licitações que “Tomada de Preços é a modalidade de licitação
entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições
exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das
propostas, observada a necessária qualificação.” 21
Tomada de preços é a espécie de contratação pública realizada entre interessados previamente cadastrados ou que preencham os requisitos para cadastramento
até três dias antes da data do recebimento das propostas, observada a necessária
qualificação prevista no §2º. do art.22 da Lei 8.666/93, tal cadastramento pode ser realizado em prazo anterior à data do recebimento das propostas, assim, como destaca
DI PIETRO22, o procedimento fica mais inclusivo e universal.
Também através do artigo 23 da Lei de Licitações, com valores alterados pela
vigência do Decreto nº 9412/2018, o legislador estabelece que esta modalidade é
destinada a contratações de obras e serviços de engenharia com valores entre R$
330.000,00 (trezentos e trinta mil reais) até R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos
mil reais) e para compras e serviços em valores entre R$ 176.000,00 (cento e setenta
e seis mil reais) até R$ 1.430.000,00 (um milhão e quatrocentos e trinta mil reais) para
contratações de compras e serviços.
3.1.3 CONVITE

O convite é a espécie de licitação utilizada para contratos de pequeno valor en-
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tre, no mínimo, três interessados da área pertinente a seu objeto, de forma que estejam ou não cadastrados, escolhidos e convidados pela Instituição pública realizadora
do certame, não impedindo a participação de outros interessados que, mesmo não
convidados, estiverem cadastrados na correspondente especialidade e manifestem
seu interesse com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência a apresentação das propostas23. Esta é a única modalidade de licitação que o legislador não prevê publicação
de Edital, mas sim uma convocação por escrito com antecedência mínima de 5 (cinco)
dias úteis24, por meio da chamada “carta-convite”. É nítida a classificação deste certame como um procedimento destinado a contratos de menor vulto, de pequeno valor,
porém, como já explanado, não restrita apenas aos que receberam a carta-convite.
A modalidade Convite tem também seus limites de valores de contratação estabelecidos através do artigo 23 da Lei de Licitações, atualizados pela vigência do Decreto nº 9412/2018. O legislador estabelece que esta modalidade é destinada a contratações de obras e serviços de engenharia com valores até R$ 330.000,00 (trezentos
e trinta mil reais) e para compras e serviços em valores até R$ 176.000,00 (cento e
setenta e seis mil reais).
3.1.4 CONCURSO

Esta modalidade é a disposição legislativa para atender o Administrador Público
quando ele objetiva a contratação de um trabalho técnico ou artístico que demonstre uma habilidade físico-intelectual ou reveladora de características personalíssimas,
caso da necessidade de elaboração de um projeto técnico arquitetônico, por exemplo. Prevê ainda o pagamento ou retribuição através de remuneração ou prêmio conforme descrito no artigo 22, §4º da Lei de Licitações.
No concurso não está afastada a publicidade, que deverá ocorrer com o mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias antes da realização do certame e divulgar todos os
critérios para a seleção. Sobre a questão da remuneração, ou prêmio, ensina JUSTEN
FILHO25 que se trata de uma contrapartida que pode ou não ser econômica, é um fator
de incentivo aos possíveis interessados, podendo ser uma honraria.
3.1.5 LEILÃO

Leilão é a modalidade de licitação, também destinada a qualquer interessado,
para a alienação de bens móveis inservíveis para a Administração, ou de produtos
legalmente apreendidos ou penhorados ou ainda para alienação de bens imóveis prevista no artigo 19 da Lei 8.666/93, que é no caso de bens cuja aquisição haja derivado
de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento.
DI PIETRO26 deixa claro que quando se trata de bens imóveis deve ser utilizada a
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Concorrência, conforme prevista no artigo 17, I e artigo 23, §3º. Acrescenta ainda que
o legislador é omisso quanto a questão de semoventes. Porém, segundo o entendimento da autora, pode ser aplicada a mesma regra que se refere a bens móveis, onde
o leilão é a norma. A peculiaridade do leilão dá-se pela concentração, em uma única
oportunidade, de numerosos atos destinados à seleção da proposta mais vantajosa.
Além disso, diferencia-se, pela possibilidade de multiplicação de propostas por parte
de um mesmo interessado, conforme descreve JUSTEN FILHO.27
3.1.6 PREGÃO

O Legislador da Lei Federal nº 10.502/02 estabelece que “para aquisição de bens
e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade pregão, que será regida por esta Lei” destaca ainda que para fins e efeitos do artigo em questão, consideram-se bens e serviços comuns “aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no
mercado.” 28
O Pregão não figura no rol taxativo das modalidades descritas no artigo 22 da Lei
de Licitações. Ele foi acrescido através da mencionada Lei Federal 10520/2002 e divide-se em duas variantes procedimentais: pode ser presencial ou por meio eletrônico.
Como já mencionado anteriormente essa categoria de compra pública desabrochou
no ordenamento jurídico de forma precária, através da Medida Provisória nº 218218/2001 que apenas instituía o dispositivo no âmbito da União. Tal Medida Provisória
recebeu sua conversão em Lei Federal e ampliou sua competência também para Estados e Municípios bem como através de recursos de tecnologia da informação, buscando adequar a compra pública a uma realidade latente no início do novo milênio.
Os grandes avanços e principais vantagens que se podem destacar com a modalidade Pregão, conforme COELHO MOTTA29, são a redução de tempo e de custos,
através da inversão de fases e, certamente, o incremento do número de concorrentes,
em razão da realização de disputa aberta com maior flexibilidade de documentação.
Tais vantagens também são relacionadas por TOURINHO30 que acrescenta que também contribui cum a celeridade a fase recursal única, estabelecida apenas ao final do
processo (art.4º, XVIII da Lei).
3.2 DAS GARANTIAS E EXIGÊNCIAS LEGAIS E O ATENDIMENTO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
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Em geral, o ordenamento jurídico quando trata da Administração Pública se baseia em princípios que a norteiam e lastreiam a ação do Gestor Público na busca da
satisfação do interesse coletivo, de algo indisponível, maior que sua vontade e que
deve ser perseguido em todas as instâncias das Instituições que compõem o arcabouço público.
Como aponta Marco Antonio Lima BERBERI “resta claro que norma e regra são
distintas, sendo que tanto as regras quanto os princípios servem de base para a criação de normas, as quais são produtos mentais do intérprete”31. Nesse prisma, verifica-se que os princípios recebem amplitude maior que as regras e sobrepõem-se a
estas últimas, sendo importantes para o Gestor Público definir o entendimento em
situações inéditas, bem como nortear sua atuação em novas modalidades, critérios e
outras regras que possam surgir neste segmento. No dizer de MEDAUAR32, no âmbito
administrativo, muitas normas são criadas em vista a circunstâncias do momento,
reunindo-se em muitos dispositivos muitas vezes sem haver sistematização, daí a importância dos princípios em analisar casos não previstos e trazer segurança aos cidadãos quanto a extensão de seus direitos e deveres.
Além dos princípios fundamentais da Administração Pública, esculpidos no art.
37 da Constituição Federal, a Lei de Licitações acrescenta, no seu art.3º, outros diretamente relacionados à compra pública e que a Administração Pública também
sujeita-se, são eles o da isonomia, o da seleção da proposta mais vantajosa para a
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, o da probidade administrativa, o da vinculação ao instrumento convocatório e o do julgamento
objetivo.
O princípio da legalidade refere-se a observância das normas que regem a licitação. A compra pública é um procedimento inteiramente vinculado à lei, todas as
suas fases são disciplinadas pela Lei 8.666/93. Esse princípio tem sua abrangência e
materialidade descritos no art.4º. da referida Lei, onde o legislador estabelece garantias para os participantes e a qualquer cidadão determinando um controle externo ao
procedimento licitatório que deve ficar vinculado estritamente à lei.
Já o princípio de impessoalidade está intrinsecamente ligado aos princípios da
isonomia e do julgamento objetivo, ele apregoa que todos os licitantes devem ser
tratados igualmente, sem diferenças pessoais, em termos de direitos e obrigações,
deve a Administração pautar suas decisões em critérios objetivos sem levar em conta
situações pessoais ou vantagens oferecidas pelos licitantes, salvo se expressamente
previstas no instrumento convocatório. No dizer de MELLO33 este princípio “encarece
a proscrição de quaisquer favoritismos ou discriminações impertinentes”.
A moralidade, como princípio constitucional e inerente ao procedimento de
compra pública trata do comportamento do Administrador Público que deve ser, não
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apenas lícito, mas também condizente com a moral, os bons costumes e as regras da
boa administração. No entender de DI PIETRO34 tal princípio está intimamente vinculado ao princípio da probidade descrito especificamente pelo legislador na Lei de
Licitações, inclusive com sanções para situações de improbidade.
No parágrafo 3º do artigo 3º da Lei de Licitações está definido pelo legislador o
entendimento e amplitude do princípio da publicidade onde há a determinação de
que a licitação não será sigilosa sendo públicos e acessíveis a todos os atos do seu
procedimento à exceção do conteúdo das propostas até sua abertura. Para MEDAUAR
o princípio da publicidade “traduz-se em transparência, em direito de acesso aos elementos do processo licitatório, divulgação dos editais, divulgação das decisões”35
A máxima “o Edital faz lei entre as partes” é referência ao princípio da vinculação
ao instrumento convocatório, princípio este que, se não observado, ensejará a nulidade do procedimento. O legislador faz menção ao mesmo no art.3º e, de forma pormenor, no art.41 da Lei de Licitações que determina que “a Administração não pode
descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”.
DI PIETRO36 ainda observa que este princípio “dirige-se tanto à Administração, como
se verifica pelos artigos citados, como aos licitantes, pois estes não podem deixar de
atender aos requisitos do instrumento convocatório”.
No tocante ao princípio do julgamento objetivo deve ser mencionado que o
mesmo visa impedir que a licitação seja decidida sobre a regra do subjetivismo, sobre
a análise individual de uma impressão ou propósito de indivíduo ou toda a comissão
julgadora. No artigo 45 da Lei de Licitações tal princípio é também imperativo determinando o legislador que a Comissão de licitação ou responsável pelo convite realize
a mesma em conformidade com os tipos de licitação e de acordo com os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório, de acordo com fatores exclusivamente
nele referidos.
No tocante as garantias que os princípios trazem para o instituto da Licitação
deve ficar claro que:
Os princípios não devem ser utilizados de forma isolada;
Eles não possuem carga hierárquica entre eles, de forma que um não se sobrepõe ao outro, devem ser sopesados no mesmo caso vez que possuem o mesmo valor;
O melhor resultado em um procedimento licitatório em qualquer fase ou decisão deve ser realizado de forma sistêmica a todos os princípios disponíveis ao Administrador Público.
4 TENDÊNCIAS DE ALTERAÇÃO DO PROCESSO DE COMPRA

O site da Câmara dos Deputados publicou a seguinte notícia no dia 25 de junho
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BERBERI, Marco Antonio Lima. Os princípios na teoria do Direito. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2003, p. 50.
32
MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo moderno. 21. ed. Belo Horizonte: Fórum,
2018, p. 115.
33
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 34ª Edição. São
Paulo: Malheiros, 2019, p. 548.

34
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 31. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 298.
35
MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo moderno. 21. ed. Belo Horizonte: Fórum,
2018, p. 181.
36
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 31. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 299.
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de 2019: “Câmara aprova texto-base de nova Lei de Licitações”37 tal nota referia-se
ao Projeto de Lei nº 1292/95 que agrupou uma série de proposições legislativas que
visaram a alteração do diploma legal desde a sua promulgação.
Em consulta a atividade legislativa e a ficha de tramitação do mencionado Projeto de Lei na Câmara dos Deputados nota-se que existem apensados cerca de 250
(duzentos e cinquenta) Projetos de Lei, alguns de autoria isolada de alguns deputados, outros de bancadas ou comissões da própria Câmara ou Senado. Tais Projetos de
Lei remontam ao ano de 1995, dois anos após a promulgação da Lei de Licitações, e
estendem-se até 2018. Contudo recentemente o projeto, devido à apresentação de
requerimento38, sofreu alteração para tramitação em Regime de Urgência, conforme
art.154 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados39 tal situação talvez decorra
do viés liberal do Governo Federal atual.
4.1 DA ANÁLISE DO PROJETO DE LEI 1292/1995 E SUAS INOVAÇÕES

As principais inovações trazidas pelo Projeto de Lei 1292/1995, e os demais Projetos que a este foram apensados, serão brevemente tratadas a seguir bem como se
buscará analisar se as alterações referidas trazem mudanças substanciais ao panorama da compra pública que se encontra defasado frente a evolução do mercado capitalista da era da informação.
4.1.1 REVOGAÇÃO DO ORDENAMENTO ATUAL

Considerando que as alterações que tramitam desde 1995 versaram sobre diversos aspectos da Lei de Licitações, Lei 8.666/93, atualmente a propositura não é de alteração de alguns artigos desta, porém de sua total revogação e consequente criação
de outro ordenamento que contemple dispositivos de todos os aspectos prévios à licitação, do procedimento de abertura, do contrato administrativo e sansões possíveis,
infere-se que tal criação é deveras desafiadora para uma legislação que contempla
tantas peculiaridades de objeto (compras, serviços e obras de engenharia) bem como
aplicar-se-á no vasto território nacional, permeado de realidades econômicas, sociais
e culturais disformes. Também, vez que a Lei 10.520/2002 que instituiu o Pregão no
âmbito das compras públicas tornou-se quase que uma extensão da Lei de Licitações
este novo projeto visa aplicar as inovações trazidas por esta Lei também revogando-a.
Considerando a amplitude de aplicação de uma legislação no aspecto da compra pública, que envolve todos os entes federados, no âmbito da União, dos Estados
e Municípios, é natural que haja a previsão de um período de vacatio legis onde o
gestor público terá a opção de utilizar o ordenamento novo ou a Lei de Licitações que
já está habituado. Há também a previsão de que os procedimentos que já se inicia-
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ram através da Lei de Licitações de 1993 possam tramitar, e ser concluídos, ainda na
utilização integral daquele ordenamento para que haja segurança jurídica aos participantes.
Cabe, nessa etapa, discorrer sobre alguns pontos que a atual Lei de Licitações,
no olhar de TOURINHO40, se demonstra ineficiente:
Prestígio do princípio da legalidade frente aos outros
A autora destaca que o disposto no art. 3º, e confirmado pelo art. 4º da atual
legislação, não dispõe sobre o saneamento de falhas em documentos apresentados e
sobre o diálogo com o licitante vencedor, ou seja, trata do princípio da legalidade no
sentido estrito prejudicando o princípio da eficiência.
Problema do projeto básico
O art. 7º dispõe que as obras de engenharia devem ser precedidas de projeto
básico e o art. 9º estabelece que o autor do projeto básico não poderá participar
direta ou indiretamente da licitação ou execução da obra. Na análise de TOURINHO,
diante da grande dificuldade que a Administração Pública possui em elaborar projetos básicos de obras mais complexas e mesmo com a possibilidade de inexigibilidade
expressa (art. 25, II) é comum que sejam elaborados projetos básicos e executivos
com diversos erros, levando posteriormente a formalização de diversos aditivos contratuais41
Modalidades de Licitação com objetivos comuns
A crítica de TOURINHO42 é com relação a Concorrência, Tomada de Preços e Convite que são voltadas à contratação de obras, serviços e fornecimentos porém com
distinção apenas pelo valor contratual.
Explicitação das infrações administrativas
Para TOURINHO outro problema da Lei de Licitações é o fato de, apesar do Capítulo IV estabelecer sanções administrativas, não haver condição de garantia do princípio da segurança jurídica visto que não há definição de proporcionalidade, culpabilidade, tipicidade ou mesmo presunção de inocência, “limitando-se a estabelecer, no
art. 87, que a inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a aplicação de
uma das sanções elencadas no referido dispositivo.”43
4.1.2 SUPRESSÃO E CRIAÇÃO DE MODALIDADES

É natural que em uma revisão legislativa sejam criados novos processos e também suprimidos outros, tal máxima é realidade no atual projeto de lei onde, como
disposto no art. 27 do PL nº 1292/95 são previstas as seguintes modalidades: a) Pregão; b) Concorrência; c) Concurso; d) Leilão e e) Diálogo Competitivo.

37
Disponível em https://www.camara.leg.br/noticias/560807-camara-aprova-texto-base-de-nova-lei-de-licitacoes/ Acesso em: 31 ago. 2019.
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39
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regime-de-tramitacao Acesso em: 15 set. 2019.
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TOURINHO, Rita. A Evolução do Processo Licitatório no Ordenamento Jurídico Brasileiro e Expectativas na Tramitação do Projeto de Lei nº 6.814/2017. Revista Síntese, Licitações, Contratos e Convênios, São Paulo, v. 8, n. 45, jun/jul 2018, p. 184.
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42
TOURINHO, Rita. A Evolução do Processo Licitatório no Ordenamento Jurídico Brasileiro e Expectativas na Tramitação do Projeto de Lei nº 6.814/2017. Revista Síntese, Licitações, Contratos e Convênios, São Paulo, v. 8, n. 45, jun/jul 2018, p. 185.
43
Ibidem. p. 186.

MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume I

MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume I

153

Nota-se que a proposta do legislador é a extinção das modalidades Convite e
Tomada de Preços talvez por serem modalidades de participação mais restrita, alvo
de críticas quanto a possibilidade de fraudes. As modalidades que permaneceram
Pregão e Concorrência ganham especificidades, ou seja, o Pregão (eletrônico ou presencial), fica restrito a aquisição de bens ou a prestação de serviços e a Concorrência
refere-se a obras ou serviços de engenharia. Já no tocante ao leilão e o concurso não
há previsão para alterações substanciais do ordenamento disposto atualmente.
Surge também, relacionada no art. 27 do Projeto de Lei em questão, uma nova
modalidade intitulada “Diálogo Competitivo” que trata da possibilidade da Administração Pública efetuar uma consulta pública no ramo de inovação tecnológica para
que os concorrentes a ajudem na especificação e definição do objeto. O próprio legislador define o diálogo competitivo como “modalidade de licitação para contratação
de obras, serviços e compras de grande vulto em que a Administração Pública realiza
diálogos com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos com
o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar proposta final após o encerramento do
diálogo”44.
Infere-se que nesta modalidade prevista pelo legislador contemporâneo a Administração Pública deverá apenas divulgar as necessidades e exigências do seu objeto, que deverá envolver inovação tecnológica ou técnica ou ainda deixar claro que
não consegue satisfazer seu descritivo com descrição das tecnologias disponíveis em
mercado. Nestes casos a Administração Pública inicia o procedimento sem apresentar projeto básico devendo possuir apenas o critério técnico como julgamento. Neste
quesito TOURINHO diz que esta nova modalidade “deverá ser realizada de forma muito transparente, para que não sirva de trampolim a direcionamentos, desvirtuando-se
dos objetivos do processo”45.
4.1.3 PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Tem-se aqui a disposição do Legislador em utilizar-se das ferramentas de tecnologia da informação e a facilidade de interligação das Unidades e Órgãos da Administração Pública na esfera Federal, Estadual e Municipal para unir suas forças quanto a
um ranqueamento das empresas que vendem e prestam serviços para as Instituições
bem como para divulgação de informações a cunho de transparência dos atos da Administração Pública para opinião e fiscalização da sociedade através da criação de um
Portal mantido pelo Executivo Federal.
Nota-se atualmente que o dispositivo proposto se reveste de similaridade ao
mercado de consumo visto ser essa a realidade de aplicativos de serviço comumente
utilizados para deslocamento em grandes centros urbanos, a exemplo das plataformas tipo “Uber” e “99Taxi” bem como de locação de espaços físicos como “Airbnb”

44
Projeto de Lei 1292/1995 disponível em https://www.camara.leg.br-proposicoesWeb-fichadetramitacao?idProposicao=16526. Art. 6º, XLII. Acesso em: 03 set. 2019.
45
TOURINHO, Rita. A Evolução do Processo Licitatório no Ordenamento Jurídico Brasileiro e Expectativas na Tramitação do Projeto de Lei nº 6.814/2017. Revista Síntese, Licitações, Contratos e Convênios, São Paulo, v. 8, n. 45, jun/jul 2018, p. 194.
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que determinam critérios de notas aos serviços e incentivam os usuários a mensurar
sua satisfação servindo de base ou referência para os próximos, criando a grande
premissa da responsabilidade coletiva pela qualidade dos serviços de forma que os
melhores permanecerão na atividade e os que prestam um mal serviço devem mudar
ou abandonar sua prestação.
4.1.4 INSTITUIÇÃO DO “AGENTE DE LICITAÇÃO”

Conforme disposto no artigo 8º do Projeto de Lei 1292/1995 o legislador cria
a função de unificação da responsabilidade pelo certame licitatório na figura de um
servidor público que denomina como agente de licitação, ocorre que como disposto
no parágrafo 1º do dispositivo citado o servidor que deverá ocupar o posto de agente
de licitação necessitará ser de carreira efetiva, tal disposição sofre críticas visto que
existem diversos servidores públicos que tem vínculo por comissão e, apesar de mais
frágil, em alguns casos tornam-se únicas opções para a Administração Pública.
4.1.5 MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM

Tem-se aqui uma grande inovação do legislador quando a disciplina de resolução de conflitos oriundos dos contratos públicos. Ora a resolução consensual, e até
mesmo extrajudicial, já é realidade desde a inserção do Código de Processo Civil de
2015, porém a Administração Pública por força da interpretação restritiva de alguns
de seus princípios constitucionais, principalmente no tocante a indisponibilidade do
interesse público sobre o privado, tinha ficado alheia a essa inovação. Tal previsão encontra guarida em todo um Capítulo do Projeto de Lei em análise, trata-se do Capítulo
XI – Dos meios alternativos de resolução de controvérsias, e prevê que em contratações oriundas da Lei em comento poderá ser utilizada a conciliação, a mediação, o
comitê de resolução de disputas e a arbitragem.
A grande controvérsia no meio jurídico no tocante a resolução de conflitos em
contratos públicos de forma extrajudicial se dá, de maneira breve e rasteira, principalmente no tocante ao sentido da expressão direitos patrimoniais disponíveis expressa
no Projeto de Lei.
De um norte pode entender-se que o patrimônio público é da coletividade e não
do Estado e desta forma é essencialmente indisponível. Tal interpretação é restritiva
e utiliza-se dos princípios da legalidade e da supremacia do interesse público. Nesse
viés, usar meios alternativos para resolução de conflitos não se compatibiliza com o
interesse público visto que a Administração Pública não pode pautar-se por lentes
discricionárias. Em outro prisma poder-se-ia interpretar que em situações onde há
predominância do aspecto patrimonial não há prejuízo no uso da arbitragem pela Administração Pública, desta forma o interesse público está focado no objeto contratado
e não no patrimônio.
Considerado o explanado julga-se que as alternativas extrajudiciais trazem uma
ampliação considerável ao acesso à ordem jurídica, podendo também trazer benefícios quanto a celeridade e o desafogando do judiciário desde que devidamente regulamentados e frisados pela transparência.

MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume I

155

5 CONCLUSÃO

A realidade de compra do cidadão comum atravessou grande mudança desde o
início dos anos 90. Partiu de um mercado regionalizado alavancado por grandes redes
de varejo que publicavam suas ofertas através de chamadas comerciais na televisão,
no jornal ou em encartes de revistas de notícias semanais e através desse marketing
direto faziam com que os consumidores se deslocassem de forma física até os estabelecimentos comerciais em busca da conclusão dos seus desejos, nessa época o Estado
brasileiro dava seus primeiros passos num regime democrático e estabelecia princípios para esse próprio aparato estatal realizar suas compras e contratações, surgiria
então a Lei 8.666/93 conhecida como Lei de Licitações.
Daquele período até hoje muitas coisas mudaram, atualmente as compras são
realizadas através de meios virtuais, internet e celular, o cidadão efetua busca de preços diretamente da sua casa, ou onde quer que esteja, além disso empresas de pequeno porte beneficiam-se da mesma oportunidade de divulgação de seus produtos,
vez que a internet é um ambiente popular e plural onde os estabelecimentos realizam
um verdadeiro bombardeio de marketing através de e-mails, redes sociais e sites.
Ocorre que desde a publicação da Lei de Licitações a mesma sofreu poucas alterações comparadas ao número de Projetos de Lei que visaram substituí-la bem como
considerando a evolução comercial, assim nota-se a defasagem do processo de compra pública não na forma procedimental, mas também no conceito essencial e interior da vontade do legislador. Tal progresso é essencial e encontra-se arraigado as
motivações da compra pública passando por todas as fases de evolução do aparelho
administrativo público, sejam elas a administração pública patrimonialista, burocrática e a gerencial. Impulsionar o processo de compra pública brasileiro, de uma administração patrimonial para um modo de compra gerencial, é ainda um desafio e um
contratempo enfrentado atualmente. Nesse processo tem sido despertado o senso
de vigilância e participação da sociedade de forma a acompanhar e regular a atuação
da Administração Pública.
Nota-se ainda que uma das principais formas de garantia do bom emprego dos
recursos econômicos e financeiros bem como dos limites estabelecidos por lei, é a
aplicação dos princípios da Administração Pública. Tais princípios tem seu cerne na
Constituição Federal, artigo 37, porém espalham-se por todo o ordenamento jurídico
pátrio em Leis Federais, Estaduais e Municipais de forma explícita ou implícitas ao contexto hermenêutico normativo. Decorre que tais princípios não devem ser aplicados
isoladamente em procedimentos licitatórios ou tomadas de decisão da Administração
Pública, eles não possuem carga hierárquica, de forma que um não se sobrepõe ao
outro, mas devem ser sopesados no mesmo caso. Além disso o resultado ótimo de
um certame é quando a decisão é tomada de forma sistêmica envolvendo todos os
princípios disponíveis ao Administrador Público.
Desde a promulgação da Lei de Licitações surgiram diversos Projetos de Lei que
visavam corrigir, ampliar ou até mesmo revogar na íntegra a mesma, contudo atualmente tais projetos tramitam em regime de urgência, agrupados no PL 1292/1995.
Este projeto tem a intenção de revogar a Lei 8.666/93, a Lei 10.520/02 e dispositivos
da Lei do RDC – Regime Diferenciado de Contratações extinguindo as modalidades de
Convite e Tomada de Preços e direcionando a Concorrência para obras de engenharia
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e o Pregão para aquisições e contratações de serviços. Além disso cria também a modalidade de Diálogo Competitivo, cria um Portal Nacional de Contratações Públicas,
define a figura do Agente de Licitações e estabelece a possibilidade de resolução de
conflitos e controvérsias em contratos públicos através de meios consensuais.
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RESUMO

O presente estudo visa apontar em que medida conhecimentos da neurociência
podem colaborar para a busca de maior racionalidade para a formação e valoração
das provas judiciais.
PALAVRAS-CHAVE: Prova. Tecnologia; Neurociência; Racionalidade; Cérebro

humano.

1 INTRODUÇÃO

A evolução científica não para. Depois de grandes descobertas no campo espacial,
voltam-se os cientistas para um dos órgãos do homem, o cérebro: tão complexo como
o espaço, ou aliás como quase tudo que envolve a natureza.2 O século XXI tem visto
um assombroso desenvolvimento do estudo da neurociência.
A proposta do presente trabalho é apontar relação da neurociência com os
meios de prova, e também descrever como a neurociência é capaz de servir de
instrumento aos juízes para exercer mais racionalmente a valoração das provas.
Vê-se que é imprescindível que os julgadores tenham conhecimento de como
funcionam seus cérebros para que se afastem ao máximo da tomada de decisões
movida pela irracionalidade.
1
Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná. Professor de Direito Processual Civil- Centro Universitário Integrado. Coordenador do Núcleo de Pesquisa
e Extensão e Tecnologia e Inovação aplicada ao Direito da Fundação Escola do Ministério
Público do Estado do Paraná. Graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica- RJ.
Especialista em Direito Processual Civil- UNIDERP. Mestre em Razonamiento Probatório pela
Universidade de Girona - Espanha e Universidade de Gênova- Itália.
2
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Os custos sociais, morais e econômicos de uma decisão injusta justificam trazer
ao raciocínio probatório novos conhecimentos científicos e tecnológicos que possam
minimizá-los. Os juízes necessitam para comporem uma decisão justa terem acesso
não somente às normas e aos fatos a serem julgados, mas também visualizar o que
acontece no interior do seu corpo; de forma mais específica no seu cérebro, órgão
humano3 o qual desenvolve em grande medida a tarefa de formar as decisões.
2 CONCEITO E FINALIDADE DAS PROVAS

O direito é um fenômeno humano que tem como finalidade pacificar a sociedade.
É formado por normas abstratas que recaem sobre fatos. Possui uma caraterística que
o distingue da moral, qual seja, a coercibilidade. Isto quer dizer que consequências
jurídicas serão impostas caso o fato ocorrido se encaixe na previsão normativa. Deste
modo, é da essência do fenômeno jurídico que se verifique se um determinado fato
tenha ocorrido ou não. Pois somente com a sua comprovação é que será possível a
incidência das consequências jurídicas4. Para tanto são necessárias as provas.
O termo prova tem muitos sentidos, é polissêmico.5 Numa perspectiva geral
vislumbra-se prova como algo formado por dois elementos: um fato perceptível é
a inferência. O fato perceptível são os dados e informações captáveis através dos
sentidos humanos. Inferência é o elo entre o dado percebido e a hipótese que se quer
provar. Provar um fato “consiste em mostrar que a luz da informação que possuímos está
justificado aceitar que esse fato tenha ocorrido”6. As provas são as razões ou premissas,
com natureza empírica, de um argumento, na esfera judicial podem ser vistas sob três
enfoques: como meios de prova, atividade probatória e resultado probatório. Os meios
de provas são informações ou dados percebidos através dos sentidos e interpretados
de forma a serem usados como argumento a favor ou contra uma hipótese enunciada
(exemplos: documentos, testemunhos, laudos periciais). Por sua vez, a atividade
probatória corresponde na proposição, admissão e valoração dos meios de prova no
processo; é ela regulada e institucionalizada. E por fim, existe o enfoque da prova como
resultado, consistente na comprovação ou não da ocorrência de uma determinada
hipótese (pretensão), advinda da valoração sobre os meios de prova.
Como o senso de justiça aponta que um fato sobre o qual deve recair a norma
não pode ser jamais um evento aleatório, mas sim algo que tenha realmente ocorrido,
é tarefa primordial no processo judicial a busca pela verdade 7. Já dizia Benthan: “La
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falsedad es la sirventia de la injusticia”. 8
Há importantes visões, no âmbito da filosofia sobre o conceito de verdade. Entre
elas se destacam a que a vê como correspondência a realidade, visão tradicional de
Aristóteles e Tarski9; como algo construído pelo consenso na linha de Habermas10
ou ainda como coerência discursiva. A primeira supõe a existência da realidade fora
do sujeito cognoscente. Fora essa, as demais mencionadas se alinham ao ceticismo
que nega a existência de fatos naturais e brutos, não havendo uma realidade pura
sem o filtro da linguagem e da teoria, sendo a verdade algo a ser construído e não
descoberto.
Alinha-se aqui ao conceito de verdade como correspondência à realidade; mas
sem adotar a tese do objetivismo ( ou realismo) ingênuo segundo o qual os fatos são
só objetivos. Isto pois, percebe-se que é inevitável que a captação de um fato ( dado
objetivo) se passa pelo prisma da percepção ( dos órgãos sensoriais) e também da
interpretação ( classificação, categorização) do sujeito11. E, tanto o filtro da percepção12
como o da interpretação estão sujeitos a problemas que necessitam ser ajustados
pelo sujeito que busca a correspondência ou não do enunciado fático à realidade. Por

3
O renomado neurocientista António Damásio aponta que a formação das nossas
decisões envolve um sistema complexo, com participação do corpo inteiro influenciado pelo
entorno ( objetos e eventos no ambiente que circunda o organismo), mas mesmo com base
neste enfoque, aponta a imprescindibilidade e relevância do sistema nervoso para a tarefa
de sentir, pensar e decidir ( DAMÁSIO, 2018).
4
É lição de Jordi Ferrer Beltrán: “A função do processo judicial no esquema geral de
funcionamento do direito é a determinação da ocorrência de determinados fatos aos quais
o direito vincula determinadas consequências jurídicas e a imposição dessas consequências
jurídicas aos sujeitos previstos pelo próprio direito” ( FERRER BELTRÁN, 2017: 50).
5
GASCÓN ABELLÁN, 2010: 76.
6
GONZÁLEZ LAGIER, 2013: 75.
7
Nota-se que a busca da verdade é o objetivo fundamental do processo, desde os tem-

pos de Benthan, que por sua vez defendia a não restrição de provas relevantes no processo
para que o que fosse provado correspondesse a verdade No entanto, no século XIX, teóricos
alemãs passaram a observar obstáculos de natureza epistemológica e normativa na missão
de alcançar a verdade no processo. Observou-se que as normas processuais limitavam o real
conhecimento do fato, e que era impossível encontrar a verdadeira verdade no bojo de um
processo. Dividiram a verdade em duas uma forma ( que seria a obtida dentro do processo)
e outra material ( a do mundo real). Por seu turno, Carnelutti, em meados do século XX,
argumentou contra essa construção, dizendo que a verdade era só uma: “o algo é certo ou
não é “ (FERRER BELTRAN, 2017: 68). Desfez a conexão conceitual entre prova e verdade,
agasalhando a tese do escepticismo. Considerou a prova como meio tão somente de fixar ou
determinar os fatos a serem valorados pelo juiz, não tendo mais relação com a verdade. Mas
como o labor doutrinal no para, posteriormente a Carnelutti, são retomadas por muitos a
ideia original de Benthan da importância da conexão da prova com a verdade. Levou-se em
conta que o direito está estruturado para que as consequências jurídicas ( sanções) sejam
extraídas da aplicação de uma norma a um fato. E, o sentido da justiça demonstra que este
fato não pode ser um fato aleatório, mas comprovado e corresponda a verdade (TARUFFO,
2016:142). A novidade desse constatação é que a verdade não vem do resultado probatório,
pois este como já assinalado, pode não coincidir com a realidade do fato ocorrido. Esta base
teórica, racionalista e lógica da concepção das provas, traz a ideia que é na atividade probatória que deve se empregar o máximo esforço para alcançar a verdade. E que, a verdade está
teologicamente ligada a atividade probatória, sendo sua busca primordial para a formação
de uma decisão justa, ainda que o resultado final não seja com ela coincidente.
8
apud TARUFFO, 2010:115.
9
ALCHOURRON e BULYGIN, 1989: 30.
10
MARINONI e ARENHART, 2015:49.
11
GONZÁLEZ LAGIER, 2013: 28 e 29.
12
António Damásio diz que “Nenhum dos cinco sentidos produz sozinho uma descrição abrangente do mundo externo, embora nosso cérebro por fim integre as contribuições
parciais de cada sentido em uma descrição global de um objeto ou evento. O resultado dessa
integração dá uma descrição aproximada do objeto ‘inteiro’. Dessa maneira, é possível gerar
uma imagem razoavelmente abrangente de um objeto ou evento. Provavelmente não será
uma descrição ‘completa’, mas com certeza para nós, é uma rica amostra de características;
de qualquer modo, é tudo o que temos, dadas a natureza da realidade à nossa volta e a estrutura dos sentidos. Felizmente, todos nós estamos imersos nessa mesma ‘realidade’, que
nos chega por amostras incompletas, e todos temos limitações comparáveis na capacidade
de formar imagens.” ( DAMÁSIO, 2018:97).
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isso, é mais sensato o pensamento que acolhe a tese do objetivismo não ingênuo mas
crítico ( objetivismo ou realismo crítico). Neste contexto, é tarefa de quem valora o
mundo, pelo meio empírico das provas, perceber e corrigir as falhas que advenham
das lentes sensoriais e da interpretação. Ou seja, levar em conta a possibilidade ao
valorar um objeto de distorções ou erros psicológicos, visuais, auditivos, fisiológicos,
ou de interpretação do que foi percebido (como alguém levantar a mão em sinal de
cumprimento para uma pessoa, quem retribui, mas na realidade o aceno foi de um
cliente chamando o atendente de um restaurante à mesa).
Além desse problema, há outro que pode existir quando o objeto de análise
da veracidade não diz respeito a um fato percebido diretamente, mas sim de forma
indireta ( por exemplo um fato passado ou único, que são os mais comuns nos processos
judiciais). A forma lógica de comprová-los se dá por meio de inferências indutivas,
que não sempre encontram a verdade. Destarte, por meio de uma generalização,
mesmo diante de premissas certas, é possível advir uma conclusão equivocada.
Assim, deve-se dizer que é impossível ter certeza de que o resultado probatório,
ou seja a conclusão advinda da valoração das provas, coincida todas as vezes com
o que tenha realmente acontecido. Por isso, como ensina Jordi Ferrer Beltrán13, uma
hipótese provada não é sinônimo que o fato correspondente seja verdadeiro, mas sim
que haja uma grande probabilidade que assim o seja. Como o resultado probatório
nem sempre coincidirá com a verdade, a solução é que o julgador se contente para a
formação da sua convicção com o grau de probabilidade de que o fato tenha ocorrido.
3 POR QUE CONTROLAR A SUBJETIVIDADE DO JUIZ NA VALORAÇÃO DAS PROVAS?

Por muito tempo, durante os últimos séculos, perdurou a crença de que o juiz
detinha alguma habilidade particular - carismática – para aceder a verdade dos
fatos. Esta ideia, por incrível que pareça, foi admitida inclusive entre os profissionais
do direito e pela jurisprudência, e somente em época bem recente passou a ser
objeto de revisão crítica14. A aceitação a essa condição dos juízes deveu-se a razões
políticas, ligada à ideia de concentração do poder nas mãos de uma classe detentora
do controle social e político. Nesse tempo, qualquer decisão judicial era considerada
fundada em razão, mesmo que irracional.15
Foi a partir da metade do século XVIII, em decorrência do processo de
secularização que a racionalidade jurídica adquiriu maturidade.16 Neste novo
contexto, percebeu-se que as normas jurídicas deveriam ser aplicadas sobre fatos
realmente ocorridos, comprováveis por dados empíricos, tão comprováveis como os
fenômenos históricos ou naturais, e não por misteriosos desígnios divinos ou dos
detentores do poder.17
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Admitir que um juiz possa julgar conforme suas preferências pessoais é
afrontar o princípio democrático que desde o século XX predomina nos Estados
Constitucionais. É garantia fundamental de qualquer cidadão o devido processo
legal, em que possa ser julgado por um juiz isento de parcialidade. Como diz Perfecto
Ibáñez18, é da essência da racionalidade jurídica que o juiz esteja equidistante das
partes e isento de interferência pessoal ou política ao proferir suas decisões. Essa
posição de imparcialidade do juiz é essencial para a obtenção de um conhecimento
de qualidade e de equilíbrio de uma decisão.
Logo, aceitar a ideia de que o juiz é possuidor de um dom superior é continuar
na idade média defendendo o misterioso e inexplicável que reluz na pessoa do
magistrado. Mas o juiz não tem essa aptidão sobrenatural, e suas condições físicas,
psicológicas e biológicas são as mesmas de qualquer ser humano. Parece absurdo ter
que dizer isso, mas por um bom tempo, isso foi aceito, ou melhor imposto aos que
se serviam da justiça.
No entanto, mesmo não aceitando a comunidade jurídica esta ideia, é de
se notar que o sistema da livre valoração da prova somado ao desconhecimento
por parte da comunidade científica de métodos racionais de valorar a prova, dá ao
magistrado ainda hoje uma enorme discricionariedade: comumente preenchida com
a intuição, crença pessoal, ideologia política, ou sesgos psicológicos. Em que pese,
uma evolução, o problema ainda persiste.
4 COMO MINIMIZAR A SUBJETIVIDADE DO JUIZ AO VALORAR AS PROVAS?

A valoração da prova é o ato em que o juiz avalia se as premissas ou dados
probatórios tem força suficiente para demonstrar como provado uma hipótese fática.
O que se busca provar é a ocorrência ou não de um enunciado sobre um fato. Para
que a valoração da prova seja controlada é preciso saber se foi obedecido um método
adequado, e isto só é possível se houver uma explicação pública de como o resultado
probatório foi alcançado, ou seja, com uma motivação. Michele Taruffo19 parte do
pressuposto de que o que não é motivável não existe para o direito. Este pensamento
afina-se à racionalidade que deve existir no momento de valoração das provas,
retirando-se a possibilidade de julgar com base na intuição, crença pessoal, emoção,
ou outro atributo exclusivamente subjetivo. Não é crível que um juiz possa dizer que
acreditou numa testemunha pois sua intuição assim o sinalizou, ou que por ter vivido
situação semelhante na sua família sabe bem do sofrimento que é um abuso sexual
durante a infância. Ou ainda, por ter acordado de mau humor ou com fome resolveu
prejudicar uma parte com quem não teve empatia. Foge da racionalidade e de um

13
FERRER BELTRÁN, 2017:46.
14
E não custa dizer que ainda hoje percebe-se, como ocorre no Brasil, uma idolatria
irracional sobre a pessoa do juiz, como também de outras autoridades, incluindo membros
do Ministério Público.
15
IBÁNEZ, 2015: 252.
16
GASCÓN ABELLÁN, 2010: 15.
17
Um requisito mínimo de racionalidade consiste na possibilidade da decisão ser le-

vada ao crivo de uma outra pessoa, que seja ela justificada por um critério intersubjetivo, e
que, portanto, não seja controlado somente pela pessoa que decidiu. Para tanto, é exigido
uma motivação para a decisão, mas não de cunho pessoal e sim que possa ser objeto de
ajustes ou reanálise por outras pessoas. Assinala Jordi Ferrer Béltran que “o problema da
vinculação entre prova e convencimento ou crença do juiz é que nega essa possibilidade de
controle intersubjetivo e, por tanto, de aplicação da racionalidade”. (FERRER BÉLTRAN, 2017:
52)
18
IBÁÑEZ, 2015: 139.
19
Apud NIEVA FENNOL, 2010: 207.
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controle intersubjetivo uma motivação deste tipo. Por isso é preciso fundamentar a
valoração das provas em elementos objetivos e racionais.20
A questão mais problemática é exatamente o enlace, ou seja, a inferência, entre
o dado de prova e a hipótese que se quer provar, pois ele tem quase sempre natureza
indutiva. Assim, partindo de uma generalização com base em informações de dados
específicos chega-se a uma conclusão. Neste salto é que deve estar a racionalidade.
Um método racional supostamente simples é descartar as hipóteses contrárias
à pretensão, ou seja demonstrar que não ocorreu uma situação diversa a que se
pretende provar. Esse método foi primeiramente indicado por Lawrence Jonathan
Cohen21. Outros esquemas22 dizem respeito à probabilidade matemática, incluindo
o Teorema de Bayes, a utilização da lógica, e ainda estudos estatísticos. Há ainda
a aproximação ao conhecimento da psicologia cognitiva e a neurociência como as
pesquisas de Daniel Kahneman e Tversky23.
Percebe-se que nenhum dos métodos apresentados pelos estudiosos até hoje
foram suficientes para zerar a subjetividade do juiz ao valorar uma prova, talvez
jamais isto seja possível24. Mas quase todos propõem algo em comum: a necessidade
da aproximação do direito aos conhecimentos já sedimentados em outras ciências,
pois são os dados científicos que garantem um maior força a inferência probatória.
Amalia Amaya25 aponta que a “the most important topic in the agenda of the ‘the
new evidence scholarship’has been the study ot the nature”. Logo, é necessário que
o raciocínio probatório seja complementado e auxiliado por outras ciências. Esta é a
forma de restringir ao máximo a subjetividade do juiz, tornando a valoração objetiva
e motivável.
5 A NECESSIDADE DA APROXIMAÇÃO DO RACIOCÍNIO PROBATÓRIO ÀS DEMAIS CIÊNCIAS
PARA GARANTIR A RACIONALIDADE NA VALORAÇÃO DA PROVA

O raciocínio probatório é composto por uma cadeia de argumentos que podem
ou não levar a comprovação de uma hipótese fática. Para compreender o esquema
racional que envolve uma argumentação (cadeia de argumentos) basta analisar a
estrutura de um argumento. Um argumento segundo Stephen Toulmin 26 é composto
pelo fato probatório e a hipótese a ser provada, e entre eles há um elo que é a
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inferência.
A inferência deve estar sustentada por uma garantia27, formada por regra geral,
normalmente de natureza empírica, ligada à máxima experiência ou à sana crítica.28
Mas tanto a máxima experiência e a sana crítica são conceitos deveras vagos que, por
si sós, não têm a aptidão de apontar qual a estrutura racional e empírica que suporta
uma inferência. Critérios são apontados por Daniel González Lagier como aptos a
estruturar racionalmente uma inferência probatória.29 Entre eles se destacam a
quantidade e a diversidade dos meios probatórios; a demonstração de impossibilidade
de ter ocorrido hipótese diversa da que se quer provar e a coerência. E, ainda, se a
máxima experiência tem corroboração ou comprovação científica. Jordi Nieva Fennol
30
aponta ser fundamental trazer fundamentos de outras ciências à valoração das
provas. Pois a ciência jurídica ainda não conseguiu, talvez jamais consiga, expressar
mais racionalmente do que estabelecer como critério de racionalidade aos juízes
as regras de “máximas experiências” e “sana crítica”; mais que isso, seria regressar
ao sistema legal de valoração das provas. Identifica que para cada meio de prova
normalmente há uma ciência diversa que a jurídica apta a conferir racionalidade a
sua respectiva inferência.
A percepção de que as provas devem ser vistas de forma multidisciplinar não
é tão recente. É defendida por William Twining 31 há quase duas décadas, que por
sua vez diz que a ideia inicial é de Bentham, quando em 1810 expressou: “The
field of evidence is no other than the field of knowledge”. Atualmente é evidente
a aproximação de diversas ciências ao campo das provas judiciais. A biologia, em
diversos aspectos, mas sobretudo com os exames do DNA, a medicina, a psicologia, a
informática e muitas outras áreas do conhecimento científico trazem bases sólidas e
racionais para as inferências probatórias.
Como diz Twining32: “Evidence as a multi-disciplinary subject is about inferencial
reasoning”. É o momento, portanto, de sedimentar esta aproximação, seja para
ampliar o leque dos meios probatórios, como também para garantir uma racional
valoração das provas, a qual deve ocorrer tanto para a formação dos meios de prova,
como também para valorá-los.

20
A busca pela racionalidade para motivar a valoração probatória está presente desde há muito tempo na história processual. Mas foi no século passado que estudiosos como
Serra Domingues, Francesco Carnelutti e Michele Taruffo passaram persegui-la com mais intensidade, sob uma perspectiva epistemológica.
21
NIEVA FENNOL, 2010: 102.
22
Atualmente fornecem seguras soluções para este grande entrave na racionalidade
probatória grandes estudiosos e pesquisadores como Marina Gascón Abellán, Jordi Ferrer
Beltrán, Daniel González Lagier e Jordi Nieva Fennol.
23
NIEVA FENNOL, 2010: 124.
24
E se for, junto a possibilidade das decisões judiciais serem praticadas por inteligência artificial. Sobre o tema processo judicial e inteligência artificial vide NIEVA FENNOL (
2018).
25
AMAYA, 2017: 76.
26
Apud. GONZÁLEZ LAGIER, 2013: 40.

27
As garantias são vínculos por meio dos quais certas afirmações se convertem em razões pertinentes para apoiar as conclusões. São as “licenças da inferência”. Por sua vez, uma
garantia pode ser apoiado por um respaldo, que é o que demonstra a correição ou a vigência
dessa regularidade. Segundo Toulmin ( 2007: 140) os respaldos são “outras garantias” que se
situam “detrás de nossas garantias para mostrar sua legitimidade”. São afirmações categóricas que servem para justificar a legitimidade da garantia. Ainda sustenta Toulmin que como
a garantia é composta por uma regra geral, é possível haver uma exceção, que possa refutar
essa regra. São os refutadores ( rebuttals), “circunstâncias através das quais a autoridade
geral da garantia é deixada de lado”. E para que um argumento seja plenamente válido deve
ser afastada a incidência do refutador.
28
Essa garantia, ensina Daniel González Lagier, pode ser também de natureza normativa ou conceitual.
29
GONZÁLEZ LAGIER, 2013: 57.
30
NIEVA FENNOL, 2016: 332.
31
TWINING, 2003: 97-107.
32
TWINING, 2003:97.
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6 APROXIMAÇÕES DAS DEMAIS CIÊNCIAS À FORMAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA ( DADOS
PROBATÓRIOS)

A valoração das provas se dá sobre o conjunto de elementos de juízo, que são os
meios de prova. Os meios de prova são os dados voltados a esclarecer a ocorrência ou
não do enunciado fático. É “tudo aquilo que permite conhecer os fatos relevantes da
causa, ou seja, o que permite formular ou verificar enunciados assertivos que servem
para reconstruir esses fatos”33. São meios de prova, entre outros, as declarações das
testemunhas, partes e experts, a apresentação de documentos, os laudos periciais,
o reconhecimento judicial.
É no campo da formação das provas técnicas que nas últimas décadas se viu
cada vez mais respaldo científico. Isto é facilmente perceptível diante de novas mas
também outras tradicionais ferramentas que envolvem as provas técnicas. Uma das
mais famosas é o exame do DNA, que serve tanto de meio de prova para comprovar
o vestígio de um crime, como também a filiação de certa pessoa. Nota-se que os
avanços de cada prova científica está ligada ao avanço da ciência à qual conecta-se,
por sua vez, à medicina, psicologia, física, biologia e química.
No entanto a experiência passada, muitas vezes timbrada por uma empolgação
inicial , com a descoberta de uma nova tecnologia que pudesse servir como meio
de prova, aponta a ocorrência de equívocos decorrentes de falhas do mecanismo
técnico, ou na apreciação das informações por ele transmitidas.
Casos emblemáticos, como o ocorrido em 2004 em que envolveu o advogado
Brandon Mayfield ao atentado terrorista em Madrid34 - quem nem estava no local, mas
suas impressões digitais supostamente sim -, chamaram a atenção da comunidade
científica e do mundo jurídico sobre a potencialidade dos erros advindos de provas
técnicas consideradas quase perfeitas.
O questionamento sobre a validade de provas técnicas tem como caso
embrionário o julgamento célebre Frye v. United States, em 1923. Neste caso, a
corte americana de Columbia sinalizou que para uma prova técnica ser válida antes
era preciso passar pelo critério do reconhecimento científico35.
33
GÁSCON ABELLAN, 2010:77
34
COLE, 2005.
35
VÁZQUEZ, 2015: 92 e 93. Em 1923, James Frye foi condenado por ter assassinado
Robert Brown. Inicialmente Frye confessou o crime, mas logo depois se retratou desta confissão, e sua defesa ofereceu como prova de sua inocência que ele se submetesse ao então
muito novo método de analise de pressão sanguínea que supostamente servia como detector de mentiras. Curiosamente, aponta VÁZQUEZ (2015) , que esse equipamento usado foi
criado por William Moutlton Marston, criador do personagem Mulher Maravilha, que entre
suas habilidades estaria a aptidão mágica de obrigar as pessoas a dizer a verdade. Enfim, O
juiz de primeira instância excluiu esta prova pericial, e condenou Frye. E o caso passou para
a segunda instância, o fundamento do recurso era que este equipamento demonstrava que
as mentiras requeriam um esforço consciente que refletia de forma particular no aumento
da pressão sistólica, ao contrário das afirmações verdadeiras. E a Corte de Apelação do Distrito de Columbia considerou que “ é muito difícil detectar o momento preciso em que um
princípio ou descobrimento científico cruza a linha que há entre sua etapa experimental e
aquela em que é demonstrável. Em algum lugar nesta zona de penumbra o valor da evidência
a seu favor deve ser reconhecido, e enquanto os tribunais recorrem um largo caminho para
admitir testemunhos de experts derivados de experimentos científicos ou descobertas bem
reconhecidas, e para isto as provas devem estar suficientemente fundadas para ter aceitação
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Aproximadamente setenta anos depois, em 1993, estabeleceu-se considerado
por muitos como mais importante julgado sobre a validade da prova técnica , o
caso Daubert v. Merrel Dow Pharmaceuticals. Neste precedente a Suprema Corte
Americana descreveu quais são os critérios de validade para a utilização de qualquer
nova técnica relacionada à prova científica. Indicou a Corte que para ser utilizada
a técnica necessita o respeito de certos requisitos, são eles: a) que possa e tenha
sido submetida a exame para comprovar sua solidez científica; b) que tenha sido
submetida a revisão por pares e objeto de publicação científica; e c) que tenha sido
objeto de reconhecimento ou aceitação geral na comunidade científica.36
É por essa razão que atualmente os exames via polígrafos não são na maior
parte dos casos admitidos como meio de prova. A perspectiva inicial quanto ao uso
do polígrafo foi que seria ele capaz de demonstrar quando uma pessoa estivesse
mentindo. Todavia, percebeu-se que este somente registra uma atividade fisiológica
referente à excitação do sistema nervoso, que pode estar ligada ou não a uma
mentira. Essa associação praticamente automática entre polígrafo e detecção de
mentira gerou muitos equívocos em valorar os resultados da sua utilização.37
Os critérios do caso Daubert hoje são considerados os mais abalizados para a
admissão de um meio de prova técnica em um processo judicial. É sobre os meios de
prova que se faz as inferências para verificar a comprovação do enunciado fático, que
podem levar alguém à condenação. Logo, a aproximação dos conhecimentos técnicos
com respaldo científico para a constituição de meios de prova é fator importante
para garantir uma maior racionalidade na inferência. Mas, em que pese a evolução
avassaladora, e a importância da interferência da tecnologia na produção dos meios
de prova, é preciso respeitar os critérios científicos assinalados.
7 A NEUROCIÊNCIA.

A neurociência é a ciência que estuda o cérebro e seu funcionamento; é uma
das áreas da medicina que mais se tem avançado nos últimos anos. Esta evolução
está ligada ao estabelecimento de ferramentas tecnológicas capazes de observar por
sinais e imagens e a estrutura do cérebro em movimento.38 O estudo das neurociências
ajudam a compreender a complexidade do funcionamento cerebral e as articulações
entre o cérebro e o comportamento.39
Costuma-se marcar o nascimento da neurociência em 1888 quando Santiago
Ramón y Cajal descobre que o cérebro é uma rede de células, que são os neurônios.
geral na área relevante.” E o Tribunal considerou que a análise da pressão sanguínea não
estava suficientemente estabelecido pelas áreas da fisiologia e da psicologia e excluiu a prova, confirmando a sentença que condenou Frye. Este critério do caso Frye foi considerado
adequado por grande parte dos Tribunais e da doutrina.
36
VILLAMARIN LÓPEZ, 2014: 58.
37
VILLAMARIN LÓPEZ, 2014: 33. A conclusão é que “ o grave dano que pode causar
com uma falso culpado, ainda que em uma porcentagem pequena de casos é desaconselhável o uso do polígrafo, podendo no máximo ser usado em complemento a outros procedimentos”. ( GONZÁLES e MANZANERO, 2018: 220/221)
38
TARUFFO, 2013 :15
39
TOLER RUSSO (2015:15).

MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume I

167

Após, Charles Sherrington verificou as conexões entre elas e Edgar Adrian registrou
as atividades bioelétricas em todo o sistema nervoso40. Todavia, somente na década
de sessenta do século XX, surgiu o termo neurociência, isto para definir um campo
particular dos estudos interdisciplinares a respeito do sistema nervoso do cérebro.
Em 1971 foi fundada a Society for Neuroscience, e anos depois o assunto passou a ser
debatido em revistas especializadas.41
No final anos 80 do século passado George Miller y Michael Gazzaniga focaram
em determinar como o funcionamento do cérebro enseja a atividade mental; e
denominaram esse ramo da neurociência como “neurociência cognitiva”, voltada
para demonstrar como o cérebro ativa a mente.42
As implicações da neurociência podem acarretar no nascimento de uma
das revoluções científicas de maior impacto nos últimos tempos, o que implica
consequências sociais importantes, em várias áreas, afirma René Molina Garcia, no
trabalho Neurociencia, Neuroética, Derecho y Proceso.43
8 A APROXIMAÇÃO DA NEUROCIÊNCIA AO DIREITO

É hora de aproximar a ciência jurídica à biologia e ao estudo do cérebro. Este
pensamento deve ganhar força. É o que diz Yuval Harari44. Constata o pesquisador que
cada vez mais os cientistas percebem que comportamento humano é determinado
por hormônios, genes, e sinapses, são essas “as mesmas forças que determinam o
comportamento de chimpanzés, lobos e formigas”, e acrescenta, “ nossos sistemas
jurídicos e públicos tentam varrer tais descobertas inconvenientes para debaixo do
tapete. Mas, com toda franqueza, por quanto tempo podermos manter o muro que
separa o departamento de biologia dos departamentos de direito e ciência política? ”
Essa aproximação pleiteada por Yuval Harari já está em curso. Na Universidade
de Vanderbilt45, em Nashville, Estados Unidos, há um campo de investimentos
pela MacArthur Foundation, pesquisas e publicações, nesta nova área do direito
denominada “ neurolaw”.
Por sua vez, Camilo José Cela Conde e Enric Munar Roca46 estão desenvolvendo
interessante pesquisa “Crimen, juicio y moral: un modelo de interpretación de
la dinámica de las redes cerebrales en juicios morales realizados por jueces y
delincuentes” na Universitat de les Illes Balears voltada a identificar o que passa no
cérebro dos juízes e criminosos ao tomar decisões morais.
A percepção da inevitabilidade de aproveitamento das novas ferramentas
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introduzidas na comunidade científica pela neurociência no direito vem se alastrado
velozmente. Talvez até um pouco com atraso, comparando com outras áreas do
conhecimento, como a economia. Daniel Kahneman venceu o prêmio conhecido
como o Nobel de economia em 2002, exatamente fazendo essa conexão entre
neurociência com a tomada de decisões na área econômica.
São várias as aplicações da neurociência ao direito atualmente em curso. Uma
das mais interessantes tem como base os experimentos de Libet na década de 80
do século XX. Alguns autores diante do resultado desses experimentos chegam a
defender que a liberdade humana é uma mera ilusão. 47Após os experimentos de
Libet fortaleceu, por exemplo, na área do direito penal, o questionamento sobre a
existência do livre arbítrio, e qual a repercussão disso na culpabilidade.
Outra área interessante resulta em demonstrações que a capacidade de tomar
decisões cunhadas pela moralidade possam ter relação com a constituição fisiológica
e o sistema de funcionamento do cérebro de cada indivíduo. O que obviamente, deixa
um campo incrivelmente aberto para especulação sobre até que ponto uma pessoa
é responsável pelos seus atos, e pode ainda gerar uma revisão gigantesca em muitos
fundamentos jurídicos.
Uma das apostas da neurolaw é desenvolver instrumentos que permitam
dentro de um processo judicial introduzir dados biológicos do agente criminoso. Já
há antecedentes de intervenções biométricas em juízos reais. Em um caso ocorrido
em 2005 a evidência neurocientífica mudou o rumo de uma sentença judicial. O
norte americano Grady Nelson esfaqueou sua esposa setenta e uma vezes, e também
seus filhos. Nelson recebeu pena de morte. Mas a defesa alegou que o consumo de
cocaína havia danificado o cérebro do réu, e que ele predispunha de atos de violência
involuntária. Apresentaram análises quantitativas de eletroencefalografia que
demonstravam atividade cerebral alterada. A Corte da Flórida admitiu a evidencia
e em 2010 alterou a sentença não mais para a pena de morte mas para a prisão
perpétua.48
Já há, também, possibilidade de compreender, no campo da neurociência, como
as pessoas apresentam condutas maliciosas. Aplicado ao direito, esse conhecimento
será capaz de identificar se alguém cometeu um crime ou mesmo se poderá cometer
no futuro.49

40
GONZÁLEZ LAGIER. Sobre los presupuestos filosóficos de las pruebas neurocientíficas. Debatiendo con Taruffo, coord. Jordi Ferrer Béltran y Carmen Vázquez. Madrid, Barcelona, Buenos Aires, São Paulo: Marcial Pons. 2016, p. 386.
41
CORDA ( 2013: 109/110).
42
CORDA ( 2013: 110).
43
MOLINA GARCIA, ( 2013:44)
44
YUVAL HARARI, 2016: 245.
45
Site: https://www.macfound.org/grantees/857/. Acesso em 10 de setembro de 2018.
46
https://evocog.org/research-projects/.Acesso em 8/02/2019.

47
O experimento de Libet sinalizou que quando é tomada uma decisão qualquer, seja
uma movimento simples, como flexionar os dedos, o córtex motor do cérebro envia um sinal
elétrico aos nervos motores implicados no movimento. E se identificou uma certa atividade
elétrica no cérebro, cuja função parece se preparar para o movimento. E os testes demonstraram surpreendentemente que este potencial preparatório não se encontrava entre a decisão e o movimento, mas sim antes da decisão consciente ( aproximadamente 350 milésimos
de segundo antes).
48
IBÁNEZ, GARCIA e MANES, 2017: 39.
49
Em estudo comandado por Augustín Ibánez, Adolfo M. Garcia e Facundo Manes (IBÁNEZ, GARCIA e MANES, 2017: 40), avaliaram a o juízo moral de setenta e cinco terroristas
guerrilheiros presos, cada um deles cometeu em media, trinta e três assassinatos. E em comparação com sujeitos controlados, seus perfis neurocognitivos clássicos ( atenção, inteligência, funções executivas e memoria) não evidenciaram alteração nenhuma. Mas, em tarefas
de juízo moral, julgavam suas ações exclusivamente segundo o resultado e não sobre a base
de intenção de causar dano. mediante métodos de classificação estadística, encontraram
que o juízo moral anormal ( mas que qualquer outra medida cognitiva de agressividade) per-
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Daniel González Lagier50 esclarece com propriedade que não se pode confundir
a neurociência com as diversas “ neuro disciplinas” que se proliferam ligadas a ela, tal
como a neuroética. Diz que a neurociência é uma ciência em sentido estrito ainda que
possa não parecer haver um conjunto de teorias comumente aceitas. A neuroética,
pelo contrário, ainda que pretendam ter uma conexão estreita com a ciência parte
dos descobrimento dos neurocientíficos, extrapola esse âmbito de descoberta
com interpretações que os submergem em problemas conceituais e metodológicos
próprios da filosofia e das ciências sociais. Afirma que não é igual constatar que
quando se realiza uma ação simples, como mover o dedo, o potencial de preparação
do cérebro se ativa 350 milésimos de segundos antes do momento da tomada
consciente da decisão ( campo da neurociência), com a inferência de que esse dado
ou constatação indica não haver livre arbítrio ( interpretação da neuroética). Conclui
Gonzalez Lagier que a maioria das notícias espetaculares tem a ver com a evolução
das técnicas de neuroimagem, que tem dado lugar ao que se tem chamado de
neurociência cognitiva, isto é, o estudo do funcionamento do cérebro nos processos
de aquisição do conhecimento e a formação dos estados mentais. E neste aspecto da
neurociência que segue o presente trabalho.
9 A NEUROCIÊNCIA COMO MEIO DE PROVA

Uma área certamente do direito em que já há influência da neurociência é o
campo das provas. Michele Taruffo 51 elenca algumas situações em que neurociência
poderia servir como meio de provas e trazer informações em um processo judicial.
São elas: a) para provar a natureza e a gravidade de uma lesão cerebral; b) determinar
se um sujeito sente dor e com qual intensidade; c) estabelecer se uma lesão cerebral
condiciona o comportamento físico do sujeito; d) descobrir se certa lesão cerebral
incide sobre a vontade do sujeito; e) provar, a partir de certos dados sobre o cérebro
do sujeito a existência ou não de algum vício de vontade ao celebrar um contrato; f)
estabelecer se uma lesão cerebral pode reduzir ou eliminar a voluntariedade de um
comportamento supostamente delitivo; g) averiguar a falsidade ou verdade de uma
declaração; h) e, mostrar a ausência de voluntariedade de qualquer comportamento.
Este grande número de possibilidades do uso da neurociência como meio
de prova, advêm do surgimento de novos aparatos tecnológicos para examinar o
cérebro.
Instrumentos estão sendo desenvolvidos para enunciar o testemunho de um
pessoa sem que ela precise falar. A captação das informações adviriam diretamente do
cérebro da pessoa. Por enquanto, mais solidamente, o que existe são equipamentos
mitiu identificar 90 por cento dos terroristas. E também demonstraram em estudo publicado
na revista Brain, que a amígdala ( em diálogo com suas redes frontotemporales) necessita
menos de 135 milésimos de segundos paa detectar uma ação maliciosa. E no futuro talvez
poder-se tomar essas medições em delinquentes para ver ser há respostas atenuadas em
dita estrutura cerebral ou das redes em que participa.
50
GONZALEZ LAGIER, Daniel. Tres retos de la neurociencia para el Derecho penal. Site:
https://www.academia.edu/35430450/Tres_retos_de_la_neurociencia_para_el_Derecho_
penal_1. Acesso em 29/01/2019.
51
apud GONZÁLEZ LAGIER ( 2016: 389)
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aptos a medirem o funcionamento do cérebro na detecção de uma mentira. Hoje
não com grande precisão de certo, mas no futuro bem próximo talvez. Uma das mais
importantes técnicas capazes de medir a atividade cerebral é a chamada RMf (ou
fMRI). Por meio dela observa-se que ao mentir há uma maior atividade em certas áreas
do cérebro. Essa ativação a mais é medida pela identificação de maior quantidade
de oxigênio na hemoglobina na região do cérebro. A quantidade de oxigênio faz
com que aumente a intensidade do sinal magnético, que é atestado por imagens
tridimensionais 52.Esse método, no entanto é questionado cientificamente. Isto
pois estudos retratam a inexistência de um local exato no cérebro onde a mentira
possa estar. Como dizem Gonzáles e Manzanero53 o ato de mentir é uma atividade
complexa que implica múltiplas estruturas cerebrais.
Ultimamente, surgiram novas e interessantes técnicas na área da neurociência,
como o P300 e o N400. Partindo da constatação que os neurônios se acedem
eletricamente, e formam um rede de circuitos elétricos, descobriram os investigadores
que certas ocorrências sensoriais, motores ou cognitivos provocam flutuações no
eletroencefalograma, as quais chamaram de “potenciales evocados” ou event-related
potencial”. Estas técnicas referem-se a detecção de uma onda chamada P300, a qual
é obtida em resposta a estímulos visuais e auditivos. Com base no P300, o pesquisador
Lawrence Farwell54 desenvolveu a metodologia denominada brainfingerprinting para
ser usada em investigações policiais. Consiste em um exame de eletroencefalograma
mediante sensores colocados no couro cabeludo, de forma não evasiva, com aptidão
para medir a resposta do cérebro a certos estímulos que se apresentavam, tais como
palavras, fotos e frases. Um sistema informático mede e informa se o sujeito conhece
ou não os dados a ele mostrados. Assim, é capaz de revelar se a pessoa presenciou
ou viveu uma situação com aquele objeto. Este artifício hoje é muito interessante
em auxiliar nas investigações criminais, sobretudo para localizar objetos ou vestígios
de ilícitos. Mas como o fRMI, o P300 e também o mais recente N400 que é uma
evolução do P300 ( com detecção de ondas de forma mais rápidas) não apresentam
validez científica na detecção de mentira 55.
É inegável a importância da evolução científica para a formação dos meios de
prova, e com isso o fortalecimento da garantia de maior racionalidade nas inferências.
Neste contexto aponta-se os exames de DNA, a evolução da medicina legal, os laudos
médicos psiquiátricos, e a psicologia do testemunho. No entanto, o meio de prova
técnica para que tenha validade precisa passar pelos critérios do caso Daubert. E, por
sua vez, a aplicação da neurociência como de meio de provas ainda é muito recente,
e ainda não passa por tais critérios.56 Daniel Gonzalez Lagier vê como problemática a
utilização da neurociência como prova em juízo, pois o status científico se encontra em
estado muito incipiente, padecendo de confiabilidade suficiente as suas aplicações. 57
52
53
54
55
56
57

GONZÁLES e MANZANERO, 2018: 225; VILLAMARIN LÓPEZ, 2014: 83.
GONZÁLES e MANZANERO, 2018:225.
VILLAMARIN LÓPEZ, 2014: 89-90
GONZÁLES e MANZANERO; 2018: 228
NIEVA FENNOL, 2016: 703.
GONZÁLEZ LAGIER, 2016: 389.
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Ademais, há a questão do impacto aos direitos fundamentais a qual pode
advir da admissão das evidencias neurocientíficas como meio de prova. Tanto Nieva
Fennol58 , como Villamarín Lopez59 apontam que tal uso pode redundar na violação
ao direito de não produzir provas contra si mesmo e também ao direito à intimidade.
Neste último aspecto fica claro que ao ter em mãos os dados cerebrais do agente
poderá o Estado acessar a intimidade de uma vida, além de tendências ideológicas e
pessoais. São questões ainda em aberto, mas que inicialmente já se colocam como
barreira, ao lado do não preenchimento dos critérios Daubert, para a utilização de
provas neurocientíficas como meio de prova.
A seguir ver-se-á sobre a possibilidade de alguns fundamentos da neurociência
serem utilizados não para a formação do meio de prova, mas no ato sua valoração.
10 A VALORAÇÃO DA PROVA COMO ATO DE DECISÃO ADVINDO DO CÉREBRO

Após a constituição dos meios de prova, eles serão valorados pelo magistrado. A
valoração é uma decisão a respeito da comprovação ou não, por meio dos elementos
probatórios, da hipótese fática enunciada.60 Jordi Nieva Fennol 61diz que a valoração
da prova é uma atividade mental do juiz na qual avalia criticamente os dados que
percebe, e que não se realiza em uma fase absolutamente precisa do processo”.
Assinala Amalia Amaya62 “ Moreover, it is hard even to image how we can imbibe the
evidence we ‘see’without perfoming some sort of mental analysis.”.
Para saber se a neurociência pode auxiliar o juiz ao valorar os meios de prova é
necessário responder a uma questão: Os atos de decisão partem ou são formados em
grande parte pelo sistema nervoso cerebral? A resposta intuitiva é sim, mas merece
ela ser fundamentada, mesmo que em brevidade, com base na filosofia e ciência

58
NIEVA FENNOL, 2016: 704/707. Nieva Fennol defende a tese que não se pode comparar os meios de prova neurocientíficos com outros, como o DNA, cujo objeto de exame
também é parte do corpo da pessoa. Diz que o potencial do cérebro é impressionante, muito
mais amplo que o DNA, e que “ o cérebro somos nós”, “o cérebro não é onde se encontra
nossa intimidade, mas sim a própria intimidade. “ Se ha comprado el interior del cráneo con
el interior del domicilio, señalando que si no se puede acceder a este último salvo consentimento del reo o autorización judicial, con más razon estaría vedado el acesso a algo irrefutablemente más íntimo como la cavidad craneal: La comparación es acertada, pero com
una cautela importantísima: El cerebro no debe ser explorable con una autorización judicial,
salvo en casos de incapacidad mental del reo” ( 2016:207).
59
VILLAMARÍN LOPEZ, 2014: 130/132. Entende Villamarín Lopez que não haverá violação a tais direitos fundamentais se o investigado aceitar espontaneamente se submeter aos
exames neurocientíficos. Mas a informação obtida que não seja relevante para o julgamento
deverá ser destruída o quanto antes.
60
Diz FERRÉR BÉLTRAN (2007: 91), que mesmo sendo o conjunto probatório o objeto
sobre o qual o juiz toma a decisão final se o fato está provado ou não, não há impedimento
para que a valoração da prova seja realizada antes da sua formação ou dos meios de prova.
Há uma valoração in itinere que o julgador realiza durante a prática da prova, mas esta valoração deve ter somente objetivo de detectar insuficiências em relação ao peso ou a riqueza
do conjunto de elementos de juízo para depois resolvê-la (v.g., ordenar ou pedir de ofício
uma nova prova para verificar a credibilidade de uma já praticada, ou uma nova prova para
verificar um conflito entre duas).
61
NIEVA FENNOL, 2010:32.
62
AMAYA, 2017:96.
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sobre a relação mente, corpo e cérebro.
Descartes dizia que a mente era uma substância distinta do corpo humano.
Defendia a teoria dualista na qual a realidade era formada por entidades físicas e
mentais. A mente era algo livre e indestrutível, enquanto que o corpo era determinado,
divisível e destrutível. A mente, portanto, não era ligada ao corpo. Atualmente é
dominante entre os filósofos e cientistas a teoria monista, segundo a qual só existe
uma entidade que é a física; estando a mente a ela integrada.63 Mas onde a mente
- que é da onde vêm as decisões, a consciência, os sentidos, as sensações, e os
sentimentos - está situada neste contexto físico? António Damásio64 aponta para
um sistema pelo qual: “Não existe mente sem corpo. Nosso organismo contêm um
corpo, um sistema nervoso e uma mente que é derivada de ambos”. Nota-se, nesta
linha, que as decisões não são tomadas exclusivamente no âmbito do cérebro, mas
dentro de um sistema complexo maior que envolve todo o organismo humano, que
por sua vez, é afetado pelo entorno, o ambiente externo. No mesmo sentido Taruffo
65
diz que a consciência não é algo que sucede no cérebro, como a digestão que
se produz no estômago, mas sim do contato com o mundo exterior, em completa
interação de cérebro, corpo e mundo”.
Pardo e Patterson, e Hacker e Bennet perfilham este mesmo entendimento,
mas acrescentam que a mente não pode estar reduzida a um órgão, que é o cérebro,
em razão de uma falácia que chamam de mereológica.66 Partem da ideia de que não
se pode atribuir a conduta, o comportamento de uma pessoa, ao seu cérebro. Pois o
cérebro faz parte do todo que é o sujeito no qual funciona.
Pardo e Patterson 67 vão um pouco mais além e dizem que a mente não é em
absoluto uma entidade ou uma substância, mas o conjunto diverso de habilidades
exercidas por uma pessoa.
Esse radicalismo final de Hacker e Bennet é revisto por Lagier, John Searle e
Thomas Nagel. Dizem eles que os atributos mentais de uma pessoa não podem ser
reduzidos às condições do que foi externamente observável. Lagier assinala que com
esta redução da mente à conduta, às habilidades ou aos papéis causais, deixa de fora
a perspectiva subjetiva da primeira pessoa, que na opinião de autores como Searle e
63
Por esta linha o físico é o único irredutivelmente real e que, portanto, a mente deve
ser explicada a partir do material ( ou eliminada). É a concepção dominante hoje entre científicos e filósofos da mente. Mesmo para grande parte dos teóricos do monismo prevalece
a ideia dos estados mentais, isto quer dizer que eles devem ser aceitos. Perfilha-se aqui a
ideia de Daniel González Lagier ( 2016: 399) segundo a qual deve prevalecer o materialismo
ontológico, pois o mundo em que há vida é físico, mas também deve ser considerada a
existência dos estados mentais. Eliminar os estados mentais seria uma loucura. Como aceitar
que ninguém teve sede, dor, que nunca creu em nada? Os estados mentais são perceptíveis
por meio de experiência direta, por meio da introspecção. Por sua vez, a eliminação da mente ao cérebro , “onde toda la vida mental, espiritual, volitiva y cognitiva se reduciría al funcionamiento de las células cerebrales y sus conexiones” teria uma grave consequência que
seria o fim do livre arbítrio. E assim o homem estaria reduzido a uma “espécie de máquina
do cérebro” e “toda a sua vida estaria determinada mecanicamente pelo funcionamento
sem controle desta máquina” ( GONZÁLEZ LAGIER, 2016:391 e 393).
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Nagel é precisamente o característico do mental. Acrescenta 68 que Hacker y Bennet
não levam em conta o fato que a neurociência tem estabelecido que existe relação
causal entre os estados cerebrais e os estados mentais. Em que pese o organismo, em
sua complexidade, e o ambiente (o entorno) influenciarem nas tomadas de decisões,
ninguém questiona que as decisões humanas advêm principalmente do sistema
nervoso, cujo centro principal é o cérebro.
Por isso diz Daniel González Lagier69 que “deve ser levado a sério que o
funcionamento do cérebro é causa da existência das experiências mentais.” E nesse
sentido confronta de certa forma Taruffo dizendo que a atribuição dos estados mentais
ao cérebro ou a seus componentes não é muito distinta da que se faz quando atribui
ao estômago a digestão. O fato de localizar a causa do processo, ou o encarregado da
função, o cérebro, não reduz o estado mental ao estado cerebral, e nem identifica o
cérebro com sujeito.70
Conclui Lagier que se os estados cerebrais são condições suficientes dos estados
mentais, e se a relação causal é “entre tipos de estados cerebrais e tipos de estados
mentais, técnicas neurocientíficas suficientemente avançadas, confiáveis, levariam a
um valor probatório decisivo, porque seria impossível estar nesse estado cerebral e
não ter o estado mental correspondente”.
Fixada, deste modo, a premissa de que a atividade cerebral - em que pese não
ser o único fator - está envolvida diretamente no processo de tomada de decisões,
pode-se concluir que o ato de valoração da prova do juiz está ligado ao funcionamento
do seu cérebro; e desta forma condicionado aos conhecimentos da neurociência.
A partir do condicionamento do ato de valoração da prova pelo magistrado aos
conhecimentos da neurociência surgirão os mesmos questionamentos da aplicação
da neurociência, como já esboçado, quanto aos meios de prova. O que se pretende
neste trabalho não é proclamar o emprego aos juízes da tecnologia, como o P300
ou N400, já usado nas testemunhas, para conhecer o processo cerebral do juiz de
valoração da prova ( o que talvez poderá ser utilizado no futuro), ou mesmo o uso de
equipamentos mais modernos para visualizar as imagens do nível da racionalidade do
juiz quando estiver valorando as provas, e verificar se há no cérebro do magistrado
indicativo de grau comprometedor de pré-conceito, crença pessoal, e subjetividade.
Nota-se que essa parte da neurociência ainda é incipiente em relação às comprovações
científicas, e muito arriscada para ser aplicada tanto na constituição de meios de
prova para uma condenação, como também para controlar a subjetividade do juiz.
Não é esse aspecto que pretende-se a utilização dos conhecimentos e técnicas da
neurociência para controlar a valoração da prova pelo juiz, mas outro, como se verá
adiante.
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GONZÁLEZ LAGIER, 2016: 407.
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GONZÁLEZ LAGIER, 2016: 407.
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«Não está dizendo que as intenções são estados cerebrais, mas sim que são causadas
por estados cerebrais. Há relação causal entre os estados mentais e o funcionamento do cérebro.” ( GONZÁLEZ LAGIER, 2016: 408).
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Diz Jordi Nieva Fenoll “ Quiero decir con todo ello que sólo siendo conscientes de
todo lo que puede influir en cada caso concreto, será posible que los jueces eviten los juicios
de valor apriorísticos que impiden una debida valoración de la prueba, precisamente porque
son realizados mucho antes de la misma”. Acrescenta ainda dizendo : “ Y es que no debe
olvidarse que la valoración de la prueba es una actividade que debe estar dominado por la
lógica, pero que se ve condicionado por la psicología del pesamiento que describe la percepción judicial, así como por la sociología que desvela el entorno del juez.” (NIEVA FENNOL,
2010:25).
72
Da mesma forma que a testemunha vê um fato, o juiz também se põe diante do conjunto probatório ou dos meios de prova. Da mesma forma que uma testemunha pode ter
seus erros e interpretação sobre a realidade fática, o juiz também poderá ter. Sobre o tema a
brilhante obra “ Prova Testemunhal: do Subjetivismo ao Objetivismo. Do isolamento Científico ao Diálogo com a Psicologia e a Epistemologia, de Vitor de Paula Ramos ( RAMOS, 2018).
73
No campo da valoração da prova Jordi Nieva Fenoll cita estudos de Serra Dominguez,
Montero Aroca e Gorphe, os quais apontam que as máximas experiências que permitem
estabelecer a relação inferencial entre premissas e conclusões estão intrinsicamente ligadas
a um enfoque psicológico, e que o raciocínio probatório quando abandona algo tão inseguro
como a intuição ou a imaginação, apenas o substituem pela expressão “máximas de experiência”. Diz que “se bem que a intuição é um mecanismo extraordinariamente eficaz para
tomar decisões rápidas na vida cotidiana, seu uso não pode estender-se à algo que não tem
porque ser rápido, nem muito menos irreflexivo, como uma sentença. Isto é, o uso na valoração da prova por parte do juiz desse conjunto difuso que constitui as chamadas máximas
experiências, não pode se levar ao extremo de substituir com essas máximas aquilo que as
provas dizem, ou preencher lacunas com o que não foi dito.” (NIEVA FENNOL, NIEVA FENNOL,
2010:129 e 2018: 113, 206/207).
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Quanto maior a cientificidade do meio de prova mais forte se torna a garantia
da inferência. Mas a prova precisa ser valorada, e é no ato em si de valorar a prova
que a ciência também deve se aproximar. 71 Existe um espaço em que a subjetividade
costuma residir que também precisa ser preenchido por dados científicos, o cérebro
do julgador.72 É preciso preencher como máximo de dados objetivos os espaços das
razões subjetivas do juiz, onde não chega a estrita racionalidade, ao eleger uma
hipótese como provada.73 E por que não trazer conhecimentos da neurociência para
o próprio ato de valorar a prova em si? Como funciona o cérebro do julgador ao
valorar uma prova, e como a ciência pode ajudar para controlar a racionalidade
também neste campo?
Como visto, a aproximação do conhecimento científico, até agora, disse respeito
do raciocínio probatório na linha da inferência de uma dado probatório à hipótese
que se quer provar. Destaca-se a importância da ciência para garantir a racionalidade
neste salto. Todavia, o cerco à subjetividade do julgador deve ir mais adiante. E esse
mais adiante, diga-se, não é para fora. Mas sim para dentro do cérebro do julgador.
Qualquer valoração da prova partirá do cérebro do juiz. E deverá ele se ater, se o fim
for mesmo se aproximar a maior objetividade possível, longe da discricionariedade e
subjetividade, saber como funciona o seu cérebro. Este conhecimento é fundamental
pois, como será apresentado no próximo tópico, o estudo do cérebro, através da
neurociência, trouxe dados científicos sólidos indicando que ele funciona através
de dois sistemas: um rápido e outro devagar. O primeiro ligado à intuição, instinto,
e o outro à racionalidade, estratégia. Saber usar esses dois sistemas, e controlar
o primeiro, através dos dados da neurociência, é tarefa primordial em busca da
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racionalidade na valoração das provas, evitando-se desvios cognitivos.74
A seguir, passa-se a demonstrar dados obtidos pelo estudo da formação e
funcionamento do cérebro humano que serão muito úteis para uma melhor valoração
das provas.
Neste campo, a neurociência nos últimos anos vem fornecendo sólidas
informações que podem auxiliar ao juiz a melhor cumprir o seu papel decisório.
12 COMO FUNCIONA O CÉREBRO HUMANO

O cérebro é órgão que existe em alguns seres, entre eles os humanos há dois
milhões de anos. As características do cérebro do homo sapiens o possibilitou dominar
o planeta Terra, acarretando, inclusive, na extinção dos demais, como os homo erectus
e o de neandertal. O nosso cérebro - somos espécies do homo sapiens- destaca-se
pela cognição histórica e por transmitir informações sobre coisas que não existem.
“ Até onde sabemos, só os sapiens podem falar sobre tipos e mais entidades que
nunca viram, tocaram ou cheiravam”, diz Harari.75 A capacidade de abordar ficções,
como o direito, empresas, estados, instituições, história, entre tantas outras, é a
característica mais peculiar da comunicação dos sapiens.
Nas últimas décadas desenvolveram-se estudos sobre o funcionamento do
cérebro humano, com importantes constatações. Descobriu-se que o cérebro possui
dois sistemas de funcionamento. “O sistema 1 opera automática e rapidamente,
com pouco ou nenhum esforço e nenhuma percepção de controle voluntário. O
Sistema 2 aloca atenção às atividades mentais laboriosas que o requisitam, incluindo
cálculos complexos. As operações do Sistema 2 são muitas vezes associadas com a
experiência subjetiva de atividade, escolha e concentração”, diz o vencedor do Nobel
de Economia Daniel Kahneman76
As duas formas de funcionamento do cérebro, a rápida e a devagar, têm relação
com a sua estrutura. Na década de 1990 pesquisadores do MIT ( Massachusetts
Institute of Technology) descobriram um nó de tecido neurológico conhecido como
gânglios basais. São eles estruturas mais antigas, primitivas, situadas ao fundo do
cérebro, perto do tronco cerebral. Explica Charles Duhigg77 que eles: “controlam
nossos comportamentos automáticos, como respirar e engolir, ou a reação de susto
que sentimos quando alguém pula de trás de um arbusto. Mais para o centro do
crânio há um nó de tecido do tamanho de uma bola de golfe, que é parecido com
aquilo que se encontra dentro da cabeça de um peixe, réptil ou mamífero. Esses são
os gânglios basais, um oval de células que, durante anos, os cientistas não entendiam
muito bem” Ao redor desses gânglios formam-se camadas que vão se aproximando

74
Constata Juarez Freitas que: “ A primeira providência para não enveredar em desvios
cognitivos consiste em conhecê-los. Nessa linha, significativos achados sobre o funcionamento do cérebro precisam, o mais cedo possível ser incorporados pela hermenêutica jurídica,
de molde a lucidamente escrutinar aquelas predisposições conducentes a erros sistemáticos
de julgamento” ( FREITAS, 2013: 223).
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do couro cabeludo, são elas “ os acréscimos mais recentes de um ponto de vista
evolutivo. Quando você cria uma nova invenção ou ri de uma piada, são as partes do
cérebro que estão em ação. É lá que acontecem os pensamentos mais complexos”.
Os gânglios basais, acima mencionados, são os responsáveis pelo sistema rápido
do cérebro, aquele através do qual se formam as decisões com base nos instintos,
intuições e hábito. Por sua vez, as camadas externas do cérebro são atreladas ao
sistema de tomadas de decisões mais lentas e complexas.
Estudos78 comprovam que primeiramente apareceu no cérebro a estrutura
ligada ao instinto, o hábito e à intuição. Foi com o homo sapiens que se notou
a evolução do cérebro com o surgimento das suas camadas externas voltadas
para a estratégia e razão; derivando daí a cognição fictícia e os pensamentos mais
complexos.
Daniel Goleman79 confirma essas duas formas de funcionamento do cérebro.
A única diferença é que as nominou diferente de Kahneman; em vez de sistema
1 chamou de movimento ascendente, e o sistema 2 nominou de movimento
descendente. Diz ele que o ascendente ocorre quando as informações saem dos
gânglios basais ( parte inferior do cérebro) ao neocortéx ( camadas superiores do
cérebro), e o descendente seria o movimento contrário. Acrescenta que são dois
sistemas distintos contudo influenciáveis um pelo outro.
O movimento ascendente (ou o 1) é o veloz, involuntário, intuitivo, impulsivo,
executor das rotinas habituais. É um movimento “multitarefa que acompanha uma
profusão de informações em paralelo, incluindo detalhes do que nos cerca e que
ainda não entraram completamente em nosso foco. Ele analisa o que está em nosso
campo de percepção antes de nos deixar saber o que selecionou como relevante
para nós.” E o sistema descendente (o “2” ) é aquele em que se leva mais tempo para
deliberar sobre o que lhe é apresentado, avaliando uma coisa de cada vez e aplicando
análises mais ponderadas. 80
Embora tanto a decisão rápida advindas do instinto ou a devagar podem destoar
da realidade ( afinal os humanos- até na sua espécie sapiens- são fadados a erros),
o reconhecimento do funcionamento desses dois sistemas de funcionamento do
cérebro são importantes para o aprimoramento das nossas decisões.
O método racional há muito tempo é explorado pela ciência, bem mais que o
intuitivo. “ A mente intuitiva é um dom sagrado e a mente racional, um servo fiel.
Criamos uma sociedade que honra o servo e se esqueceu do dom”, certa vez disse
Albert Einstein.81 Por isso nota-se ultimamente o foco maior da ciência a forma e a
importância das deliberações rápidas advindas de uma primeira impressão frugal e
intuitiva.
Descobriu-se que as decisões rápidas são tomadas abaixo da consciência, num
“ inconsciente adaptável”82 pelo comportamento. E, é neste inconsciente que reside
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a percepção de alerta diante das situações de perigo. Nele define-se e chega-se a
conclusões sem que os fatos sejam imediatamente revelados83. Nesses momentos
surgem sinais em nosso corpo, como por exemplo, o funcionamento das as glândulas
sudoríparas nas palmas das mãos. O que ocorre abaixo da nossa consciência não
pode ser ignorado, e em muitas situações é necessário confiar no sistema cerebral
intuitivo e instintivo.84
Há, ainda, uma vantagem especial em se utilizar o inconsciente como meio
de tomada de decisões. É que com ele não haverá muito gasto de energia85, o que
normalmente ocorre ao utilizar o sistema “ 2” do cérebro.
Estudos atuais indicam que o aproveitamento do sistema 1 (ou ascendente)
está ligado aos hábitos. O hábito consiste na repetição de comportamento de forma
inconsciente, e está inserido no sistema 1. Charles Duhigg86 , em sua pesquisa, aponta
que ao agir de forma habitual há menos gastos de energia, pois como o hábito se
desliga o esforço racional e metódico. A vantagem é que essa energia economizada,
na atividade cerebral, pode ser realocada em outros propósitos.
Em que pese partirem de setores distintos do cérebro, o hábito pode ser
moldado pelo comportamento racional. Pode ele ser ele controlado e construído
conforme a nossa vontade consciente. Esse é um ponto importante da teoria de
Duhigg, que sinaliza o controle e entendimento do hábito como forma de aprimorar
o comportamento humano. Isto quer dizer que o sistema 1 do cérebro controlado
pelo sistema 2 pode trazer vantagens enormes para a tomada de decisões.
Exemplos de adaptação do hábito ao desejo, vontade e objetivos de pessoas
que se tornaram sucesso são muitos. Em sua obra, Malcom Gladwell87 apresenta
empresários, gênios do rock, e programadores de software - que se enquadram na
categoria dos ”fora do comum”-, e que para chegarem ao sucesso utilizaram-se do “
poder do hábito”. Para o sucesso é preciso talento inato mais treinamento, esforço e
repetição. Também comprova isso a regra das dez mil horas de Daniel Levitin88. Ele
identificou que importantes símbolos da história, como Mozart, Bill Gates, os Beatles,
antes de demonstrarem a sua “ genialidade” e destreza passaram muito tempo se
preparando, estudando, praticando ou tocando. No Brasil, serve-se de exemplo o
caso de Zico, jogador do Flamengo, exímio cobrador de faltas, mas para que para
isso depois de todos os treinos dedicava horas aos chutes em direção ao gol. Em sua
autobiografia “Born to Run”.89 Bruce Springsteen avalia lendas da rock, deixando claro
que para uma carreira constante é preciso não somente a inspiração, talento e puro
instinto, mas também estratégia, planejamento e desenvolvimento pessoal. “Grande
parte dos momentos mais gloriosos da história da música parecem ter nascido duma
explosão de talento puro e instinto criativo ( alguns foram mesmo!)”, diz Bruce, “
83
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mas...se quisermos manter a chama brilhante, pujante e duradoura, precisamos nos
ancorar em algo para além dos nossos instintos básicos. Vamos precisar desenvolver
algum tipo de habilidade e uma inteligência criativa que nos leve mais longe quando
o piso se tornar escorregadio (...) depois de levarmos o primeiro pontapé no traseiro,
é melhor que tenhamos uma estratégia, pois é preciso algum grau de planejamento e
desenvolvimento pessoal caso tenhamos a intenção de ficarmos por aqui mais tempo
do que os 15 minutos de fama.“
O que se vê, portanto, é que o sucesso está relacionado às tomadas de decisões
rápidas e as sensações intuitivas, mas também ao esforço, cientificidade, dedicação
e, repetição, moldado pelo sistema 2 ( movimento descendente) do cérebro.
Para se obter êxito nas atividades humanas é preciso muita atenção aos
sistemas de funcionamento do cérebro, o rápido e o devagar. E dentro das atividades
humanas vê-se a área jurídica como campo primordial para aplicação dos novos
conhecimentos da mente humana. A estrutura do direito, bem como a valoração da
provas, sofre muita influência de como o cérebro funciona.
13 IMPORTÂNCIA DA APLICAÇÃO DOS CONHECIMENTOS BÁSICOS DA NEUROCIÊNCIA À
VALORAÇÃO DAS PROVAS

Como a neurociência é um campo do conhecimento ainda em franco
desenvolvimento, não há uma classificação firme e definida de suas subespécies.
Existe o que se pode denominar um núcleo duro, que envolve o estudo da estrutura
do cérebro, como se dá o funcionamento físico e neuronal, isto é, voltado para a
sua estrutura fisiológica. E, uma outra parte, mais periférica, voltada para o estudo
da relação da estrutura física e funcionamento do cérebro com as emoções,
comportamentos e tomadas de decisões. Esta última aproxima-se à psicologia90, e
está inserida no campo da neurociência cognitiva91, cujo estudo abarca a repercussão
da estrutura e funcionamento do cérebro na formação das emoções, intuição,
sentimentos, além da importância do foco, estratégia, racionalidade, para a tomada
de decisões.
No capítulo anterior deparou-se com a validade dos fundamentos científicos
quanto aos sistemas de funcionamento do cérebro e a sua repercussão na tomada de
decisões, o que tem grande impacto ao ato de valorar as provas.
É fundamental para quem valore a prova tenha a consciência de como pode
estar influenciado por emoções, carga cultural, tradição, intuição, sentimentos e
outros pensamentos. 92
90
Um dos campos da neurociência é a Neuropsicologia, a qual foi reconhecida no Brasil,
em 1988, com a fundação da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia. Segundo a Resolução
002/04 da CFP a Neuropsicologia atua na “pesquisa da cognição, das emoções, da personalidade e do comportamento sob o enfoque da relação entre estes aspectos e o funcionamento
cerebral”. (https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2006/01/resolucao2004_2pdf.)
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Como já assinalado por González Lagier, é a neurociência cognitiva: “ o estudo do
funcionamento do cérebro nos processos de aquisição do conhecimento e a formação dos
estados mentais” (GONZÁLEZ LAGIER, Daniel. Tres retos de la neurociencia para el Derecho
penal. Site https://www.academia.edu/35430450/Tres_retos_de_la_neurociencia_para_el_
Derecho_penal_1. Acesso em 29/01/2019.)
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O Juiz ao valorar a prova o faz através do seu cérebro. E se a decisão advêm
do cérebro é inevitável que passe pelo Sistema 1 ( rápido). Atahualpa Fernandez93
assinala que esta percepção rápida advinda da atividade cerebral precisa ser estudada,
pois “o direito não é, e jamais será predominantemente, um sistema teórico-racional
de pensamentos, ao menos enquanto a genética não produza inéditos milagres nos
cérebros das pessoas”.
Mesmo que seja inevitável que qualquer decisão parta do sistema 1, não se
pode admitir que seja ela concluída sem a atuação do Sistema 2; caso contrário será
ela totalmente irracional. Isto pois, o Sistema 1 94 , o automático, “é uma verdadeira
usina de enviesamentos, distorções e erros em cascata e manipula as informações,
longe do abrigo seguro da prudência, incorrendo em inconsistências e ilusões de
controle.” 95
A necessidade da utilização do Sistema 2 ao valorar a prova é sentida por Nunes,
Santos e Silva e Pedron, os quais afirmam: “ No que toca ao processo judicial, em
que se deve primar pela racionalidade da análise dos argumentos e provas trazidos
pelas partes acerca dos fatos postos em litígio, os basic assessments gerados pelo
sistema 1 são extremamente nocivos, visto que se corre o risco que simplificações de
problemas complexas conduzam a resultados equivocados”. 96 Se ficar o magistrado
limitado ao Sistema 1 97 “necessariamente produzirá uma decisão subótima, dotada
de latente subjetividade, eis que decorrente de uma análise viciada dos fatos e das
provas dos autos, pois, ainda que de forma às vezes inconsciente, dá maior valor às
provas e argumentos que confirmam sua opinião ou crença primária sobre o caso,
desconsiderando outros potenciais aspectos que poderiam infirmar sua decisão”.
Vê assim que a valoração racional da prova deve contar necessariamente com a
atuação do Sistema 2 do cérebro. O Sistema 1 deve ser encarado como uma barreira
a ser ultrapassada. Não vale o argumento apenas de negação, ou de vedação de se
decidir com base na intuição. É necessário saber como superar essa barreira, através
de um procedimento. Este procedimento deve contar de forma imprescindível com a
certificação que o Sistema 1 do cérebro é algo natural e que estará sempre presente
em qualquer decisão. No entanto, é necessário que o jurista que irá valorar a prova se
mantenha alerta “para resistir às deliberações forjadas pelos preconceitos explícitos
ou implícitos, que derivam de áreas cerebrais primitivas, em lugar das justificações
consistentes.”98 , Isto pois “ o cérebro do intérprete, em suas zonas impulsivas,
cierto que no estamos acostumbrados a dar razones de nuestras intuiciones, y a veces hasta
está socialmente mal visto buscar dichas razones (...), la convicción probatoria debe ser una
actividade principalmente producto de la razón, y no unicamente del sentimento subjetivo”.
(NIEVA FENNOL, 2010: 110).
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especialmente ao substituir questões difíceis por fáceis, além de inventar causas” e produz
memórias fantasiosas.
96
NUNES, SANTOS e SILVA, e PEDRON, 2018: 62.
97
NUNES, SANTOS e SILVA, e PEDRON, 2018: 89.
98
FREITAS, 2013:226.
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produz automatismos que podem compeli-lo ao rumo errôneo, a não ser que haja
tempestivo exercício do poder de veto das áreas corticais mais novas, em termos
evolucionários”. 99
O homem como ser vivo é movido por instintos e emoções. Não adiante fechar
os olhos a esse dado do ser humano. Para a valoração da prova é preciso partir de
uma premissa real: o sistema 1 do cérebro estará sempre presente. Para que seja
controlada, ou mesmo diminuída a influência do sistema 1 no momento da valoração
das provas, o julgador deve admitir que a influência existe e pode ele estar sendo
levado a decidir por ela. E este controle, se dá pelo sistema 2 do cérebro. Sem
uma intervenção do sistema 2 “ há uma tendência de que as decisões resultem de
intuições”. 100 A boa notícia é o sistema automático, ou 1 do Cérebro, pode ser “
programável pelo sistema mais novo da racionalidade”.101
E para que haja essa intervenção do Sistema 2 é relevante introduzir
conhecimentos básicos da neurociência na formação dos juízes.
14 INTRODUÇÃO DE CONHECIMENTOS BÁSICOS DA NEUROCIÊNCIA COGNITIVA NA
FORMAÇÃO DOS JUÍZES

Como sinalizam as teorias de Kahneman e Duhigg, sendo o cérebro um órgão
adaptativo o seu sistema 1 pode ser moldado pelo Sistema 2 (racional). Isto é, com o
exercício e a repetição do comportamento racional, pode o sistema 1 ser organizado
pela racionalidade, tornando-se um hábito positivo.102
Assim, o sistema 1 mesmo que irracional pode sofrer influência da racionalidade,
e funcionar de forma melhor, através de novos hábitos. Ou seja devem-se criar “ novos
hábitos que funcionem como anteparos contra as predisposições comprometedoras
do julgamento”.103 “ É que se o intérprete quiser abandonar condicionamentos
danosos e perseguir os resultados apropriados, tem o condão de fazê-lo, desde que,
em vez da ilusão de extingui-los, cuide de trocar por outros melhores” 104e assim “
desligará o hábito de pensar apenas o imediato, incorporando o foco a longo prazo:
e nutrirá o hábito de desconfiar das próprias crenças, por mais sedutores que seja,
ciente do viés de confirmação”.
Juarez Freitas105, referindo-se a Duhigg aponta: “ Os hábitos nos moldam, em
uma triangulação estimulo-recompensa-rotina que opera espécie de loop, no qual
o cérebro tenta operar com o menos esforço possível. Os erros surgem quando
o automatismo conjuga-se com uma racionalidade pouco laboriosa, de modo a

99
FREITAS, 2013:226.
100 NUNES, SANTOS e SILVA, e PEDRON, 2018: 62.
101 FREITAS, 2013: 228.
102 “Mais do que nunca é imprescindível que o jurista mantenha a mente empenhada em
trocar hábitos nocivos por saudáveis, ciente de que somos inescapavelmente o conjunto de
nossas rotinas mentais, das simples às mais elaboradas” ( FREITAS, 2013: 240).
103 FREITAS, 2013: 224
104 FREITAS, 2013: 240.
105
FREITAS, 2013:239.
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embargar a formação de rotinas superiores. Por esse motivo, quando o intérprete
desconhece o processo formativo de hábitos e as bases neuras dos juízos, convertese em verdadeira marionete de atalhos mentais, levando a julgamento inconscientes,
facciosos e autodestrutivos”.
Nessa perspectiva, mesmo que os hábitos não se extingam, podem eles serem
substituídos, e muitos vieses irracionais serem eliminados.106
A ideia portanto é despertar aos juízes a possibilidade de controlar o sistema 1,
tornando-o, por meio de conhecimento, esforço e atenção, espaço a ser preenchido
por hábitos condizentes com o fim racional exigido pela valoração das provas.
O juiz ciente de que seu cérebro possui o sistema 1 de processamento das
informações, ao valorar um depoimento de uma testemunha, por exemplo, com
o sistema 2 afastará ao máximo os seus preconceitos, crenças, para chegar mais
próximo da verdade. O mesmo poderá ocorrer com a valoração de qualquer outro
meio de prova, como documentos, exames periciais e reconhecimentos pessoais, ou
durante uma inspeção judicial.107
Nota-se que não há necessidade de que os juízes estudem ou conheçam como
é a estrutura física do cérebro ( funcionamento físico e neuronal – isto é “o núcleo
duro da neurociência”), mas sim as consequências deste funcionamento na tomada
de decisões, e como agir para livrar dos efeitos das decisões vindas do sistema 1. Esse
conhecimento pode até se fundamentar na estrutura fisiológica, mas não é necessário
que juízes ou juristas cheguem a esse nível de profundidade de saber. O importante
é que percebam como as decisões são influenciadas pela estrutura e sistema do
cérebro, e que isto é um grande ferramenta para restringir a sua subjetividade ao
valorar as provas. 108
Ademais, para a utilização desde conhecimento não haverá qualquer violação
a normas morais ou violação à direitos fundamentais, como a intimidade. O que se
terá será tão somente a gerência pelo próprio juiz do conhecimento de como são
formadas as suas decisões, com base em dados científicos da neurociência cognitiva.
A maneira como deve se dar tal educação dos juízes pode ser traduzida
pelas palavras de Nunes, Santos e Pedron 109 referindo-se a Burke. Dizem que “ O
desenviesamento (debiasing) deve passar primeiramente, pelo conhecimento,
106
“De sorte que importa formar hábitos reflexivos e neutralizar, ao menos nas situações de maior impacto, as decisões eviesadas” (FREITAS, 2013: 239).
107
Como disposto no artigo 481 do Código de Processo Civil brasileiro.
108 Para a máxima expansão da racionalidade durante o ato da valoração da prova é
preciso que os julgadores tenham consciência, e sejam educados a conhecer, quais os efeitos na tomada de decisões do funcionamento dos sistemas cerebrais, “Conforme afirmam
Croskerry, Singhal e Mamede, o desenviesamento ( debiasing) não é algo simples, que pode
ser praticado em um único ato: ‘ o desenviesamento cognitivo envolve mudanças que raramente acontecem por meio de eventos isolados, mas sim por uma sucessão de estágios- de
um estado de ignorância quanto aos vieses de cognição para um estado de entendimento
destas circunstâncias, para a habilidade de detectar vieses, considerar a mudança, decidir
mudar, então iniciar estratégias para a mudança e , por fim, manter as mudanças” ( NUNES,
SANTOS e PEDRON, 2018: 203).
109 NUNES, SANTOS e PEDRON, 2018: 86, 202. E que é necessário “perscrutar como
viabilizar que o processo como garantia permita possibilidades efetivas de desenviesamento
( debiasing) de modo a não se tornar um mero lócus de legitimação das pré-compreensões
cognitivas dos decisores.” ( 2018: 154 e 155)
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pelos próprios sujeitos do processo ( em especial, juízes, advogados, e membros do
ministério público), da possibilidade de que estejam decidindo com base em critérios
extrajurídicos ou opções argumentativas não racionalizadas adequadamente, ainda
que de forma inconsciente.” Afirmam, outrossim, com base em estudo de Brandom110
deverão os sujeitos empregarem “todo o seu know how em uma interação que
distingue razões de não razões a partir da extração de consequências e com uso de
projeções”, não havendo de tal modo o “descarte das crenças e dos desejos manifestos
comportamentalmente”, mas, ao contrário, o seu uso para avaliar a racionalidade.
Fica claro que é pressuposto para uma postura racional a percepção, e o não
desprezo, dos fenômenos dos vieses cognitivos. Essa percepção pode ocorrer extra
processo, ou seja, o magistrado fazer por si só uma análise das suas crenças, sesgos
psicológicos, intuições, e demais situações advindas do Sistema 1 do Cérebro, como
também permitir durante o própria atividade processual111, que os demais sujeitos do
processo caso as percebam as manifestem.
Por sua vez os juízes não poderão considerar a exposição ou demonstração pelas
partes de seus vieses cognitivos algo pejorativo, mas fator que o faça compreender
aquilo que às vezes nem ele mesmo conhecia.112
Sendo a valoração da prova ato decisório do juiz, e portanto sujeito aos
equívocos oriundos do Sistema 1, conclui-se como relevante que os juízes tenham
conhecimento básico de como funcionam seus cérebros.
15 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como assinala propriamente Molina Garcia113, o direito, como ciência, deve
abraçar sua condição interdisciplinar; abrir seus conteúdos e revisar seus dogmas,
instituições, regras e princípios. Ou seja, deve-se admitir uma análise não só dos
conteúdos sociológicos, econômicos e políticos, mas também incorporar a seus
estudos elementos que derivem da psicologia, biologia e neurociência.
A ligação dos conhecimentos científicos como o funcionamento do cérebro com
a valoração das provas é algo que se aponta nesse contexto de interdisciplinaridade.
114
O preenchimento da subjetividade do magistrado ao valorar a prova com dados
científicos é algo de suma importância na busca da racionalidade.
Diante da pergunta do porquê a matéria probatória tem especial apelo e chama

110 BRANDOM, Robert. Tales of the Mighty dead.
111 Neste sentido afirmam NUNES, SANTOS e PEDRON ( 2018: 171) que “a responsabilidade no processo se sofistica a partir da virada cognitiva empreendida pela psicologia
comportamental e pelos estudos empíricos das heurísticas e dos vieses cognitivos no campo
jurídico, uma vez que o primeiro passo, como já apontado, é o de perceber a racionalidade
limitada ( ou irracionalidade-automatismos) nas práticas processuais cotidianas que exigem
um constante comportamento contraintuitivo por parte de todos aqueles que participem do
espaço processual.”
112 NUNES, SANTOS e PEDRON, 2018:167.
113 MOLINA GARCIA, 2013.
114
“Entiendo imprenscindible que la formación del juez cuente con una vasta cultura
general, a fin de que pueda afrontar los problemas probatorios con mayores garantias de
êxito”. (NIEVA FENNOL, 2010: 96).
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atenção das pessoas em geral, William Twining115 sustenta como motivo, todas
as disciplinas carregadas de empirismo compartilham de uma mesma família com
problemas sobre provas e inferências. O que se buscou neste trabalho foi minimizar
um pouco os problemas, fazendo a conexão de ciências diferentes, que diante da
complexidade da natureza são exigidas a caminharem juntas, intercruzarem para
evoluírem, sob a ótica da racionalidade.
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A CONSTITUIÇÃO E AS ALTERAÇÕES DE CIRCUNSTÂNCIAS CRITÉRIOS E LIMITES PARA RECONHECER MUTAÇÕES CONSTITUCIONAIS1
Mário Sérgio de Albuquerque Schirmer

1 INTRODUÇÃO

2

SUMÁRIO

1 Introdução; 2 Influências recíprocas entre a Constituição e a sociedade; 3 A
possibilidade de mutações constitucionais; 4 Os problemas das mutações constitucionais: necessidade de critérios e limites; 5 Comunicações e modificações sistêmicas:
uma proposta de detecção das mutações constitucionais; 6 Critérios de aceitação da
mutação constitucional no interior do sistema jurídico; 7 Conclusão; 8 Bibliografia.
RESUMO

A Constituição é estabelecida em certo momento histórico. Alterações de circunstâncias vão trazer dificuldades de aplicação. Casos de desuetudo e alterações
de sentido das normas constitucionais são inegáveis. Mutações constitucionais importam em desafios para evitar problemas. Questões de legitimidade subjetiva para
detectar mutações. Possibilidade de regimes totalitários e desproteção de direitos
contramajoritários. É necessidade encontrar legitimidade sistêmica, além de estabelecer critérios e limites. Proposta. Parcela da Teoria dos Sistema e fases da evolução.
Adaptações. Comunicações sistêmicas controladas. Abertura cognitiva e fechamento
operacional. Abertura cognitiva possibilita análise heterorreferencial. Contestação ou
interpretação desviante de norma constitucional. Variação. Frequência e aceitação de
parte da sociedade. Variação selecionada. Fechamento operacional propicia análise
autorreferencial. Variação selecionada avaliada por elementos internos do sistema jurídico. Verificação se pretensa mutação está circunscrita às aberturas constitucionais,
respeita a identidade axiológica da Constituição e as possibilidades semânticas do
texto. Acomodação no sistema. Reestabilização. Reconhecimento de mutação constitucional com legitimidade sistêmica.

2 INFLUÊNCIAS RECÍPROCAS ENTRE A CONSTITUIÇÃO E A SOCIEDADE

O sistema social é o ambiente que contém o subsistema jurídico6 – no qual a
Constituição está inserida –, até porque “o Direito não pode compreender-se desligado da realidade social”7-8. É frequente que, em algumas situações, forças vindas da
sociedade e de outros subsistemas sociais9 reajam à pretensão de conformação da
ordem jurídica e não permitam ser completamente moldadas por formulações nor-

1
Este texto partiu de trabalho apresentado na disciplina Seminários de Direito Constitucional, sob regência do Professor Doutor Paulo Otero, como parte para obtenção do grau
de doutor em Ciências Jurídico-Políticas na Universidade de Lisboa.
2
Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná. Mestre em Direito
pela Universidade Federal do Paraná. Doutorando em Ciências Jurídico-Políticas na Universidade de Lisboa.

3
Jorge Miranda afirma que “[…] em qualquer Estado, em qualquer época e lugar, encontra-se sempre um conjunto de normas fundamentais, respeitantes à sua estrutura, à sua
organização e à sua atividade, escritas ou não escritas, em maior ou menor número […]”
(MIRANDA, Curso de Direito Constitucional […], Vol. 1 […], p. 105). Ver também: COLE, The
Poverty of Posner’s Pragmatism […], p. 1735-1736.
4
Sobre as sociedades complexas: NEVES, Entre Têmis e Leviatã […], p. 156; SCHIRMER,
Entre Hermes e Salomão […], p. 67-69 e nota 321. A propósito, Marcelo Neves destaca que:
“Quanto maior é a complexidade social, tornam-se mais intensas as divergências entre as
expectativas em torno do texto constitucional e varia mais amplamente o seu significado no
âmbito da interpretação e aplicação.” (NEVES, A Constituição Simbólica […], p. 90).
5
HÄBERLE, Hermenêutica Constitucional […], p. 19-20.
6
LUHMANN, O Direito da Sociedade […], p. 22, 30, 44-45, 73 e 74; NEVES, A Constituição Simbólica […], p. 90.
7
MIRANDA, Manual de Direito Constitucional […], Tomo I, […], p. 119.
8
Sobre o Direito regulamentar relações que existem apenas na sociedade, além de
Jorge Miranda: LUHMANN, O Direito da Sociedade […], p. 80-81; BARROSO, Curso de Direito
Constitucional Contemporâneo […], p. 161; HESSE, A Força Normativa […], p. 14.
9
A política e a economia, v.g., são subsistemas situados no interior sistema social
(GONÇALVES; VILAS BÔAS FILHO, Teoria dos Sistemas Sociais […] p. 62-64; e NEVES, Entre
Têmis e Leviatã […], p. 85-86).
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Uma Constituição, enquanto conjunto de normas jurídicas que se propõe a regular situações futuras no seio de uma sociedade3, é concebida num determinado
momento histórico, e, portanto, leva em consideração a conjuntura social, econômica
e política daquele instante. Por sua vez, a sociedade, a política e a economia são dinâmicas e mutáveis. As condições vigentes à época em que a Constituição foi estabelecida podem mudar e, provavelmente, ocorrerão dificuldades de acoplagem das normas
constitucionais aos acontecimentos da vida real que ocorrerão no futuro. Se esses
obstáculos existiam em outros tempos, intensificaram-se nas sociedades multiculturais e supercomplexas da atualidade, em que variações de concepção são rápidas e
frequentes4. Enfim, “o tempo […] e a realidade colocam problemas constitucionais”5.
O objeto deste estudo é avaliar o impacto das alterações de circunstâncias sobre
a Constituição. Não serão abordados dois possíveis desdobramentos das mudanças de
circunstâncias: (i) o rompimento da ordem constitucional, pois é um fenômeno mais
político e sociológico do que jurídico; e (ii) as emendas constitucionais, vez que nesta
situação há uma modificação do texto nos moldes previstos na Constituição, sendo os
efeitos das alterações de circunstâncias contornados pela modificação formal.

189

mativas10.
Não há como negar a influência que a realidade social exerce sobre a Constituição, como também não se pode ignorar os influxos que a Constituição jurídica exerce
sobre a sociedade. Existe uma tensão permanente entre a pretensão conformadora
da ordem jurídica e a reação das forças sociais11.
As forças sociais tentam impor suas demandas, por vezes diversas das previsões
normativas. Assim, todos os destinatários das normas constitucionais são, de alguma maneira, condicionadores da normatividade constitucional12. É que, defendendo
compreensões conforme suas pretensões, em alguma medida, influenciam os processos de interpretação da Constituição13. De outro lado, as normas jurídicas tentam
impor comportamentos, adequar a sociedade às condições que estabelecem. Há uma
relação de duplo sentido entre Constituição e realidade fática, com influências recíprocas14.
Com as alterações de circunstâncias, normas constitucionais podem perder sentido, seja porque as situações perspectivadas para suas incidências mudaram, seja
porque ficaram divorciadas das convicções sociais. Ainda que previstas no texto da
Constituição, diante da divergência com fatores reais de poder15, alguns dispositivos
constitucionais sequer adquirem normatividade16. Por isso, a Constituição deve se
10
Esclarece-se que: (i) formulação normativa é tomada no sentido atribuído por David Duarte, como o texto da norma, do qual são extraídos os significados da(s) norma(s)
jurídica(s), sendo possível que de uma formulação normativa sejam retiradas uma ou mais
normas, ou que de uma formulação normativa não se extraia uma norma completa, caso em
que é necessário interpretar mais de uma formulação normativa para conseguir uma norma
completa (DUARTE, An Experimental […], p. 37-38); (ii) texto normativo é entendido como
a expressão linguística contida na lei (NEVES, Entre Hidra e Hércules […], p. 2-4), no mesmo
sentido que formulação normativa; (iii) enunciado normativo como um dos possíveis significados semânticos extraídos do texto legal (NEVES, Entre Hidra e Hércules […], p. 2-4); (iv)
proposição jurídica como a interpretação doutrinária que descreve uma norma jurídica – seja
uma norma geral (como a lei) ou específica (como uma sentença judicial) –, pois a norma
é prescritiva e a proposição normativa é descritiva, ‘traduz uma norma jurídica’ (KELSEN,
Teoria Pura […], p. 80-84); e (v) norma de decisão é compreendida na acepção de Friedrich
Müller, como a norma obtida após o processo interpretativo que considerou o texto normativo, os enunciados normativos possíveis e o caso concreto, na inter-relação entre programa
normativo e âmbito normativo (MÜLLER, Métodos de Trabalho […], p. 22, 42, 53, 54, 56, 61,
67, 101-102, 107 e 111).
11
HESSE, A Força Normativa da Constituição […], p. 23; CANOTILHO, Direito Constitucional […], 4ª ed. […], p. 1193; MIRANDA, Manual de Direito […], Tomo II […], p. 131; OTERO,
Direito Constitucional […], Vol. II, […], p. 138; BARROSO, Curso de Direito Constitucional Contemporâneo […], p. 175; CLÉVE, Fiscalização Abstrata […], p. 26-27; BONAVIDES, Curso de
Direito Constitucional […], p. 95-98.
12
“Normatividade” é entendida no duplo aspecto considerado por Müller: ‘propriedade da norma de influenciar a realidade e ser influenciada pela realidade’ (NEVES, A Constituição Simbólica […], p. 84). Por isso, a normatividade não resulta do texto, mas da recepção
efetiva da norma pela sociedade (MÜLLER, Métodos de Trabalho […], p. 53).
13
HÄBERLE, Hermenêutica Constitucional […], p. 30, 33 e 34.
14
CLÉVE, Fiscalização Abstrata […], p. 27; BARROSO, Curso de Direito Constitucional
Contemporâneo […], p. 161; HESSE, A Força Normativa da Constituição […], p. 13-15 e 24-26.
15
LASSALLE, A Essência da Constituição […], p. 18, 19, 46 e 49.
16
Nesta última hipótese, tem-se o caso do artigo 192, § 3º, da Constituição Federal de
1988, em sua redação original: “Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma
a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade,
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adaptar às alterações de circunstâncias17. Uma compreensão presa ao passado não
consegue se adequar às modificações impostas pelo tempo e pode conduzir a soluções inadequadas18 ou ao rompimento da ordem jurídica.
Neste contexto, as normas constitucionais absorvem determinações de sentido
vindas do ambiente social e de outros subsistemas sociais19. A norma jurídica não
pode ser extraída apenas das formulações normativas, ‘o teor literal do texto corresponde apenas ao programa da norma e não à norma de decisão, que surge no
momento da concretização, quando o programa normativo e o âmbito da norma são
confrontados com o caso concreto’20.
Concluindo que “a norma não é uma decisão prévia, simples e acabada”21, e
que não se identifica só com as formulações normativas, abre-se caminho para reconhecer mudanças de sentido das normas constitucionais em razão das inevitáveis
alterações de circunstâncias.
3 A POSSIBILIDADE DE MUTAÇÕES CONSTITUCIONAIS

É por através dessas “mutações” de sentido das normas que a vinculação entre o
programa normativo e a dinâmica social se materializa. As alterações de circunstâncias
podem ter por consequência uma nova percepção a respeito da norma jurídica.22
Em teoria, seria fácil afastar a possibilidade de mutações constitucionais. Bastaria alegar a supremacia das normas constitucionais e a necessidade de procedimento
especial para suas emendas. Assim, ‘por mais arraigado que fosse, um costume não
poderia ser invocado para descumprir norma constitucional escrita, sendo possível,
no máximo, aceitar costumes praeter constitucionem’23. Há, contudo, quem defenda
posição contrária. Paulo Otero, por exemplo, aduz que existe um poder constituinte
não oficial, que se manifesta informalmente, produzindo uma Constituição real, que
convive ao lado da Constituição oficial, reorientando a sua aplicação. Afirma que ‘o
poder constituinte pertence ao povo, e não pode ser limitado por normas constitucio-

será regulado em lei complementar, que disporá, inclusive, sobre: […] § 3º As taxas de juros
reais, nelas incluídas comissões e quaisquer outras remunerações direta ou indiretamente
referidas à concessão de crédito, não poderão ser superiores a doze por cento ao ano; a cobrança acima deste limite será conceituada como crime de usura, punido, em todas as suas
modalidades, nos termos que a lei determinar”. Esta formulação normativa foi formalmente
revogada pela Emenda Constitucional nº 40/2003, mas mesmo quando estava em vigor não
adquiriu normatividade.
17
HESSE, A Força Normativa da Constituição […], p. 13-15, 20-21, 24-26 e 29-30.
18
HÄBERLE, Hermenêutica Constitucional […], p. 14 e 43; e MÜLLER, Métodos de Trabalho do Direito Constitucional […], p. 25-26, 41, 42 e 48.
19
MÜLLER, Métodos de Trabalho do Direito Constitucional […], p. 58, 59, 63, 64 e 67; e
HÄBERLE, Hermenêutica Constitucional […], p. 13-14, 23 e 42, inclusive nota 74.
20
MÜLLER, Métodos de Trabalho […], p. 22, 42, 53, 54, 56, 61, 67, 101-102, 107 e 111.
21
HÄBERLE, Hermenêutica Constitucional […], p. 30.
22
BARROSO, Curso de Direito Constitucional […], p. 123-124 e 125-126; MIRANDA, Manual de Direito Constitucional, Tomo II, […], p. 132-140; CANOTILHO, Direito Constitucional
[…], 4ª ed. […], p. 1192-1193.
23
SARMENTO e SOUZA NETO, Direito Constitucional […], p. 312.
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nais, pois o povo nunca perde o direito de estabelecer e modificar a Constituição’24-25.
Também neste sentido, Pereira Coutinho sustenta que ‘a Constituição não é um texto
estático, mas uma prática dinâmica, que está em transformação ditada também por
valores morais’26. Dentre os argumentos para aceitar essa ordem praeter constitucionem, destaca-se: (i) as diretrizes postas pela geração que elaborou a Constituição
não podem ser eternamente condicionantes para as gerações futuras27; (ii) o titular
do poder constituinte é o povo, que sempre, e sem quaisquer condições, tem o direito de elaborar e reformar a Constituição28; e (iii) o Estado não é o único produtor do
Direito29.
O fato é que não há como negar inequívocos casos de modificações normativas
e desuetudo. Por isso, impossível não reconhecer a ocorrência de mutações constitucionais, que se consolidam por aceitação social e jurídica do novo sentido da norma30-31. O reconhecimento da existência de mutações constitucionais permite adaptar
a Constituição às alterações de circunstâncias sem a necessidade de recorrer às dificuldades das emendas constitucionais32 ou de passar pelos traumas do rompimento
da ordem jurídica, pois a Constituição jurídica costuma sucumbir no confronto com as
forças da realidade fática33.
Entretanto, as mutações constitucionais não podem ser invocadas para manipular a Constituição às preferências do intérprete/aplicador, para simplesmente descumprir uma norma que não se está de acordo, ou para criar uma norma que não se
possa extrair do texto constitucional. A utilização de mutações constitucionais sem
critérios pode conduzir a abusos, insegurança jurídica ou até endossar soluções totalitárias. Por isso, não sendo possível negar que existem, é necessário estabelecer
critérios e limites para as mutações constitucionais.
24
OTERO, Direito Constitucional […], Vol. I […], p. 173-178, 180-182 e 207-209; e Vol. II,
[…], p. 132-143.
25
No mesmo sentido, Luís Roberto Barroso assevera que “existe uma terceira modalidade de poder constituinte: o que se exerce em caráter permanente, por mecanismos informais, não expressamente previstos na Constituição” (BARROSO, Curso de Direito Constitucional Contemporâneo […], p. 162).
26
COUTINHO, A Autoridade Moral da Constituição […], p. 412.
27
Otero e Barroso destacam esse argumento, lembrando que a Constituição francesa
de 1793 dispunha, no artigo 28, que “nenhuma geração pode sujeitar as gerações futuras às
suas leis” (OTERO, Direito Constitucional […], Vol. I […], p. 176 e 201-202; e Vol. II […], p. 132134; BARROSO, Curso Direito Constitucional […], p.157).
28
OTERO, Direito Constitucional […], vol. II […], p. 132-134.
29
OTERO, Direito Constitucional […], vol. II, p. 135-136.
30
MORAIS, As mutações constitucionais […], p. 64; BARROSO, Curso de Direito Constitucional Contemporâneo […], p. 158; SARMENTO e SOUZA NETO, Direito Constitucional […],
p. 304, 314 e 315.
31
Como afirmado por Daniel Sarmento: “O costume contribui para a abertura do sistema jurídico, intensificando a sua conexão com a realidade subjacente um dos principais
instrumentos por meio dos quais se opera uma mutação constitucional” (SARMENTO, As
Lacunas Constitucionais […], p. 38 e 39).
32
BARROSO, Curso de Direito Constitucional Contemporâneo […], p. 162.
33
OTERO, Direito Constitucional […], Vol. II, […], p. 138; BONAVIDES, Curso de Direito
Constitucional […], p. 96.
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4 OS PROBLEMAS DAS MUTAÇÕES CONSTITUCIONAIS: NECESSIDADE DE CRITÉRIOS E
LIMITES

A primeira questão é indicar quem detém a prerrogativa de detectar as mutações constitucionais. Seria o povo, de uma maneira difusa? O Poder Legislativo? Os
Tribunais? Outros órgãos públicos? Os juristas e jurisconsultos?
É certo que, ‘para ter legitimidade e ser reconhecida, a mutação constitucional
deve corresponder a uma demanda social efetiva’34. Então, a tendência é sustentar
ser do povo a prerrogativa de detectar a mutação. Como salientado, Paulo Otero argumenta que o poder constituinte pertence ao povo, que o exerce sempre e sem
limitações35. Na mesma senda, Pereira Coutinho defende o exercício do poder constituinte popular de maneira difusa36. E Häberle propõe que, diagnosticada uma interpretação popular, “a Corte Constitucional haverá de interpretar a Constituição em
correspondência com a sua atualização Pública” 37.
Porém, essas posições não respondem quem sentencia a concepção social ou
a modificação de uma convicção popular que impõem a mutação constitucional.
Como é impossível a reunião de todo o povo, não se sabe quem seria o intérprete
da compreensão popular. Nas sociedades multiculturais e complexas da atualidade,
com pluralidade de crenças e rápidas alterações de convicção, isso é especialmente
difícil, pois sempre haverá opiniões divergentes38. Essa posição (de titularidade popular difusa da detecção da mutação) também pode conduzir a desigualdade. É que a
generalidade da lei abstrata e prévia pode ser corroída por uma aplicação incerta e tópica, uma vez que a compreensão de cada intérprete/decisor sobre eventual mutação
minimiza a mesma solução a casos equivalentes39. Outrossim, implica em problemas
democráticos, pois a opinião de cada intérprete/decisor se sobrepõe às opções dos
representantes do povo. A concepção de interpretação plural, que aparentemente se
mostra democrática, leva ao resultado oposto, até porque, como preconiza Lassalle,
a normatividade não está necessariamente vinculada a um consenso social, mas aos
“fatores reais de poder”, que nem sempre representam a maioria popular ou a consciência social40 – foi o que ocorreu, por exemplo, com a falta de normatividade do
34
BARROSO, Curso de Direito Constitucional Contemporâneo […], p. 160-161.
35
OTERO, Direito Constitucional […], Vol. I, p. 173-178, 182-185 e 201-202; e Vol. II, p.
132-137 e 140-141.
36
COUTINHO, A Autoridade Moral da Constituição […], p. 397-398.
37
HÄBERLE, Hermenêutica Constitucional […], p. 41.
38
NEVES, Entre Têmis e Leviatã […], p. 156; NEVES, A Constituição Simbólica […], p. 90;
SCHIRMER, Entre Hermes e Salomão […], p. 67-69 e nota 321.
39
A igualdade, com a aplicação uniforme da lei, implicando a mesma solução para
casos iguais, é uma das principais referências da ideia de justiça. Neste sentido: FERRAZ JÚNIOR, Introdução […], p. 34; LUHMANN, O Direito da Sociedade […], p. 24, 148-149, 350-352
e 362; RADBRUCH, Filosofia do Direito […], p. 88.
40
LASSALLE, A Essência da Constituição […], p. 18, 19, 46 e 49. Este autor não identifica
os “fatores reais de poder” com o povo, mas com certas parcelas, como o soberano, a aristocracia, a alta e a baixa burguesia, os banqueiros e, em certas situações a classe operária.
Depende de quem, em algum momento, tem possibilidade de impor seus pontos de vista
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artigo 192, § 3º, da Constituição Federal na sua redação original, pois certamente não
foi o povo que rejeitou a limitação dos juros em 12%. Ademais, ser o povo o titular
do poder constituinte é questão de legitimidade política geral, não de legitimidade
sistêmica. Esta é reconhecida pelo próprio sistema, é decorrência normativa. Assim,
se apresenta por manifestações jurídicas, como decisões judiciais, edição legislativa,
atos da Administração Pública ou de outros órgãos previstos na Constituição. A manifestação direta do povo, fora dos parâmetros estabelecidos na Lei Maior, inobstante
ter legitimidade política geral, pode não ter legitimidade sistêmica. Salvo questões
fixadas normativamente, como plebiscito, a legitimidade política geral está associada
ao rompimento da ordem jurídica. É uma afirmação de força, que para ser eficaz depende dos fatores reais de poder41. No caso das mutações constitucionais interessa
a legitimidade sistêmica. É que, apesar de não se tratar de modificações pelos meios
formais, têm de ocorrer em situações de normalidade jurídica, pois é uma alteração
pontual que ocorre no sistema jurídico posto.
Para invocar uma legitimidade sistêmica a mutação constitucional precisa se reconduzir a um argumento do próprio sistema. Não se trata de afirmar que o povo não
seja partícipe do processo de interpretação constitucional, tampouco de aduzir que
uma mutação constitucional não possa partir de uma nova concepção popular. Antes,
trata-se de asseverar que, embora a participação popular seja importante, ela não
pode, automática e exclusivamente, proclamar uma alteração da Constituição.
Afastada a tese do reconhecimento da mutação constitucional ser atribuído ao
povo de maneira difusa, mas sendo o este o titular do poder constituinte, e como a dificuldade é a detecção da opinião popular, a tendência seria atribuir ao Poder Legislativo a prerrogativa de diagnosticar a mutação constitucional, pois dentre os órgãos do
Estado é o mais próximo do povo. Todavia, esta opção importa em contradição. Com
efeito, pois se o Legislativo tem, formalmente, a função de emendar a Constituição e
as mutações constitucionais são uma mudança informal das normas constitucionais
– portanto uma reação à ordem jurídica formal – é contraditório conferir a verificação da mutação constitucional justamente ao órgão que teve sua atribuição falha ou
contestada. Ademais, se o Parlamento tem a função de produzir leis, normas gerais
e abstratas em nível imediatamente infraconstitucional, sua manifestação à margem
dos trâmites e quóruns exigidos para as emendas constitucionais, implica em solapar
a supremacia das normas constitucionais.
Na sequência, seria intuitivo indicar o Poder Judiciário como competente para
declarar a mutação, pois é o órgão estatal responsável pela aplicação do Direito aos
casos concretos e controversos. Entretanto, apesar de em alguns Estados receber
competência para o controle de constitucionalidade, não há razão para supor que
suas decisões possam melhor representar a vontade popular do que a manifestação
dos constituintes42. Como leciona Blanco de Morais, ‘o Poder Judiciário não pode ser
uma câmara de revisão da Constituição, de modo a conferir-lhe possibilidade de sentenciar mudanças constitucionais provindas da sociedade, inclusive contra o texto da

(LASSALLE, A Essência da Constituição […], (p. 11-19, 23-25, 33-35 e 49).
41
LASSALLE, A Essência da Constituição […], p. 18, 19, 46 e 49.
42
A respeito: WALDRON, The Core of the Case […], p. 1346 e 1353.
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Constituição escrita’43. Ademais, os órgãos judiciais são singulares ou têm composições reduzidas. Então, o Poder Judiciário não pode ser o detentor exclusivo da prerrogativa de reconhecer e decretar mutações constitucionais.
Antes de imaginar outro órgão estatal com competência exclusiva para detectar
mutações constitucionais, lembre-se que ‘nenhum dos poderes pode ser convertido
em senhor da Constituição, titular de um poder constituinte permanente’ 44.
Proclamar os juristas e jurisconsultos como oráculos das tendências populares
também não parece acertado. Além de indicar tendência oligárquica, não se apresenta como uma solução objetiva. Primeiro, porque falta uma baliza definida para apontar quem seriam os jurisconsultos com tal prerrogativa. Segundo, porque as opiniões
doutrinárias são múltiplas, por vezes contraditórias, ainda que concepções opostas se
revelem consistentes.
Além das questões relacionadas à legitimidade subjetiva, a identificação das mutações constitucionais tem outros desafios, como evitar possíveis soluções totalitárias
e desproteção dos direitos contramajoritários. É que, como afirma Blanco de Morais,
“em certos sistemas totalitários, as massas aprovam por vezes entusiasticamente a
inversão dos mais fundamentais de todos os valores éticos e sociais”45. A flexibilização da norma constitucional, em face do acolhimento de uma suposta consciência
social, permite a manipulação da concepção popular pelos fatores reais de poder e/
ou por líderes messiânicos. Descrevendo a crucificação de Jesus Cristo, Zagrebelsky
narra que, mesmo diante das objeções de Pilatos, quando este perguntava “que mal
ele fez a vós?”, o povo, conduzido pelo Sinédrio, clamava a crucificação de Cristo e soltura de Barrabás46. Esse exemplo, a par de outros, mostra como as convicções sociais
podem ser direcionadas pelos fatores reais de poder e como os direitos contramajoritários ficam desprotegidos quando sua garantia é entregue exclusivamente à consciência social. As “maiorias cegas e irresponsáveis”47 são capazes de apoiar violações
democráticas e o aniquilamento de direitos contramajoritários. Sendo assim, não se
deve abdicar da segurança conferida pelo Direito positivo, pois, ainda que normas jurídicas não sejam garantia contra as forças políticas e sociais, é nos momentos críticos
que podem ser instrumentos de resistência, uma vez que “a constitucionalização retira certas decisões fundamentais do âmbito de disposição das maiorias eventuais”48.
Ademais, não se pode abdicar da expectativa conformadora do Direito, pois,
como afirma Hesse, a Constituição também deve buscar a superação de resistências49

43
MORAIS, Curso de Direito Constitucional […], Tomo. I […], p. 175, nota 283 na p. 181,
182 e 193.
44
SARMENTO e SOUZA NETO, Direito Constitucional […], p. 306.
45
MORAIS, Curso de Direito Constitucional […], Tomo I […], p. 174.
46
ZAGREBELSKY, A crucificação e a democracia […].
47
Habermas sustenta a necessidade de uma jurisdição apoiada num controle de justiça material que seja capaz de enfrentar ‘maiorias irresponsáveis e cegas, sendo indiferente
em que estaria ancorada esta justiça material’ (HABERMAS, Direito e Moral […], p. 46-47). O
problema é que a depender do critério de justiça material pode-se chegar às mesmas consequências de agressão à democracia e desproteção dos direitos contramajoritários.
48
BARROSO, Curso de Direito Constitucional Contemporâneo […], p. 157.
49
HESSE, A Força Normativa da Constituição […], p. 11 e 19.

MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume I

195

e, ainda que tradições sejam arraigadas, os costumes podem ceder a normas jurídicas50.
5 COMUNICAÇÕES E MODIFICAÇÕES SISTÊMICAS: UMA PROPOSTA PARA DETECÇÃO
DAS MUTAÇÕES CONSTITUCIONAIS

Sendo inegável a influência das forças sociais sobre as normas constitucionais,
e não sendo possível abdicar a normatividade da Constituição e sua potencialidade conformadora, a questão é de equilíbrio entre as forças da realidade social e a
normatividade constitucional51. A proposta que se formula para detectar e controlar
mutações constitucionais é aplicar parte da concepção de Niklas Luhmann sobre as
comunicações e evoluções dos sistemas sociais52.
O ponto de partida é entender o sistema jurídico como um subsistema inserido
no sistema social53, até porque, como já ressaltado, não há Direito fora da sociedade54. Para tanto, mister se faz enfatizar a distinção sistema/ambiente. O ambiente é
o exterior ao sistema, o que está além de suas fronteiras, mas onde o sistema está
inserido, numa relação de continência. A diferença sistema/ambiente é imprescindível para entender as relações sistêmicas, pois preserva a identidade e autonomia de
cada sistema. Sem a distinção e a delimitação sistema/ambiente não seria possível
distinguir autorreferência de heterorreferência – informação interna de informação
externa55. Estas ideias são importantes também para não permitir que qualquer influência vinda da sociedade ou de outro subsistema social implique em modificação
do sistema jurídico numa mera relação de causa e efeito. Ergue-se um obstáculo para
as mutações constitucionais – e para a tese de vigência de uma Constituição real e

50
Exemplo são as condutas relacionadas ao meio ambiente, pois, neste caso, as mudanças de comportamentos e costumes decorreram fundamentalmente da legislação.
51
MORAIS, As mutações constitucionais […], p. 83; SARMENTO e SOUZA NETO, Direito
Constitucional […], p. 305; BARROSO, Curso de Direito Constitucional Contemporâneo […], p.
162; COUTINHO, A Autoridade Moral da Constituição […], p. 377 e 392.
52
Um breve esclarecimento metodológico é necessário. Luhmann ergue sua Teoria dos
Sistemas partindo de uma concepção de construtivismo operativo – junção do construtivismo radical e da teoria das comunicações –, que rejeita a distinção sujeito/objeto (LUHMANN,
O Direito da Sociedade […], p. 56; GONÇALVES e VILLAS BÔAS FILHO), Teoria dos Sistemas Sociais […], p. 34 e 39). Ainda que não se abrace esta linha de pensamento, entende-se possível
aplicar algumas ideias que Luhmann propõe na sua Teoria dos Sistemas, sem abrir mão de
um entendimento positivista normativo. Uma exposição mais detalhada foge ao propósito
deste estudo.
53
LUHMANN, O Direito da Sociedade […], p. 22, 30, 44-45, 73 e 74; NEVES, A Constituição Simbólica […], p. 90.
54
LUHMANN, O Direito da Sociedade […], p. 80-81; BARROSO, Curso Direito Constitucional […], p. 224; MIRANDA, Manual de Direito […], Tomo I, […], p. 119; HESSE, A Força
Normativa […], p. 14.
55
A respeito: LUHMANN, O Direito da Sociedade […], p. 19, 30-32 e 34; GONÇALVES
e VILLAS BÔAS FILHO, Teoria dos Sistemas […], p. 30, 43-45, 55-56, 57, 63, 68, 71, 81, 102,
103, 104-105, 111-112 e 134-135. Apesar das divergências, neste ponto Habermas parece
concordar com Luhmann, pois aduz que: “a autonomia do sistema jurídico depende da sua
capacidade de se auto dirigir reflexivamente e de se demarcar, tanto contra a política, como
da moral” (HABERMAS, Direito e Moral […], p. 73).
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não oficial, provinda de um poder constituinte informal56, pois esta tese aceita modificações decorrentes de influências sociais como simples consequência causal.
Apesar de distintos, com identidades próprias e devidamente delimitados pelas
fronteiras sistema/ambiente, o sistema social e os subsistemas situados em seu interior, como o jurídico, o político, o econômico etc., não são isolados, não são incomunicáveis. Ao revés, mantém comunicações57 e, como consignado no item 2, influenciam-se reciprocamente.
O controle das informações vindas do exterior, para prevenir que qualquer comunicação externa cause uma modificação no interior do sistema, é desempenhado pelo mecanismo abertura cognitiva e fechamento operacional. Esta engrenagem
possibilita que o sistema “se abra” para receber informações do exterior – análise
heterorreferencial –, e, em seguida, “se feche” para processar as mensagens internamente, segundo seus próprios parâmetros58. A avaliação interna – autorreferencial –,
vai permitir um “mecanismo de reconhecimento”59 para a informação heterorreferencial. Através desta verificação interna, o sistema aceitará ou rejeitará as transformações pedidas pela comunicação vinda do exterior.
Transportando estas noções para o caso em estudo, pode-se afirmar que, através da abertura cognitiva, o sistema jurídico recebe do sistema social, ou de outros
subsistemas sociais, mensagens com pretensão modificativa de normas constitucionais e, em seguida, após o fechamento operacional, processa internamente tais informações, segundo os seus próprios elementos. Com isso, o sistema jurídico não fica
isolado, hermético em formalidades internas, mas também não fica condicionado por
outros sistemas. A pretensão de modificação de norma constitucional captada fora do
sistema jurídico será considerada por este, mas não implicará diretamente em mutação constitucional. Para que isso aconteça, o sistema jurídico, segundo seus próprios
elementos, deverá de reconhecer e aceitar a mutação constitucional, que terá de se
acomodar no interior sistema jurídico, respeitando seus pressupostos.
Com essa engrenagem é possível obter a “legitimidade sistêmica” mencionada
no item 4. Com efeito, pois para ser reconhecida pelo sistema jurídico a mutação
constitucional precisa estar sustentada em um argumento de autoridade sistêmica,
isto é, ‘a força para impor a mudança deve ser reconduzida ao nível normativo’60.
56
Sobre a tese de existência de um poder constituinte informal, que vigora com mais
força do que o poder constituinte e, assim, ao lado da Constituição oficial estabelece uma
Constituição real, não oficial: (OTERO, Direito Constitucional […], vol. I […], p. 173-178, 180182 e 207-209; bem como vol. II, p. 135-143).
57
LUHMANN O Direito da Sociedade […], p. 57-58 e 322-324; GONÇALVES e VILLAS
BÔAS FILHO, Teoria dos Sistemas Sociais […], p. 57, 63, 68, 108, 111-112 e 136; NEVES, Entre
Têmis e Leviatã […], p. 63.
58
LUHMANN, O Direito da Sociedade […], p. 31, 58, 67, 351-352 e 589; GONÇALVES e
VILLAS BÔAS FILHO, Teoria dos Sistemas Sociais […], p. 39, 43, 62-63, 108 e 109-110; NEVES,
Entre Têmis e Leviatã […], p. 3, 61, 63 e 67.
59
A ideia de “mecanismo de reconhecimento” é salientada por Pereira Coutinho: COUTINHO, A Autoridade Moral da Constituição […], p. 403.
60
FERRAZ JÚNIOR, Teoria da Norma […], p. 177. Nesta recondução ao nível normativo
estaria, para Tércio Sampaio Ferraz Júnior, a ‘diferença entre o discurso normativo legítimo
e o bando de ladrões’. Transplantando esta ideia, pode-se dizer a distinção entre a mudança
com legitimidade sistêmica e rompimento da ordem jurídica que se reporta a uma legitimi-
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Estabelecido o controle das comunicações heterroreferenciais, submetendo-as
à análise autorreferencial, remanesce a necessidade de encontrar um critério para
detecção das mutações constitucionais. Para tanto, com adaptações, socorre-se das
fases de evolução das espécies explicadas por Charles Darwin, e adotadas por Niklas
Luhmann na comunicação sistêmica: variação, seleção e reestabilização61.
Toma-se variação como comunicação desviante do esperado pelo sistema; seleção como uma avaliação da variação, para aceitar o ingresso da informação divergente
no sistema e, então, examiná-la de maneira autorreferencial; e reestabilização como a
incorporação da mensagem desviante como uma nova expectativa do sistema, o que
acontece quando a informação externa, após passar pela verificação autorreferencial,
consegue acomodar-se no interior do sistema62. Entende-se que a variação ocorre
fora do sistema, é percebida na análise heterorreferencial. A seleção acontece na admissão da variação para ser examinada no interior do sistema. É a porta de entrada
para a avaliação autorreferencial, pela qual passam apenas as variações selecionadas,
as que apresentam uma frequência considerável, certa aceitação e a pretensão de
alterar o sistema. A reestabilização realiza-se depois do fechamento operacional, no
interior do sistema. No processo interno a informação dissonante selecionada pode
ser rejeitada, não conseguindo impor-se como nova expectativa do sistema; pode ser
aceita e incorporar-se ao sistema como uma nova expectativa, agora convergente;
e pode ser aceita com modificações impostas pelos elementos internos do sistema.
Quando completadas as três etapas ocorre uma mutação do sistema, a “conversão do
improvável em provável”63.
Transplantando os parâmetros acima fixados para o problema que se está investigando, pode-se chegar às conclusões a seguir expostas.
(i) Quando uma norma constitucional passa a ser contestada por parte da sociedade; quando a interpretação conferida a uma norma constitucional é afrontada
por um segmento social; ou quando a interpretação é modificada, seja ampliando seu
campo de incidência ou adaptando-a às alterações de circunstâncias, pode-se dizer
que está ocorrendo uma “comunicação desviante”, que se observa uma variação.
(ii) Caso a conduta diferente da expectativa da norma constitucional não seja rejeitada, permitindo-se sua repetição, havendo reiteração significativa e sendo aceita
por parcela da sociedade, a variação é selecionada. Será analisada pelos elementos
internos do sistema jurídico, como uma pretensão de mutação constitucional.
(iii) Na hipótese da conduta desviante da norma constitucional conseguir ultradade política geral e extrassistêmica, conforme visto no item 4.
61
Registra-se, neste ponto, que não se adota estas fases exatamente como preconiza
Niklas Luhmann. Este autor considera que ‘a variação atua nos elementos do sistema; a
seleção nas estruturas; e a estabilização na unidade do sistema’ (LUHMANN, O Direito da
Sociedade […], p. 323). Neste estudo não se faz tais distinções, até porque se tem um posicionamento diverso quanto aos elementos do sistema jurídico – a explicação destas concepções
fugiria aos limites deste artigo.
62
LUHMANN, O Direito da Sociedade […], p. 67, 320-323, 343-344, 350-352, 366 e
368-369; GONÇALVES e VILLAS BÔAS FILHO, Teoria dos Sistemas Sociais […], p. 34-40, 68, 72,
88-94, 96-97, 101-102, 112-113 e 133; NEVES, Entre Têmis e Leviatã […], p. 2 e 7.
63
Marcelo Neves salienta que “ocorre evolução, portanto, quando aquilo que é desviante passa a integrar a estrutura do respectivo sistema” (NEVES, Entre Têmis e Leviatã […],
p. 1).
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passar as avaliações internas do sistema jurídico, acomodando-se neste, terá ocorrido
a reestabilização, estará consolidada a mutação constitucional. Como será visto a seguir, a avaliação interna ao sistema jurídico, autorreferencial, levará em conta outras
normas, especialmente os princípios constitucionais, a jurisprudência, a doutrina, o
entendimento e a aplicação da norma pelos órgãos públicos etc.
É possível notar que, com a proposta ora formulada, o reconhecimento de uma
mutação constitucional não depende apenas da verificação de adesão da sociedade. A concepção social é somente uma das etapas que a conduta dissonante precisa
alcançar para caracterizar uma mutação constitucional. Na fase de reestabilização a
conduta desviante passará por uma avaliação autorreferencial, estritamente jurídica,
cujos parâmetros necessitam ser definidos.
6 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DA MUTAÇÃO NO INTERIOR DO SISTEMA JURÍDICO

Selecionada uma variação – no caso em estudo uma conduta desviante de norma constitucional, que se repete com certa frequência e alguma aceitação da sociedade –, resta a análise autorreferencial, a ser feita depois do fechamento operacional.
É o momento de verificar se o comportamento transgressor consegue ser aceito pelo
Direito, acomodar-se no sistema jurídico. Deve-se, então, perquirir os critérios que
vão guiar esta avaliação.
A primeira questão que se impõe é como compatibilizar as mudanças demandadas pela sociedade com a supremacia das normas constitucionais e com uma Constituição rígida. O mecanismo proposto no item 5, sem negar as realidades factuais
que pedem mutações constitucionais, permite considerar a supremacia das normas
constitucionais e a rigidez da Constituição. É que, na análise autorreferencial é possível exigir requisitos mais severos para acatar a mutação. Como a rigidez visa proteger
os valores mais caros à ordem constitucional, objetiva manter a identidade axiológica
da Constituição, que não pode ser desfigurada por uma alegação de modificação de
convicções sociais. Então, não é toda conduta contrária a uma norma constitucional
que implica em mutação constitucional.
Avulta-se a importância limitadora dos princípios constitucionais, em especial
dos fundamentais, estabelecidos no Título I da Constituição Federal; e dos sensíveis,
previstos no artigo 34, VII da Constituição da República. Tais princípios não podem
ser afrontados, sob pena de desintegração da Constituição. Por isso, e por exemplo,
no Brasil não têm potencial para caracterizar uma mutação constitucional condutas
ou costumes contrários ao regime democrático, à forma republicana de governo; à
separação de poderes, à dignidade da pessoa humana etc. Alguns destes princípios
estão expressos no artigo 60, § 4º da Constituição Federal, como cláusulas pétreas.
Tais princípios caracterizam o cerne da identidade axiológica da Constituição. A eliminação ou desfiguração deles não implica em mutação constitucional, mas em solapamento da Constituição.
Note-se que alguns desses princípios visam impedir tendências totalitárias e/ou
proteger direitos contramajoritários, inclusive em face de pressões populares. Assim,
para contornar os problemas de soluções totalitárias e/ou violações de direitos contramajoritários – referidos no item 4 – não se pode abdicar da normatividade desses
princípios, que constituem limite para as mutações constitucionais. Portanto, ainda
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que fatores reais de poder consigam impor transformações sociais que agridam estes
princípios não haverá reestabilização, pois a pretensa mutação não se acomoda no
interior do sistema jurídico.
Apesar dos princípios funcionarem como barreiras para as mutações constitucionais, paradoxalmente, concedem espaço para aquelas. Isso porque as ações
hipotéticas descritas nas suas previsões64 são altamente inespecíficas e podem ser
decompostas para além de simples variações de estilo. São condutas previstas na
forma de disjunções inclusivas, do tipo “quer essa, quer aquela”, razão pela qual
permitem aplicação de várias maneiras e em diversas situações. Essas propriedades
permitem aos princípios contemplar exceções implícitas sem falsear a assertiva genérica65-66, e, por isso, explica suas possibilidades de aplicação em graus e na maior
extensão possível67.
Essas características dos princípios lhes concedem amplitude interpretativa e,
assim, possibilitam uma abertura constitucional à realidade fática, recepcionando as
mudanças de convicções da sociedade68. Por isso, as mutações constitucionais podem
se desenvolver neste espaço, inclusive respondendo às alterações de circunstâncias.
A respeito, Luís Roberto Barroso observa que “a mutação está associada à plasticidade de que são dotadas inúmeras normas constitucionais”69.
Apesar destas aberturas interpretativas, também aqui existe uma baliza que não
pode ser transposta: são as possibilidades linguísticas do programa da norma, os limites do teor do texto constitucional. Friedrich Müller, apesar de enfatizar que a norma
não corresponde ao texto normativo e que somente é complementada no momento da concretização, destaca que o sentido literal da formulação normativa constitui
uma fronteira da concretização70. Konrad Hesse afirma que “o sentido da proposição
64
Ainda que de maneira breve, assenta-se que as normas jurídicas reguladoras são
formadas por três elementos: (i) antecedente (previsão); (ii) operador deôntico; e (iii) consequente (estatuição). O antecedente (previsão) é o componente descritivo, contém os destinatários, as condições subjetivas (ação hipotética) e as condições objetivas (situação hipotética, os estados de coisas em que a norma incide) para desencadear o consequente. O
operador deôntico é o possível efeito da norma, nas direções proibido, permitido ou obrigatório. O consequente é a estatuição do operador deôntico, que é definido no caso concreto
para uma das direções possíveis, é o efeito da norma na hipótese real. Sobre o tema: LOPES,
Legal Norms […], p. 4; LOPES, Implicações […], p. 108; DUARTE, An Experimental […], p. 42-46
65
Conquanto a diferença sintática entre regras e princípios seja temática importante
para a interpretação das normas constitucionais, sua abordagem mais detalhada superaria
os limites deste trabalho.
66
Sobre esta temática, abordando as propriedades dos princípios, assim como a diferença sintática entre regras e princípios: RAZ, Legal Principles […], p. 838-839; DUARTE, An
Experimental […], p. 54 e 57; LOPES, The Sintaxe […], p. 472 e 476-488; LOPES, Implicações
[…], p. 109-111, 116-119 e 123-124.
67
ALEXY, Princípios Formais […], p. 5.
68
Tem-se aqui, como citado por Sarmento e Souza Neto, o exemplo da alteração de
sentido do princípio da igualdade na Constituição dos Estados Unidos da América. Neste
caso, com a mesma formulação normativa, até atingir a atual interpretação, admitiu-se como
constitucional, inclusive como beneplácito da Suprema Corte, o regime escravagista (até o
Século XIX) e a segregação racial (até os anos 1960): SARMENTO e SOUZA NETO, Direito Constitucional […], p. 304-305.
69
BARROSO, Curso de Direito Constitucional Contemporâneo […], p. 168.
70
MÜLLER, Métodos de Trabalho do Direito Constitucional […], p. 28, 39, 54, 56, 61, 62,
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jurídica estabelece o limite da interpretação”71. Por sua vez, Canotilho aduz que ‘as
alterações da norma devem estar abrangidas no programa normativo, não sendo possível admitir modificações com ele incompatíveis, em contradição com a constitutio
scripta’72.
Outra questão importante para verificação autorreferencial do sistema jurídico
é de ordem subjetiva: quem pode decretar uma mutação constitucional? Neste ponto observa-se que, conquanto todos os destinatários das normas jurídicas possam
ser intérpretes da Constituição73, nem todas as interpretações têm a mesma força74.
Com efeito, se depois do fechamento operacional a conduta desviante selecionada
é avaliada internamente pelo sistema jurídico, segundo seus próprios elementos, tal
exame está vinculado a normas constitucionais que indicam órgãos ou pessoas, como
juízes, legisladores, Tribunais, órgãos públicos ou outros decisores públicos, para declarar, em conformidade com certos procedimentos, quais normas jurídicas são válidas e podem ser aplicadas75. Neste aspecto avulta-se a interpretação dos Tribunais,
especialmente as Cortes Constitucionais76.
Estes decisores públicos devem considerar o ordenamento jurídico; a ciência
jurídica; a maneira de aplicação da norma questionada pelos órgãos estatais; as eventuais tentativas de alterações formais da Constituição; a jurisprudência; e, principalmente, os entendimentos das Cortes Constitucionais77.
As decisões das Cortes Constitucionais ‘devem partir da norma positiva, posta
por um decisor democraticamente escolhido’78, até porque o controle de constitucionalidade é um dos pilares que sustenta a supremacia da Constituição. Porém, apesar
da jurisprudência destas cortes fixar um limite para as mutações constitucionais, não
é barreira intransponível, pois está sujeita a reversão79. Assim, ainda que não detenham exclusividade, os Tribunais Constitucionais, com suas decisões, constituem o
mais importante parâmetro para declarar as mutações. É que, a quebra definitiva
da resistência para decretar uma mutação ocorre no âmbito destas cortes, quando
se consegue alterar a interpretação de uma norma constitucional através de ‘uma
fundamentação coerente que demonstre a mudança de seu sentido’80. Em outras
palavras, os Tribunais Constitucionais têm possibilidade de detectar e enunciar uma

67-68, 75-76, 82-83, 101-102 e 111.
71
HESSE, A Força Normativa […], p. 23.
72
CANOTILHO, Direito Constitucional […], 4ª ed. […], p. 1192.
73
HÄBERLE, Hermenêutica Constitucional […], p. 36-40.
74
OTERO, Direito Constitucional […], Vol. I, […], p. 190.
75
LUHMANN, O Direito da Sociedade … p. 348-349.
76
OTERO, Direito Constitucional […], Vol. I, […], p. 190.
77
OTERO, Direito Constitucional […], Vol. I, […], p. 190.
78
MORAIS, As mutações constitucionais […], p. 82-83.
79
Sobre virada jurisprudencial, tem-se o exemplo lembrado por Daniel Sarmento e
Souza Neto, com a mudança de entendimento sobre a segregação racial, a partir do caso
Brown v. Board of Education (SARMENTO e SOUZA NETO, Direito Constitucional […], p. 304305).
80
MORAIS, As mutações constitucionais […], p. 83-84.

MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume I

201

mutação constitucional, mas tal prerrogativa não lhe é exclusiva. Com efeito, pois em
Direito Constitucional não existe uma autoridade definitiva, que sacramente e esgote
as possibilidades de interpretação normativa, ‘toda última palavra é provisória’81.
Dessarte, como observa Blanco de Morais, ‘a mutação constitucional é a aceitação pelas instituições políticas e jurisdicionais de uma prática que se desenvolveu à
margem dos processos formais de revisão constitucional, e a legitimação desta interpretação sedimenta-se nos Tribunais’82, especialmente, mas não com exclusividade,
nas Cortes Constitucionais.
7 CONCLUSÃO

O desejo de segurança jurídica não pode negar a realidade e congelar a interpretação das normas constitucionais. Por vezes a Constituição precisa vergar-se às
mudanças de convicções sociais para responder às alterações de circunstâncias sem
ruptura da ordem jurídica.
De outro lado, não é possível aceitar que normas constitucionais sejam despidas de força normativa. O texto constitucional não pode ser contornável por maiorias
circunstanciais, pois isso deixaria a Constituição exposta a manipulações de líderes
messiânicos que, através de habilidades retóricas, poderiam conduzir o povo a adotar
opções totalitárias e/ou ao aniquilamento dos direitos contramajoritários.
Deve-se, então, buscar uma solução que responda às alterações de circunstância, mas sem abdicar da segurança jurídica e da igualdade proporcionas pelo Direito
positivo. Não sendo possível negar as transformações sociais, que impõem modificações de normas constitucionais, se faz necessário estabelecer critérios e limites para
aceitar as mutações. O primeiro é definir parâmetros para identificar as mudanças de
concepções sociais que podem implicar em mutação constitucional. O segundo é preservar a identidade e autonomia do sistema jurídico, especialmente considerando as
funções de regulação do poder político e os fundamentos axiológicos da Constituição.
O terceiro é o estabelecimento de critérios estritamente jurídicos para reconhecer as
mutações constitucionais.
Com o desiderato de cumprir estes parâmetros propõe-se a avaliação procedimental exposta no item 5, que se alicerça em parcelas da Teoria dos Sistemas de
Niklas Luhmann, com algumas adaptações.
Aceita-se a existência de influências recíprocas entre o sistema jurídico, seu
ambiente e outros subsistemas sociais. Estas relações devem ser controladas pela
engrenagem abertura cognitiva e fechamento operacional, o que permite manter a
diferença entre os sistemas, preservando a identidade e a autonomia dos sistemas
que se comunicam.
Com o objetivo de detectar a demanda social por uma mutação constitucional
e verificar se tal modificação é aceita pelo sistema jurídico socorre-se das fases da
evolução das espécies propostas Charles Darwin: variação, seleção e reestabilização.
A detecção da mutação constitucional inicia-se na constatação de condutas di-
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vergentes com a norma constitucional. Esta constatação é realizada na análise heterorreferencial, que é possibilitada pela abertura cognitiva. Ocorre fora do sistema jurídico. As condutas desviantes das normas constitucionais caracterizam uma variação.
O momento seguinte é verificar se a variação não é rejeitada, se é repetida com
alguma constância, e se, de alguma maneira, é tolerada por uma parte da sociedade
e/ou pelas instâncias formais de poder. Se for assim essa variação tem potencialidade
para caracterizar uma mutação constitucional. Este exame é a seleção, que permite
ingressar para análise autorreferencial apenas as variações com potencial para configurar uma mutação.
Por fim a análise autorreferencial, feita após o fechamento operacional. Ocorre
no interior sistema jurídico. Nesta fase, a possível mutação constitucional é submetida
a critérios estritamente jurídicos. A pretensa mutação será confrontada com os princípios que definem a identidade axiológica da Constituição e com as possibilidades
semânticas do texto constitucional. Estas verificações são realizadas por instituições
políticas e jurídicas, levando em conta o entendimento científico; a aplicação cotidiana da norma constitucional pelos entes estatais; as tentativas de alteração formal da
norma questionada; a jurisprudência; e, principalmente, as decisões da Corte Constitucional. Caso a pretensão modificativa ultrapasse esta etapa ocorre a reestabilização,
ou seja, a estabilidade da variação selecionada no interior do sistema, que no caso em
estudo significa a aceitação da mutação constitucional.
Nesta terceira fase da avaliação, na análise autorreferencial, para a constatação
segura da mutação constitucional, devem ser estabelecidos os critérios jurídicos de
verificação.
O primeiro é que as mutações constitucionais devem estar circunscritas às balizas que concedem aberturas constitucionais, na “tensão […] entre a rigidez da Constituição e a plasticidade de suas normas”83. Este equilíbrio é obtido na interpretação
das normas com textura mais aberta, que permitem uma interpretação mais flexível84. Tais normas são frequentes em textos constitucionais85.
O segundo é preservar a identidade axiológica da Constituição. Toda Constituição contém um plexo de valores que guia a ordem jurídica, os quais são expressados
pelos princípios constitucionais, especialmente os fundamentais e os sensíveis, sobre
os quais é edificado o sistema jurídico. Por isso, ao tempo em que os princípios facilitam as mutações constitucionais também estabelecem um limite86. A distorção da
identidade axiológica da Constituição não permite reestabilização. Caso ocorra não é
mutação constitucional, mas rompimento da ordem jurídica. Os princípios fundantes
83
BARROSO, Curso de Direito Constitucional Contemporâneo […], p. 162.
84
Por isso, Luís Roberto Barroso assevera que a “mutação está associada à plasticidade
de que são dotadas inúmeras normas constitucionais.” (BARROSO, Curso de Direito Constitucional Contemporâneo […], p. 157).
85
Sobre a existência frequente de normas com textura mais aberta nas Constituições:
OTERO, Direito Constitucional […], vol. I […], p. 173 e 191, e vol. II, p. 130; CANOTILHO, Direito
Constitucional […], 7ª ed, […], p. 1150; e MORAIS, Curso de Direito Constitucional […], Tomo
I […], p. 178.
86
Como diz Luís Roberto Barroso: “[…] a mesma linguagem que confere abertura ao
intérprete há de figurar como limite máximo de sua atividade criadora” (BARROSO, Interpretação e Aplicação […], p. 129).

MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume I

203

da ordem constitucional não podem ser solapados87. No Brasil estes princípios impedem soluções totalitárias e/ou aniquilamento dos direitos contramajoritários, pois a
democracia e o respeito pelos direitos fundamentais, inclusive das minorias, são expressados por princípios basilares da Constituição.
O terceiro critério jurídico é respeitar as possibilidades semânticas do texto
constitucional88. A mutação não pode ir além das fronteiras significativas da formulação normativa, não pode distorcer as expressões linguísticas. Isso ‘negaria a força
normativa da Constituição e sua rigidez, deixando-a dependente dos fatores reais de
poder’89.
As novas interpretações, desde que não desvirtuem a identidade axiológica da
Constituição e sejam cabíveis nas possibilidades linguísticas do texto constitucional,
conferem espaço para reconhecimento das mutações constitucionais. Então pode-se
dizer que a conduta desviante, reiterada e tolerada por parcela da sociedade (variação
selecionada), consegue acomodar-se no interior do sistema jurídico. Esta acomodação importa em reestabilização e, assim, estará reconhecida a mutação constitucional
com legitimidade sistêmica.
Enfim, através das aberturas concedidas pela Constituição é possível absorver
alterações de circunstâncias sem necessidade de mudanças formais do texto constitucional ou rompimento da ordem jurídica. Neste sentido, e em sintonia com os dois
primeiros parâmetros alinhavados acima, Marcelo Neves convoca a engrenagem de
abertura cognitiva e fechamento operacional do sistema como forma de permear as
normas jurídicas com os influxos da realidade e suas modificações, mas sem sacrifício
de regras e princípios contidos no Direito positivo. Assim, o Direito positivo consegue
se adaptar às exigências externas, mas sem diluir-se no ambiente90.
Pensa-se que com a proposta aqui exposta é possível obter o mecanismo de
reconhecimento pedido por Pereira Coutinho91; a reserva de consistência preconizada por Häberle92; e a legitimidade sistêmica para mutações constitucionais. Então,
permite-se que a Constituição capte os anseios das forças sociais e se adapte às alterações de circunstâncias sem ser absorvida pelo sistema social no qual está inserida.
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RESUMO

O trabalho proclama a necessidade de atuação resolutiva do Ministério Público
na defesa dos direitos e transformação da sociedade, ante a ineficiência do Poder
Judiciário em resolver os litígios de forma célere e tempestiva, identificando-se inúmeros obstáculos que hodiernamente se colocam à frente da efetivação do acesso à
justiça por meio da jurisdição. Nesse contexto, desagua-se sobre a atual concepção de
acesso à justiça à luz do texto constitucional, que deve ser concebida de forma ampla
como acesso à ordem jurídica justa e não como acesso formal ao órgão jurisdicional,
albergando outros métodos de solução dos conflitos. Dispondo sobre o Ministério
Público com atuação demandista e o resolutivo, lança-se a ideia de enaltecimento da
instituição como responsável pela defesa da sociedade, responsabilizando-o de que
a defesa dos direitos cuja guarda lhe foi conferida pela Constituição Federal deve ser
realizada pelos meios extrajudiciais, evitando-se, sempre que possível, a via judicial.
PALAVRAS-CHAVE: Acesso à Justiça. Ordem Jurídica Justa. Ministério Público.

Meios Extrajudiciais. Resolutividade.
1 INTRODUÇÃO

Quando se pensa na proteção jurídica dos direitos, pensa-se de antemão na
tutela pelo meio tradicional de processo gerido pelo órgão jurisdicional estatal, contudo, com os entraves de todas as ordens postos à efetividade da solução adjudicada
estatal, que se tornou morosa e burocrática, contribuindo para o aumento da sensação de injustiça e de descontentamento no meio social, passa-se a questionar o real
significado do princípio constitucional de acesso à justiça.
Com a evolução da sociedade, a atividade jurisdicional como instrumento de pacificação social se tornou lenta e ineficaz por diversos fatores: explosão da litigiosidade, complexidade das causas, normas processuais ultrapassadas, ausência de condições materiais e humanas de trabalho, infinitos institutos e instâncias que permitem

208

a reapreciação da causa, fatos que vieram a contribuir para sensação de injustiça ou
descontentamento no meio social.
Vivencia-se um momento em que as demandas judiciais avolumam-se e avolumam-se, tornando a função jurídica estatal cada vez mais inoperante e ineficiente.
Já se disse com sabedoria que uma justiça tardia equivale a injustiça.
Neste cenário de apatia e frustração judicial, a concepção de que o acesso à justiça deve ser visto de maneira ampla a albergar outros métodos de solução de conflitos de interesses aparece como um alento, somado ao entendimento de que o acesso
à justiça significa, em verdade, acesso à ordem jurídica justa e não apenas o direito de
acesso ao Poder Judiciário.
Os meios alternativos de solução de conflitos ou equivalentes jurisdicionais elevam-se, assim, como meios de resolução eficazes e paralelos ao modelo estatal, numa
modalidade de jurisdição compartilhada.
O Ministério Público, instituição que teve seu leque de atribuições amplamente
estendido no texto constitucional de 1988, como grande defensor da sociedade, deve
valer-se dos meios extrajudiciais de solução de conflitos e participar ativamente na
efetivação do acesso à ordem jurídica justa, atuando de maneira resolutiva para evitar
o perecimento dos direitos e a contornar a demora judicial em solucionar as demandas que envolvam toda a coletividade.
Dispõe-se, assim, sobre dois modelos ministeriais, o Ministério Público demandista e o que atua com postura resolutiva, lançando-se a ideia de enaltecimento deste
último como agente de transformação social, responsabilizando-o de que a defesa
dos direitos cuja guarda lhe foram conferidos pela Constituição Federal deve ser realizada, com primazia e de forma cogente, pelos meios extrajudiciais mais céleres e
eficazes, na busca da construção de uma sociedade mais justa.
2 ACESSO À JUSTIÇA
2.1 ACESSO À JUSTIÇA À LUZ DO TEXTO CONSTITUCIONAL

Entre os valores fundamentais da democracia está o acesso à Justiça, que deve
ser efetivo e não apenas formal, acessível a todos, pressupondo uma estreita relação
entre a democracia e o valor justiça.
O direito sem preocupação com o acesso à justiça, não tem o inarredável compromisso com a realidade, sendo que falar-se em acesso à justiça é, sobretudo, refletir
sobre a noção da própria justiça.2
A expressão “acesso à Justiça” é reconhecidamente de difícil definição, como
pontuam Mauro Cappelletti e Bryant Garth, e serve para determinar duas finalidades
básicas do sistema jurídico: o sistema pelo qual as pessoas podem reivindicar seus
direitos e/ou resolver seus litígios sob os auspícios do Estado. Acentuam também que
o sistema deve ser acessível a todos e deve produzir resultados que sejam individual
e socialmente justos.3

1
Mestre em Ciências Jurídicas pela Unicesumar, Promotora de Justiça do Estado do
Paraná, Coordenadora da Central de Atendimento ao Cidadão de Maringá-PR.

2
RODRIGUES, Geisa de Assis. Ação civil pública e termo de ajustamento de conduta –
teoria e prática. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 28.
3
CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Trad. De Ellen Gracie Northfle-

MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume I

MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume I

209

Trata-se de verdadeiro direito fundamental, cláusula pétrea e princípio que norteia todo o ordenamento jurídico vigente, que exprime a essência do Estado Democrático de Direito e em respeito aos fundamentos da República, que não pode ser
subtraído da pessoa humana.
O comando constitucional inserto no art. 5º, XXXV (“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameça a direito”), aduz, com clareza solar, que não
se pode impedir que a pessoa vá deduzir sua pretensão no órgão jurisdicional estatal
competente para tanto, contudo, tal postulado não pode ser confundido com o acesso à justiça, como se acesso à justiça ocorresse de forma única e exclusiva através do
Poder Judiciário.
Na verdade, o direito fundamental de acesso à justiça deve ser lido de forma
extensiva, compreendendo-se como verdadeiro princípio que deve nortear toda a legislação vigente, revelando-se verdadeiro comando constitucional que deve ser observado em diversas óticas: seja na construção de suas normas pelo legislador; na
interpretação do direito pelos seus operadores; na aplicação direta aos casos concretos pelo Poder Judiciário; na adoção de outras formas de solução dos litígios; na
assistência judiciária gratuita aos que necessitam; na estruturação e organização de
órgãos destinados a promover a tutela coletiva dos direitos transindividuais, e; na
duração razoável do processo.
Ainda hoje o direito fundamental de acesso à justiça, infelizmente, não raras
vezes é confundido com o princípio da inafastabilidade da jurisdição ou princípio da
ação citado no art. 5o, inc. XXXV, ou seja, ao direito de peticionar ao Poder Judiciário a
proteção dos direitos garantidos pelo ordenamento jurídico. Aqui se lança uma crítica
aos que, ainda hoje, passados mais de seis lustros da Constituição Federal de 1988,
defendem que o Poder Judiciário detém exclusivamente a jurisdição e que somente
através dele e da prolação de uma sentença efetiva-se o postulado de acesso à justiça.
Marcelo Pedroso Goulart adverte que a questão do acesso à justiça é mais complexa, e que deve ser compreendido em seu duplo aspecto: como acesso às instituições que compõem o sistema de Administração da Justiça e o acesso à ordem jurídica
justa. De maneira singular explica:
Em primeiro lugar, é necessário estender o estudo do tema
para as demais instituições que integram o sistema de Administração da Justiça, em especial ao Ministério Público e à
Advocacia. As tendências político-jurídicas estão a indicar a
crescente perda da centralidade do Judiciário, no âmbito do
sistema de Administração de Justiça, com o aumento s atribuições e da atuação direta das outras instituições do sistema no cumprimento da tarefa de concretizar os direitos fundamentais e promover a justiça social. Inclui-se nessa pauta,
também, a verificação da conveniência e da necessidade de
criação de mecanismos alternativos de solução de litígios.

et. Porto Alegre: Fabris, 1988, p. 8.

210

MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume I

Em segundo lugar, é necessário aprofundar o sentido da expressão “acesso à Justiça”, que, à evidencia, não deve estar
limitada à ideia de livre trânsito nas instituições da Administração da Justiça.4
Kazuo Watanabe propõe uma releitura do direito de acesso à justiça, afirmando que o acesso à justiça deve ser visto como o acesso qualificado à “ordem jurídica
justa”, e que deve ser colocado à disposição dos cidadãos mecanismos alternativos
de solução dos litígios, em especial dos meios consensuais, isto é, da mediação e da
conciliação.5
O acesso à justiça, tal qual como é concebido na modernidade e interpretado
conforme os ditames constitucionais de acesso à ordem jurídica justa, determina que
os meios de acesso devem ser concebidos como instrumentos de efetivação e concretização dos direitos fundamentais do homem, ou seja, como o próprio resultado
prático na busca do bem da vida almejado pelas partes.
Considerando o acesso à justiça, em sentido amplo e contemporâneo, como
acesso à ordem jurídica justa, a sociedade entendeu a necessidade de adoção de
novos métodos de solução dos conflitos sociais, que decorre contemporaneamente
da crise de efetividade do processo judicial em razão da incapacidade, por diversos
motivos, do órgão estatal em solucionar as demandas em tempo desejável e razoável,
aliados a outros fatores e obstáculos que se colocam frente ao efetivo acesso e à concretização do direito.
Mister, contudo, destacar que o homem desconfia e possui restrições em valer-se de outros meios que não o processo judicial para resolução de suas pretensões.
É o reconhecimento pelos estudiosos do Direito de que o homem, mesmo tratando-se de construção biológica de extrema expressão positiva na natureza em razão
de sua elevada complexidade fisiológica, é o grande causador dos conflitos sociais que
se avolumam no órgão jurisdicional, caracterizando peculiar situação fundada no fato
de que o ser que anseia por tutela de suas pretensões é o mesmo ser causador dos
males aos quais se busca a aplicação do Direito para obtenção de uma solução justa.
No entanto, esse fato paradoxal quanto à existência social do homem não lhe
retira sua essência de benevolência, de busca do bem comum, da Justiça, mesmo em
momentos em que os conflitos gerados pelo convívio social tenham conduzido a humanidade a externar seus piores predicados.
A essa qualidade, essência positiva do homem, Aristóteles denominou bem humano, constituindo-se na tendência natural do homem pela busca e realização do
bem por meio de relações interpessoais e de sua realização pela alteridade.6
Nesta seara, passa-se a deferir ao homem a possibilidade de resolução de con4
GOULART, Marcelo Pedroso. Elementos para uma teoria geral do Ministério Público.
Belo Horizonte: Arraes, 2013, p. 25.
5
WATANABE, Kazuo. Parecer: Política pública do Poder Judiciário Nacional para tratamento adequado dos conflitos de interesses. Disponível em: <http://www.tjsp.jus.br/Institucional/SecaoDireitoPrivado/Doutrina/Doutrina.aspx?Id=1011>. Acesso em 03 jul. 2014
6
LAWRENCE, Gavin. O bem humano e a função humana. In: KRAUT, Richard (org.). Aristóteles: a ética a Nicômaco. Tradução de Alfredo Storck. Porto Alegre: Artmed, 2009, p. 42.
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flitos por métodos alternativos ao processo judicial para que o anseio de uma Justiça
efetiva seja concretizado sem a perpetuação de conflitos de interesses perante órgãos
estatais morosos, incapazes de solucionar a oposição do bem individual com o bem
coletivo, os quais devem ser harmonizados e compatibilizados.
Considerar que o primado da Justiça por meio do Direito somente se concretiza
consubstanciado na apresentação de sentença judicial proferida no tradicional processo judicial é renegar todos os anseios de construção de uma Justiça capaz de findar
com desigualdades e efetivar a dignidade humana com real observância ao princípio
fundamental da liberdade.7
A Justiça aqui, portanto, assume a dimensão de uma Justiça plena que cada cidadão e o Estado deveriam promover para o bem de todos e não apenas uma Justiça
distribuída pelo Estado por meio do Poder Judiciário, com maior preocupação quanto
a sua forma do que quanto ao conteúdo de suas decisões.
De tudo que foi colacionado, tendo em mente que o primado do acesso à justiça
somente se verifica com o acesso à ordem jurídica justa, que deve ser efetiva e tempestiva, somado aos obstáculos que serão lançados a atual situação jurídica estatal,
tem-se aceitável e adequado aos anseios da sociedade, portanto, a adoção de métodos alternativos de solução de conflitos, como meios legítimos de concretização de
uma Justiça real, mormente nas pretensões coletivas, da qual o homem pode ser o
grande personagem de seu enredo com menor intervenção do Poder Judiciário como
no processo judicial tradicional.
2.2 OBSTÁCULOS AO ACESSO À JUSTIÇA
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O adágio de que a justiça brasileira é lenta e falha e que a questão do acesso à
justiça através do modelo tradicional do poder estatal judiciário está em crise é incontroverso, ocasionada por várias circunstâncias, dentre elas: insuficiência de número
de juízes, de auxiliares da justiça e de recursos materiais; burocratização excessiva
imposta por entraves representados pela norma processual; desigualdades econômica e social dos litigantes; falta de ética dos sujeitos do processo10; custas processuais; honorários advocatícios; litigantes habituais; desconfiança na justiça; ausência
de Defensoria Pública devidamente instalada e operante; explosão da litigiosidade;
somado a falta de tratamento adequado dos conflitos de interesses que ocorram na
sociedade, dificultando o efetivo acesso à justiça.11
Não há como negar que se vivencia um momento de falência do modelo estatal
de jurisdição, em razão de obstáculos e fatores de inúmeras ordens, não conseguindo
dar a cada um o que seu de direito de forma justa, rápida e célere. Em razão disso, o
próprio Estado busca novos meios para solucionar os problemas antigos.
Citando a explosão da litigiosidade como um dos grandes obstáculos ao acesso
à justiça, Eduardo Cambi afirma que em contraposição a ela, o Direito Processual se
presta a filtrar, progressivamente, cada vez mais esse acesso, porém, adverte, que “o
risco é cair no formalismo e no processualismo, que são os lados mais obscuros da
dogmática jurídica.” Prossegue:
A garantia constitucional da ação não se limita à formalizações de petições iniciais perante o Poder Judiciário. Quem vai
a Juízo, não raro, traz consigo um drama pessoal, para que o
Estado possa remediá-lo. Processos sem fim e, o que é pior,
com pouca viabilidade de satisfação econômica do vencedor
desacreditam o sistema de justiça.

Mesmo entendendo serem as condições da ação e pressupostos processuais
limitações naturais e legítimas ao direito de ação, Nelson Nery Junior acaba por reconhecer que a exigência de preenchimento das condições da ação e o atendimento
dos pressupostos processuais podem configurar, em certa medida, barreiras para o
acesso à justiça, assim como a estipulação de prazos para o exercício do direito de
ação e a observâncias da forma dos atos processuais, ao lado do pagamento das taxas
judiciárias, afirmando que a garantia constitucional não significa dizer que o processo
deva ser gratuito, “contudo se o custo for excessivo pode se constituir num obstáculo
ao acesso à justiça”.8
Kazuo Watanabe afirma que o Poder Judiciário nacional está enfrentando uma
crise de desempenho e perda da credibilidade perante a população, devido a diversos
fatores (intensa conflituosidade, sobrecarga excessiva de processos, processos repetitivos), somado a falta de tratamento adequado dos conflitos de interesses que ocorram na sociedade, dificultando o efetivo acesso à justiça.9

O resultado desses obstáculos já é de conhecimento público: um processo judicial sem fim, moroso, custoso, formal, com multiplicidade de recursos e instâncias
postos à disposição das partes, insuficiente para atender as demandas individuais e
destacadamente as coletivas, sem comprometimento com realidade social e, pior, esquecendo-se que por detrás de um processo existe um drama humano, que sente dor
pela impotência do judiciário e que tem a justiça como bem inatingível.

7
BITTAR, Eduardo C. B. A justiça em Aristóteles. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005, p. 147.
8
NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do processo civil na Constituição Federal. 3. ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 1996, p. 100.
9
WATANABE, Kazuo. Parecer: Política pública do Poder Judiciário Nacional para tratamento adequado dos conflitos de interesses. Disponível em: <http://www.tjsp.jus.br/Institucional/SecaoDireitoPrivado/Doutrina/doutrina.aspx?Id=1011>. Acesso em 03 jul. 2014.

10
RODRIGUES, Geisa de Assis. Ação Civil Pública e Termo de Ajustamento de Conduta –
teoria e prática. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 48.
11
WATANABE, Kazuo. Parecer: Política pública do Poder Judiciário Nacional para tratamento adequado dos conflitos de interesses. Disponível em: <http://www.tjsp.jus.br/Institucional/SecaoDireitoPrivado/Doutrina/Doutrina.aspx?Id=1011>. Acesso em 03 jul. 2014.
12
CAMBI, Eduardo In: LIMA, Thadeu Augimeri de Goes. Tutela constitucional do acesso
à justiça. Porto Alegre: Nuria Fabris, 2013, p. 18.
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[...] Não basta teorizar, para reproduzir velhos conceitos. É indispensável conhecer a realidade e enfrentar as reais causas
que impedem que direitos sejam levados a sério.12
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2.3 O ACESSO À JUSTIÇA E OS MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DOS CONFLITOS

O acesso à justiça sobrecarregado pelo judicialismo das ações e à vetusta concepção do monopólio estatal vêm cedendo espaço para a compreensão do acesso
efetivo e real à ordem jurídica justa através da desjudicialização dos conflitos, com a
busca crescente por meios ou métodos auto e heterocompositivos, dentro, fora ou
além da estrutura judiciária, para a composição dos litígios de interesses.
Rodolfo de Camargo Mancuso aduz que constitui tendência moderna o abandono do fetichismo da jurisdição, que por muito tempo fechou a mente dos processualistas e os impediu de conhecer e buscar o aperfeiçoamento de outros meios de
tutela às pessoas envolvidas em conflitos. Os meios alternativos para solução destes
ocupam hoje lugar de muito destaque na preocupação dos processualistas.13
Destacam-se, assim, como uma das formas do acesso à ordem jurídica justa, a
utilização dos chamados meios, métodos ou mecanismos alternativos de solução dos
conflitos, meios suasórios, substitutivos jurisdicionais, ou equivalentes jurisdicionais
– na consagrada expressão empregada por Francesco Carnelutti, ou ainda, nominados pelas doutrinas pátria e estrangeira como justiça amigável, justiça convencional,
justiça consensual, concertada, alternativa e privada, englobando, assim, a conciliação, a mediação, a negociação e a arbitragem.14
Os equivalentes jurisdicionais são reconhecidos como qualquer forma de solução
em situações jurídicas concretas que não seja jurisdicional, assim chamados porque
servem para solução de conflitos, mas não são jurisdicionais porque não pertencem à
esfera do Poder Judiciários estatal.
Seguindo essa tendência, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) ao instituir a Polícia Judiciária Nacional, editou em 2010 a Resolução n. 125, que propõe os meios extrajudiciais e alternativos de solução de conflitos como uma forma de “jurisdição compartilhada”, abrindo mão de parcela do monopólio estatal na distribuição da justiça.
No mesmo sentido, atualmente, apregoando que o acesso à justiça compreende
o direito de solucionar a demanda através dos métodos alternativos de solução dos
conflitos, e que deve ser incentivada e aperfeiçoada também pelo Parquet, foi editada Resolução n. 118 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), publicada
em 27 de janeiro de 2015, que institui uma Política Nacional de incentivo à autocomposição no âmbito do Ministério Público, reafirmando que o acesso à Justiça é direito
e garantia fundamental da sociedade e do indivíduo e abrange o acesso ao Judiciário,
mas também para incorporar o direito de acesso a outros mecanismos e meios autocompositivos de resolução dos conflitos e controvérsias.
Ivan Aparecido Ruiz e Heloisa Alva Cortez Gonçalves ressaltam a necessidade
de mudança da cultura para a efetividade da utilização dos métodos alternativos de
solução dos conflitos, somada à necessidade de mudança do ensino jurídico brasileiro
que deve transformar a visão demandista dos futuros profissionais, mudando a cultu-
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ra do litígio para a cultura da conciliação.15
Não se tem dúvidas de que os meios alternativos de solução das controvérsias
devem ser estimulados e incentivados, pois seus resultados são de benefício comum
para todos, devendo ser introduzidos nas faculdades de Direito e na prática jurídica
de uma forma mais acentuada, estimulando-se comportamentos, incutindo na sociedade brasileira e, principalmente, nos jurisdicionados, a cultura de pacificação social,
sendo este sempre o melhor caminho a ser percorrido para o encerramento de um
conflito de interesses, trazendo inúmeros benefícios para todos os envolvidos, com a
resolução das controvérsias com maior celeridade e composição amigável das partes,
promovendo o acesso efetivo à ordem jurídica justa e plena.
3 O MINISTÉRIO PÚBLICO COMO INSTITUIÇÃO DE EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS
3.1 O MINISTÉRIO PÚBLICO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

A Constituição Federal de 1988 erigiu o Ministério Público à função essencial à
justiça, definindo-o, em capítulo autônomo e distinto do capítulo destinado ao Poder
Judiciário, no art. 127 como “instituição permanente, essencial à função jurisdicional
do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis”.
De defensor da coroa a defensor do povo, a instituição do Ministério Público
teve uma guinada de 180º graus na sua relevância e atribuições.
Com grande sabedoria, o legislador constitucional elevou essa valiosa instituição
como essencial à função jurisdicional do Estado, determinando-lhe a defesa dos interesses sociais e individuais, indisponíveis, não restando dúvidas de que o Ministério
Público é que tem mudado a realidade nacional e tentado equacionar os problemas
sociais, revelando-se um agente transformador da sociedade, sendo bem comparado
a uma “tábua de salvação”.
Retomando a divisão clássica de Renato Alessi entre interesse público primário, o bem geral da coletividade, e o interesse público secundário, segundo o qual os
órgãos da Administração Pública notam o interesse público, e que nem sempre há a
coincidência desses dois interesses, e sem embargo da atual divergência e posições
doutrinárias que sustentam o esvaziamento do conceito de interesse público, é fácil
concluir, conforme postulado por Hugo Nigro Mazzilli16, que ao Ministério Público assiste a defesa do interesse público primário, ou seja, o interesse público da sociedade
ou coletividade como um todo.
O Ministério Público é instituição permanente e sendo assim, cláusula pétrea
na ordem jurídica constitucional vigente, que se legitima através de uma atuação re-

13
DINAMARCO, Cândido Rangel apud MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Acesso à justiça:
condicionantes legítimas e ilegítimas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 8.
14
RODRIGUES, Geisa de Assis. Ação civil pública e termo de ajustamento de conduta –
teoria e prática. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 49.

15
RUIZ, Ivan Aparecido; GONÇALVES, Heloisa Alva Cortez. Da conciliação: uma forma
de efetivar a jurisdição, pela via consensual, por meio de um processo mais justo. Revista
Jurídica Cesumar. v. 11, n. 1, jan./jun. 2011, p. 77.
16
Ideia defendida por Hugo Nigro Mazzilli nas obras: MAZZILLI, Hugo Nigro. Introdução
ao Ministério Público. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. O acesso à Justiça e o Ministério Público. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. A defesa dos interesses difusos em Juízo. 27. ed. São
Paulo: Saraiva, 2014.
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solutiva e ativa em defesa dos interesses primaciais da sociedade que defende, e em
razão disso “o Ministério Público deixou de ser o simples guardião da lei (custos legis),
assumindo o papel de guardião da sociedade (custos societatis) e, fundamentalmente, o papel de guardião do próprio direito (custos juris)”.17
O Ministério Público é poder ativo e o Judiciário, poder passivo. O Ministério
Público é, nos dizeres de Diaulas da Costa Ribeiro, integrado por uma magistratura
“pró-sociedade”, enquanto os Juízes constituem uma magistratura “pró-indivíduo”18,
ou consoante já reconhecido pelo Ministro Sepúlveda Pertence no voto proferido no
Mandado de Segurança 21.239-DF, a instituição lança-se ao exercício de uma “Magistratura ativa na defesa da ordem jurídica-democrática”19.
Por óbvio a Instituição está se ajustando, ainda que timidamente, para compreender que é vocacionada para a transformação social e que tem a extraordinária
missão e dever de preservar, resguardar e salvaguardar os valores mais altos e significativos do homem.
3.2 O MINISTÉRIO PÚBLICO EM BUSCA DE UMA POSTURA RESOLUTIVA

A positivação dos direitos sociais e difusos advindos das mudanças que ocorreram na sociedade brasileira provocou a explosão de litigiosidade, colocando em
xeque a efetividade da função jurisdicional e da solução estatal em atender adequada
e tempestivamente as demandas coletivas e transindividuais que daí surgiram.
Juntamente a esse movimento social de transformação da sociedade, que ocorreu sobretudo a partir do século passado, e o reconhecimento dos novos direitos
metaindividuais, o Ministério Público firmou-se gradativamente como defensor dos
interesses indisponíveis da sociedade, desvinculando-se do Estado-Administração.
Apesar da nobreza sua missão institucional, de ser o grande defensor do regime
democrático, da atuação em defesa dos interesses públicos primários da coletividade,
de defensor da sociedade, de ser agente transformador da realidade e estimulador
de políticas públicas, o Ministério Público ainda caminha vagarosamente para a sua
plena e efetiva atuação em defesa dos interesses mais caros do cidadão.
A despeito dos inegáveis avanços, dentro do novo perfil constitucional, o Ministério Público deve procurar atuar sempre de forma preventiva, extrajudicial e com resolutividade, evitando que as questões mais cruciais à pessoa humana sejam levadas
a jaez do Poder jurisdicional estatal, que por tudo que aqui se colacionou, mostrou-se
submerso numa crise jurídica quantitativa e qualitativa.
Nesse contexto, Marcelo Pedroso Goulart sustenta que existem dois modelos de

17
ALMEIDA, Gregório Assagra. O Ministério Público no Neoconstitucionalismo: perfil
constitucional e alguns fatores de ampliação de sua legitimação social. In: FARIAS, Cristiano
Chaves; ALVES, Leonardo Barreto Moreira; ROSENVALD, Nelson (org.). Temas atuais do Ministério Público. 3. ed. Salvador: JusPodivm, 2012, p. 54.
18
RIBEIRO, Diaulas da Costa. Ministério Público: dimensão constitucional e repercussão
no processo penal. São Paulo: Saraiva, 2003.
19
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; ALVES,
Leonardo Barreto Moreira; ROSENVALD, Nelson (org.). Temas atuais do Ministério Público. 3.
ed. Salvador: JusPodivm, 2012, p. 21.
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Ministério Público: o demandista (anacrônico e em processo de superação) e o resolutivo (em construção). O primeiro que, segundo o autor, ainda prevalece, é “passivo
e demandista”, que atua perante o Poder Judiciário como agente processual, transferindo a esse órgão a resolução de problemas sociais, tendo papel apático, limitando-se ao ajuizamento de demandas (ações civis públicas) e ao acompanhamento da
instrução processual, o que de certa forma, mostra-se desastroso, comprometendo a
efetividade do trabalho do Ministério Público na tutela dos interesses difusos e coletivos.20
Marcelo Pedroso Goulart assim resume o Parquet demandista:
O Ministério Público demandista é passivo e inoperante. Na
área criminal depende da policia de Investigação, com tudo
que essa dependência apresenta de nocivo, em especial os
vícios históricos que consagram práticas seletivas de apuração de casos, a dirigir a persecução penal ao crime comum e
aos membros das classes subalternas. Na área cível, um Ministério Público dependente do Poder Judiciário, com resultados desastrosos no campo da defesa do regime democrático
e da tutela dos interesses transindividuais. O comportamento do Judiciário brasileiro, revelado, sobretudo, pelos órgãos
das instâncias superiores, coloca-o em posição de destaque
na sociedade política, pois, de forma sistemática, nega eficácia aos novos direitos sociais consagrados na Constituição de
1988 e nas leis democratizantes. Se o papel do Ministério Público, como órgão da sociedade civil, é afirmar os valores democráticos e realizar na prática os direitos sociais, não pode
ficar à mercê das decisões de uma instituição que se posta
como garante da dominação.21

O Ministério Público resolutivo, por sua vez, é o que assume papel ativo desde
a fase de investigação até a produção de provas, e atua no plano extrajurisdicional,
como um grande intermediador e pacificador da conflituosidade social, levando às últimas consequências o princípio da autonomia funcional, priorizando a solução direta
das questões que lhe são postas pela sociedade, encarando a disputa judicial como
objetivo mediato da instituição, somente valendo-se deste meio quando inalcançada
a solução através da solução negociada.22
Nelson Rosenvald não destoa desse pensamento, destacando a necessidade de

20
GOULART, Marcelo Pedroso. Elementos para uma teoria geral do Ministério Público.
Belo Horizonte: Arraes, 2013, p. 202.
21
GOULART, Marcelo Pedroso. Elementos para uma teoria geral do Ministério Público.
Belo Horizonte: Arraes, 2013, p. 202.
22
GOULART, Marcelo Pedroso. Elementos para uma teoria geral do Ministério Público.
Belo Horizonte: Arraes, 2013, p. 202.
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mudança institucional do Ministério Público:
[...] forja-se um Ministério Público menos demandista e mais
resolutivo com expressiva atuação na área extrajudicial de
interesse metaindividuais. Ao invés de pura e simplesmente
levantar demandas ao Poder Judiciário, de cariz tradicionalmente conservador na solução de tais matérias, o Promotor
de Justiça utilizará suas atribuições para participar ativamente do processo democrático. Pelos canis de inquérito civil,
procedimento administrativo e termo de ajustamento, graves
problemas sociais recebem enfrentamento e solução célere
e efetiva, tanto na seara preventiva como na repressiva. O
Ministério Público supera o viés processual e formalista, laborando não mais como parceiro recorrente do Poder Judiciário, mas irmanado como a sociedade, na efetivação de uma
ordem jurídica justa.23
Na mesma sintonia e revelando-se também um dos percursores da defesa e
atuação extrajudicial do Ministério Público, Gregório Assagra de Almeida, ao lado
dos demais autores expostos, ensina que a atuação extrajurisdicional da Instituição é
fundamental para a proteção e efetivação dos direitos ou interesses sociais, levando
a instituição a cumprir efetivamente seus compromissos constitucionais perante a
sociedade e ter ampliada a sua legitimidade social, e que é imprescindível que seus
órgãos de execução - Promotores e Procuradores de Justiça - tenham consciência dos
instrumentos de atuação que estão à sua disposição, tais como o inquérito civil, o
termo de ajustamento de conduta, as recomendações, audiências públicas, de sorte
a fazer o seu uso efetivo e legítimo.24
Para se chegar a um Ministério Público resolutivo e atuante na defesa da sociedade, deverá a instituição e seus membros sempre priorizarem a atuação extrajudicial, sem a intervenção ou a necessidade de encaminhamento das questões ao poder
jurisdicional estatal, e, também, sempre que possível for, atuarem preventivamente
para evitar a violação dos direitos sociais, além de combater de modo articulado e
eficiente as condutas danosas aos direitos massificados ou individuais indisponíveis.
Assim é que se propõe, justamente, a intervenção extrajudicial como cogente
e obrigatória pelo membro do Parquet na defesa dos interesses difusos, coletivos,
individuais homogêneos ou indisponíveis, determinando-se, como obrigatória, a ten-

23
ROSENVALD, Nelson. O Ministério Público e a vinculação dos particulares aos direitos sociais fundamentais. In: FARIAS, Cristiano Chaves; ALVES, Leonardo Barreto Moreira;
ROSENVALD, Nelson (org.). Temas atuais do Ministério Público. 3. ed. Salvador: JusPodivm,
2012, p. 119.
24
ALMEIDA, Gregório Assagra. O Ministério Público no Neoconstitucionalismo: perfil
constitucional e alguns fatores de ampliação de sua legitimação social. In: FARIAS, Cristiano
Chaves; ALVES, Leonardo Barreto Moreira; ROSENVALD, Nelson (org.). Temas atuais do Ministério Público. 3. ed. Salvador: JusPodivm, 2012, p. 54.
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tativa de resolver a controvérsia de forma negociada, através dos instrumentos extrajudiciais que lhe são conferidos (ajustamento de conduta, recomendação, audiência
pública).
E sempre que possível for, esses instrumentos devem ser lançados de maneira
preventiva, considerada a mais genuína forma de proteção jurídica no contexto do
Estado Democrático de Direito, vez que muitos direitos não podem dar ao luxo de
serem violados, decorrendo do princípio da prevenção geral, sob pena de perecimento do próprio titular, quiçá se tratando dos direitos coletivos em sentido lato, na qual
poderá ocorrer o perecimento da coletividade.
Tratando da atuação preventiva do Ministério Público, de Eduardo Cambi e Thadeu Augimeri de Goes Lima observam:
Não se olvide, contudo, que a adequada atuação preventiva
do Ministério Público exige planejamento estratégico a curto,
médio e longo prazo. A questão, pois, não é apenas jurídica, mas também estrutural e cultural. Logo, a modernização
da instituição passa pelo reforço constante da formação interdisciplinar e pelo investimento contínuo no apoio técnico
de especialistas de outras áreas, para melhor dar conta das
peculiaridades que cada interesse transindividual ostenta, a
fim de enfrentar os complexos fatores inerentes às políticas
públicas. Não há dúvida que a forma de gastar o orçamento
destinado ao Ministério Público exige clara compreensão de
seu papel na transformação social.
Por isto, é louvável que o novo Ministério Público se distancie
do “parecerista burocrata”, antigo papel reservado à instituição, no processo civil clássico. É preciso que deixe de ficar
isolado no seu gabinete, para que possa envolver-se com
a comunidade, sentindo as suas necessidades e seus problemas, para melhor contribuir com a promoção da democracia, da cidadania e da justiça social.25

Para tanto, o agente do Ministério Público deve sair da sua zona de conforto e
agir proativamente como verdadeiro agente de transformação social, prestigiando,
cada vez mais, sua condição de agente político comprometido com o acesso à ordem
jurídica justa.
Nessa linha, como dito alhures, o Conselho Nacional do Ministério Público editou a Resolução n. 118, que prevê exatamente uma “Política Nacional de incentivo à autocomposição no âmbito do Ministério Público”, com a finalidade de estimu25
CAMBI, Eduardo; LIMA, Thadeu Augimeri de Goes. Compromisso de ajustamento de
conduta um eficaz instrumento à disposição do Ministério Público para a implementação de
políticas públicas e à efetivação de direitos fundamentais sociais. Revista dos Tribunais, vol.
908, jun. 2011, p. 113.
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lar, apoiar e difundir a cultura de negociação, mediação e conciliação por parte dos
órgãos do Ministério Público, reafirmando a legitimidade do órgão para a construção
de soluções compositivas, determinando, também, a formação e o treinamento de
membros para as práticas de negociação, conciliação e mediação, o acompanhamento
estatístico específico que considere o resultado da atuação institucional na resolução
das controvérsias e conflitos para cuja resolução possa contribuir seus membros, e
a valorização do protagonismo institucional na obtenção de resultados socialmente
relevantes que promovam a justiça de modo célere e efetivo.
A resolução é, sem sombra de dúvidas, um passo a mais para a afirmação da determinação de que o Ministério Público tem o dever de envidar esforços na tentativa
de solução dos conflitos de interesses de maneira predominantemente extrajudicial,
demonstrando uma postura resolutiva por parte de seus membros.
A edição da resolução pelo Conselho Nacional do Ministério Público reafirma o
que se propõe: a obrigatoriedade do Parquet em buscar sempre uma solução negociada, na busca da prevenção e da redução da litigiosidade e que as controvérsias e os
conflitos envolvendo o Poder Público e os particulares, ou entre estes, notadamente
aquelas de natureza coletiva, podem ser resolvidas de forma célere, justa, efetiva e
implementável, de modo que é obrigação do membro do Ministério Público assim
proceder.
O que não se pode conceber, sob pena de ferir o próprio direito protegido, é o
membro do Ministério Público simplesmente ajuizar infindáveis ações civis públicas,
atuando com um demandismo insuflado pela falta de comprometimento com os direitos supraindividuais, cujo objeto é deveras importante à coletividade, jogando a
responsabilidade de solucionar o litígio ao Poder Judiciário, já tão assoberbado de
lides individuais.
A prevenção deve reger a atuação do Ministério Público, não somente analisada
sob o enfoque da prevenção a danos que possam ocorrer aos direitos transindividuais, como também sob o enforque de que a atuação do Parquet deve ser preventiva
ao ingresso de demandas judiciais, cuja morosidade, muitas das vezes, acaba por inviabilizar a tutela dos direitos coletivos.
Nesse contexto, a atuação extrajurisdicional da Instituição é fundamental para
conferir ampla proteção e efetividade aos direitos interesses primaciais da sociedade.
Logicamente, como bem destaca Marcelo Paulo Maggio, existirão situações nas
quais a resolução extrajudicial das questões não será possível, quando, então, “à vista
da indisponibilidade do direito ou interesse”, necessário será “bater às portas do Judiciário, ingressando-se com a competente ação”, mas tal somente pode ocorrer quando se tentou esgotar as formas de resolver a problemática sem a judicialização (ultima
ratio), “amadureceu-se em torno do objeto da controvérsia e conseguiu-se formular
pedido certo e determinado, capaz de efetivamente proteger o bem a ser tutelado,
agora através da função jurisdicional do Estado, já que antes assim não foi possível”.26
Não se tem dúvidas de a atuação extrajudicial do Ministério Público é extremamente hábil e deve sempre que possível ocorrer, de forma cogente e obrigatória, deix-
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ando de ser uma Instituição demandista para tonar-se um Parquet resolutivo.
Conforme repisado, diante de demandas envolvendo litígios individuais, o poder
judicante estatal mostrou-se moroso em solucioná-las, quanto mais nos chamados
novos direitos (transindividuais) a prática judiciária tem demonstrado a inexperiência
do judiciário em julgar essas demandas de forma justa, célere, eficaz.
Dito isso, sobreleva-se a necessidade da obrigatoriedade do Parquet em atuar em defesa desses direitos essenciais, indisponíveis, e atuar de forma exógena e
extraprocessualmente, devendo olhar sob a perspectiva de efetivação dos direitos
primordiais do homem como seu fim último, abandonando a miopia institucional de
endossar a perspectiva burocrática27 daqueles que se preocupam tão somente com a
movimentação dos feitos judiciais.
Por óbvio que nesse contexto, muitos desafios surgem ao Ministério Público,
enquanto Instituição essencial à sociedade, que além de dever mudar seu olhar, volvendo seus olhos à atuação extrajudicial, efetiva e operante, na defesa dos direitos
mais caros do cidadão, deve operar uma reestruturação de seu organismo interno,
readequando sua estrutura humana e material, com ampliação dos seus quadros
de servidores e agentes – hoje em número insuficiente para atender à demanda e à
gama de atribuições que lhe são conferidas, atrelado ao aperfeiçoamento contínuo
dos membros (inclusive sobre técnicas de negociação e mediação), além de apoio
técnico específico para essa nova visão institucional.
Mudando-se a concepção da atuação demandista para a atuação resolutiva, o
Ministério Público estará comprometido efetivamente com a missão constitucionalmente imposta de defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis e desempenhando seu mister na construção de uma sociedade mais justa, livre, democrática
e solidária.
4 CONCLUSÃO

As tutelas dos direitos podem ocorrer através do meio tradicional jurisdicional,
vez que a Constituição Federal garante o princípio da ação ou da inafastabilidade da
jurisdição, em decorrência do predicado de acesso à justiça previsto no art. 5º, inc.
XXXV.
Entretanto, a busca de tutela e justiça através do Poder Judiciário, como instrumento de pacificação social, tornou-se custosa, morosa e burocrática, estando o
órgão estatal imerso e submerso numa crise profunda, abalroado de obstáculos que
por vezes parecem intransponíveis, até porque essas barreiras não se apresentam de
forma isolada, mas se inter-relacionam, dificultando sua transposição.
Neste panorama de impassibilidade judicial, germina a concepção de que o
acesso à justiça deve ser lido como acesso à ordem jurídica justa, abandonando-se a
vetusta ascensão do Poder Judiciário como detentor único e exclusivo da competência para resolver as contendas, para a ampliação do entendimento de que a pacificação social é alcançada de forma mais célere e eficaz pelos equivalentes jurisdicionais,
que buscam, na maioria das vezes, resolver os conflitos de interesses por intermédio
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Público do Estado do Paraná. Curitiba-Paraná, ano 1, n. 1, dez./ 2014, p. 228.
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de composição entre as próprias partes, de modo à por fim, em definitivo, ao cerne
da discussão, causando maior aceitação do resultado – já que a própria parte participou da resolução – e cumprimento espontâneo da solução entabulada, com a efetiva
entrega do bem discutido.
A justiça aqui, portanto, assume a dimensão de uma justiça plena que cada cidadão e o Estado deveriam promover para o bem de todos e não apenas uma justiça
distribuída pelo Estado por meio do Poder Judiciário com maior preocupação quanto
a sua forma do que quanto ao conteúdo de suas decisões.
A adoção de novos métodos alternativos de resolução dos conflitos de interesses tem sido enaltecida e estimulado pelos estudiosos do direito e até mesmo pelo
próprio Poder Judiciário, como instrumentos eficientes e céleres na concretização dos
direitos fundamentais do homem, hábeis a transpor, ainda que não integralmente, os
obstáculos à concretização de uma Justiça real, em busca de um resultado prático na
vida das partes.
Ao lado da divulgação e promoção dos métodos alternativos de solução dos
conflitos, é necessária uma mudança de cultura da população brasileira, notadamente demandista e vinculada emocionalmente ao Poder Judiciário, com a mudança de
valores éticos a ser disseminada em toda a sociedade, na família, nas escolas, nos organismos sociais, buscando uma cultura pacificadora ao lado da cultura demandista,
uma cultura do acordo ao invés da cultura da sentença.
Crer que o primado do acesso à justiça somente se materializa consubstanciado
na apresentação de sentença judicial proferida no tradicional processo judicial é renegar todos os anseios de construção de uma Justiça capaz de findar com desigualdades
e efetivar a dignidade.
Assim é que o Ministério Público como instituição permanente, a quem incumbe
a defesa dos direitos metaindividuais, como redigido na Constituição Federal, tem o
dever de zelar por esses direitos, assumindo uma atuação resolutiva e extrajurisdicional, valendo-se de forma cogente desses mecanismos de atuação extrajudicial de
conflitos, destacando a importância da prevenção e da redução da litigiosidade, e a
resolução das controvérsias e os conflitos de natureza coletiva, de forma célere, justa,
efetiva e implementável.
Para tanto, faz-se a conjugação de esforços e também a conscientização dos
membros dessa poderosa instituição para aperfeiçoar a atuação do Ministério Público, e como forma de contribuir para a melhoria do serviço público ofertado, muitos
desafios se seguem, como a necessidade de adequação da estrutura organizacional
e capacitação de seus membros para a mediação de conflitos e negociação com os
poderes ou partes envolvidas.
Assim agindo, o Ministério público estará atendendo sua missão constitucional
de defensor do povo, do regime democrático, contribuindo para o fortalecimento da
democracia e a afirmação da cidadania do país, com a criação de uma sociedade mais
justa, livre e solidária, atuando na cultura de pacificação social e seus membros agindo como verdadeiros agentes de transformação social.
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RESSARCIMENTO E VALORAÇÃO SOCIAL DA INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS COLETIVOS
REFOUND AND SOCIAL VALUATION OF INDEMNITY FOR COLLECTIVE MORAL
DAMAGES
Miguel Jorge Sogaiar1
Vanessa Manganaro de Araujo Almeron2
RESUMO

O objetivo do presente trabalho é fazer uma reflexão sobre a aferição do dano
moral coletivo, demonstrando a compatibilidade do instituto com a ideia de transindividualidade da lesão, contrapondo-se ao entendimento de que a indeterminabilidade
do sujeito passivo e a indivisibilidade da ofensa não comportam a indenização por
dano moral. Para isso, buscou-se demonstrar que a ofensa moral coletiva está amparada na ordem jurídica constitucional e infralegal, de modo a proteger os indivíduos
de qualquer ofensa aos direitos da sua personalidade. Os novos danos, como são
conhecidos os direitos coletivos, demandam uma análise cuidadosa quanto ao seu
critério para fixação do valor da indenização, de modo que não haja um incentivo à
proliferação desenfreada e equivocada de ações que buscam obter essa ressarcibilidade em juízo.
ABSTRACT

The objective of this paper is to reflect on the assessment of collective moral
damage, demonstrating the compatibility of the institute with the idea of transindividuality of the injury, opposing the understanding that the indeterminability of the
passive subject and the indivisibility of the offense do not indemnity for moral damage. To this end, we sought to demonstrate that the collective moral offense is supported by the constitutional and infralegal legal order, in order to protect individuals
from any offense to the rights of their personality. The new damages, as collective
rights are known, demand careful analysis as to their criteria for setting the amount
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of the indemnity, so that there is no incentive for the unbridled and mistaken proliferation of actions that seek to obtain this reimbursement in court.
PALAVRA CHAVE: Direito do consumidor – ressarcimento – dano moral coletivo–

valoração social

KEYWORDS: Consumer law – refund – collective moral damages – social valuation

INTRODUÇÃO

Muito se discutiu na doutrina e na jurisprudência se o dano moral no âmbito coletivo, seria compatível com os direitos transindividuais, dada a indeterminabilidade
do sujeito passivo e a indivisibilidade da lesão.
Os debates culminaram na evolução do estudo do tema, tão profícuo e com conotações peculiares, levantando a discussão sobre a aceitação ou não do dano moral
como decorrência da ofensa aos direitos da personalidade.
Essa fase, aparentemente, foi superada com a entrada em vigor da legislação
consumerista, a qual é expressa ao amparar os direitos da personalidade nas relações
de consumo, prevendo expressamente sua reparação civil conforme se depreende
da leitura do artigo 6º, incisos VI e VII, chancelando-a, portanto, através dos danos
morais.
Assim, a violação de um interesse, direito ou bem jurídico coletivo, fundado em
valores fundamentais da sociedade, cuja vulneração ocorra de forma injusta e intolerável, merece guarida moral devendo-se estabelecer critérios para parametrização do
quantum ressarcitório devido.
Faremos uma análise da discussão entabulada sobre o tema e o acertado entendimento de que o dano moral coletivo fere direitos da personalidade da coletividade,
chegando-se, por fim, aos entendimentos atuais esposados pela jurisprudência.
O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E OS DIREITOS DA PERSONALIDADE

A Constituição Federal em seu art. 5º, inciso XXXII estabelece “O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”. Da leitura desse dispositivo, infere-se
que o constituinte originário reconhece uma garantia ao cidadão em decorrência da
situação de desequilíbrio existente na relação jurídica consumerista.
Cumprindo o mandamento constitucional, surge o Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) dispondo em seu artigo 1º: “O presente código
estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse
social, nos termos dos arts. 5°, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e art.
48 de suas Disposições Transitórias.” Tal diploma legal trata-se de norma de ordem
pública, gozando, portanto, de natureza cogente.
O artigo 4º da Lei nº 8.078/90, ao dispor sobre a Política Nacional das Relações
de Consumo, traz como objetivos o atendimento das necessidades dos consumidores,
o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia
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das relações de consumo.
Do exposto, percebe-se que o princípio da dignidade da pessoa humana, erigido
como essência do sistema jurídico brasileiro, e que confere sustentação e legitimidade
aos demais princípios e regras jurídicas (SANTANA, 2014, p.29), está eminentemente
presente na relação consumerista, como não poderia deixar de ser.
Maria Celina Bodin de Moraes explica que a Constituição Federal, ao consagrar o
princípio da dignidade humana no artigo 1º, inciso III, proclamou-o entre os princípios
fundamentais atribuindo-lhe o valor supremo de alicerce da ordem jurídica de modo
a atingir todos os setores. (MORAES, 2003, p. 83)
Assim, estando a ordem jurídica constitucional a proteger os indivíduos de qualquer ofensa à sua personalidade, cujos efeitos ocasionam o dano em suas variadas
espécies (MORAES, 2003, p 133) tem-se que o dano moral acertadamente foi sagrado
como reparável no artigo 6º, inciso VI do Código de Defesa do Consumidor.
Simone Hegele Bolson apresenta o posicionamento de que, violados os direitos
da personalidade do homem consumidor, violada também foi a dignidade da pessoa,
trazendo as lições de Sarlet para justificar tal argumento:
"A relação entre a dignidade da pessoa humana e as demais
normas de direitos fundamentais não pode, portanto, ser
corretamente qualificada como sendo, num sentido técnico
jurídico, de cunho subsidiário, mas sim, caracterizada por
uma substancial fundamentalidade que a dignidade assume
em face dos demais direitos fundamentais. É neste contexto
que se poderá afirmar, na esteira de Geddert-Steinacher, que
a relação entre a dignidade e os direitos fundamentais é uma
relação sui generis, visto que a dignidade da pessoa assume
simultaneamente a função de elemento e medida dos direitos fundamentais, de tal sorte que, em regra, uma violação
de um direito fundamental estará sempre vinculada com uma
ofensa à dignidade da pessoa". (BOLSON, 2015, p. 08)
Carlos Alberto Bittar, ao tratar da reparação de danos morais nas relações de
consumo, em especial no que tange à defesa da personalidade humana, ensina que o
princípio da dignidade humana em matéria de defesa do consumidor sinaliza a repulsa que ao Direito causa a violação a elementos essenciais da personalidade. (BITTAR,
2015, p. 241-242)
O autor esclarece quanto às formas de atentados à personalidade humana:
“Dizem-se, então, morais os danos experimentados por algum titular de direitos, seja em sua esfera de consideração
pessoal (intimidade, honra, afeição, segredo), seja na social
(reputação, conceito, consideração, identificação), por força
de ações ou omissões injustas de outrem, tais como agressões infamantes ou humilhantes; discriminações atentatórias; divulgação indevida de fato íntimo; cobrança vexatória
de dívida; e outras tantas manifestações desairosas que podem surgir no relacionamento social.
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São, pois, lesões sofridas por alguém, em um dos componentes básicos de sua personalidade, por fato antijurídico de outrem, que devem ser reparadas, sem qualquer balizamento
temporal, dada a natureza dos bens jurídicos em questão”.
(BITTAR, 2015, p. 242)
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Antônio Chaves, ao classificar os direitos da personalidade, o faz da seguinte forma: 1) com relação ao elemento corporal do indivíduo: nos direitos à vida, ao próprio
corpo e às partes do mesmo (transplantes, operações cirúrgicas), direito ao cadáver,
etc.; 2) com relação à parte imaterial ou moral o autor faz a seguinte divisão: respeito
à integridade psíquica, à segurança, à honra, ao nome, à imagem, à intimidade. (CHAVES, 1977, Vol 72, n 2)
Héctor Valderde Santana traz a classificação dos direitos da personalidade apresentada por Rubens Limongi França que, de início, formulou uma classificação baseada nos atributos relativos à integridade física (direitos à vida, aos alimentos, sobre
o próprio corpo vivo ou morto, sobre o corpo alheio vivo ou morto e sobre as partes
separadas do corpo vivo ou morto), à integridade intelectual (direitos à liberdade do
pensamento, direito pessoal de autor científico, artístico e de inventor) e à integridade moral (direitos à honra, à honorificência, ao recato, ao segredo pessoal, doméstico
e profissional, à imagem, à identidade pessoal, familiar e social) do ser humano. (SANTANA, 2014, p. 41)
Entretanto, verificando que o tema apresentava uma grande complexidade, o
autor explica que Limongi França elaborou uma nova classificação com apoio em quatro critérios distintos, quais sejam: 1) extensão (sentidos estrito e lato); 2) esfera do
direito (público e privado); 3) estado (faixa vital e validez); 4) relações entre as categorias (expressando as interpretações das diversas espécies de direitos da personalidade), concluindo, por fim, que a construção teórica dos direitos da personalidade
deve ser transportada para o Direito do Consumidor, adaptando-se ao princípio da
vulnerabilidade que está previsto no artigo 4º, inciso I, da Lei nº 8.078/90 (SANTANA,
2014, p. 41-42)
Sobre o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, pertinente trazer o entendimento de Antônio Herman Bejamin […] é uma situação permanente ou provisória, individual ou coletiva, que fragiliza, enfraquece o
sujeito de direitos, desequilibrando a relação de consumo. Vulnerabilidade é uma
característica, um estado do sujeito mais fraco, um sinal de proteção. (BENJAMIN,
2007, p. 71)
A legislação consumerista, visando amparar os direitos da personalidade nas
relações de consumo, previu expressamente sua reparação civil no artigo 6º, incisos
VI e VII, permitindo sua indenização através dos danos morais.
Eduardo Carlos Bianca Bittar leciona que toda e qualquer conduta contra ius que
causar danos, excepcionadas as causas excludentes de responsabilidade civil, ensejam o direito à reparação civil por lesão a atributos da personalidade. (BITTAR, 1999,
p. 65)
O autor esclarece que “a intimidade da relação existente entre os direitos da
personalidade e a responsabilidade civil por danos de natureza moral é tamanha que
se pode dizer que a responsabilização contribui como meio para a efetivação dos referidos direitos, não obstante nem toda lesão a direito da personalidade possa acarretar

necessariamente dano moral”. (BITTAR, 1999, p. 65)
Nesse sentido é que o Código de Defesa do Consumidor trouxe os postulados
da Política Nacional de Relações de Consumo, salvaguardando nos artigos 4º, 5º e 6º
os direitos da personalidade do consumidor e a sua reparação civil por danos morais,
matéria que têm suportes fáticos variados e carece, ainda, de desenvolvimento no
campo teórico.
Com quase trinta anos de vigência da lei consumerista, constata-se que a sociedade percebeu a importância dos direitos e deveres consignados no Código, de modo
que houve uma crescente judicialização de demandas provenientes das relações de
consumo, tanto na esfera individual quanto na coletiva buscando, em especial, a reparação de direitos extrapatrimoniais.
Certo é que a responsabilidade civil impõe àquele que causou o dano, patrimonial ou extrapatrimonial, o dever de indenizar visando recompor o lesado à condição
anterior, aplicando-se a máxima neminem laedere, no intuito de restabelecer a paz
social e o equilíbrio das relações jurídicas. Nesse sentido, são as lições de Rui Stoco:
“responsabilidade é uma obrigação da pessoa física ou jurídica ofensora de reparar o
dano causado por conduta que viola um dever jurídico preexistente de não lesionar
(neminem laedere) implícito ou expresso na lei”. (STOCO, 2004, p. 120)
O dano é pressuposto da responsabilidade civil, seja patrimonial ou extrapatrimonial, e o Código de Defesa do Consumidor abarca os danos patrimoniais, morais,
individuais, coletivos e difusos (artigo 6º, inciso VI), demonstrando que a indenização
consumerista dá-se de forma ampla.
Quanto à responsabilidade civil, Carlos Alberto Bittar ensina que submetem-se a
ela todos os reflexos negativos provocados a outrem, nos aspectos afetivos e valorativos de sua personalidade por quaisquer entes jurídicos admitidos, naturais ou morais,
em razão de condutas atentatórias por eles perpetradas. (BITTAR, 2015, p. 01)
Certo é que o Código de Defesa do Consumidor ampliou o alcance dos danos,
retirando-os restritamente da esfera dos direitos individuais, e dando-lhes conotação
coletiva ao tutelar os interesses metaindividuais ora nominados como interesses coletivos, difusos ou individuais homogêneos nos termos do parágrafo único do artigo
81. Daí a importância da discussão do tema “dano moral coletivo”, cujas premissas
podem, ainda, ser extraídas da Lei de Ação Civil Pública que prevê já em seu artigo 1º
as ações de responsabilidade civil por danos morais causados ao consumidor.
Sobre o alcance dos danos morais coletivos, Carlos Alberto Bittar trata da sua
elasticidade ao observar: “em conclusão, quão elástica é a dimensão da teoria em
análise, que, projetada no âmbito do Direito Civil, demonstra o extraordinário vigor
com que, desde tempos imemoriais, se plasma esse Direito no mundo fático, para a
busca e a preservação do equilíbrio nas relações sociais”. (BITTAR, 2015, p. 05)
Todavia, não se pode confundir o movimento legítimo dos cidadãos brasileiros
em busca da tutela judicial de seus direitos e interesses, com a busca tão só de compensação econômica. (BOLSON, 2015, p. 10) O dano moral, encontra assento Constitucional (art. 5º, X) e uma vez reconhecida a violação praticada aos direitos da personalidade do consumidor, seja a título individual, seja a título coletivo, merece a tutela
jurídica.
Simone Hegele Bolson defende que o “[…] reconhecimento jurídico do dano moral ao consumidor traduz o compromisso com a tendência da repersonalização e a
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essa se acopla o principal sentido do princípio da dignidade da pessoa humana: o de
valor jurídico fundamental a todo o sistema jurídico”. (BOLSON, 2015, p. 11)
DANO MORAL COLETIVO

O debate doutrinário acerca dos variados aspectos do dano moral sempre foi
marcado por intransigentes posições reacionárias contrárias à sua admissibilidade
(SANTANA, 2014, p. 143). Como não poderia deixar de ser, o dano moral coletivo não
ficou imune a tais discussões, vez que há vozes no direito que não admitem a possibilidade de existência dos direitos da personalidade voltados à coletividade.
O primeiro óbice quanto à aceitação do dano moral coletivo decorreu do fato de
que a doutrina sempre cuidou do tema sob o prisma exclusivamente individual, aduzindo-se que a coletividade não seria um sujeito de direito, sob o argumento de que
somente as pessoas jurídicas seriam reconhecidas pelo sistema jurídico como entes
capazes de assumir direitos e deveres. (SANTANA, 2014. p. 144)
Todavia, a jurisprudência brasileira vem mudando tal entendimento. A exemplo
cita-se a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça3 que vem firmando posicionamento quanto ao cabimento do dano moral coletivo, como se deu recentemente
no julgamento do Recurso Especial nº 1.737.412-SE (DJe 08/02/2019), de Relatoria da
Ministra Nancy Andrighi, onde por unanimidade de votos reafirmou-se o cabimento
do dano moral coletivo.
Carlos Alberto Bittar Filho define dano moral coletivo como “a injusta lesão da
esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos”. (BITTAR, 2015, p. 07)
O autor esclarece que ao se falar em dano moral coletivo, está se fazendo menção à agressão, de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico, ao
patrimônio valorativo de certa comunidade.
Héctor Valverde Santana explica que o primeiro passo para a aceitabilidade do
dano moral coletivo foi a admissão da tutela da honra subjetiva da pessoa jurídica.
Evoluiu-se para a concepção de que um ente criado por lei (pessoa jurídica) pode ser
vítima de dano moral, pois lhe reconhece a titularidade de direitos imateriais como
o nome e a reputação. Portanto, o mesmo raciocínio deve ser utilizado para um ente
3
Para a relatora do caso no STJ, Ministra Nancy Andrighi, o dano moral coletivo não se
confunde com o somatório das lesões extrapatrimoniais singulares, por isso não se submete
ao princípio da reparação integral prevista no artigo 944 do Código Civil. É uma espécie autônoma de dano que “está relacionada à integridade psicofísica da coletividade, de natureza
transindividual e que não se identifica com aqueles tradicionais atributos da pessoa humana
(dor, sofrimento ou abalo psíquico), amparados pelos danos morais individuais”, afirmou.
Nancy Andrighi condenou a “intolerável e injusta perda do tempo útil do consumidor” decorrente do “desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o
lucro em prejuízo da qualidade do serviço”. Segundo a ministra, a violação aos deveres de
qualidade do atendimento presencial, exigindo do consumidor tempo muito superior aos
limites fixados pela legislação municipal pertinente (Lei 3.441/2007), “infringe valores essenciais da sociedade e possui, ao contrário do afirmado pelo acórdão recorrido, os atributos da
gravidade e intolerabilidade, não configurando mera infringência à lei ou ao contrato”, sendo
“suficiente para a configuração do dano moral coletivo”. Disponível em http://www.stj.jus.
br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias-antigas/2019/2019-02-15_14-49_Terceira-Turma-reafirma-dano-moral-coletivo-contra-banco-por-demora-excessiva-em-filas.aspx
Acesso em: 10/08/2020
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despersonalizado (coletividade). (SANTANA, 2014. p. 144)
Soma-se a isso, é forçoso lembrar que houve o reconhecimento Constitucional
expresso quanto a existência dos direitos difusos e coletivos pelo artigo 5º da Constituição Federal.
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)
Leonardo Roscoe Bessa pondera que a compreensão acertada do dano moral
coletivo vincula-se naturalmente aos direitos metaindividuais e aos respectivos instrumentos de tutela, sendo necessário que se faça uma análise funcional do instituto,
ora se aproximando de elementos e noções de responsabilidade civil nas relações
privadas, ora aproveitando-se de perspectiva própria do direito penal. (BESSA, 2015,
p. 02)
Quanto aos direitos metaindividuais, o autor traz as lições de Arruda Alvim, aludindo à evolução da disciplina dos direitos coletivos e propondo a designação de direito social, no intuito de justificar a dificuldade de enquadrá-los nos ramos tradicionais
do direito, destacando: “A esta área ou província do direito, que não é propriamente
direito público nem privado, pode-se designar como direito social, regida por normas
de ordem pública”. (BESSA, 2015, p. 02)
Além disso, Bessa destaca importantes estudos doutrinários na seara do dano
moral coletivo, dentre eles merecendo destaque as lições de Xisto Tiago de Medeiros
Neto:
"A ampliação dos danos passíveis de ressarcimento reflete-se destacadamente na abrangência da obrigação de reparar
quaisquer lesões de índole extrapatrimonial, em especial as
de natureza coletiva, aspecto que corresponde ao anseio justo, legítimo e necessário apresentado pela sociedade de nossos dias. Atualmente, tornaram-se necessárias e significativas
para a ordem e a harmonia social a reação e a resposta do
Direito em face de situações em que determinadas condutas
vêm a configurar lesão a interesses: juridicamente protegidos, de caráter extrapatrimonial, titularizados por uma determinada coletividade. Ou seja, adquiriu expressivo relevo
jurídico, no âmbito da responsabilidade civil, a reparação do
dano moral coletivo (em sentido lato)".
Defende o autor que o conceito de dano moral coletivo não
deve se restringir ao sofrimento ou à dor pessoal e sim ser
compreendido como toda modificação desvaliosa do espírito
coletivo, ou seja, a qualquer violação aos valores fundamentais compartilhados pela coletividade. "Com efeito, toda vez
em que se vislumbrar o ferimento a interesse moral (extrapatrimonial) de uma coletividade, configurar-se-á dano passível
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de reparação, tendo em vista o abalo, a repulsa, a indignação
ou mesmo a diminuição da estima, infligidos e apreendidos
em dimensão coletiva (por todos os membros), entre outros
efeitos lesivos. Nesse passo, é imperioso que se apresente o
dano como injusto e de real significância, usurpando a esfera
jurídica de proteção à coletividade, em detrimento dos valores (interesses) fundamentais do seu acervo". (BESSA, 2015,
p. 07)
Inolvidável os esforços empreendidos até aqui através da codificação específica, bem como dos meios processuais e dos debates doutrinários, no afã de trazer
maior embasamento teórico para a disciplina do dano moral afeto à coletividade.
Contudo, ainda há um longo caminho a percorrer, vez que por vezes se utiliza de recursos advindos da responsabilidade civil nas relações privadas individuais para solução das questões metaindividuais.
Inquestionável, todavia, que o Código de Defesa do Consumidor estabeleceu
um marco ao conceituar os direitos metaindividuais no artigo 81, estabelecendo a
indeterminação dos titulares quanto aos direitos difusos, a determinabilidade quanto
aos direitos coletivos e a origem comum, no que se refere aos individuais homogêneos.
A lei consumerista teve a preocupação em tutelar os interesses do consumidor de modo integral, complementando, inclusive a Lei de Ação Civil Pública (Lei nº
7.347/85) de modo a inovar no processo coletivo.
Claudia Lima Marques enfatiza a necessidade de analisar o CDC como sistema,
como um contexto construído, codificado, organizado e de identificação do sujeito
beneficiado, destacando:
[…] o CDC brasileiro não é um Código de “consumo”, como
a consolidação legal francesa denominada Code de la Consommation, ou a italiana denominada Codice del Consumo,
nem é uma lei geral sobre contratos de adesão comerciais e
civis, concentrada no método do uso das cláusulas contratuais gerais, como a antiga lei alemã de 1976, AGB Gesetz, nem
é um Código Civil que trate também de relações de consumo,
como o atual BGB Reformado. O CDC brasileiro concentra-se
justamente no sujeito de direitos, visa proteger este sujeito,
sistematiza suas normas a partir desta ideia básica de proteção de apenas um sujeito “diferente” da sociedade de consumo: o consumidor. É um Código especial para “desiguais”,
para “diferentes” em relações mistas, entre um consumidor
e um fornecedor. É Código (um todo construído sistematicamente) de Proteção (ideia básica instrumental e organizadora
do sistema de normas oriundas de várias disciplinas, necessárias ao reequilíbrio e efetivação desta defesa e tutela especial) do Consumidor (sujeito de direitos protegido). (MARQUES, 2007, p. 02)
Sendo uma lei de ordem pública e função social, a positivação do dano moral
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coletivo veio tutelar os interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, sempre que a ofensa a esses interesses tiver relevância social e transpuser os limites da
torelabilidade, de modo a produzir a intranquilidade coletiva.
Portanto, no tempo em que se reconhece a existência os bens coletivos (saúde,
segurança, meio ambiente, etc.), há que se reconhecer que a lesão a esses bens enseja a reparação civil, cuja pretensão ressarcitória não é meramente individual uma vez
que o direito afetado transpõe a esfera de interesse do particular.
Assim, quando se fala em dano moral coletivo há que se ter em mente que sua
reparação é voltada:1) a direitos individuais homogêneos, cujo valor apurado destinar-se-á às vítimas mediante prévia liquidação, nos moldes dos artigos 97 a 100 do
Código de Defesa do Consumidor; e 2) a direitos difusos e coletivos, onde o valor da
condenação será revertido para o fundo gerido por um Conselho Federal ou Estadual,
conforme prevê o artigo 13 da Lei de Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85), o qual conhecemos como “fluid recovery”.
Certo é que a reparação pelos danos morais coletivos, cuja vítima é a sociedade,
deve ser destinada ao referido fundo, cujo objetivo é reconstituir os bens lesados.
Guilherme Magalhães Martins lembra que o dano moral coletivo não deve ser
confundido com a soma dos danos morais individuais, podendo coligar-se à tipologia
de interesses metaindividuais previstas no artigo 81, parágrafo único e seus incisos
(MARTINS, 2015, p. 07).
Pondera, todavia, que diante da força promocional dos princípios da dignidade
da pessoa humana, tomada em sua acepção coletiva, bem como em observância ao
princípio da solidariedade social, resta justificado o cabimento do dano moral coletivo
nas relações de consumo, com vistas à proteção das vítimas, sem prejuízo das indenizações individuais. (MARTINS, 2015, p.08)
Com efeito, o instituto da responsabilidade civil no direito coletivo, em especial
com o surgimento da sociedade de massa merece apreciação diferenciada. Os fundamentos da responsabilidade civil devem ser enfrentados sob a ótica do risco da atividade e da solidariedade social, e não apenas calcados na culpa e risco. Os princípios
constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade social assumem
uma posição de destaque, sendo essencial na construção da justiça social, deles é que
deriva o merecimento da tutela.
RESSARCIMENTO E DANO MORAL COLETIVO

Ao tratar da função responsabilidade civil, Sérgio Cavalieri ensina que o objetivo
desse instituto é obrigar o agente, causador do dano, a repará-lo. O dano causado
pelo ato ilícito rompe o equilibrio jurídico-econômico anteriormente existente entre
o agente e a vítima. Há uma necessidade fundamental de se restabelecer esse equilíbrio, o que se procura fazer recolocando o prejudicado no status quo ante, imperando neste campo o princípio da restitutio in integrum, isto é, tanto quanto possível,
repõe-se a vítima à situação anterior à lesão, através de uma indenização fixada em
proporção ao dano. (CAVALIERI, 2002, p. 14)
Rhenne Hamud, fazendo uma reflexão sobre o instituto da responsabilidade civil, afirma que “da forma como está, a responsabilidade civil não atende satisfatoriamente os anseios da sociedade contemporânea”. (HAMUD, 2012, p.03)
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A responsabilidade civil, portanto, impõe àquele que causar dano a outrem o
dever de indenizar e assim preservar o patrimônio material e moral do indivíduo que
sofreu o ato ilícito, restabelecendo o equilíbrio da relação jurídica.
Hector Valverde Santana, ao tratar da reparação prevista para o dano moral,
assevera que, neste caso, “não há repercussão patrimonial direta, razão pela qual se
torna impossível a reparação do bem imaterial seguir um critério rígido de equivalência” (SANTANA, 2014, p. 134). Deste modo, o que se busca com a indenização por
dano moral não é o retorno da situação da vítima ao momento anterior ao ato ilícito,
mas sim uma função compensatória onde se possa, ao mesmo tempo, punir o infrator
e desestimulá-lo a novas práticas semelhantes.
O autor, filia-se ao entendimento de que o dano moral funda-se no efeito da
violação de um interesse, direito ou bem jurídico, sendo que o dano moral não é
apenas a violação a um direito da personalidade, mas “constitui-se na lesão de um
bem jurídico imaterial (direcionado à personalidade) sem repercussão patrimonial”
(SANTANA, 2012, p. 135).
Youssef Said Cahali traz como concepção do dano moral tudo aquilo que molesta
gravemente a alma humana, que fere valores fundamentais inerentes à personalidade ou que é reconhecido pela sociedade como algo que gere dor, angústia, sofrimento
dentre outros (SANTANA apud CAHALI, 2005, p.22)
Fato é, que a reparação dos danos morais não está adstrita a esfera individual,
mas também coletiva. Assim, para que se possa falar em ressarcimento do dano moral coletivo, deve-se ter em mente a ampliação de seu conceito, onde o dano moral
deixa de equiparar-se a uma dor psíquica, que seria exclusividade das pessoas físicas,
para abranger a violação a um bem jurídico imaterial, demonstrado através de um
sentimento de desapreço e de perda de valores essenciais que afetam negativamente
toda uma coletividade (RAMOS, 2015, p. 03).
André de Carvallho Ramos, ao tratar da reparação moral coletiva, prega que os
instrumentos a serem utilizados são os mesmos que os da reparação material, uma
vez que os pressupostos (dano e nexo causal) são os mesmos, atentando-se para o
fato de que a destinação de eventual indenização deve ser o Fundo de Direitos Difusos, o qual é responsável pela utilização e destinação do patrimônio moral lesado
(RAMOS, 2015, p. 03).
O autor não deixa de mencionar sobre a dificuldade em se apurar o valor do
justo ressarcimento, porém isso não deve ser óbice à aplicação do direito e da justa
reparação à coletividade, que não pode ficar à margem da indenizabilidade e padecendo de sentimento de angústia e intranquilidade.
Como já mencionado anteriormente, o Código de Defesa do Consumidor volta-se para a proteção da vulnerabilidade do consumidor, não se limitando aos interesses e direitos individuais mas também amparando os direitos e interesses coletivos.
Mas de que modo podemos reparar o dano moral sofrido pela coletividade?
Hector Valderde Santana diz que para a compreensão do assunto, antes de mais
nada, é necessário que se esclareça o conteúdo dos termos: indenização, ressarcimento e reparação. Aqui, peço vênia para transcrever as lições trazidas pelo citado
autor:
“A compreensão do assunto reclama o esclarecimento terminológico entre indenização, ressarcimento e reparação. Não
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é fato isolado a utilização pela doutrina dos aludidos termos
como sinônimos. Busca-se a univocidade dos termos jurídicos como obra necessária à atividade científica. Yussef Said
Cahali sintetiza a questão, afirmando que no dano patrimonial intenta-se a reposição em espécie ou seu correspondente
em dinheiro. Visa, portanto, à indenização integral da vítima,
eliminando completamente a diminuição patrimonial experimentada, restituindo-a ao estado anterior que se encontrava
antes do ato ilícito, sendo que o equivalente em dinheiro serve como ressarcimento do dano patrimonial.
[…] no dano moral ocorre situação diversa, pois o dinheiro
não se destina à recomposição patrimonial, mas a reparação
opera-se no sentido de proporcionar à vítima uma compensação, distinguindo-se da finalidade do ressarcimento. Conclui
que ‘assim, da responsabilidade civil do agente resulta para o
ofendido o direito à indenização do dano (sentido genérico),
que se resolve ou pelo ressarcimento do dano patrimonial ou
pela reparação do dano moral’.” (SANTANA, 2014, p. 161)
O autor pondera que a reparação do dano moral tem finalidades distintas do
dano patrimonial, sendo certo que necessariamente essas finalidades (compensatória, punitiva e reparatória) devem concorrer simultaneamente, sob pena de aplicação
incompleta do sistema jurídico vigente (SANTANA, 2014, p.162). Justifica tal posicionamento com amparo nas lições de Sílvio de Salvo Venosa:
“… forma-se recentemente um entendimento jurisprudencial, mormente em sede de dano moral, no sentido de que
a indenização pecuniária não tem apenas o cunho de reparação do prejuízo, mas tem também caráter punitivo, educativo e repressor: a indenização não apenas repara o dano,
repondo o patrimônio abalado, mas também atua como forma educativa para o ofensor e a sociedade e intimidativa para
evitar perdas e danos futuros. Sem dúvida, essa posição, no
direito de origem romano-germânica, é fortemente influenciada pelo direito anglo-saxão, no qual essa função é muito
clara. Nesse caso, inelutavelmente, o juiz deixa-se levar pela
intensidade da culpa para fixar a retribuição pecuniária… (Sílvio de Salvo Venosa, Direito civil: responsabilidade civil, p.
24).” (SANTANA, 2014, p. 163)
De fato, há que se ter em mente que a fixação do valor da indenização a título de
dano moral coletivo é tarefa complexa que merece cuidadoso exame do magistrado,
tendo em vista a dificuldade de se encontrar, com exatidão, um valor que corresponda ao prejuízo sofrido pela vítima.
Ao tempo em que para a quantificação do dano patrimonial deve-se aferir a
alteração patrimonial negativa no patrimônio da vítima, no caso do dano moral isso
não se aplica. A análise deve ser feita tanto através de aspectos subjetivos, os quais
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envolvem a atividade jurisdicional na fixação do valor a ser indenizado, bem como
por meio de critérios objetivos comumente indicados pela doutrina e jurisprudência
como válidos.
Maria Celina Bodin de Moraes comunga do pensamento de que o sistema do
livre arbitramento adotado no Brasil, como regra geral, para fixação do dano moral,
“tem sido considerado o que menos problemas traz e o que mais justiça e segurança
oferece, atento que está para todas as peculiaridades do caso concreto” (MORAES,
2003, p. 270).
O juiz, ao fixar o quantum indenizatório, tem meios para analisar e sopesar a
matéria de fato, de modo que pode utilizar da equidade, agindo com prudência e
equilíbrio.
A autora entende que os critérios4 atualmente utilizados para a fixação do dano
moral, embora não sejam critérios legais, apresentam-se como lógicos, devendo estar
revestidos de clareza de modo a fundamentar adequadamente a decisão e garantir a
racionalidade da sentença (MORAES, 2003, p. 270).
CASTRO e AMARAL, sobre os critérios de quantificação dos danos extrapatrimoniais trazem a seguinte contribuição doutrinária:
“Os critérios específicos sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência para o fim de fixar o valor do dano moral são flexíveis e variáveis de acordo com cada caso concreto. Ocorre
que alguns critérios específicos são reiteradamente invocados, devendo ser analisados em todos os casos de dano moral. Após o exame da doutrina e da jurisprudência acerca da
questão, conclui-se que, além de outros critérios específicos
que dever ser considerados em determinados casos concretos, em regra o juiz deve avaliar o grau de culpa do ofensor;
a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; a
repercussão do ato ilícito no meio social; a situação econômico-financeira do ofensor; as condições pessoais da vítima
(SANTANA, 2014, p. 193)”(CASTRO e AMARAL, 2018, p. 160).
O Superior Tribunal de Justiça, na 125ª edição da Jurisprudência em Teses5, traz
os entendimentos consolidados até 26/04/2019 no âmbito da responsabilidade civil
e dano moral, destacando-se que a primeira tese trata da fixação do valor devido a
título de indenização por danos morais, devendo considerar o método bifásico, que
conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico
lesado e minimiza eventual arbitrariedade da adoção de critérios unicamente subjeti4
Maria Celina de Bodin Moraes: “Os critérios adotados na compensação do dano moral no Brasil variam muito, mas nota-se que são presenças frequentes nas decisões judiciais
o critério da extensão do prejuízo, o critério do grau de culpa e o critério relativo à situação
econômico-financeira, tanto do ofensor quanto da vítima. Com quase igual frequencia, tem-se feito referência à razoabilidade (à lógica do razoável), em substituição ao critério mais
antigo, que impunha uma reparação equitativa, afirmando, em síntese, que ‘a melhor interpretação não se subordina servilmente às palavras da lei, nem usa raciocínios artificiais para
enquadrar friamente os fatos em conceitos prefixados, porém se preocupa com a solução
justa, com olhos voltados para a lógica do razoável”. Op. Cit,. p. 275-276)
5
Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/jt/toc.jsp Acesso em: 26/08/2020
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vos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano.
A exemplo, colaciona-se trecho do voto do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Relator no AgInt no Agravo em Recurso Especial nº 1604836-SP, julgado em
29/06/2020 (DJe 03/08/2020) “Com efeito, o entendimento pacífico desta Corte,
quanto ao pedido de minoração do quantum indenizatório, é que o montante compensatório a título de dano moral deve ser fixado considerando o método bifásico,
norteador do arbitramento equitativo exercido pelo juiz, o qual analisa o interesse
jurídico lesado e as peculiaridades ocorridas no caso para a definição do valor”.
A segunda tese apresentada pelo STJ diz respeito ao dano moral coletivo, consolidando o entendimento de que sua aferição é in re ipsa, sendo categoria autônoma
de dano relacionado à violação injusta e intolerável de valores fundamentais da coletividade.
A Ministra Nancy Andrighi, Relatora do Recurso Especial 1737428-RS6, julgado
em 12/03/2019 (DJe 15/03/2019) traz o posicionamento de que o dano moral coletivo se configura independentemente da demonstração de prejuízos concretos ou de
efetivo abalo moral, restando caracterizado se ocorrer lesão a valores fundamentais
da sociedade e se essa vulneração ocorrer de forma injusta e intolerável.
De toda sorte, independentemente do critério adotado para a quantificação do
dano moral coletivo, deve se ter em mente que na seara consumerista o que deve ser
considerado é a lesão a valores fundamentais da sociedade. Deve-se tutelar a ofensa
aos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, considerando, portanto, seu
caráter extrapatrimonial, voltando-se para o interesse social.
CONCLUSÃO

A responsabilidade civil tem como escopo a reparação do dano, seja ao indivíduo, seja à coletividade, seja moral ou patrimonial, calcada na ilicitude ou, até mesmo, na licitude do ato.
O enfrentamento do tema “dano moral coletivo” ganhou inúmeros debates na
doutrina e na jurisprudência, acalorando a discussão sobre sua admissibilidade ou
não na seara coletiva, vez que havia entendimento contrário a possibilidade de existência dos direitos da personalidade voltados à coletividade.
Apesar da dificuldade de se mensurar o quantum indenizatório à coletividade, é possível lançar mão de critérios que justifiquem a sua quantificação de modo a
responder satisfatoriamente à sociedade que sofreu um dano injusto e de relevância
social.
A jurisprudência brasileira tem avançado sobre a questão, consolidando o entendimento de que para a configuração do dano moral coletivo faz-se necessário que o
grau de reprovabilidade da conduta do ofensor ultrapasse os lindes do individualismo
e, ante o seu grau de reprovabilidade e dada sua gravidade, afete os valores sociais.
Deste modo, a fixação do valor a título de indenização por dano moral, deve ter
por finalidade a função de compensar e reparar a coletividade pela lesão sofrida e, ao
mesmo tempo, punir o infrator, desestimulado-o a novas práticas semelhantes.
6
Disponível em: https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201701634742&dt_publicacao=15/03/2019 Acesso em 26/08/2020
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"A igualdade é uma aspiração que reside permanentemente
no coração das pessoas. Paradoxalmente, é a desigualdade
que acompanha a trajetória concreta do homen na Terra".
(Zulmar Fachin)
INAPLICABILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NA LEI Nº 9.099/1995
AOS CRIMES COMETIDOS CONTRA IDOSOS - UMA VISÃO SOB O PRISMA DA
DIGNIDADE HUMANA
INAPPLICABILITY OF BENEFITS PROVIDED FOR IN LAW Nº 9.099/1995 TO
CRIMES COMMITTED AGAINST THE ELDERLY - A VIEW FROM THE PRISM OF
HUMAN DIGNITY

STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil. 6ª Edição. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2004.
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RESUMO

O presente trabalho visa analisar a inaplicabilidade das medidas despenalizadoras aos crimes cometidos contra a pessoa idosa, em especial os institutos da transação
penal e da suspensão condicional do processo, destacando-se o princípio da dignidade da pessoa humana como seu principal fundamento. O estudo procurou verificar
os avanços trazidos pelo Estatuto do Idoso no combate à criminalidade sexagenária,
bem como trazer os pontos controvertidos e a acertada decisão do Supremo Tribunal
Federal em declarar a constitucionalidade do artigo 94 da Lei nº 10.741/2003, rechaçando, contudo, a possibilidade de se aplicar as benesses da Lei nº 9.099/95.
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ABSTRACT: The present work aims to analyze the inapplicability of decriminalizing measures to crimes committed against the elderly, especially the institutes of
criminal transaction and the conditional suspension of the process, highlighting the
principle of human dignity as its main foundation. The study sought to verify the advances brought by the Statute of the Elderly in the fight against sexagenarian crime,
as well as to bring the controversial points and the correct decision of the Supreme
Federal Court to declare the constitutionality of article 94 of Law nº 10.741 / 2003,
rejecting, however, the possibility of applying the benefits of Law nº 9.099 / 95.
PALAVRAS-CHAVES: MEDIDAS DESPENALIZADORAS, IDOSO, DIGNIDADE HUMA-

NA, INAPLICABILIDADE

KEYWORDS: DEPENALIZING MEASURES, ELDERLY, HUMAN DIGNITY, DISAPPLICA-

BILITY

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo visa tecer breves considerações sobre a inaplicabilidade das
medidas despenalizadoras previstas na Lei nº 9.099/95 aos crimes previstos no Estauto do Idoso (Lei nº 10.741/03), analisando o tema através do princípio da dignidade
da pessoa humana.
Embora o Estatuto do Idoso tenha trazido inovações positivas no que tange ao
acesso à Justiça, a lei que dá prioridade ao idoso nos procedimentos judiciais, de
modo geral, não estabeleceu um rito célere para a solução dos conflitos relacioados
aos idosos.
Na intenção de corrigir o erro do legislador, no que se refere aos crimes previstos no Estatuto do Idoso, seu artigo 94 utiliza o procedimento dos Juizados Especiais
Criminais (Lei nº 9.099/95) abrangedo os delitos cuja pena máxima privativa de liberdade é de quatro anos visando, dessa forma, dar maior celeridade nos feitos.
A preocupação do legislador foi conceder ao idoso a proteção que sua condição
etária lhe impõe, fazendo valer a ele direitos e garantias que efetivem esta tutela,
conferindo ao princípio da isonomia sua real função de compensar aqueles que, por
razões etárias, de saúde ou hipossuficiência, devem ser tratados de forma singular
pela lei.
O desiderato da lei é realizar a justiça que, se tardia não é justiça, e não tratar
desigualmente aqueles que seriam iguais, até porque, no caso, trata-se de garantir o
exercício de direitos daqueles a quem o tempo desigualou em condições físicas para
alçá-los em condições superiores de honra perante uma sociedade que se pretende
justa.
2. A POLÍTICA NACIONAL DO IDOSO E O ASSEGURAMENTO DOS DIREITOS

O Sistema de Garantia dos Direitos da Pessoa Idosa é amparado, no Brasil, por
meio das garantias constitucionais previstas, especialmente, nos artigos 3º, 5º, 7º,
229 e 230 da Constituição Federal, bem como pela legislação ordinária e planos de
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ação política3, dando-se destaque à Política Nacional do Idoso (Lei nº 8.842/94), ao
Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) e à Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa
(Portaria nº 2.528/2006 do Ministério da Saúde).
A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República4, vinculada ao
Ministério dos Direitos Humanos, aponta que o percurso para a construção dos direitos da pessoa idosa, num contexto mais amplo, coincide com o desenvolvimento
dos direitos humanos no Brasil, iniciando-se em 1968 com a expansão das práticas
assistenciais realizadas pelo Estado
O marco legal Internacional e Nacional dos direitos da pessoa idosa, deu-se em
1982 quando a Organização das Nações Unidas - ONU convocou a primeira Assembléia
Mundial sobre o Envelhecimento5, que ocorreu em Viena e culminou na produção do
Plano de Ação Internacional de Viena sobre o Envelhecimento. O objetivo da ONU foi
iniciar um programa internacional de ação para garantir a seguridade econômica e
social às pessoas idosas, assim como oportunidades para que estas contribuam para
o desenvolvimento de seus países.
De acordo com a projeçao da ONU, o número global de pessoas com 60 anos ou
mais está projetado para aumentar de 962 milhões em 2017 para 1,4 bilhões em 2030
e 2,1 bilhões em 2050.6
Com o advento da Constituição Federal de 1988, os direitos inerentes à pessoa
idosa ganharam destaque podendo ser encontrados no Título II (Direitos e Garantias
Fundamentais), Capítulo I (Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos), artigo 3º,
IV (Objetivos Fundamentais da República Federativa do Brasil), artigo 5º, "caput", artigo 7º, XXIV e XXX, artigo 14, §1º, II, "b", artigo 201, I, §7º, I e II, artigo 203, I e V, artigo
229, artigo 230, §§1º e 2º.
A idade não pode ser fonte de tratamento desigual e nesse sentido, a Consituição elegeu como um dos objetivos do Estado brasileiro promover o bem de todos,
sem preconceitos de idade e quaisquer outras formas de discriminação.
Seguindo adiante, durante a Assembléia Geral da ONU ocorrida em 19927, foi
adotado o Princípio das Nações Unidas em Favor das Pessoas Idosas, ocasição onde
foram enumerados 18 direitos8 e definidos os princípios da independência, partici3
Além do Estatuto do Idoso, tem-se a Constituição Federal, o Código Civil, o Código Penal, a Consolidação das Leis do Trabalho, leis previdenciárias, leis processuais, a lei da Política
Nacional do Idoso (Lei nº 8.842/94), legislação estadual e municipal, Convenções Internacionais e medidas sócio-políticas.
4
Legislação da Pessoa Idosa. Documentos Legais. GERMINAÇÃO. Helena Ribeiro 665
anos São Paulo. SP Talentos da Maturidade. Edição 2011. Disponível em:http://www.mdh.
gov.br/assuntos/pessoa-idosa/legislacao acesso em 20.03.2018
5
A ONU e as pessoas idosas. Disponível em: https://nacoesunidas.org/acao/pessoas-idosas/ acesso em 20.03.2018.
6
Disponível em:
https://nacoesunidas.org/acao/pessoas-idosas/ acesso em
14.05.2020
7
Idem.
8
Em síntese, são esses os principais direitos que a lei reconhece às pessoas idosas: a)
direito ao amparo da família, da sociedade e do Estado, bem como o direito à vida, à dignidade, ao bem-estar e à participação ma vida da comunidade; b) existência de uma política governamental de proteção e atencimento; c) amparo pelso filhos maiores, na velhice, carência
ou enfermidade; d) gratuidade nos transportes coletivos urbanos, desde que com mais de 65
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pação, cuidados, auto realização e dignidade. A partir daí, tais princípios e diretrizes
tiveram uma repercussão direta no Brasil, haja vista que no ano seguinte foi sancionada a Lei nº 8.742/1993 mais conhecida como LOAS – Lei Orgânica de Assitência
Social, bem como foi criado o Conselho Nacional do Idoso com a promulgação da Lei
nº 8.842/19949, cujo objetivo é assegurar os direitos sociais do idoso.
Segundo preceitua o artigo 1º da Lei nº 8.842/94, a política nacional do idoso
tem por objetivo assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade e é regida pelos
seguintes princípios:
a) a família, a sociedade e o Estado têm o dever de assegurar ao idoso todos os
direitos da cidadania, garantindo sua participação na comunidade, defendendo sua
dignidade, bem-estar e o direito à vida;
b) o processo de envelhecimento diz respeito à sociedade em geral, devendo ser
objeto de conhecimento e informação para todos;
c) o idoso não deve sofrer discriminação de qualquer natureza;
d) o idoso deve ser o principal agente destinatário das transformações a serem
efetivadas através desta poítica;
e) as diferenças econômicas, sociais, regionais e, particularmente, as contradições entre o meio rural e o urbano do brasil deverão ser observadas pelos poderes públicos e pela sociedade em geral, na aplicação desta política (artigo 3º, Lei nº
8.842/94).
Onze anos mais tarde surge o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), um microssistema jurídico cujo condão é regular os direitos das pessoas com idade igual
ou superior a 60 anos regulamentando, dessa forma, o artigo 230 da Constituição
Federal.
Não obstante possa parecer temerário buscar definir um marco cronológico
de quem é ou não idoso, haja vista que a lei não acompanha simultaneamente as
mudanças na sociedade, o legislador elegeu o critério cronológico para estabelecer
quem seria considerado idoso para os efeitos da lei. Ana Maria Viola Sousa, citanto
Norberto Bobbio, pontua:
"A velhice, segundo o mesmo autor, apresenta três sentidos:
anos de idade; e) bem-estar e lazer; f).cidadania, com voto facultativo após os setenta anos;
g) atendimento prioritário em órgãos públicos e provados prestadores de serviços, quando
desabrigados e sem família; h) vedação a qualquer forma de discriminação, inclusive no que
diga respeito à sua participação no mercado de trabalho, no setor público e privado; i) participação, ocupação e convívio, que lhe assegurem integração social; j) assistência à saúde, nos
diversos níveis de atendimento do Sistema Único de Saúde – SUS, com prioridade no atendimento previdenciário; k) acesso à educação; l) acesso à habitação popular; m) redução de
barreiras arquitetônicas e ubanas; n) benefício de prestação continuada em favor da pessoa
idosa que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e não tê-la provida
pela família, independentemente de prévia contribuição; o) prioridade na tramitação de processos judiciais em que figure como parte pessoa com idade igual ou superior a 65 anos; p)
atendimento prioritário, entre outras pessoas, para quem tenha idade igual ou superiror a 65
anos , nas repartições públicas, empresas concessionárias de serviços públicos, instituições
financeiras; q) alimentos devidos pelos descendentes; r) prioridade na tramitação nos procedimentos administrativos e processos judiciais. Hugo Nigro Mazzili, p.736-737.
9
A Lei nº 8.842/96 foi regulamentada pelo Decreto nº 1.948/96
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velhice censitária ou cronológica, decorrente da idade biológica vivida, que começa quando se aproxima dos oitenta
anos; velhice burocrática, estabelecida pela legislação em
vigor; velhice psícológica ou subjetiva, determinada pelo estado de ânimo, pelas circunstâncias históricas e sociais (BOBBIO apud SOUSA, 2004, p.23)."
O fundamento jurídico para a proteção aos idosos é o princípio da igualdade e,
nas palavras de Hugo Nigro Mazzili10, "a lei deve procurar compensar juridicamente
quem sofre maiores limitações, para reequilibrar suas oportunidades." O citado jurista ainda ensina11:
"O estatuto estabeleceu o sistema de proteção integral, segundo o qual o idoso goza de todos os direitos fundamentais
inerentes à pessoa humana, devendo ser-lhe asseguradas todas as oportunidades e facilidades para preservação de sua
saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade." (art. 2º Lei 10.741/2003)
As normas previstas no Estatuto do Idoso são normas de ordem pública12 e,
como tais, prevalecem sobre a vontade das partes dando primazia jurídica aos idosos
em função de seu natural estado de hipossuficiência.
Nesse ponto, importante destacar que a dignidade é considerada como uma das
maiores conquistas da Carta Constitucional de 1988. Disciplinada no artigo 1º, inciso
III, a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República Federativa do
Brasil, consitutindo-se como norma jurídico-positiva dotada de eficácia e assumindo a
condição de valor jurídico fundamental. Atua como elemento fundante e informador
dos direitos e garantias fundamentais, onde estão inseridos os direitos do idoso. O
conceito de dignidade serve de parâmetro para a aplicação, interpretação e integração não apenas dos direitos fundamentais e das demais normas constitucionais, mas
de todo o ordenamento jurídico.
Ingo Wolfgang Sarlet13 apresenta a concepção de que a "dignidade da pessoa
10
MAZZILI, Hugo Nigro. A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo. Meio Ambiente.Consumidor.Patrimônio Cultural.Patrimônio Público e outros interesses. Editora Saraiva. 25ª Edição. São Paulo 2012. p.734.
11
Op. Cit. p 738.
12
O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de afirmar que as normas
do Estatuto do Idoso são de ordem pública. Nesse sentido: "O direito à saúde, insculpido na
Constituição Federal e no Estatuto do Idoso, é direito indisponível, em função do bem comum, maior a proteger, derivado da própria força impositiva dos preceitos de ordem pública
que regulam a matéria". (STJ, REsp 851174/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 20.11.2006)
13
Renan Paes Felix apud Ingo Wlfgang Sarlet in GARCIA, Leonardo de Medeiros. Estatuto do Idoso Comentado. Coleção Leis Especiais para concursos. p. 25.
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humana é, ao mesmo tempo, limite e tarefa dos poderes estatais" , destacanco que a
dignidade da pessoa humana serve não apenas para proteger o cidadão contra abusos e arbitrariedades do Estado, como também para que se possa exigir dos poderes
públicos condições mínimas para uma existência digna e tratamento igualitário.
Nesse contexto, passamos a analisar o regramento específico previsto no artigo
94 do Estatuto do Idoso, cuja redação foi impugnada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3096, o qual em legítima discriminação positiva veio para corrigir o grave
problema da violência contra a pessoa idosa, para tanto não conferindo legitimidade
para a aplicação dos institutos despenalizadores da transação penal e suspensão condicional do processo aos delitos previstos na Lei nº 10.741/2003.
3. NÃO APLICAÇÃO DAS MEDIDAS DESPENALIZADORAS DO ARTIGO 94 DO ESTATUTO DO
IDOSO

A redação do artigo 94 do Estatuto do Idoso reza que aos crimes previstos na Lei
nº 10.741/2003, cuja pena máxima privativa de liberdade não ultrapasse 4 (quatro)
anos, aplica-se o procedimento previsto na Lei nº 9.099/95 e, subsidiariamente, no
que couber, as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal.
Diante dessa disposição legal, surgiram nada menos que seis correntes doutrinárias buscando interpretar o alcance de tal artigo, trazendo ainda nova discussão
sobre a alteração e abrangência do conceito de infrações penais de menor potencial
ofensivo:
1. Primeira corrente: afirma que houve ampliação total do
conceito de infração penal de menor potencial ofensivo (IPMPO);
2. Segunda corrente: alega que houve ampliação do conceito
de IPMPO somente em relação aos crimes do Estatuto com
pena máxima entre dois e quatro anos, os quais serão processados perante o Juizado Especial Criminal, com direito à
transação penal;
3. Terceira corrente: aduz que estes delitos devem ser processados perante o Juizado, com o rito sumaríssimo, mas sem
direito à aplicação de transação penal;
4. Quarta corrente: afirma que os delitos devem ser processados perante o juízo comum, com direito a transação penal
e com o procedimento sumaríssimo;
5. Quinta Corrente: os delitos devem ser processados perante
o juízo comum, sem direito ao benefício da transação penal,
apenas com o procedimento sumaríssimo;
6. Sexta corrente: sustente que o dispositivo é inconstitucional, não devendo ter qualquer aplicação.
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Em 17 de dezembro de 2003, o então Procurador Geral da República, Doutor
Claudio Fonteles, ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade em face do citado dispositivo legal, porquanto contrariar ao disposto no artigo 5º "caput" da Constituição
Federal, forte no argumento de que a norma impugnada criara uma "discriminação"
para os autores dos crimes descritos no Estatuto do Idoso, permitindo-lhes a aplicação de um sistema jurídico próprio, tratado pela Lei dos Juizados Especiais.
A razão primeira da impugnação à norma pautou-se na afronta ao princípio da
isonomia (art. 5º, "caput", CF), asseverando o Procurador Geral da República14:
" Ao nos depararmos com uma discriminação prevista na
própria lei "tem-se que investigar, de um lado, aquilo que é
adotado como critério discriminatório, de outro lado, cumpre verificar se há justificativa racional, isto é, fundamento
lógico para a vista do traço desigualador acolhido, atribuir o
específico tratamento jurídico constituído em função da desigualdade proclamada. Finalmente, impende analisar se a
correlação ou fundamento racional abstratamente existe".
Por conclusão podemos dizer que "é agredida a igualdade
quando o fator diferencial adotado para qualificar os atingidos pela regra não guarda relação de pertinência lógica com
a inclusão ou exclusão no benefício deferido". Note-se que,
pelo texto da lei impugnada, poder-se-ia ter um agente respondendo perante o Sistema Judiciário comum e outro com
todos os benefícios da Lei nº 9.999/95, mesmo que praticado
crimes da mesma gravidade (pena máxima não superior a 4
anos). Apenas por um diferencial: a idade da vítima do delito. (...) o legislador, assim agindo, acaba beneficiando aquele
que comete crime contra o maior de 60 anos de idade.
Não obstante o argumento levantado pela Procuradoria Geral da República, a
Consultoria Jurídica do Ministério da Justiça e a Advocacia Geral da União dissentiram
de tal posicionamento, justificando que a extensão do procedimento especial da Lei
nº 9.099/95 seria adequado para os objetivos pretendidos pelo Estatuto do Idoso,
bem como pelas características próprias do procedimento especial, que se mostram
menos gravosas para a consecução dos fins inerentes à conciliação e à composição
entre autor e vítima.
Data máxima vênia, não podemos coadunar com tal entendimento.
Por certo, quando o legislador estabeleceu que o procedimento dos Juizados Especiais Criminais, previsto na Lei nº 9.099/95, seria utilizado nos delitos cuja pena máxima privativa de liberdade é de quatro anos, quis trazer como vantagem a aplicação
da celeridade de seu procedimento, e não a aplicação de medidas despenalizadoras

14
ADI /3096. Petição Inicial PGR. Fls. 04. Disponível em http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=2191931 Acesso em 22/03/2018
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que beneficiariam o autor do delito em desfavor da vítima idosa e vulnerável.
Assim, considerando que os delitos tipificados na Lei nº 10.741/2003 têm por
sujeito passivo a pessoa idosa, nada mais justo que se aplicar um procedimento célere
a fim de que se possibilite às vítimas presenciar o curso do processo e a efetivação da
justiça, atendendo-se, pois, ao princípio constitucional da prestação jurisdicional em
um contexto maior, qual seja, o da dignidade da pessoa humana.
Por certo, quis o legislador configurar situações diferenciadas entre os crimes
descritos no Código Penal e aqueles previstos no Estatuto do Idoso. A Lei 10.741/2003
apresenta situação de idade provecta das vítimas, motivo pelo qual se faz necessária a
adoção do célere procedimento da Lei nº 9.099/95 que tem como propósitos a repreensão e prevenção da criminalidade sem desrespeitar aos princípios do contraditório
e da ampla defesa.
Contudo, a preocupação que cinge-se a saber é a de que ao idoso, em razão
de sua condição etária, deve ser conferido o princípio da isonomia, cuja função real
é a de compensar aqueles que, por razões etárias, de saúde ou de hipossuficiência,
devem ser tratados de forma singular pela lei. Inquestionável, portanto, a fundamentação da Procuradoria Geral da República.
O procedimento sumário previsto na Lei dos Juizados Especiais Criminais, a mens
legis, progrediu no sentido de oferecer ao idoso, face sua expectativa de vida, uma
Justiça mais ágil, rápida, para a solução de crimes contra ele praticados e que, pela sua
natureza, permitam uma tutela mais célere, sem ferir os princípios do contraditório e
da ampla defesa a serem observados no devido processo legal atendendo-se, assim,
ao princípio constitucional da prestação jurisidicional e, em um âmbito maior, ao da
dignidade da pessoa humana.
Alexandre de Moraes15, Ministro do Supremo Tribunal Federal, afirma que:
"O princípio da isonomia não conduz ao entendimento de
que se deva dispensar um mesmo tratamento aos cidadãos,
indistintamente, em toda e qualquer situação. O seu exato
sentido indica que os casos desiguais devem ser tratados
desigualmente, para que, assim, se possa atingir o conceito
de Justiça. Inadmissíveis são as discriminações arbitrárias e
absurdas, considerando-se lesado o princípio apenas quando
o elemento discriminador não se encontra a serviço de uma
finalidade acolhida pelo direito."
O Supremo Tribunal Federal, na sessão plenária realizada em 16 de junho de
2010 por maioria e nos termos do voto da Relatora, Ministra Carmem Lúcia, julgou
parcialmente procedente a ADI/3096, declarando a constitucionalidade do artigo 94
da Lei nº 10.741/2003, porém dando-lhe interpretação conforme à Constituição Federal, atribuindo ao dispositivo mencionado o sentido de que "aos crimes previstos
nessa lei, cuja pena máxima privativa de liberdade seja superior a 2 (dois) anos e não
15
MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. Edição 2002, p. 180. Editora Atlas.
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ultrapasse 4 (quatro) anos, aplica-se o procedimetno sumaríssimo previsto na Lei nº
9.099/95, não se permitindo aplicação de quaisquer medidas despenalizadoras e interpreação benéfica ao autor do crime, cuja vítima seja idoso."
Dessa forma, o Supremo espancou quaisquer dúvidas sobre o sentido e alcançe
da norma na medida em que, acertadamente, ratificou o entendimento de que o texto
legal pretendeu somente imprimir o procedimento sumaríssimo da Lei nº 9.099/95,
previsto em seus artigos 77 e seguintes, não havendo que se falar em "tornar de menor potencial ofensivo os delitos definidos no Estatuto do Idoso, cuja pena detentiva
abstrata não ultrapasse 4 anos, impingindo-lhes a aplicação dos institutos da lei dos
Juizados Especiais Criminais, como a conciliação e a transação penal".
O Ministro Carlos Ayres Britto, em voto vista, com brilhantismo esclareceu:
"Acompanho o voto da eminente relatora. E o faço, na linha
da especial proteção que a Magna Carta Federal conferiu ao
idoso, a partir deste emblemático relato: "Art. 230. A família,
a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas
idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito
à vida". É essa a lógica perpassante de toda a Constituição, na
matéria, desde o seu preâmbulo até o capítulo que porta o
sistêmico nome "da família, da criança, do adolescente e do
idoso". Isso no capítulo de nº VI do Título VIII, consagrador
do que tenho chamado de "constitucionalismo fraternal". E
a cujas coordenadas o Estatuto do Idoso tem que prestar reverência, inclusive quanto às suas preceituações de caráter
penal e procesusal penal. (...) (grifo nosso)
Sendo assim, também considero inconstitucional a interpretação do dispositivo legal ora impugnado, na medida em que
estenda aos agentes criminosos os benefícios despenalizadores da Lei nº 9.099/95. Isso afronta ao invariável sentido tutelar da Constituição, na matéria, assim como aos postulados
da proporcionalidade e da razoabilidade, além do princípio
da isonomia (art. 5º CF). É que autores de crimes do mesmo
potencial ofensivo serão submetidos a tratamentos diversos,
sendo que o tratamento mais benéfico está sendo paradoxalmente conferido ao agente que desrespeitou o bem jurídico
mais valioso: a incolumidade e dignidade do próprio idoso. E
não se argumente que a transação penal – um desses benéficos despenalizadores – é também de interesse da pessoa
idosa. Interesse que estaria consubstanciado na possibilidade
de aplicação de penas alternativas àquelas de privação da liberdade de locomoção, quando o infrator for parente do próprio idoso (situação que se apresenta em vários dos crimes
tipificados na Lei nº 10.741/2003). é que permanecerá viável
a substituição da pena, mesmo sem o benefício da transação
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penal, nos termos do artigo 44 do Código Criminal(...)".
Tem-se, portanto, que o Estatuto do Idoso apresentou um viés estritamente
processual, não estabelecendo conceito material sobre infração de menor potencial
ofensivo, como ponderou o Ministros Ayres Brito.
Percebe-se que o legislador preocupou-se com a celeridade processual, não fazendo menção ao conceito material de crime de menor potencial ofensivo ou à possibilidade de aplicação de medidas despenalizadoras.
Nesse sentido, Rogério Sanches Cunha16 entende que o conceito de procedimento referido no artigo 94 do Estatuto do Idoso se trata de procedimento strictu sensu,
previsto nos artigos 77 a 83 da Lei nº 9099/75, não constituindo no procedimento
lato sensu, que inclui a audiência preliminar, previsto nos artigo 70 a 73 da mesma
lei, transação penal (art. 76), composição civil dos danos (art. 74) e necessidade de
representação nas lesões corporais leves e culposas (art. 88).
Ora, de fato seria paradoxal a aplicação das medidas despenalizadoras na hipótese aqui analisada, uma vez que a ideologia protetiva ao idoso é inegável e, com o
cabimento do instituto da transação penal ou da suspensão condicional do processo,
por exemplo, ela se esvaziaria sob o crivo de uma interpretação sistemático-teleológica.
Ao tutelar os direitos da pessoa idosa, a Lei nº 10741/2003 elencou em seu
Capítulo II como os direitos fundamentais a liberdade, o respeito e a dignidade, estabelecendo em seu artigo 10, §3º que é dever de todos zelar pela dignidade do idoso,
colocando-o a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizandte, vexatório ou constrangedor.
No mesmo sentido é o Artigo 5º da Declaração Política, prevista no Plano de
Ação Internacional para o Envelhecimento de 2003 que diz:
Artigo 5º Reafirmamos o compromisso de não limitar esforços para promover a democracia, reforçar o estado de direito e favorecer a igualdade entre homens e mulheres, assim
como promover e proteger os direitos humanos e as liberdades fundamentais, inclusive o direito ao desenvolvimento.
Comprometemos-nos a eliminar todas as formas de discriminação, entre outras, a discriminação por motivos de idade. Reconhecemos também que as pessoas, à medida que
envelhecem, devem desfrutar de uma vida plena, com saúde, segurança e participação ativa na vida econômica, social,
cultural e política de suas sociedades. Estamos decididos a
aumentar o reconhecimento da dignidade dos idosos e a eliminar todas as formas de abandono, abuso e violência.

16
CUNHA, Rogégio Sanches; CERQUEIRA, Thales Tácito Pontes Luz de pádua. Comentários ao Estatuto do Idoso – arts. 94 a 99. In: GOMES, Luiz Flávio; VANZOLINI, Maria Patrícia
(Corrd). Reforma criminal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 138.
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O objetivo do citado plano de ação é garantir que toda a população possa envelhecer com segurança e dignidade, de modo que os idosos possam continuar participando em suas respectivas sociedades como cidadãos com plenos direitos.
A promoção e a proteção integral de todos os direitos humanos e fundamentais
da pessoa idosa são precípuos na luta contra a sua discriminação e promoção de sua
dignidade.
Isso posto, resta claro que a interpretação restritiva dada pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento da ADI 3096 traduziu a intenção inicial do legislador que era
afastar a aplicação de institutos despenalizadores, em especial a transação penal e a
suspensão condicional do processo, nos crimes cometidos sob a égide do Estatudo do
Idoso.
Da mesma forma, o Estatuto do Idoso buscou demonstrar a necessidade de medidas específicas no combate aos crimes cometidos contra os sexagenários em estado
de vulnerabilidade e considerando-se as particulares características da violência contra os idosos.
Desta feita, os crimes cometidos nos limites estabelecidos pela Lei nº 10.741/2003
não podem, em nenhuma hipótese, ser considerados como crimes leves ou de menor
importância, de modo que a vítima, vulnerável, tenha a percepção de que seu agressor não receberá a punição adequada.
Admitir a aplicação de medidas despenalizadoras aos crimes previstos no Estatuto do Idoso é, senão, fazer com que a vítima seja revitimizada e experimente o
desamparo do Estado, ferindo frontalmente os princípios da igualdade e da dignidade
humana.
Deve-se resguardar, portanto, o estado de vulnerabilidade do idoso privilegiando o principio da prioridade, o qual determina a inserção da pessoa idosa em posição
jurídica de preferência em toda e qualquer situação em que esteja envolvida. Deve-se,
pois, ocorrer a supressão da vulnerabilidade, para que seja restabelecida a igualdade
substancial pois, somente assim, é possível afirmar que se perfaz a concretização da
dignidade da pessoa huma e o exercício de iguais liberdades aos idosos.
4. CONCLUSÃO

As ponderações apresentadas no presente trabalho demonstram que o Estatuto
do Idoso foi instituído como um regramento jurídico destinado a proteger aqueles a
quem chamamos de vulneráveis em razão de sua condição etária, concretizando, sobremaneira, o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana.
Assim, ao erigir a dignidade humana como um dos fundamentos da República
do Brasil, a Constituição Federal sinalizou que todo indivíduo é merecedor de igual
respeito e consideração.
Dentro de seu microssistema e da proteção integral a qual se propôs, o Estatuto
do Idoso previu figuras típicas voltadas a coibir a prática criminal de atos voltados a
lesões a bens jurídico penais relacionados à sua condição especial de sexagenário.
Assim, fundamentado nos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana, bem como no princípio da celeridade processual o legislador imprimiu o rito
do juizado especial para os crimes previstos na Lei nº 10.741/2003, não sendo sua in-
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tenção conferir aplicabilidade das medidas despenalidazoras aos delitos do Estatuto.
Tal mister mostrou-se fundamental para o combate à impunidade dos infratores, haja vista que a interpretação que dá ao artigo 94 da Lei nº 10.741/2003 é específica ao seu destinatário.
Conclui-se, portanto, que as medidas despenalizadoras, à luz do princípio da
dignidade da pessoa humana, não merecem guarida nos crimes previstos no Estatuto
do Idoso o qual foi criado para reprimir e punir a violência praticada contra vulnerável.
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DIREITO AO PROTESTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO BRASIL: UMA
REFLEXÃO SOBRE O PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA
Rafael de Sampaio Cavichioli1
SUMÁRIO

1 Introdução; 2 Três características do Direito da Infância no Brasil; 3 Direito ao
protesto exercido por adolescentes: o caso do Paraná; 4 Conclusões; Referências.
RESUMO

Este trabalho apresenta algumas características do Direito da Infância brasileiro
correspondentes à especial proteção de crianças e adolescentes, à identificação da
família como espaço primordial para a sua vivência e à sua qualificação como pessoas em desenvolvimento, cujas decisões devem ser apoiadas por adultos orientados
pelo melhor interesse da criança e do adolescente. Essas características constituem a
base dos direitos das crianças e dos adolescentes e, entre esses direitos, encontra-se
o direito fundamental ao protesto. No ano de 2016, houve, no Brasil, um massivo
protesto de adolescentes contra propostas do governo federal, cujo método consistia
em ocupação de escolas públicas. Em face das ocupações, o Estado do Paraná propôs
ações de reintegração de posse. Este trabalho analisa uma decisão do Tribunal de
Justiça paranaense sobre uma dessas ações, concluindo que ela violou a proteção
jurídica ao direito de protesto e ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.
PALAVRAS-CHAVE: 1 Direito da Infância; 2 Crianças e adolescentes; 3 Direito ao
protesto; 4 Cláusula pétrea; 5 Princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.

2 TRÊS CARACTERÍSTICAS DO DIREITO DA INFÂNCIA NO BRASIL

A historiografia especializada sustenta que, na Europa ocidental dos séculos XVI
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1 INTRODUÇÃO

No Brasil, o Direito da Infância é regulado, principalmente, pela Convenção so-
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bre os Direitos da Criança de 19892, pela Constituição da República de 19883 e pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente de 19904. Esses corpos normativos têm por finalidade regulamentar a proteção do Estado, da sociedade e da família à criança e ao
adolescente, assim como regulamentam os seus direitos subjetivos específicos.
Esse conjunto de normas jurídicas têm características distintivas. Primeiro, consideram que as crianças e os adolescentes são objeto de uma especial proteção, cujo
encargo incumbe à família, à sociedade e ao Estado. Segundo, assumem a família
como ambiente propício e desejado para que a criança e o adolescente desenvolvam
sua personalidade. Terceiro, as crianças e os adolescentes são sujeitos de direito, mas
em virtude de sua imaturidade, são pessoas em desenvolvimento, cujas decisões devem ser orientadas por adultos guiados pelo melhor interesse da criança.
Entre os direitos que são objeto de regulamentação pelo Direito da Infância estão incluídos alguns daqueles associados ao exercício da cidadania, isto é, os relacionados à participação do indivíduo na comunidade política, para o fim de fazer parte,
influenciar e de criticar o governo e as autoridades públicas. No Brasil, as crianças e
adolescentes não podem votar, salvo a partir dos dezesseis anos. Mesmo assim, o
Direito da Infância a eles confere o direito de influenciar na direção política do Estado.
Neste trabalho, que inclui parte da pesquisa que resultou na tese de doutorado
“Duas famílias, duas leis”5, pretende-se discutir como, em um caso específico, o direito ao protesto exercido por adolescentes foi tratado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, com o objetivo de demonstrar como o Estado brasileiro, nesse caso,
desviou-se da orientação normativa do Direito da Infância.
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a XVIII, foi construída a noção de infância contemporânea, ou seja, a criança é um ser
diferente do adulto, caracterizada por compreender e por se relacionar com o mundo
de forma diferente daquela do adulto. Elabora-se um sentimento da infância, representado pela separação do mundo dos adultos relativamente ao mundo das crianças
(elas não devem trabalhar como os adultos, mas devem brincar; elas são marcadas
pela inocência e pela imaturidade, enquanto os adultos são responsáveis por seus
atos e maduros, por exemplo).
A esse sentimento da infância e a essa separação do mundo adulto e infantil
que o acompanha, acrescenta-se outro elemento, a ideia de que o núcleo familiar é
o ambiente ideal para o aprendizado moral da pessoa, transformando-a, de criança
imatura a adulto autônomo e responsável.6
A regulamentação jurídica da infância e da adolescência no Brasil guarda correspondência com a separação entre o mundo infantil e o mundo adulto e com a
ideia de que a família é o ambiente propício para o desenvolvimento da pessoa. Essa
separação de mundos conduz, para o Direito, à compreensão de que as crianças e
os adolescentes não são adultos em miniatura, mas pessoas em desenvolvimento e,
por não terem findado o seu desenvolvimento, são pessoas que demandam especial
proteção da família, da sociedade e do Estado, conforme estatui o art. 227, caput,
da Constituição da República. Por isso, em consonância com a ideia de que o mundo
adulto é diverso do infantil, a primeira característica do Direito da Infância no Brasil
se assenta sobre a diretriz de que as crianças e os adolescentes são objeto de uma
especial proteção, cujo encargo incumbe à família, à sociedade e ao Estado.
A segunda característica do Direito da Infância no Brasil se relaciona com a tese
de Ariès, a de que, para a sociedade ocidental Moderna, a família é reputada o núcleo ideal para o desenvolvimento e aperfeiçoamento moral da pessoa. No Direito
brasileiro, o correlato normativo dessa tese pode ser identificado nos artigos 8 e 9,
da Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989, pois eles protegem a privacidade
familiar, alçando-a como espaço propício ao desenvolvimento da criança e do adolescente e, por isso, delimitam-na como ambiente imune à intervenção estatal, salvo se
o melhor interesse da criança ou do adolescente exigir interferência do Estado sobre
sua relação familiar. Para o Direito da Infância brasileiro, portanto, a família é reputada como ambiente voltado ao desenvolvimento moral da pessoa, ou seja, como ambiente adequado para que a pessoa receba as habilidades e os conceitos necessários
para tomar decisões e ser responsabilizado por elas.
O Direito da Infância brasileiro é gravado, ainda, por uma terceira característica.
As crianças e os adolescentes são tratados normativamente como sujeito de direito,
isto é, como titular de direitos e como ente apto a participar de relações jurídicas, por
meio das quais exerce seus direitos. Por isso, eles são normativamente capazes de
decidir e de expressar opiniões em conformidade com o seu grau de maturidade e,
justamente conforme o seu grau de maturidade, o Direito delimita qual é o nível de
apoio e de participação do adulto exigido para que a criança ou o adolescente possam
expressar sua opinião ou adotar uma decisão.7

Isso significa afirmar que a criança e o adolescente são tratados normativamente como pessoa, isto é, seres autônomos, mas, conforme o seu grau de maturidade,
a criança e o adolescente, para exercerem seus direitos e participarem de relações jurídicas, dependem da representação ou da assistência de um adulto, motivo por que
eles são qualificados como pessoas em desenvolvimento, tal como prevê o art. 227, §
3.º, V, da Constituição da República.
Se a criança e o adolescente são tratados normativamente como pessoas em desenvolvimento e, por isso, são dependentes do apoio de um adulto para tomarem decisões, esse apoio do adulto é norteado pelo princípio do melhor interesse da criança,
previsto nos arts. 3.1, 18 e 21, da Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989.
Dessa maneira, o Direito da Infância se baseia sobre o difícil equilíbrio entre o
princípio da pessoa em desenvolvimento e o princípio segundo o qual, os adultos, ao
apoiarem essa pessoa em desenvolvimento, devem se orientar pelo melhor interesse
da criança e do adolescente.8 Essa é a terceira característica do Direito da Infância
brasileiro, a concepção normativa de que a criança é uma pessoa em desenvolvimento, capaz de tomar decisões, desde que apoiada por um adulto, cujo apoio deve ser
norteado pelo melhor interesse da criança ou do adolescente.
Essas três características do Direito da Infância no Brasil – as crianças e adolescentes são objeto de proteção especial, a família é o ambiente propício para o desenvolvimento da personalidade das crianças e dos adolescentes e as crianças e adolescentes são pessoas em desenvolvimento cujas decisões devem ser apoiadas por um
adulto orientado por seu melhor interesse – tornam a Convenção sobre os Direitos
da Criança de 1989, a Constituição da República de 1988 e o Estatuto da Criança e do
Adolescente de 1990 um conjunto normativo específico para regulamentar relações
das crianças e adolescentes com a família, com a sociedade e com o Estado.
A partir dessa constatação, pode-se refletir, especificamente quanto ao exercício
do direito ao protesto por crianças e por adolescentes, como é estabelecida a previsão normativa e abstrata desse direito e como o Poder Judiciário paranaense tratou
desse direito por ocasião de um caso de relevância nacional.

As crianças e os adolescentes não podem exercer mandatos eletivos no Brasil,
pois a idade mínima para exercê-los é dezoito anos, como prevê o art. 14, § 3.º, VI,
alínea d, da Constituição da República, para o cargo de Vereador.
Apesar disso, as crianças e adolescentes podem exercer direitos associados à
cidadania, como o direito de manifestação do pensamento, a liberdade de crença e a
liberdade da atividade intelectual e de comunicação, que são a base do direito de protesto e de crítica ao poder, conforme estatuído no art. 5.º, IV, VI e IX, da Constituição
da República. Esses direitos da cidadania da criança e do adolescente, que embasam
o direito de protesto e de crítica ao poder, são previstos também no art. 13 (liberdade
de expressão), da Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989, e no art. 16, I (li-

6
ARIÈS, Philippe. História social da criança e da família. Tradução de Dora Flaksman.
2.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2014. 196 p.
7
VAN BUEREN, Geraldine. The International Law on The Rights of the Child. The Hague:

Kluwer Law International,1998. p. 50.
8
DOLINGER, Jacob. Direito civil internacional. v.1 – A família no direito internacional
privado. t. 2 – A criança no direito internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 89-93.
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berdade de locomoção), II (liberdade de opinião e expressão), V (participar da vida comunitária) e VI (participar da vida política), do Estatuto da Criança e do Adolescente.
A previsão abstrata do direito ao protesto de crianças e adolescentes passou por
verdadeiro teste de eficácia no ano de 2016. Em outubro e novembro desse ano, estudantes brasileiros, sobretudo no estado do Paraná e majoritariamente adolescentes,
protagonizaram protestos massivos contra medidas que o governo federal pretendia
implementar.9
Essas medidas correspondiam a um chamado “Novo Regime Fiscal”, veiculado
por meio de uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) n.º 55/2016 e à Medida
Provisória n.º 746 (destinada à reforma do ensino médio). Para convencer o povo
acerca da alegada necessidade de sua proposta de “Novo Regime Fiscal”, o governo
federal utilizou de propaganda, defendendo-a em revistas e jornais, impressos e na
televisão, ao custo estimado, à época, de vinte milhões de reais.10 Ainda, o governo
federal, para angariar apoio de deputados federais, ofereceu a seus aliados um jantar
no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República.11
Para protestar contra as iniciativas governamentais, os estudantes ocuparam
inúmeras escolas públicas, inviabilizando a ministração de aulas. Em contrapartida,
o Estado do Paraná ingressou com diversas ações de reintegração de posse, com o
objetivo de retirar os estudantes das escolas e retomar o calendário letivo.12
A questão colocada para o Poder Judiciário do Paraná era deferir as ordens de
reintegração de posse e, por consequência, inviabilizar o protesto dos estudantes ou,
denegar essas ordens, permitindo a continuidade do protesto.
Não cabia ao Poder Judiciário avaliar se o conteúdo do protesto era legítimo,
pois, caso avaliasse a legitimidade do protesto, ele definiria quais causas podem ser
reivindicadas, e quais não podem, o que ofenderia um dos fundamentos da República, o pluralismo político (art. 1.º V, da Constituição da República). Apesar de o Poder
Judiciário não poder avaliar a legitimidade do protesto, ele devia examinar se ele era
9
ROSSI, Marina. Secundaristas são pressionados, mas ocupações resistem nas escolas do
Paraná: Justiça determina a reintegração de posse de 25 colégios em Curitiba e movimentos pressionam pela desocupação, mas estudantes prometem resistir. El País. [s. L.]. 01 nov. 2016. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2016/10/29/politica/1477751113_934694.html
>. Acesso em: 30 jan. 2019.
10
RODRIGUES, Fernando. Na TV, Michel Temer suaviza o slogan sobre "tirar o Brasil do
vermelho": Atriz lê texto que menciona apenas as contas “no vermelho” No anúncio impresso foi “vamos tirar o Brasil do vermelho” Campanha deve ter 5 comerciais diferentes, a partir
de 6ª Custo de veiculação deve ficar em torno de R$ 20 milhões. Poder 360. [s. L.]. 06 out.
2016. Disponível em: <https://www.poder360.com.br/governo/na-tv-michel-temer-suaviza-o-slogan-sobre-tirar-o-brasil-do-vermelho-2/>. Acesso em: 29 jan. 2019.
11
TEMER oferece jantar a deputados no Alvorada para pedir apoio a PEC: Governo quer
aprovar projeto nesta semana; são esperados 200 deputados. Ministério Público emitiu parecer no qual diz que proposta é inconstitucional.. Governo quer aprovar projeto nesta semana;
são esperados 200 deputados. Ministério Público emitiu parecer no qual diz que proposta é
inconstitucional.. G1. [s. L.], p. 1-1. 09 out. 2016. Disponível em: <http://g1.globo.com/politica
/noticia/2016/10/temer-oferece-jantar-deputados-no-alvorada-para-pedir-apoio-pec.
html>. Acesso em: 29 jan. 2019.
12
ROSSI, Marina. Secundaristas são pressionados, mas ocupações resistem nas escolas
do Paraná: Justiça determina a reintegração de posse de 25 colégios em Curitiba e movimentos pressionam pela desocupação, mas estudantes prometem resistir, cit., Acesso em: 30 jan.
2019.
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compatível com os valores constitucionais e se os estudantes possuíam meios equivalentes ao do governo para exporem suas ideias ao debate público.
Quanto à primeira questão, a compatibilidade da pauta do protesto com os valores constitucionais devia ser abordada pelo Poder Judiciário porque, a título de exemplo, se os estudantes protestassem a favor do racismo, o protesto não teria proteção
constitucional, haja vista o art. 5.º, XLII, da Constituição, vedar o racismo, qualificando-o como crime inafiançável.
No caso dos protestos de 2016, a sua causa motivadora era compatível com
a Constituição da República, pois correspondia à defesa do direito à educação e da
qualidade da educação pública, na medida em que o “Novo Regime Fiscal”, segundo
os manifestantes, poderia diminuir os recursos econômicos voltados ao custeio do
serviço educacional. Ademais, os manifestantes consideravam pouco democrática a
reforma do ensino médio, pois, editada por medida provisória, não teria esteio em
diálogo com a sociedade. Na medida em que a pauta dos estudantes não era proibida
pela Constituição, ela encontrava amparo no direito fundamental ao protesto e devia
ser protegido pelo Poder Judiciário.
Relativamente à segunda questão, à da equivalência de meios para exposição
de ideias no debate público, cabia ao Poder Judiciário, ao apreciar as ações de reintegração de posse, avaliar se os estudantes tinham igual oportunidade de divulgar suas
ideias, em comparação com a oportunidade de o governo de defender suas propostas. Nesse sentido, cabia ao Poder Judiciário formular as seguintes questões: Qual
crítico da proposta do chamado “Novo Regime Fiscal” tinha poder econômico equivalente ao do governo federal para anunciar suas ideias por meio de publicidade na
imprensa e para ofertar jantar para parlamentares? Os estudantes da rede pública
tinham esse mesmo poder econômico e publicitário? Ora, é evidente que não tinham
esse mesmo poder.
Diante da disparidade de forças entre aqueles que debatiam ideias no cenário
público, cabia ao Poder Judiciário, na qualidade de Poder estatal também incumbido
de assegurar as condições para a vivência democrática, intervir para dar maior equilíbrio a esse debate. Como explica Gargarella, o respeito à liberdade de expressão
exige do Poder Judiciário o implemento de ações que facilitem a exposição de ideias
dos grupos inferiorizados pela má distribuição dos meios de manifestação pública,
rompendo a inércia prejudicial aos grupos que não têm acesso a tais meios por razões
completamente alheias à sua responsabilidade.13
Em vez de promover esse equilíbrio de vozes no debate público por meio da proteção judicial ao protesto promovido pelos estudantes, o Poder Judiciário paranaense
deferiu inúmeras ordens de reintegração de posse em favor do Estado do Paraná14,
colaborando para o término do protesto. Para contribuir para a avaliação do modo
como o Poder Judiciário tratou o direito ao protesto de adolescentes e crianças, é
importante analisar uma das decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que
13
GARGARELLA, Roberto. Carta abierta sobre la intolerancia: Apuntes sobre derecho y
protesta. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2015. Posição 286. Formato digital.
14
ROSSI, Marina. Secundaristas são pressionados, mas ocupações resistem nas escolas
do Paraná: Justiça determina a reintegração de posse de 25 colégios em Curitiba e movimentos pressionam pela desocupação, mas estudantes prometem resistir, cit., Acesso em: 30 jan.
2019.
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manteve uma ordem de reintegração de posse deferida em primeiro grau.
No Município de Prudentópolis, localizado no interior do Paraná, o juízo de primeiro grau deferiu uma ordem de reintegração de posse, a fim de que os estudantes
se retirassem da ocupação de alguns Colégios Estaduais. O Ministério Público do Paraná interpôs recurso contra essa decisão, que foi julgado pelo Tribunal de Justiça do
Paraná.15
Ao julgar o recurso, o Tribunal decidiu pela manutenção da ordem de reintegração de posse e, entre os fundamentos dessa decisão, sustentou, em primeiro lugar,
que o protesto de alguns estudantes não poderia prejudicar o direito à educação dos
demais, como abaixo transcrito:
No caso, é inegável que no confronto “direito à educação X
direito de protesto e de ocupação das escolas”, os últimos
merecem sofrer restrição. Primeiro, (...) a irresignação dos
estudantes contra a estruturação do ensino médio pode ser
manifestada em qualquer espaço, e não necessariamente no
interior das escolas. (...) Segundo, porque como antes dito, a
ocupação das escolas impediu que professores, funcionários,
e alunos que não aderiram ao movimento entrassem nas instituições de ensino, ferindo de forma abrupta o direito de ir
e vir deles. Veja-se, nesse aspecto, que de um lado, uma parcela mínima de estudantes aderiu ao movimento e, de outro,
uma quantidade expressiva deixou de ter aulas em razão da
ocupação. (...) Terceiro, porque a ocupação das escolas trouxe diversos transtornos em quase todo o Estado do Paraná.
Para ilustrar, deve-se lembrar que muitos alunos que fariam o
ENEM (exame nacional do ensino médio) nas escolas ocupadas, tiveram suas provas reagendadas. Ainda, muitos eleitores tiveram o local de votação alterado no segundo turno das
eleições municipais de 2016.16
Em segundo lugar, o Tribunal de Justiça manteve a ordem de reintegração de
posse sob o fundamento de que os estudantes não souberam protestar de forma
adequada e juridicamente aceitável, pois, durante as ocupações, houve notícias de
um aluno morto no interior de uma escola e de alunas que praticaram atos de caráter
sexual com guardas municipais, também em uma escola ocupada:

15
PARANÁ. Tribunal de Justiça do Paraná. Agravo de Instrumento n. 1.612.206-6. Relator: Des. Péricles Bellusci de Batista Pereira, Décima Oitava Câmara Cível, julgado em 15 fev.
2017. Diário da Justiça. Disponível em: <http://portal.tjpr.jus.br/jurisprudencia/j/12304362/A
c%C3%B3rd%C3%A3o-1612206-6>. Acesso em: 30 jan. 2019. Registra-se que o autor deste
trabalho atua como promotor de Justiça, tendo, nessa função, interposto o mencionado recurso.
16
PARANÁ. Tribunal de Justiça do Paraná. Agravo de Instrumento n. 1.612.206-6, cit.,
Acesso em 30 jan. 2019.
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Quarto, porque uma ocupação que, ideologicamente, era
para ser séria e pacífica, acabou se tornando bastante irresponsável e violenta. Prova disso, são a reportagem e declarações de fls. TJPR – 80/86 e 87/88, dando conta de que um
aluno foi morto dentro de uma das escolas ocupadas nesta
Capital e de que duas ocupantes de outra escola – ambas menores de idade – praticaram atos de cunho sexual com guardas municipais dentro da instituição ocupada.17
No tocante ao primeiro fundamento, o da prevalência do direito à educação
sobre o direito ao protesto da minoria, deve-se ponderar que o acórdão do Tribunal
coloca em xeque a preocupação do Estado brasileiro com a efetividade do direito ao
protesto exercido por adolescentes. Ora, para o constitucionalismo moderno, o direito ao protesto, na qualidade de direito fundamental, serve como trunfo dos indivíduos que protestam contra a coletividade.18
O direito ao protesto é um direito fundamental justamente para defender a minoria que protesta contra a maioria. Por essa razão, o direito ao protesto é uma cláusula pétrea (art. 60, § 4.º, IV, da Constituição da República), inviabilizando a supressão
do protesto da minoria em virtude da vontade da maioria. Uma vez que o Poder Judiciário brasileiro considerou que o direito à educação da maioria devia se sobrepor ao
direito ao protesto exercido pela minoria, o Estado brasileiro violou o direito fundamental ao protesto dos estudantes.
O segundo fundamento empregado pelo Poder Judiciário corresponde à ideia de
que os estudantes não souberam protestar de forma adequada e juridicamente aceitável. Em outras palavras, o Poder Judiciário se valeu do argumento de que o protesto
devia cessar justamente para proteger os estudantes de si próprios. Tal argumento
demanda a reflexão sobre como o equilíbrio abstrato entre o princípio da pessoa em
desenvolvimento e o princípio do melhor interesse da criança pode ser desviado para,
sob o pretexto declarado de proteger a criança e o adolescente, produzir resultados
diversos daqueles pretendidos por eles.
A postura do Tribunal supõe caber ao Estado a supressão do protesto quando a
autoridade pública (no caso, o Judiciário) entende ter havido alguma atitude violenta
ou imoral por parte dos adolescentes, manifestantes. Porém, adultos também praticam atos passíveis de, conforme o critério valorativo, serem considerados violentos
e imorais em diversas situações, inclusive durante protestos. Mesmo assim, não se
pode sustentar que o Estado pode suprimir protestos com base na tábua de valores
morais da autoridade pública. Acima dessa tábua de valores individual, existe aquela
prevista na Constituição e esta não suprime o exercício do direito ao protesto porque
alguns manifestantes tenham praticado atos violentos ou de cunho sexual, sobretudo
porque, no caso específico, os adolescentes e as adolescentes poderiam ser qualifica-

17
PARANÁ. Tribunal de Justiça do Paraná. Agravo de Instrumento n. 1.612.206-6, cit.,
Acesso em 30 jan. 2019.
18
GARGARELLA, Roberto. Carta abierta sobre la intolerancia: Apuntes sobre derecho y
protesta., cit., posição 129.
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dos como vítimas de tais atos praticados por pessoas que não eram manifestantes.19
Em virtude da ausência dessa censura constitucional ao direito de protesto, o
Poder Judiciário não está autorizado a se colocar como protetor dos adolescentes em
face deles próprios, pois, ao agir assim, os adultos que exercem a função de autoridade judicante deixam de apoiar e de orientar a decisão dos adolescentes que protestam e passam a tomar decisões por eles, caracterizando evidente desvio do princípio
do melhor interesse da criança e do adolescente.
O desvio decorre do fato de que tal princípio determina aos adultos, salvo o caso
da representação (e, para protestar, não se exige representação por adulto), orientarem e apoiarem a decisão dos adolescentes, em vez de tomarem a decisão por eles.
Assim, na medida em que a consequência prática da decisão do Tribunal foi a inviabilização do protesto, o Poder Judiciário paranaense tomou uma decisão em lugar dos
estudantes, em vez de orientar e de apoiar o seu processo decisório, razão pela qual
se caracterizou o desvio do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.
4 CONCLUSÕES

O Direito da Infância brasileiro – representado pela Convenção sobre os Direitos
da Criança de 1989, pela Constituição da República de 1988 e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 – pode ser caracterizado por proteger especialmente as
crianças e adolescentes, por considerar a família como o ambiente propício para o
desenvolvimento da personalidade das crianças e dos adolescentes e por preceituar
que as crianças e adolescentes são sujeitos de direito, pessoas em desenvolvimento
cujas decisões devem ser apoiadas por um adulto guiado por seu melhor interesse.
Entre os direitos dos quais as crianças e adolescentes são titulares estão alguns
daqueles inerentes ao exercício da cidadania, como é o caso do direito ao protesto.
No ano de 2016, houve um protesto massivo de estudantes brasileiros contra propostas do governo federal. Na medida em que o Estado do Paraná propôs ações de reintegração de posse para cessar tais manifestações políticas, objetivou-se analisar como
o Poder Judiciário paranaense tratou do direito de protesto em um desses processos
judiciais específico.
A partir da análise desse caso específico, notou-se que o Tribunal de Justiça do
Paraná, ao se defrontar com o exame do direito constitucional ao protesto exercido
por adolescentes, considerou que o direito à educação da maioria devia se sobrepor
ao direito ao protesto exercido pela minoria. Além disso, o Tribunal entendeu que o
protesto não devia prosseguir porque alguns estudantes teriam praticado atos violen-

19
Importante registrar que o acórdão não menciona a idade das adolescentes que teriam praticado atos de caráter sexual com guardas municipais. Caso elas tivessem idade inferior a quatorze anos, os adultos que com elas praticaram os atos de cunho sexual poderiam
ter praticado, em tese, o crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, do Código
Penal (cf. BRASIL. Decreto-Lei n.º 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Portal da
Legislação. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Decreto-Lei/Del2848co
mpilado.htm>. Acesso em 23 set. 2020.). Nessa hipótese, as adolescentes seriam vítimas de
crime e haveria maior razão para afirmar que o Tribunal não poderia suprimir o protesto sob
o fundamento de que as adolescentes teriam praticado atos de cunho sexual, pois tais atos
caracterizariam uma violência contra elas e ninguém pode ser penalizado por ter sido vítima
de crime.
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tos e de cunho sexual.
O exame hermenêutico desses fundamentos empregados pelo Tribunal de Justiça do Paraná autorizou a conclusão de que o Estado brasileiro, nesse caso específico,
violou a cláusula pétrea correspondente ao direito fundamental ao protesto dos estudantes, pois suprimiu a eficácia do direito da minoria protestar em razão da tutela
de um suposto direito à educação da maioria. Ainda, com base em análise hermenêutica, concluiu-se que, nesse caso, ao inviabilizar o protesto sob o fundamento de que
houve atos violentos e de cunho sexual, o Estado brasileiro tomou uma decisão em
lugar dos estudantes, em vez de orientar e de apoiar o seu processo decisório, razão
pela qual se caracterizou o desvio do princípio do melhor interesse da criança e do
adolescente.
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A EFETIVIDADE DOS FUNDOS DE REPARAÇÃO DA LEI DE AÇÃO CIVIL
PÚBLICA COMO INSTRUMENTOS DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS E
COLETIVOS.
Roberta Aparecida Neves Granito Diniz1
SUMÁRIO

1. Introdução; 2. Sistemas de reparação de direitos difusos e coletivos; 3. Finalidade legal e destinação dos recursos dos fundos de reparação; 4. A (in)efetividade
dos fundos de reparação e propostas para um funcionamento mais eficaz; 5. Considerações finais; 6. Referências.
RESUMO

O presente estudo analisa a efetividade dos fundos de reparação como destinatários de indenizações pecuniárias em sede de ações coletivas. A despeito de o
sistema de tutela de direitos difusos e coletivos ser considerado um grande avanço
no Brasil, o fundo de reparação a que se refere o artigo 13 da Lei de Ação Civil Público
(LACP) surgiu dentro de uma estrutura que não estava preparada para recepcioná-lo,
apresentando diversas críticas no que tange à sua configuração e funcionamento. Embora relacionado à atividade jurisdicional, o fundo possui natureza eminentemente
administrativa, tornando a gerência e a utilização de seus recursos dissociados de
qualquer ação coletiva. Com uma análise da legislação instituidora, este artigo apontou os principais fatores que explicam, em parte, a ineficiência dos fundos de reparação. Ainda, foram propostas soluções, com intuito de torná-lo mais eficaz, de modo a
cumprir com as finalidades para as quais foi implantado.
PALAVRAS-CHAVE: Direitos Difusos e Coletivos; Direitos Transindividuais; Lei de

Ação Civil Pública; Fundos Públicos; Fundos de Reparação.
1 INTRODUÇÃO

O presente estudo aborda o tema dos fundos destinados à reparação de direitos
difusos e coletivos lesados, analisando-se a legalidade de sua constituição e a eficácia
da destinação dos recursos.
Quando se trata de um dano transindividual, considerado aquele que possui
pertinência social ilimitada (interesses ou direitos difusos) e aquele pertinente a indivíduos relacionados a determinado grupo, categoria ou classe (interesses ou direitos

1
Mestre em Administração de Organizações pela USP; Graduação em Administração
de Empresas pela USP, Graduação em Ciências Contábeis pelo Centro Universitário Claretiano; Graduação em Direito pela Universidade Positivo. Administradora do Departamento
de Planejamento e Gestão, da Subprocuradoria de Planejamento Institucional do Ministério
Público do Estado do Paraná.

266

MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume I

coletivos), o enfoque individualista previsto no Código Civil de 1916 e no antigo Código
de Processo Civil de 1973 mostrou-se insuficiente para tutelar adequadamente uma
demanda coletiva. Dessa maneira, com vistas a amparar uma nova demanda múltipla,
foi promulgada, primeiramente, a Lei da Ação Popular (Lei nº 4.717 de 1965). Após,
foi aprovada a Lei nº 7.347 de 1985, denominada de Lei de Ação Civil Pública (LACP),
sendo, atualmente, a legislação de maior relevância do sistema de tutelas coletivas
no Brasil e, por fim, o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078 de 1990), com a
possibilidade de tutela dos interesses individuais homogêneos.
Com efeito, a introdução de um sistema coletivo de tutela de direitos abriu a
possibilidade de proteção de interesses que antes não encontravam espaço no judiciário, tais como os transindividuais. [1]
Consequentemente, em face da ameaça ou da prática de um dano a direitos
transindividuais, surge para os legitimados descritos no artigo 5º da LACP a possibilidade de ingressarem com ação civil pública, contra o ofensor, com o intuito de que
seja responsabilizado.
No que tange à violação de direitos difusos e coletivos, a solução preconizada
pelo ordenamento jurídico brasileiro, sempre que possível, é a reparação in natura,
visando à recomposição do bem jurídico violado. Todavia, nos casos em que não é
possível a reconstituição do bem jurídico lesado, a reparação pecuniária é a medida
adotada. [2]
Nesse aspecto, a legislação pátria prevê que os valores oriundos de condenações em pecúnia sejam destinados a um fundo gerido por um Conselho Federal ou
por Conselhos Estaduais, com a função de reparação do bem jurídico lesado. [3]
Conceitualmente, fundo público é “o patrimônio que, controlado pelo Estado e
composto por dinheiro ou outros bens, visa a dar suporte financeiro a certa atividade
de interesse público”. [4]
Desta feita, os fundos públicos possuem natureza eminentemente administrativa, sendo ligados aos órgãos a que pertencem. Logo, são desprovidos de personalidade jurídica para adquirir direitos e contrair obrigações jurídicas.
A definição dos fundos como institutos eminentemente administrativos é de
fundamental importância para a gestão e aplicação de recursos, pois, no caso dos
fundos de reparação, uma vez que as indenizações em pecúnia são revertidas aos fundos, perderá seu caráter indenizatório, desvinculando-se do dano ao interesse difuso
e coletivo que a originou. Por conseguinte, não poderá haver ingerência do judiciário
na forma de aplicação de tais recursos, de modo a apontar o destino que deverá ser
dado ao valor de cada indenização. [5]
Assim, as receitas dos fundos constituem recursos a serem aplicados conforme
disposição de seus conselhos gestores, por se tratar de um ato administrativo discricionário.
Como será demonstrado, a excessiva centralização operada pelos conselhos gestores do Poder Executivo, dificulta seu funcionamento e a própria utilização dos recursos obtidos.
Nessa seara, surgem diversos questionamentos sobre a efetividade dos fundos
de reparação como meios adequados para a tutela de interesses difusos e coletivos
no ordenamento jurídico brasileiro.
A dúvida que se coloca é se os recursos, oriundos das condenações em pecúnia

MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume I

267

de ações coletivas, possibilitam uma reparação adequada e efetiva aos direitos transindividuais lesados.
2 SISTEMAS DE REPARAÇÃO DE DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS

Diante da ocorrência de um dano, seja individual ou transindividual, o ordenamento jurídico brasileiro estabelece a preferência, sempre que possível, pela reparação in natura, de modo a recompor o bem jurídico lesado e alcançar o status quo ante
ou o resultado prático equivalente. [2]
Especificamente no campo dos direitos difusos e coletivos, a reconstituição dos
direitos violados mostra-se notadamente relevante, em virtude da titularidade transindividual e da indivisibilidade dos interesses atingidos.
Todavia, a reparação in natura nem sempre é suficiente para reverter integralmente o dano causado, bem como os seus efeitos remanescentes, reflexos ou transitórios. Por conseguinte, na condenação, torna-se possível a cumulação de obrigação
de fazer ou de não fazer com a indenização pecuniária, desde que sejam compatíveis.
Assim, sendo possível, o próprio bem lesado deve ser reparado. Em caso contrário, o dinheiro da condenação poderá ser usado tanto para preservar quanto para
restaurar outros interesses equivalentes àqueles cuja lesão gerou a condenação judicial. [6]
Consoante o sistema de tutela coletiva brasileiro, havendo condenação em pecúnia – aplicação de multa diária ou condenação final em dinheiro – decorrente de
danos produzidos a interesses transindividuais indivisíveis, os recursos devem ser direcionados a fundos de reparação, conforme previsão do art. 13 da Lei 7.347/1985
(Lei de Ação Civil Pública/ LACP).
Ressalta-se que, o produto da indenização que reverterá ao fundo de reparação refere-se aos danos causados a interesses transindividuais indivisíveis, pois, se o
proveito for divisível, como no caso de interesses individuais homogêneos, o dinheiro
será direcionado à repartição entre os próprios lesados. Somente no caso de não
existirem interessados individuais em quantidade suficiente para comprometer todo
o valor da condenação fixada na ação é que o eventual saldo apurado reverterá ao
fundo. [6]
De acordo com Coelho [5], fundo é “a concentração de recursos de diferentes
procedências para serem empregados em uma finalidade preestabelecida”, podendo
ter natureza jurídica de direito público ou privado.
No caso do setor público, a constituição de fundos tanto para preservação quanto para reparação de interesses e bens transindividuais deve ser mediante lei específica, não se admitindo a criação de fundos por meio de decretos ou portarias, conforme
mandamento constitucional insculpido no art. 167, inciso IX.
Há que se mencionar, ainda, que a lei específica para criação de fundos é de
competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
consoante art. 23, inciso VI, combinado com os artigos 25, §1º, inciso I e 32, §1º, todos da CF.
No que pertine a criação de fundos de reparação, insta frisar que, a Lei 7.347,
de 24 de julho de 1985, denominada de Lei de Ação Civil Pública (LACP), representa
um marco histórico ao instituir a figura de um fundo federal ou estadual como anco-
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radouro das indenizações pelos danos causados a interesses transindividuais. [7]
Com efeito, a LACP resolveu o problema da destinação do produto da condenação obtida em processos coletivos, pois, tratando-se de interesses indivisíveis ou
pessoas indetermináveis não havia meio capaz de indenizar o dano sofrido.
Assim, os recursos destinados aos fundos de reparação são aqueles provenientes de ações civis públicas em que haja condenação em pecúnia, caso de aplicação
de multa diária ou condenação final em dinheiro, bem como multa ou indenizações
resultantes da execução de termo de ajustamento de conduta não cumprido. [8]
Pelo exposto, observa-se que os fundos da LACP são distintos de outros fundos
públicos criados pela Administração Pública. A despeito de também serem criados
mediante lei específica (consoante o art. 167, inciso IX, CF,), esses fundos são dotados
com recursos de dotações orçamentárias com a finalidade exclusiva de custeio de
programas governamentais, tais como o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), Fundo de Desenvolvimento e Valorização do Ensino Fundamental (FUNDEF), Fundo Nacional de Meio Ambiente, Fundo de Saúde, Fundo Nacional do Idoso, Fundo Nacional
da Criança e do Adolescente, entre outros. Possuem, portanto, finalidades distintas
dos fundos de reparação da LACP.
Assim, existem fundos de natureza pública para as mais diversas finalidades,
sendo que, interessa ao presente estudo, apenas os fundos com finalidade principal
de receber valores de condenações em dinheiro, derivadas de ações civis públicas ou
populares, criados pela LACP, que em seu art. 13 determinou que:
“Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano
causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens
lesados”.
De acordo com Mazzilli [6], a criação de dois tipos de fundos (federal e estaduais) deve-se ao sistema federativo brasileiro. Por conseguinte, o produto auferido nas
ações civis públicas ou coletivas reverterão a um fundo federal no caso de ações que
corram perante vara federal e envolvam interesses da União, de empresa pública ou
entidade autárquica federal. Nas demais ações, será depositado em fundo estadual.
No âmbito Federal, o Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD), por definição
do artigo 1º da Lei nº 9.008/95, tem a finalidade de reparação dos danos causados ao
meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico,
turístico, paisagístico, por infração à ordem econômica e a outros interesses difusos e
coletivos. Importante ressaltar que, a regulamentação do FDD indica a adoção de medidas de compensação, que não necessariamente possuem correlação com a demanda ou com a base territorial na qual foi verificado o dano. Conforme o artigo 7º, do
Decreto nº 1.306/94, a única vinculação exigida é com relação à espécie de interesse
difuso ou coletivo tutelado na ação.
Para tanto, como dispõe o art. 10, parágrafo único e art. 11º do Decreto nº
1.306/94, o Conselho Federal gestor do fundo deve ser informado acerca da proposi-
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tura de toda ação civil pública, sobre a existência de depósito judicial, sua natureza e
sobre o trânsito em julgado das decisões, de modo a permitir que os recursos provenientes de condenações judiciais sejam identificados segundo a natureza da infração
ou do dano causado e, assim, sejam afetados à mesma espécie de interesse transindividual tutelado.
Sempre que não for possível a reparação específica do dano, os recursos devem
ser aplicados em atividades conexas tais como: projetos científicos e de pesquisa,
eventos educativos, edição de material informativo, atividades de eventos de difusão
cultural correlata aos bens tutelados e, modernização administrativa dos órgãos públicos envolvidos na defesa dos interesses transindividuais, consoante art. 1º, §3º da
Lei nº 9.008/95.
No que tange à esfera estadual, a LACP prevê um fundo para cada estado gerir
recursos oriundos de lesões aos direitos transindividuais.
Em linhas gerais, observa-se que os fundos estaduais possuem um funcionamento muito similar ao do FDD, sendo ligados diretamente a um órgão da administração
direta (geralmente Secretaria de Justiça ou Secretaria do Meio Ambiente), com um
conselho gestor composto por integrantes membros do governo, Ministério Público e
sociedade civil. Ademais, os procedimentos quanto à escolha de projetos e prestação
de contas são bastante similares ao do fundo federal. [1]
Todavia, uma relevante distinção dos fundos estaduais com relação ao FDD é
que, enquanto este reúne em um só fundo as receitas provenientes da tutela de diversas naturezas, tais como meio ambiente, consumidor, bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, pessoas portadoras de deficiência, defesa da ordem
econômica, entre outras, os fundos estaduais, geralmente, são especializados em relação à matéria.
Com efeito, verifica-se a criação de fundos estaduais em área de atuações específicas. A opção dessa maneira diferenciada de organizar a aplicação das receitas visa
a atender às peculiaridades socioculturais de cada região, mas torna a sua sistematização bastante complicada. [1]
Cabe assinalar que, embora haja grande similitude dos fundos estaduais ao FDD,
a Lei nº 9.008/95 não é uma lei de caráter genérico, disciplinando, exclusivamente o
fundo na esfera federal. Desse modo, a lei estadual não está adstrita aos parâmetros
fixados pela Lei nº 9.008/95, devendo observar tão somente os preceitos da LACP.
Em levantamento realizado até o presente momento, os Estados que instituíram
os fundos da LACP, aos moldes do FDD, foram: Acre (Lei Estadual nº 1.341/2000), Espírito Santo (Lei Estadual nº 4.329/1990), Maranhão (Lei Estadual nº 10.417/2016),
Mato Grosso do Sul (Lei Estadual nº1.721/1996), Minas Gerais ( Lei Estadual nº
14086/2001), Pará (Lei Complementar nº 23/1994), Rio de Janeiro (Indicação Legislativa nº 113/2011 ), Rondônia (Lei Complementar nº 944/2017), São Paulo (Lei Estadual nº 13.555/2009 ) e Tocantins (Lei Estadual nº 1.250/2001).
Salles, Silva e Nusdeo [9] realizam uma crítica à falta de implementação dos
fundos em alguns dos Estados do país. Os autores advertem que a LACP já conta com
décadas de existência, sendo inadmissível que legisladores estaduais ainda não tenham criado fundos estaduais para reparação de direitos e interesses difusos lesados,
como determina o art. 13 da lei. Consequentemente, a inércia estatal obsta que a lei
atinja seus objetivos em sua plenitude, impedindo que as condenações impostas pela

Justiça Estadual sejam encaminhadas aos fundos estaduais.
Não obstante a LACP tenha mencionado a criação de fundos em nível federal
e estadual, algumas legislações que regulam matérias específicas na área do consumidor, criança e adolescente e idoso, inovaram na disciplina dos fundos ao disporem
que os valores de multas cominatórias em ações civis, denominadas de “astreintes”,
sejam revertidos a fundos municipais, conforme verificado no art. 214 do Estatuto da
Criança e Adolescente, no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 84 do
Estatuto dos Idosos.
Nestes casos, importante observar que a legislação é bastante específica ao dispor apenas quanto aos valores de multa, nada mencionando quanto a outros valores
em pecúnia que não se constituem em “astreintes”. Em virtude dessa omissão, inexistente cláusula específica, considera-se que a cláusula geral do art. 1º, §1º da Lei
9.008/95 abarca a hipótese do caso, devendo as condenações em dinheiro, diversas
das “astreintes”, serem direcionadas aos fundos federais ou estaduais, conforme o
caso. [5]
Cabe assinalar, ainda, que a lei não veda a criação de outros fundos para proteção aos direitos difusos. Dessa forma, não há nenhum impedimento em legisladores
federais, estaduais e municipais criarem fundos com finalidade de defesa de direitos
difusos específicos.
Contudo, o que não poderia ocorrer é a coincidência da fonte de recursos com
aquelas legalmente devidas aos fundos criados pela LACP. Somente com previsão em
lei federal, a exemplo do que ocorre com o art. 57 do CDC e art. 214 do ECA, é que a
destinação das indenizações em ações civis públicas ou ações populares podem ser
regulamentadas e destinadas a outros fundos. [7]
Todavia, observa-se, na atualidade, alguns Ministérios Públicos Estaduais têm
instituído fundos, vinculados à própria estrutura administrativa dessas instituições,
para defesa de direitos difusos e coletivos, prevendo como fonte de recursos valores
de indenizações provenientes de condenações judiciais e termos de ajuste de condutas oriundos de ações civis públicas.
Como bem ressalta Coelho [5], não cabe ao Parquet fornecer a estrutura administrativa ao funcionamento dos fundos de reparação da LACP, sendo essa função
obrigação do Poder Executivo, por implicar despesas e gastos públicos.
Embora louvável o engajamento dos membros do Ministério Público, conforme
determina a LACP, sua participação é na composição do conselho gestor, não tendo
como atribuições a gestão administrativa do fundo de reparação estadual.
Nada impede, porém, conforme discorrido anteriormente, que se crie fundos
no âmbito dos Ministérios Públicos, com fontes de receitas diversas da que dispõe a
LACP, para defesa de direitos difusos e cumprimento de suas finalidades institucionais.
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3 FINALIDADE LEGAL E DESTINAÇÃO DOS RECURSOS DOS FUNDOS DE REPARAÇÃO

Conforme Coelho [5], as condenações judiciais em pecúnia, quando revertidas
aos fundos de reparação, perdem a característica de valor indenizatório, desvinculando-se dos danos aos interesses difusos e coletivos que as originaram. Em consequência, não poderá o órgão judicial prolator da sentença condenatória dispor de tais
recursos e determinar a forma de aplicação dos valores.
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Por conseguinte, as receitas dos fundos, decorrentes de decisão judicial em sede
de ação coletiva, constituem recursos a serem aplicados conforme disposição de seus
conselhos gestores, por se tratar, a destinação de tais recursos, de um ato administrativo discricionário. [4]
Todavia, como exposto anteriormente, o art. 13 da LACP prevê que os recursos
decorrentes das condenações em dinheiro devem ser revertidos ao fundo e destinados à finalidade específica de reconstituição dos bens lesados. Portanto, os fundos
servirão aos fins destinados pela lei somente se os recursos forem aplicados na reconstituição dos bens lesados. Assim, a discricionariedade do ato dos conselhos gestores deve considerar os fins determinados pela lei. [9]
Dessa maneira, os recursos dos fundos de reparação são afetados, ou seja, sua
utilização está necessariamente atrelada a alguma finalidade coletiva, e esta finalidade é aquela para a qual a lei o instituiu. Com efeito, “afetação é a vinculação de certo
bem ou atividade a um objeto de interesse público”, sendo esta afetação inafastável
pelos administradores. [4]
Isto significa dizer que não pode o Conselho Gestor do fundo de reparação ultrapassar os limites que a lei traça à sua finalidade, sob pena de ilegalidade. A margem
de liberdade está na opção por uma dentre várias soluções possíveis, todas válidas
perante o direito. Assim, como afirma Di Pietro [10], embora discricionária, a decisão
do administrador público não é totalmente livre, pois, no que pertine à competência,
à forma e à finalidade do ato administrativo, a lei impõe limitações.
Nesse sentido, a desvinculação do valor revertido ao fundo com o dano ao interesse difuso e coletivo que o gerou refere-se à ação judicial que determinou a reversão dos valores ao fundo, não podendo sofrer ingerência judicial na forma de aplicação desses recursos.
Desta feita, a natureza do fundo de reparação é administrativa, mas também
social no que se refere à sua finalidade, pois atende aos fins sociais determinados na
LACP.
A natureza administrativa do fundo sugere a desvinculação dos valores auferidos quanto à demanda de conhecimento, possuindo natureza compensatória e não
ressarcitória da condenação em pecúnia. [11]
Como resultado, fica vedado ao órgão judicial prolator da sentença condenatória à indenização em pecúnia, em virtude de lesão a bens difusos e coletivos, dispor
de tais recursos de forma a apontar a aplicação do fundo a ser dada ao valor da indenização.
Cabe ao juízo, portanto, apenas a determinação da destinação dos valores ao
fundo, conforme determina o artigo 13 da LACP. Somente ao conselho gestor do fundo de reparação, sem qualquer vinculação com a decisão judicial condenatória, competirá a decisão da forma de utilização desses recursos. O emprego dos recursos, de
todo modo, observará ao definido na lei, qual seja, a recomposição do bem difuso
lesado, quando possível, ou medidas compatíveis conexas à origem do dano. [5]
Uma medida apontada por Coelho [5] como viável é, na sentença, o magistrado,
após verificar que o dano é irreparável, além de fixar o valor da indenização em pecúnia, também condenar o causador do dano a obrigações de fazer, não fazer e dar, com
o intuito de minimizar os prejuízos, por meio da adoção de medidas compensatórias.
Coelho [5] realiza um alerta quanto a decisões judiciais que determinam o enca-

minhamento das indenizações, em virtude de dano moral coletivo referente ao meio
ambiente do trabalho, ao FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador) e a entidades beneficentes, a exemplo da Santa Casa de Misericórdia, o que seria vedado pela legislação.
Conforme já abordado, as condenações em dinheiro que se originam de ações
civis públicas e ações populares devem ser revertidas aos fundos de direitos difusos,
criados pela LACP. Demais fundos, com concentração em uma matéria específica, podem ser criados, desde que regulados por legislação específica e com o objetivo de
receber as condenações originárias de ações civis públicas.
Assim, havendo condenação em dinheiro decorrente de ACP proposta em qualquer das esferas do Poder Judiciário, necessariamente os recursos deverão reverter
aos fundos de reparação (FDD ou fundos estaduais) criados em virtude da LACP, não
podendo ser destinados ao FAT ou diretamente a outras instituições ou programas,
salvo se houver norma legal federal determinando a reversão para outro fundo ou
entidade específica, o que, hodiernamente, não se verifica [5,6,8]
Por conseguinte, embora apreciável o esforço em destinar os recursos para uma
efetiva recomposição dos bens lesados, decisões judiciais ou determinações ministeriais que destinem recursos de ações civis públicas para o FAT, outros programas e/ou
instituições públicas ou privadas desrespeitam a norma da LACP.
No mesmo sentido, são também contestadas as decisões que, mesmo destinando os valores aos fundos de reparação, determinam o modo de aplicação desses recursos [5]
A aplicação dos recursos não possui correlação com a demanda judicial ou mesmo com a base territorial na qual verificado o dano, sendo que a única vinculação
existente é com a espécie de interesse difuso ou coletivo tutelado na ação, servindo
aos fins destinados pela lei. [11]
Consequentemente, destaca-se que os recursos não precisam ser aplicados na
cidade ou região onde se verificou o dano, devendo-se observar apenas a correlação
quanto à natureza do dano, ou seja, se a ação coletiva versar sobre direitos ambientais, os recursos devem ser aplicados em questões do meio ambiente, por exemplo.
[11]
Todavia, a medida compensatória realizada no mesmo local do dano permite
àquelas pessoas que mais diretamente sofreram os efeitos da lesão receberem também os benefícios da medida. Destarte, sempre que possível, deve haver proximidade
entre o dano que deu origem ao recurso e sua destinação local. Na senda desse pensamento, Leite e Dantas [12] propõem que sejam alterados os diplomas legais federal
e estadual no sentido de incluir uma determinação de obrigatoriedade da vinculação
dos recursos a serem aplicados no local onde se deu a lesão, sendo que diante da
impossibilidade da vinculação, se preveja, por ordem de preferência, a forma de destinação desses recursos.
No que pertine à finalidade dos fundos, Salles, Silva e Nusdeo [9] esclarecem
que os termos “reconstituição” e “reparação” podem levar a um equivocado entendimento de que o fundo teria a obrigação de reconstituir o bem objeto da condenação
judicial.
Uma análise mais específica do art. 7º, parágrafo único do Decreto nº 1.306/94,
revela que há uma prioridade de aplicação dos recursos recolhidos nos danos referidos, o que não significa vincular a gestão das verbas à sua finalidade inicial. Tal dispo-

MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume I

MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume I

273

274

sitivo, possui, então, um sentido meramente indicativo.
Nesse aspecto, é possível justificar a aplicação dos recursos em providências
não relacionadas à reparação dos bens lesados, como a realização de atividades científicas, educacionais, editoriais e mesmo a modernização administrativa, as quais são
expressamente previstas no art. 6º do Decreto nº 1.306/94 e no art. 1º, §3º da Lei nº
9.008/95.
Assim, deve haver emprego dos recursos na tentativa de reconstituição dos bens
lesados, mas também é permitida aplicação em atividades conexas, pois, nem sempre
a recomposição dos bens lesados é possível.
Assim, no sistema brasileiro, a forma de reparação do dano é flexível, pois admite que o produto da indenização depositado no fundo seja aplicado em finalidades
diversas, compatível com a lesão, mas não exatamente no mesmo bem lesado, o que
por vezes é impossível.
No que tange à aplicação dos recursos em atividades conexas com a causa principal, há algumas críticas sobre a previsão legal de que os recursos do fundo possam
ser utilizados em “modernização administrativa” dos órgãos públicos responsáveis
pela execução das políticas relativas aos direitos difusos e coletivos.
Segundo Macedo Júnior [7] essa regra não se justifica, pois não reverte em benefício algum do bem lesado. A regra, é, portanto, perigosa e indesejável, uma vez
que possibilita que os recursos sejam diluídos e utilizados em atividades diversas à
origem do recurso.
Para Salles, Silva e Nusdeo [9], a aplicação dos recursos dos fundos de reparação
em modernização administrativa não segue a finalidade que a LACP almejou, por não
reverter, nem indiretamente, em nenhum benefício ao bem difuso lesado, bem como
por não haver parâmetros legais para a fixação dos valores máximos a serem destinados à modernização administrativa. Tal disposição revela, assim, total dissonância
com o espírito da LACP.
Igualmente controvertida é a utilização dos recursos do fundo para o custeio de
perícias em ação coletiva.
A disciplina legal e normativa da matéria não autoriza o uso do dinheiro oriundo
de condenações proferidas nas ações civis públicas em outras atividades que não a recomposição do bem lesado, como ocorre quando o dinheiro é utilizado para o custeio
de perícias judiciais ou extrajudiciais ou para modernização administrativa. Ocorre
que, para tais finalidades existem dotações específicas, como a reserva de verbas orçamentárias para esse fim; dotações outras do próprio fundo realizadas por pessoas
físicas ou jurídicas, nacionais e estrangeiras e; dotações de outros fundos públicos,
como o Fundo Nacional do Meio Ambiente.
Em 2010, o entendimento, já ultrapassado, do STJ era que revestia de legalidade
o custeio de perícias judiciais em processos coletivos, pois, mesmo que relacionada
apenas indiretamente, seria atividade realizada em prol dos interesses transindividuais tratados na demanda, o que coincidiria com a destinação para a qual o fundo foi
criado. [13]
Atualmente, para o STJ, o adiantamento dos honorários periciais na ação civil
pública deve ficar a cargo da Fazenda Pública a que está vinculado o Ministério Público. Para o STF, observado que o Ministério Público ostenta capacidade orçamentária
própria, o custeio de perícias segue o art. 91 do NCPC, devendo o próprio ente arcar

com seu custeio havendo previsão orçamentária.
Importante ressaltar que alguns autores que defendem a utilização dos recursos
do fundo para custeio de perícias, o apontam como um instrumento para prevenção
de danos a interesses difusos e coletivos, o que coaduna com os princípios da LACP
e as leis estaduais e federal que regulam os fundos de direitos difusos. Desse modo,
constitui em um meio de viabilizar a implementação da defesa dos interesses transindividuais. [1,7,9]
Desse modo, há um caráter prospectivo na utilização dos recursos em perícia,
atuando como mecanismo de prevenção de danos aos interesses difusos e coletivos.
Ressalta-se que, especialmente em matéria ambiental, as perícias são extremamente
complexas e altamente custosas, o que, sem os valores adiantados pelo fundo, restaria inviabilizada a continuidade da ação coletiva.
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4 A (IN)EFETIVIDADE DOS FUNDOS DE REPARAÇÃO E PROPOSTAS PARA UM FUNCIONAMENTO MAIS EFICAZ

De maneira geral, a opção pela constituição de fundos como instrumentos para
aplicação de recursos possui algumas vantagens, tais como: (i) afetação de recursos
para objetivos preestabelecidos; (ii) descentralização da execução de um programa de
trabalho; (iii) melhores avaliações dos resultados obtidos e levantamento dos custos
das atividades; (iv) controle mais sistemático e efetivo sobre as receitas geradas e (v)
preservação dos recursos financeiros não aplicados no exercício para o uso no período seguinte. [14]
Em contrapartida, as desvantagens dos fundos são: (i) criação de áreas de rigidez
no processo de definição da programação de trabalho, uma vez que as receitas são
vinculadas a certos objetivos; (ii) criação de feudos de poder, dada a indicação política
do gestor do fundo; (iii) elevação dos custos operacionais da administração pública,
pois requer a realização de registros individualizados da execução orçamentária, financeira e patrimonial; (iv) aumento da burocracia do Poder Executivo com a tomada
de decisões sobre alocação de recursos que caberiam ao Poder Legislativo; (v) ensejo
à duplicidade de intervenção sobre um mesmo problema, na medida em que as dotações são genéricas e pouco detalhadas; (vi) redução da eficácia dos processos de
controle devido à possibilidade de transferências/ repasses entre fundos e entidades
da administração direta e indireta. [14]
Interessante observar que, com as mudanças ocorridas na administração pública, aliadas aos ganhos trazidos pela modernização nos recursos de comunicação
e informação, as vantagens que justificavam o uso dos fundos tornaram-se menos
atrativas em face dos inúmeros inconvenientes que podem surgir, devendo seu uso
ser feito de maneira excepcional e em decorrência de casos especiais. [1,14]
Sobre o funcionamento dos fundos de reparação da LACP, Venzon [15] realiza
uma interessante análise acerca do contingenciamento de recursos por parte do Governo Federal, o que vem causando o desvirtuando do fundo de sua finalidade institucional. O autor explica que, na medida em que os recursos que constituem os fundos
integram o caixa único do Tesouro Nacional, quando ocorre o contingenciamento, não
mais retornam ao fundo.
Cumpre informar que, diante do fato que a União vem sistematicamente reali-
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zando o empenho de verbas do fundo com valores irrisórios em virtude do contingenciamento orçamentário, a Justiça Federal determinou que se exclua do contingenciamento os recursos do FDD, a partir do orçamento de 2019. De acordo com o julgado, a
prática reiterada da União dificulta ou impossibilita o cumprimento da finalidade para
a qual o fundo de reparação foi criado. Além disso, a decisão impõe a criação de uma
conta-corrente específica para que as quantias destinadas ao fundo sejam segregadas
da reserva financeira do Tesouro Nacional, a fim de se evitar que o dinheiro entre
para o orçamento como se fosse resultado de arrecadação tributária, sujeito ao seu
remanejamento. [16]
Dessa forma, é de suma relevância a descrição clara na sistemática das leis estaduais e federal que regulam o funcionamento dos fundos de reparação, com uma
correta identificação da origem e natureza dos depósitos em benefício do mesmo.
Evita-se, com isso, o esvaziando dos recursos, permitindo uma melhor aplicação segundo a natureza conexa do bem que foi lesado. [7]
Ademais, a análise da aplicação dos recursos do fundo revela uma dispersão temática dos projetos que recebem o auxílio, não se constando uma restituição efetiva
diretamente relacionada aos maiores direitos atingidos. Por exemplo, quando infrações à ordem econômica representaram cerca de 80% dos recolhimentos do FDD,
este tema não apresentou presença significativa nos projetos apoiados, os quais foram direcionados para outras áreas. [17]
Em face dos entraves observados, Venzon [15] afirma que o FDD existe apenas
simbolicamente, estando longe de concretizar as finalidades determinadas pela lei.
Consequentemente, representa uma afronta à garantia da tutela adequada e efetiva
dos direitos difusos e coletivos.
Um fator que aponta para a falta de conexão entre a origem e a aplicação dos
recursos advém da ampla margem de discricionariedade que a legislação atribuiu aos
conselhos gestores dos fundos
Desse modo, a ineficiência dos fundos de reparação também parece estar relacionada aos conselhos gestores, os quais são excessivamente centralizadores, de
composição muito numerosa e atuação burocrática, o que vem causando dificuldades
no funcionamento dos fundos, e afeta, por conseguinte, a aplicação dos recursos obtidos. [6]
Como o art. 13 da LACP previu apenas a participação nos conselhos gestores
pelo Ministério Público e representantes da comunidade, sem especificar o número
de representantes, nem os órgãos da comunidade que deveriam ser representados.
Assim, as estruturas atualmente existentes podem ser repensadas, com a criação de
conselhos gestores mais “enxutos” e “funcionais”, o que traria maior agilidade na tramitação de projetos e na definição da destinação dos recursos [9]
A introdução de um sistema de comissões e câmaras setoriais, temporárias ou
permanentes, para análise de projetos sobre assuntos relacionados a temas específicos, como meio ambiente, consumidor, crianças e adolescente é também apontada
como uma boa opção para reunir profissionais especializados nas áreas específicas
com mais capacidade para decidir sobre projetos de maior interesse e melhores opções de investimentos do recursos do fundo. [7]
Cumpre informar, por fim, que, em 2009, uma comissão nomeada pelo Ministério da Justiça, de que participaram Ada Pellegrini Grinover e outros membros do Ins-
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tituto Brasileiro de Direito Processual, além de representantes de diversas categorias
jurídicas, trabalhou no Projeto de Lei nº 5.139/2009, a fim de disciplinar a ação civil
pública. [18]
Uma grande mudança no que tange às indenizações em processos coletivos foi
apresentada em seu art. 46:
“Art. 46. Havendo condenação em pecúnia, inclusive decorrente de dano moral coletivo, originária de ação relacionada
com interesses ou direitos difusos e coletivos, a quantia será
depositada em juízo, devendo ser aplicada na recuperação
específica dos bens lesados ou em favor da comunidade afetada”.
Observa-se, assim, que optou-se por priorizar o depósito judicial das condenações pecuniárias em ações coletivas, excluindo a previsão de reversão obrigatória aos
fundos de reparação.
É importante assinalar que, a ideia de fundo de reparação não foi totalmente
abandonada pelo Projeto de Lei nº 5.139/09, ficando a critério do juiz, conforme dispõe o art. 66, parágrafo único, após prévia oitiva das partes interessadas, atendidas
as especificidades da demanda e o interesse coletivo envolvido, destinar aos fundos
de reparação o produto da condenação em dinheiro originária de ação coletiva. Dessa
maneira, amplia os poderes do juiz no gerenciamento do processo, como forma de
promover uma melhor tutela aos direitos difusos e coletivos reclamados.
Ademais, quanto às multas administrativas originárias de violação dos direitos
ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, o caput do art. 66 do referido projeto determina que sejam revertidas aos fundos de reparação, geridos por
conselho federal ou por conselhos estaduais, de que participarão necessariamente o
Ministério Público e representantes da sociedade civil, sendo os recursos destinados
à reconstituição dos bens lesados e a projetos destinados à prevenção ou reparação
dos danos.
Pelo exposto, verifica-se que a proposta é de que os valores decorrentes de multas administrativas em casos de violação a direitos difusos e coletivos sejam revertidos aos fundos de reparação. Em relação às condenações pecuniárias em processos
coletivos, deverá o juízo determinar a forma de aplicação.
O PL nº 5139/09 também privilegia a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente, sendo a conversão em perdas e danos somente utilizada
quando impossível a condenação do réu no cumprimento de obrigações específicas,
conforme disposto no art. 24, §1º e art. 25 do diploma.
Contudo, o projeto foi rejeitado pela Comissão de Constituição e Justiça em março de 2010, diante de uma série de entraves ocasionados pela falta de concordância
com a redação final da proposta, sendo apresentadas mais de cem emendas.
A despeito de seu encerramento, o seu debate é importante pois se trata de
um projeto de lei cujo conteúdo pode ser reapresentado pelo governo nas próximas
legislaturas.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A LACP, ao dispor sobre os fundos de reparação, resolveu o problema da destinação do produto de condenações obtidas em processos coletivos, pois, tratando-se de
interesses indivisíveis ou pessoas indetermináveis não havia meio capaz de indenizar
milhares de lesados.
Ocorre que, após o valor ser recolhido ao fundo de reparação, deixa de sujeitar-se à intervenção judicial. O emprego dos recursos é, então, determinado pelo órgão
encarregado de sua gestão, qual seja, o Conselho Gestor do fundo.
A análise da aplicação dos recursos do fundo revela dissonância com relação às
finalidades legais para o qual foi instituído, acarretando ineficácia na reparação de
direitos difusos e coletivos lesados.
Observa-se que a ineficiência dos fundos de reparação possui origem em dois
principais elementos: (i) inobservância dos preceitos legais no momento da destinação dos recursos e; (ii) modo de gestão dos recursos pelos conselhos gestores.
No que pertine à inobservância dos mandamentos legais, verifica-se: 1. Ingerência judicial ou ministerial determinando a forma de aplicação dos recursos, o que é
vedado pela legislação, pois se trata de ato discricionário do conselho gestor; 2. Destinação judicial dos recursos para fundos públicos que não possuem competência para
recepcionar os valores com origem em ações coletivas, a exemplo do FAT; 3. Encaminhamento dos recursos pelo judiciário diretamente a entidades públicas e privadas,
sem observar que o art. 13 da LACP determina a reversão aos fundos de reparação e;
4. Constituição de fundos estaduais, vinculados à estrutura administrativa de Ministérios Públicos, com previsão de receitas as condenações em pecúnia em ações civis
coletivas, quando tais fundos devem estar vinculados ao Poder Executivo.
De outra banda, no que tange ao modo de gestão dos recursos dos fundos, observa-se: 1. Dispersão temática dos projetos que recebem financiamento, não se constando uma restituição efetiva diretamente relacionada aos maiores direitos atingidos;
2. Os projetos apoiados financeiramente com recursos do fundo não guardam vinculação aos danos que ensejaram as respectivas indenizações pecuniárias em ações coletivas, o que afasta os fins declarados na lei para os fundos de reparação; 3. Intenso
contingenciamento de recursos federais, o que provoca o esvaziamento de recursos
do fundo e; 4. Estrutura administrativa dos conselhos gestores são excessivamente
centralizadoras, numerosa e de atuação burocrática, o que causa dificuldades no funcionamento dos fundos, e afeta, por conseguinte, a aplicação dos recursos obtidos.
Diante dos entraves observados, realizou-se alguns apontamentos para maior
efetividade dos fundos de reparação, os quais dependem de alterações legislativas
para sua implantação.
A reformulação dos Conselhos Gestores, sendo formados por representantes de
instituições interessadas e não por Secretários de Estado, bem como a introdução de
um sistema de comissões e câmaras setoriais para análise de projetos sobre assuntos
relacionados a temas específico, permitiria uma estrutura mais funcional à gestão dos
fundos.
Ainda, a determinação de abertura de contas com especificação da origem dos
depósitos, coibiria a prática de confusão com outros recursos orçamentários.
Ademais, é necessário a compreensão do verdadeiro papel dos fundos de re-
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paração da LACP, para que cessem as confusões com outros fundos públicos e o desvirtuamento dos valores que deveriam ser aplicados na reparação dos bens difusos e
coletivos lesados.
De todo exposto, conclui-se que o Projeto de Lei nº 5139/09 propunha a simplificação da utilização dos fundos de reparação e a ampliação dos poderes do juízo como
gerenciador do processo.
Importante assinalar também que, a prioridade pela tutela específica, antes da
ressarcitória, permite que a reparação ocorra notadamente no bem lesado ou na comunidade afetada, evitando que ações desconexas sejam conduzidas e impeçam a
efetiva tutela aos direitos difusos e coletivos. Com efeito, trata-se de uma medida que
afasta a necessidade de remessa das condenações aos fundos de reparação e a consequente inefetividade verificada no momento aplicação desses recursos.
No caso de ser inviável a reparação in natura, o depósito judicial das indenizações pelos direitos difusos e coletivos lesados, como dispõe o PL nº 5139/09, seria
uma solução para uma tutela mais efetiva aos direitos envolvidos, sobretudo por a
execução estar diretamente ligada à jurisdição.
Nesse sentido, somente nos casos em que impossível a reconstituição dos bens
lesados haveria a reversão dos valores aos fundos de reparação. Trata-se de uma medida expressa no PL nº 5139/09 e que altera de modo significativo a relevância dos
fundos de reparação.
Por fim, importante ressaltar que as premissas desenvolvidas neste estudo são
apenas introdutórias e demandam a construção de um modelo sólido e que sistematize todos os apontamentos realizados, de modo a integrar todas as ponderações num
sistema mais efetivo de proteção aos direitos transindividuais.
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O PROCESSO FEMINISTA DE CRIAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA
Roberta Franco Massa1
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RESUMO

O avanço das pautas feministas trouxe à arena pública a necessidade de a
sociedade e o Estado adotarem preceitos normativos para a prevenção, o combate e a erradicação da violência de gênero como política de Estado voltada para
a garantia dos direitos das mulheres. Nesse sentido, após a denúncia realizada na Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre a tolerância estatal
para com a violência doméstica, o Brasil passou pelo processo de elaboração
e aprovação da Lei Maria da Penha, que foi protagonizado pelo engajamento
de organizações feministas. Após a promulgação da Lei 11.340/2006, houve o
questionamento de sua constitucionalidade, que foi reafirmada pelo Supremo
Tribunal Federal, a fim de uniformizar o entendimento jurisprudencial acerca da
necessidade de sua correta aplicação como afirmação de proteção dos direitos
humanos das mulheres.
PALAVRAS-CHAVE: Feminismo. Violência de gênero. Lei Maria da Penha. Di-

reitos fundamentais.
1 INTRODUÇÃO

O processo de concepção da Lei no 11.340/2006 é fruto de um histórico e longo
caminho trilhado pelo feminismo, que resultou em mais de dois anos de discussões
entre movimentos de mulheres, parlamentares, políticos, juristas e demais atores do
cenário democrático, "portanto, diferentemente das proposições legislativas origina-

[17] SCHMIDT, Albano Francisco. Os primeiros 30 Anos do Fundo De Defesa De Direitos Difusos sob a luz da Análise Econômica do Direito: “contribuintes”, projetos
apoiados 80 e novas perspectivas sociais. Argumentum. Revista de Direito, n. 15, p.
201-226, 2014.
[18] GRINOVER, Ada Pelegrini; WATANABE, Kazuo; MULLENIX, Linda. Os processos
coletivos nos países de civil law e common law. Uma análise de direito comparado.
Editora Revista dos Tribunais. 2ª edição. 2011.
1
Promotora de Justiça do Estado do Paraná. Graduada em Direito pela Universidade
Estadual “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP). Mestra em Direitos Fundamentais e Democracia
pelo Centro Universitário Autônomo do Brasil (UNIBRASIL).
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das no parlamento, a Lei Maria da Penha nasce da luta feminista".2
Desde a segunda onda do feminismo, por volta da década de 1970, o combate à violência contra a mulher tem sido uma pauta presente e prioritária nos
movimentos feministas, que, por sua vez, têm lutado em prol de políticas públicas e
redes integralizadas de serviços que visam prevenção, erradicação e combate à violência contra as mulheres, abarcando estratégias nos campos da saúde, educação,
previdência, economia, dentre outros.3
Ocorre que o Estado vinha tratando desta temática como um assunto, primordialmente, de polícia, investindo numa agenda primordialmente criminal. Segundo
esta concepção, bastaria criminalizar, punir e prender.4 E, mesmo nesse campo do
conhecimento, a tensão era nítida:
Ao construir uma legislação específica para nortear o tratamento legal da violência doméstica, o feminismo disputa um
lugar de fala até então não reconhecido pelos juristas tradicionais. É que a afirmação dos direitos das mulheres, através
de uma legislação específica, ameaça a ordem de gênero no
direito penal afirmada por esses juristas. Dito de outra forma,
os pressupostos teóricos sob os quais têm se sustentado a
formulação sexista sobre o que deve ou não ser considerado
um tema de relevância jurídica.5
A análise feminista de legislações, políticas públicas e agendas de Estado pressupõe trazer a mulher ao centro da discussão, não como objeto, mas sim, como sujeito
de direitos. Eis a importância da Lei Maria da Penha, pois reflete a sensibilidade feminista no tratamento da violência de gênero. Ao ouvir as mulheres nos debates que antecederam a aprovação da Lei no 11.340/2006, o feminismo consagrou a participação

2
"Um aspecto que denota grande diferencial no processo de produção e proposição
da LMP compreende o protagonismo do movimento feminista e de mulheres. A LMP é pensada, gestada e proposta por um consórcio de ONGs feministas e pelo movimento de mulheres". (DE CAMPOS, Carmen Hein. Lei Maria da Penha: necessidade um novo giro paradigmático. Revista Brasileira de Segurança Pública, v. 11, n. 1, 2017. p. 12).
3
"As organizações feministas brasileiras tiveram a capacidade de compreender que a
luta por cidadania implica a superação de hierarquias temáticas na medida em que os direitos humanos são indivisíveis. Nesse sentido, a agenda feminista mostrou-se ampla, abrangendo as questões do trabalho, da renda, da participação política e social, da saúde, da sexualidade e do aborto, da discriminação étnico-racial, do acesso à terra, do direito a uma
vida sem violência, dentre outros temas e outras questões que precisavam ser incluídos na
arena pública". (Lei Maria da Penha: uma experiência bem-sucedida de advocacy feminista. In: CAMPOS, Carmen Hein de (Org.). Lei Maria da Penha comentada em uma perspectiva
jurídico-feminista. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 14).
4
SANTOS, Cecília MacDowell. Da delegacia da mulher à Lei Maria da Penha: lutas feministas e políticas públicas sobre violência contra mulheres no Brasil. Coimbra: CES, 2008. p.
5-6.
5
DE CAMPOS, Carmen Hein. Razão e sensibilidade: teoria feminista do direito e Lei
Maria da Penha. In: DE CAMPOS, Carmen Hein (Org.). Lei Maria da Penha comentada em
uma perspectiva jurídico-feminista. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 7.
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política das mulheres como sujeitos na construção desse instrumento legal e sugeriu
uma nova posição de ator no direito penal.6
2 BREVE HISTÓRICO DO CASO MARIA DA PENHA V. BRASIL

A Lei no 11.340/2006 envolve um contexto fático nos bastidores que fora fundamental para o protagonismo feminista ante a sua aprovação. Para DE CAMPOS:
A Lei Maria da Penha é fruto de um acúmulo feminista, tanto
político quanto teórico e corresponde à mais inovadora legislação pensada para o enfrentamento à violência doméstica e
familiar contra a mulher. A lei rompe com a lógica privatizante
da violência doméstica e o tratamento como delito de menor
potencial ofensivo e propõe uma abordagem integral, entendendo a complexidade da violência doméstica e familiar.7
Em 1983, Maria da Penha Maia Fernandes, professora universitária, foi vítima de
duas tentativas de homicídio por parte do seu então marido, Marco Antônio Heredia
Viveros, também professor universitário. Na primeira vez, em 29 de maio de 1983, ele
simulou um assalto fazendo uso de uma espingarda. Como resultado ela ficou paraplégica. Após alguns dias, ele tentou eletrocutá-la por meio de uma descarga elétrica
enquanto ela tomava banho. Tais fatos aconteceram em Fortaleza, Estado do Ceará.
As investigações começaram em junho de 1983, mas a denúncia só foi oferecida em
setembro de 1984.
O réu foi condenado pelo Tribunal do Júri a oito anos de prisão somente em
1991. Além de ter recorrido em liberdade, o julgamento foi anulado um ano depois.
Levado a novo julgamento em 1996, foi-lhe imposta a pena de dez anos e seis meses
de reclusão. Novamente, recorreu em liberdade e, somente 19 anos e 6 meses após
os fatos, em 2002, houve o cumprimento do mandado de prisão, isto é, a conclusão
do processo criminal com a consequente prisão do réu só ocorreu quase vinte anos
após a data do crime, graças às pressões de Maria da Penha e de entidades feministas
e de direitos humanos.8
Em 1998, o caso foi encaminhado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) pelas organizações feministas não-governamentais Comitê Latino-Americano e do Caribe pela Defesa dos Direitos da Mulher (CLADEM/Brasil) e Centro pela
Justiça e o Direito Internacional (CEJIL), juntamente com a vítima Maria da Penha.
A peça denunciava a tolerância do Estado brasileiro com a violência praticada pelo
ex-marido de Maria da Penha, dentro do próprio domicílio do casal. Apesar das duas
tentativas de homicídio praticadas pelo seu então marido e diversas denúncias protocoladas pela vítima, o Estado pouco fizera para punir o agressor.
6
DE CAMPOS, Carmen Hein. Razão e sensibilidade..., p. 9.
7
DE CAMPOS, Carmen Hein. Lei Maria da Penha: necessidade um novo giro paradigmático..., p. 11.
8
SANTOS, Cecília MacDowell. Da delegacia da mulher à Lei Maria da Penha..., p. 24.
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Importante frisar a postura do Brasil após o protocolo da denúncia na CIDH. De
acordo com BANDEIRA, a condescendência do Estado brasileiro com a violência de
gênero ficou exposta após diversos e reiterados pedidos de resposta requeridos pela
CIDH, os quais restaram ignorados pelo Estado denunciado:
Após fazer o primeiro pedido de informação ao governo brasileiro, em 19 de outubro de 1998, a Comissão aguardou 250
dias por uma manifestação por parte da diplomacia brasileira antes de decidir dar prosseguimento ao processo. É fato
que órgãos federais nunca encaminharam qualquer resposta sobre o caso Maria da Penha. Cumprindo as normas das
Convenções Internacionais de Direitos Humanos, a Comissão
acatou verdadeira a denúncia feita pelas duas organizações
não governamentais e condenou o Brasil. A justiça brasileira,
na oportunidade, não se manifestou a propósito da condenação. No entanto, esse posicionamento repercutiu de maneira
indelével no movimento feminista, o qual se sentiu desafiado
a agir em relação à condenação do Brasil.9
Em abril de 2001, a CIDH publicou o relatório sobre o mérito do caso, concluindo que o Brasil violara os direitos de Maria da Penha ao devido processo judicial com
duração razoável e à proteção judicial contra atos infratores dos direitos fundamentais. A Comissão concluiu, também, e mais importante, que a violação praticada pelo
Estado brasileiro seguiu um padrão discriminatório de gênero, mediante a tolerância
com a violência doméstica praticada contra a mulher.10
Para a CIDH, esta violação constituíra um padrão de discriminação evidenciado
pela aceitação da violência contra as mulheres no Brasil observado através da ineficácia do Poder Judiciário e demais órgãos atuantes no caso concreto. A Comissão recomendou ao Estado brasileiro executar uma investigação séria, imparcial e exaustiva
para determinar a responsabilidade penal do agressor, bem como reparar os danos
causados a Maria da Penha. Além disso, o Brasil deveria adotar medidas no âmbito
nacional visando à eliminação da tolerância dos agentes do Estado face à violência
contra as mulheres.11
O Brasil já era signatário de instrumentos internacionais que consideram a violência contra a mulher um afronte aos direitos humanos. A partir de 2001, ficou co-
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nhecido na Comissão Interamericana de Direitos Humanos como o primeiro país a ser
responsabilizado pela tolerância com a violência doméstica. Ressalte-se que, desde
1995, quando passou a vigorar a Lei no 9.099, os crimes comumente praticados no
âmbito doméstico contra as mulheres eram remetidos aos Juizados Especiais Criminais, pois eram considerados infrações de menor potencial ofensivo.
Nos referidos Juizados, o objetivo da lei é a solução alternativa e pacífica de demandas, de maneira que métodos conciliatórios de resolução de conflitos, as chamadas transações penais, são privilegiados em detrimento de soluções judiciais. Assim,
os casos que envolviam violência doméstica e familiar contra a mulher, quando remetidos aos JECs, terminavam com um "acordo de boa convivência" entre o homem
agressor e a mulher em situação de violência e, quando muito, era formulada uma
proposta de transação penal pelo Ministério Público consistente em pagamento de
prestação pecuniária a alguma entidade beneficente, conhecido como pagamento de
cesta básica.12
Além disso, os Juizados Especiais Criminais não são competentes para resolver
questões deveras importantes para mulheres em situação de violência doméstica,
tais como a guarda de filhos em comum, prestação de pensão alimentícia e até mesmo o divórcio.
Com a intenção de provocar o Estado brasileiro a adotar medidas que sanassem
as discrepâncias legislativas em relação aos crimes cometidos no âmbito doméstico
contra as mulheres, os quais, apesar de serem violações aos direitos humanos, eram
tratados internamente como infrações de menor potencial ofensivo, organizações feministas se mobilizaram para a elaboração de um projeto de lei que tornasse o enfrentamento à violência de gênero uma política pública e de Estado, em consonância
com aquilo pregado pelos diversos tratados internacionais de direitos humanos assinados pelo Brasil.
3 O PROCESSO DE CRIAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA

Após o conhecimento do Relatório 54/01 da CIDH, diversas organizações não

9
BANDEIRA, Lourdes Maria; DE ALMEIDA, Tânia Mara Campos. Vinte anos da Convenção de Belém do Pará e a Lei Maria da Penha. Revista Estudos Feministas, v. 23, n. 2, p. 501517, 2015. p. 506.
10
COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (CIDH). Organização dos Estados Americanos. Relatório no 54/01. Disponível em: <https://www.cidh.oas.org/annualrep/2000port/ 12051.htm>. Acesso em: 10 abr. 2020.
11
"Além das recomendações para além da reparação dos direitos individuais da vítima,
este foi o primeiro caso em que um organismo internacional de direitos humanos aplicou a
Convenção de Belém do Pará, publicando uma decisão inédita em que um país signatário
foi declarado responsável pela violência doméstica praticada por um particular". (SANTOS,
Cecília MacDowell. Da delegacia da mulher à Lei Maria da Penha..., p. 25).

12
"A própria formação do consórcio foi motivada, principalmente, pelos debates dos
aspectos críticos da Lei dos Juizados Especiais Criminais (Lei 9.099/95) e o quanto essa norma
vinha contribuindo para a impunidade dos crimes de violência doméstica contra as mulheres. Além disso, essa legislação estava em desacordo com a Convenção de Belém do Pará,
ratificada pelo governo brasileiro, que considera a violência contra a mulher uma violação de
direitos humanos, ou seja, um crime de grande gravidade em oposição à ideia de delito de
menor potencial ofensivo". (CARONE, Renata Rodrigues. A atuação do movimento feminista
no Legislativo federal: caso da Lei Maria da Penha. Lua Nova: Revista de Cultura e Política,
n. 105, p.188, 2018); "No balanço dos efeitos da aplicação da Lei 9.099/95 sobre as mulheres,
diversos grupos feministas e instituições que atuavam no atendimento a vítimas de violência doméstica constataram uma impunidade que favorecia os agressores, cerca de 70% dos
casos que chegavam aos juizados que chegavam aos juizados especiais tinham como autoras
mulheres vítimas de violência doméstica. Além disso, 90% desses casos terminavam em arquivamento nas audiências de conciliação sem que as mulheres encontrassem uma resposta
efetiva do poder público à violência sofrida. Nos poucos casos em que ocorria a punição do
agressor, este era geralmente condenado a entregar uma cesta básica a alguma instituição
filantrópica". (CALAZANS, Myllena; CORTES, Iáris. O processo de criação, aprovação e implementação da Lei Maria da Penha. In: CAMPOS, Carmen Hein de. Lei Maria da Penha comentada em uma perspectiva jurídico-feminista. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 42).
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governamentais feministas se articularam e formaram um Consórcio de ONGs, o qual
elaborou um projeto de lei fundamentado na Convenção de Belém do Pará para o
enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. O objetivo principal
era elaborar um instrumento legislativo que tratasse da questão da violência doméstica de forma diversa, congregando perspectiva de gênero e soluções mais adequadas
sob um olhar feminista da causa. Este Consórcio de ONGs, além de ter redigido o
projeto de lei, atuou diretamente junto aos atores políticos envolvidos no processo
legislativo para a aprovação da então futura Lei no 11.340/2006.13
A vantagem apresentada por este Consórcio de ONGs feministas era o fato de
todas as instituições trabalharem com a questão da pauta legislativa feminista. Suas
integrantes tinham formação jurídica, além de experiência prática adquirida por meio
da atuação no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM) e junto ao movimento constituinte.14
Frise-se que esta atuação de advocacy feminista para a aprovação da Lei Maria
da Penha encontrou terreno fértil no contexto político democrático da época, o qual
inaugurou uma agenda política voltada para os interesses das mulheres, por meio
da criação pelo Poder Executivo Federal da Secretaria de Políticas para as Mulheres,
do avanço de legislações internacionais com perspectiva de gênero e, sobretudo, da
existência e da sobrevivência de organizações feministas engajadas e atuantes.15 A recém-criada Secretaria de Políticas para as Mulheres era vinculada ao Poder Executivo
federal e tinha status de Ministério. A ela competia desenvolver ações conjuntas com
os demais Ministérios de modo a incluir as demandas das mulheres nas respectivas
formulações de políticas públicas.16
O Consórcio de ONGs, na elaboração do projeto de lei, tinha como objetivo central formular um instrumento legal que abarcasse uma gama de definições voltadas
para a prevenção da violência de gênero, o que incluía ações educativas, sociais, e
nos ambientes de trabalho. Essas ações foram discutidas junto a representantes da
sociedade, do Poder Legislativo, do Executivo, do Judiciário, operadores do direito,
além de outros movimentos de mulheres. "No final de 2003 o resultado do trabalho

do Consórcio foi apresentado em um seminário realizado na Câmara dos Deputados,
à Bancada Feminina do Congresso Nacional, onde foi debatido com as deputadas e a
Ministra da Secretaria Especial de Políticas par as Mulheres".17
A Secretaria Especial de Políticas para Mulheres instituiu, mediante o Decreto
o
n 5.030/2004, um Grupo de Trabalho Interministerial, que realizou reuniões e debates públicos para aprofundar a discussão do anteprojeto de lei desenvolvido pelo
Consórcio de ONGs. O GTI era formado por representantes de diversos órgãos públicos, além de contar com a participação de outros segmentos e representantes da
sociedade civil nas reuniões para discussão do projeto legislativo.
Importante estudo de Rosane LAVIGNE reflete a dificuldade encontrada perante
os juízes brasileiros quando da formulação e debate do anteprojeto que culminaria
na Lei no 11.340/2006. Alguns juízes representantes do Fórum Nacional de Juizados
Especiais (FONAJE) participaram das reuniões do GTI. À SPM coube realizar um "Encontro de Perspectivas", para que representantes dos movimentos feministas explicassem (em vão) aos magistrados a importância de se deslocar a violência doméstica
do âmbito das infrações de menor potencial ofensivo, considerando-a violação aos
direitos humanos das mulheres. LAVIGNE destaca que:

13
"Essa articulação é um exemplo bem-sucedido de advocacy política para aprovação
de uma lei acerca da violência doméstica e familiar contra a mulher. Tendo por base a Convenção de Belém do Pará, a Convenção CEDAW, as Resoluções e Recomendações das Nações
Unidas, o texto da Constituição Federal de 1988, além de estudo comparativo das legislações
de diversos países do continente e, também, da Espanha, esse Consórcio, de forma propositiva, redigiu um anteprojeto de lei focado na violência doméstica e familiar contra a mulher
por considerar a naturalização e o alto grau de banalização dessa violência na sociedade
brasileira". (BARSTED, Leila Linhares. Lei Maria da Penha..., p. 28).
14
CARONE, Renata Rodrigues. A atuação do movimento feminista no Legislativo federal..., p. 189.
15
O Consórcio de ONGs era formado pelas seguintes entidades: CEPIA (Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação), CFEMEA (Centro Feminista de Estudos e Assessoria),
AGENDE (Ações em Gênero, Cidadania e Desenvolvimento), ADVOCACI (Advocacia Cidadã
pelos Direitos Humanos), CLADEM/IPÊ (Comitê da América Latina e Caribe para a Defesa dos
Direitos das Mulheres) e THEMIS. A coordenação ficou com a CFEMEA, sediada em Brasília.
(BARSTED, Leila Linhares. Lei Maria da Penha..., p. 28).
16
A SPM foi criada em 2003, pelo então Presidente da República Luís Inácio Lula da
Silva. A primeira Ministra a presidi-la foi Nilcéia Freire: médica, acadêmica, ex-reitora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e militante feminista.

No final de novembro de 2004, a SPM encaminhou a versão final do projeto de
lei acatando a demanda dos juízes representantes do FONAJE, isto é, mantendo a
competência da Lei n.o9.099/95 para o processamento de crimes de menor potencial
ofensivo no âmbito da violência doméstica, relegando ao Poder Legislativo a responsabilidade de negociar sobre esse ponto polêmico e caro às feministas.19
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A força política que o mencionado grupo de Juízes representou, traduzida em oposição ao projeto desenhado pelo consórcio feminista, provocou impasse junto ao GTI, e ocasionou
mudança de conteúdo na proposta do Executivo que passou
a se distanciar da original apresentada. Embora inúmeros estudos acadêmicos, bem como informes produzidos por vários
grupos feministas tenham coincidido na conclusão de que a
aplicação da Lei n.o 9.099/1995 aos casos de violência doméstica reavivava a banalização dessas condutas, a Secretaria de
Políticas Especiais para as Mulheres – SPM cedeu ao lobby
dos Juízes e acolheu as objeções apresentadas pelo FONAJE.18

17
"Inicialmente, cogitou-se na possibilidade de o anteprojeto ser apresentado pelas
próprias ONGs, na Comissão de Legislação Participativa, porém a alternativa não era de todo
viável, uma vez que o projeto propunha regras gerais e mudança na estrutura com criação de
despesas, cuja competência é privativa do Executivo". (CALAZANS, Myllena; CORTES, Iáris. O
processo de criação, aprovação e implementação da Lei Maria da Penha, p. 44).
18
LAVIGNE, Rosane M. Reis. Caso Fonaje: o ativismo de juízes integrantes do Fórum
Nacional dos Juizados Especiais–Fonaje no processo de elaboração da Lei Maria da Penha.
In: DE CAMPOS, Carmen Hein (Org.). Lei Maria da Penha comentada em uma perspectiva
jurídico-feminista. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 79.
19
O Projeto de lei foi apresentado ao Congresso Nacional sob o número PL 4.559/2004.
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Depois de recebido o Projeto pela Relatora Deputada Jandira Feghali, o Consórcio de ONGs, junto a outras organizações feministas, estruturou um encontro para
expor as propostas iniciais que haviam ficado de fora do PL 4.559/2004. A Deputada
Relatora se comprometeu a levar os anseios do Consórcio para o debate parlamentar, e este, por sua vez, elaborou estratégias de forma a apoiar a Relatoria durante o
trâmite legislativo. Tais estratégias incluíam a constituição de um grupo de trabalho
para apoiar e assessorar a Deputada, a realização de audiências públicas em diversas
cidades brasileiras e a busca de recursos para a realização de um seminário em comemoração aos 10 anos da Convenção de Belém do Pará.20
Para CALAZANS e CORTÊS:
As audiências públicas nos Estados foram um sucesso. O Consórcio se envolveu diretamente e as discussões se ampliaram
com a participação do movimento de mulheres e outras organizações. Definiu-se que as audiências públicas fossem realizadas em todas as regiões brasileiras, e no período entre maio e
agosto, o movimento de mulheres e o Consórcio se articularam
com a Bancada Feminina Federal e com os legislativos e executivos locais para realização das audiências. As audiências foram realizadas em mais de dez estados: Rio Grande do Sul; Rio
de Janeiro; Minas Gerais, Acre, Rio Grande do Norte, Paraíba;
Ceará; São Paulo e Espírito Santo. No Ceará, a audiência teve
a participação da senhora Maria da Penha Maia Fernandes.21
Em 23 de agosto de 2005, a Relatora apresentou seu parecer pela aprovação do
PL 4.449/2004, com substitutivo que incluía diversas demandas trazidas pelo Consórcio
de ONGs feministas, dentre elas: a retirada da competência da Lei 9.099/95 para julgar
crimes em situação de violência doméstica, inclusive de seus institutos de suspensão
condicional do processo e transação penal, ou outro tipo de resolução conciliatória; a
criação dos Juizados de Violência Doméstica, com competência para apreciar questões
criminais e cíveis, incluindo medidas relativas a filhos do casal; a criação das Medidas
Protetivas de Urgência; a inclusão expressa da perspectiva de gênero, raça ou etnia no
diagnóstico, registro de dados, programas educativos e formulação de políticas públicas, dentre outras.
A inclusão da expressão violência baseada em gênero se mostrou essencial para
a introdução institucional da discussão do assunto, na medida em que reconheceu a
violência doméstica e familiar como um fato social relacionado com a desigualdade de
gênero, não devendo mais ser aceita como algo natural e admissível nas relações afeti-
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vas entre homens e mulheres, indo ao encontro dos avanços dos estudos feministas de
gênero. No mesmo diapasão, a substituição da expressão "mulher vítima de violência
doméstica" pela locução "mulher em situação de violência doméstica", segundo PASINATO, reconhece que a violência é um fenômeno social e cultural que pode ser modificado "por meio de políticas para prevenir novos atos, proteger os direitos das mulheres
e coibir as práticas de violências nas diferentes formas que passam também a ser classificadas pela Lei Maria da Penha".22
Além disso, a retirada dos institutos alternativos previstos na Lei 9.099/95 foi considerada uma vitória feminista, pois, a exemplo da suspensão condicional do processo,
tais instrumentos visam beneficiar o autor do delito, independentemente da vontade
da mulher em situação de violência doméstica, a qual era desconsiderada diante do
poder estatal.23
Depois de aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados, o PL 4.559/2004 seguiu para o Senado Federal, onde o Consórcio de
ONGs, mais uma vez, fez-se presente em todas as reuniões para a discussão do esboço
legislativo. No Senado, a Relatora Senadora Lúcia Vânia também formou um grupo de
apoio e assessoramento, do qual fizeram parte o Consórcio de ONGs, representantes da
SPM e funcionários do Gabinete da Deputada Jandira Feghali. Ao final dos trabalhos, a
Relatora apresentou o projeto à Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal,
com parecer pela aprovação. O Projeto foi aprovado no Senado e encaminhado à Presidência da República em 18 de julho de 2006, para sanção.
Em 07 de agosto de 2006, o Brasil promulgou a Lei n.o 11.340/06, conhecida como
"Lei Maria da Penha", a qual criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8.o, do artigo 226 da Constituição Federal, da
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres
e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher.24 A lei dispôs sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra
a Mulher, alterou disposições do Código de Processo Penal, do Código Penal e da Lei de
Execução Penal, além de outras providências.
O texto legislativo aprovado e sancionado contemplou, principalmente, além

Na Câmara dos Deputados a relatoria coube, inicialmente, à Deputada Jandira Feghali, do PCdoB/RJ. No Senado Federal, a relatoria inicial ficou com a Senadora Lucia Vania, do PSDB/GO.
20
CALAZANS, Myllena; CORTES, Iáris. O processo de criação, aprovação e implementação da Lei Maria da Penha, p. 49.
21
CALAZANS, Myllena; CORTES, Iáris. O processo de criação, aprovação e implementação da Lei Maria da Penha, p. 49.

22
PASINATO, Wânia. Acesso à justiça e violência doméstica e familiar contra as mulheres: as percepções dos operadores jurídicos e os limites para a aplicação da Lei Maria da Penha. Revista Direito GV, v. 11, n. 2, p. 414, 2015. Cumpre destacar que a Lei n.11.340/06 prevê
a possibilidade de se constatar violência doméstica e familiar entre casais homoafetivos de
mulheres.
23
DE CAMPOS, Carmen Hein. A CPMI da violência contra a mulher e a implementação
da Lei Maria da Penha. Estudos Feministas, v. 23, n. 2, p. 529, 2015.
24
Importante destacar que, no ano de promulgação da Lei n.o 11.340/2006, o Presidente da República era Luís Inácio Lula da Silva, pelo Partido dos Trabalhadores. À época, o
governo contava com uma ampla coalizão tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, o que facilitou a aprovação de pautas legislativas enviadas pelo Poder Executivo.
Para SCHIER, "em um quadro geral é possível antecipar que o pensamento dominante na teoria política brasileira percebe, no presidencialismo de coalizão, mais virtudes que defeitos.
Nesta linha de raciocínio, o presidencialismo de coalizão é mostrado como um instrumento
muito eficiente para garantir governabilidade e estabilidade em uma organização institucional em que essas virtudes seriam impossíveis ou difíceis". (SCHIER, Paulo Ricardo. Presidencialismo de coalizão: democracia e governabilidade no Brasil. Revista Direitos Fundamentais
& Democracia, v. 20, n. 20, p. 257, 2016).
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das medidas de punição e responsabilização do autor de violência doméstica, medidas de promoção e proteção de direitos das mulheres, e ainda medidas de educação e prevenção à violência. Por tal razão, a Lei Maria da Penha deve ser encarada
e reconhecida como um microssistema de políticas públicas intersetoriais e multidisciplinares, cuja concretização foi prevista mediante a interlocução dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário, em todas as esferas (federal, estadual e municipal), que devem
atuar por meio da adoção de programas voltados para a prevenção, erradicação e combate da violência doméstica e familiar.25
4 O JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE 19

A elaboração da Lei n.o 11.340/06 pode ser considerada um processo de construção coletiva, que envolveu diversos atores sociais e políticos e contou com a contribuição de organizações feministas e demais movimentos de mulheres, que trabalharam
durante anos para que o Brasil, finalmente, aprovasse um instrumento legal totalmente
voltado para prevenção, erradicação e punição da violência doméstica e familiar contra
a mulher. O Brasil foi um dos últimos Países da América Latina a adotar uma legislação
específica que tratasse da violência contra a mulher.
PASINATO, ao analisar as inovações trazidas pela LMP, observou que:
Entre as mudanças a mais emblemática é o reconhecimento
da violência baseada no gênero como violação de direitos humanos (art. 6.o). A incorporação dessa definição não é apenas
um recurso linguístico de alinhamento com o discurso internacional de proteção de direitos das mulheres, mas representa a
adoção de um novo paradigma para orientar as respostas que
o Estado deve dar para esse problema social.26
Contudo, pouco mais de um ano após a entrada em vigor da Lei 11.340/06, esta
passou a ser objeto de questionamentos em diversas decisões prolatadas Brasil afora.
Segundo alguns julgadores, a lei padecia de vício de inconstitucionalidade, por afrontar explicitamente o Princípio da Igualdade, previsto na Constituição Federal de 1988,
à medida em que conferia tratamento arbitrariamente diferenciado às mulheres em
detrimento dos homens que pudessem se encontrar em situação análoga, isto é, em
situação de violência doméstica.
Por tal razão, alguns operadores do Direito passaram a afastar a aplicação da Lei
o
n. 11.340/06 a casos que envolviam violência doméstica contra a mulher, remetendo
os respectivos processos aos Juizados Especiais Criminais, entendendo serem estes aptos a julgar o feito, já que dotados de competência constitucional para análise de “infrações de menor potencial ofensivo”.
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Assim, a constitucionalidade da Lei Maria da Penha foi colocada sub judice por
meio do ajuizamento, pelo Presidente da República (à época, presidente Luís Inácio Lula
da Silva), no Supremo Tribunal Federal, da Ação Direta de Constitucionalidade 19, cuja
relatoria coube ao Ministro Marco Aurelio de Mello.27 Uma vez que a ADC visa afastar a
incerteza sobre a inconstitucionalidade de determinada norma, de forma a resguardar
a ordem jurídica constitucional, a ação foi ajuizada tendo como fundamento diversas
decisões que afirmavam a inconstitucionalidade da LMP, demonstrando a resistência
dos operadores do direito a ela, o que gerava insegurança quanto à sua aplicação.28
Esta oposição verificada entre os juízes tinha como fundamento a alegação de que a
LMP afrontava os Princípios constitucionais da Igualdade e da Proporcionalidade, uma
vez que tratava o fato concreto envolvendo mulheres e homens de maneira desigual.
Em 9 de fevereiro de 2012, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, em
julgamento histórico, pronunciou-se pela constitucionalidade da Lei 11.340/06, reafirmando o seu atendimento no que concerne à concretização dos direitos e garantias
fundamentais esculpidos na Constituição Federal de 1988. O julgamento da ADC 19
se fez importante por ter levado ao Plenário do Supremo Tribunal Federal toda uma
construção histórica dos direitos fundamentais, a fim de consagrar a obediência da Lei
11.340/06 ao Princípio da Igualdade, em sua face material, e ao Princípio da Proporcionalidade, diante da Proibição da Proteção Deficiente (ou Insuficiente) dos direitos
fundamentais.
Além disso, discorreu-se que, com o objetivo de proteger direitos fundamentais, à luz do Princípio da Igualdade, o legislador editara microssistemas próprios, a
fim de conferir tratamento distinto e proteção especial a outros sujeitos de direito
em situação de hipossuficiência, como o Estatuto do Idoso e o Estatuto da Criança e
do Adolescente.
Merece destaque a participação, mais uma vez, de organizações feministas na
defesa da constitucionalidade da Lei 11.340/06. As organizações THEMIS (Assessoria
Jurídica e Estudos de Gênero), IPÊ (Instituto para a Promoção da Equidade), Instituto
ANTÍGONA e CLADEM/BRASIL (Comitê Latino Americano e do Caribe para a Defesa
dos Direitos da Mulher) se inscreveram como amici curiae na ADC 19, a fim de democratizar e pluralizar o debate da Lei.29 No pedido de ingresso nos autos, as referidas

25
PASINATO, Wânia. Oito anos de Lei Maria da Penha: entre avanços, obstáculos e desafios. Revista Estudos Feministas, v. 23, n. 2, p. 534, 2015.
26
PASINATO, Wânia. Acesso à justiça e violência doméstica e familiar contra as mulheres..., p. 414.

27
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADC 19. Relator(a): Min. Marco Aurélio. Julgamento: 09/02/2012. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080
DIVULG 28- 4-2014 PUBLIC 29-04-2014.
28
As primeiras decisões que declararam a inconstitucionalidade da Lei n.o 11.340/2006,
segundo a ADC 19, foram prolatadas pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e pelo
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Além disso, a ADC 19 destacou a esdrúxula decisão prolatada pelo Juiz, à época, da Comarca de Sete Lagoas-MG, o qual, além de afastar a aplicação
da LMP ao caso concreto, ainda fez considerações discriminatórias às mulheres, afirmando
que "a mulher moderna, dita independente, que nem pai para seus filhos precisa mais, a não
ser dos espermatozoides, assim só é porque se frustrou como mulher, como ser feminino". O
referido magistrado respondeu a processo disciplinar perante o CNJ. (Disponível em: <http://
redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=2584650>. Acesso em: 04 maio 2020).
29
"O amicus curiae integra a demanda para discutir, objetivamente, um assunto de relevante interesse social, visando dar suporte fático e jurídico, enfatizando os efeitos de uma
determinada matéria na sociedade, na economia, na indústria, no meio ambiente, ou em
quaisquer outras áreas em que essa discussão possa influenciar. Enfim, ele ingressa em um
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organizações, em conjunto, argumentaram que:
Com a admissibilidade do presente amici curiae, elaborado
por organizações que – em âmbito nacional e internacional
– dispõe de conhecimento técnico, especialmente no campo
da política pública jurídica e social com perspectiva de gênero
e direitos humanos, bem como grande experiência, militância e acúmulo em relação ao fenômeno da violência doméstica e familiar contra as mulheres, o STF garante o diálogo,
a qualidade e a diversidade necessárias para a realização de
um Estado Democrático.30
As organizações defenderam a constitucionalidade da lei diante do todo discorrido no Relatório n.o 54/2001, da CIDH, o qual condenou o Brasil pela tolerância estatal à violência doméstica praticada contra Maria da Penha. Esta tolerância revelou
a banalização no tratamento da violência doméstica, a ausência de compreensão da
violência de gênero e a inércia do Estado para promover ações para prevenção, assistência e atendimento às mulheres em situação de violência.31 O pedido de ingresso
nos autos da ADC 19 pelas organizações feministas também pontuou a mudança de
perspectiva da Lei 11.340/06 para uma perspectiva de gênero, necessária e essencial
para a compreensão da violência contra a mulher e para a aplicação da medida legal
pelos operadores do direito. Ademais, o pedido salientou a necessidade de se compreender a Lei Maria da Penha como um microssistema articulado de ações estatais
que devem ser tomadas de maneira conjunta pelos Poderes Constitucionais.
Analisando a ação, o Ministro Luiz Fux pontuou em seu voto que, desde o advento do Estado de bem-estar social, restou reconhecida a insuficiência da postura
negativa dos poderes para a efetivação da igualdade. Demandava-se atitude positiva
articulada por políticas públicas e a promulgação de normas que garantissem iguais
oportunidades na promoção da redistribuição de bens limitados. No Brasil, pode-se
processo do qual não é parte para oferecer ao juízo informações técnicas acerca de questões
complexas cujo domínio ultrapasse o discurso jurídico. Ademais, a participação formal de
entidades e instituições nos processos pluraliza o debate, conferindo-lhe contorno mais democrático". (DA COSTA, Rosalina Moitta Pinto. O amicus curiae como instrumento de participação democrática e de realização dos direitos fundamentais. Revista Jurídica da Presidência, v. 15, n. 106, p. 352, 2013). Ingressaram na ADC 19 como amici curiae, também, a Ordem
dos Advogados do Brasil e o Instituto Brasileiro de Direito de Família (Disponível em: <http://
portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2584650> Acesso em: 04 maio 2020).
30
Para a leitura integral do pedido de ingresso, ver o trâmite da ADC 19. (Disponível em:
<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2584650> Acesso em: 04 maio
2020).
31
"Diante de um quadro nacional de prevalente violência e impunidade em relação
ao que sofrem as mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares, e de um marco
legal inadequado, fragmentado e insuficiente, para abordar a complexidade que caracteriza
essa problemática, a Lei Maria da Penha surge como um instrumento para responder de
maneira mais integral à problemática e, com isso, promove uma radical mudança de enfoque
e tratamento ao tema, provocando a partir daí mesmo, o primeiro grande desafio para sua
implementação". (Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2584650> Acesso em: 10 maio 2020).
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dizer que, no período anterior à Constituição Federal de 1988, não havia grandes debates sobre direitos fundamentais. Tal situação se dava porque não havia sentido em
se estruturar todo um ordenamento jurídico diante da vigência do Ato Institucional
5 ou da Constituição Federal de 1964. É com a Constituição Federal de 1988 que se
avançou significativamente em relação ao princípio e aos direitos de igualdade entre
homens e mulheres.
Ocorre que a expressão prevista na Constituição Federal de que "todos são iguais
perante a lei", isto é, o direito de toda e qualquer pessoa estar sujeita ao mesmo tratamento previsto na lei, independentemente do conteúdo do tratamento dispensado
e das condições e circunstâncias pessoais, correspondia somente a um entendimento
formal daquilo que seria preconizado pelo sobredito princípio. A atribuição de um
sentido material à igualdade foi uma reação à percepção de que a igualdade formal
não afastava, por si só, situações de injustiça. A igualdade, desta forma, deveria ser,
também, "na lei", operando como exigência de critérios razoáveis e justos para determinados tratamentos desiguais, devendo ser compreendida como uma igualdade
social ou de fato.32
No caso, a Constituição Federal de 1988 permite discriminações positivas para,
através de um tratamento desigual, buscar igualar aquilo que sempre foi desigual.
Estas discriminações positivas podem se dar por meio das ações afirmativas. As ações
afirmativas são modos de discriminação positiva, pois inserem na sociedade aqueles
que foram discriminados, tendo como função específica a promoção de oportunidades iguais para vítimas de discriminação. Não abrangem indivíduos, mas os grupos a
que pertencem, ou seja, negros, mulheres, idosos, e se destinam a igualar em condições esses grupos em desvantagens, conforme os preceitos constitucionais.33
Esse é o paradigma a partir do qual se interpretou a Lei Maria da Penha. No julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade 19, sustentou-se que a Lei 11.340/06
confere efetividade ao Princípio da Igualdade material e que o tratamento diferenciado dado à mulher em situação de violência doméstica decorre da realidade social
brasileira.
Para o Ministro Relator Marco Aurélio de Mello, o papel da norma seria o de
atenuar os efeitos da realidade marcada pelas discriminações no país, a qual confere
legitimidade para a edição de leis com caráter compensatório e para a promoção da
igualdade material, sem que isso viesse a tolher os direitos das pessoas do gênero
masculino. Os bens jurídicos e materiais protegidos pela Constituição requerem providências no sentido da sua devida tutela, e isso ocorre em razão da dimensão objetiva dos direitos fundamentais.
No mesmo sentido, até por uma questão de representatividade, vale destaque
parte do voto da Ministra Rosa Weber, em que afirmou que:

32
SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de direito constitucional. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 579.
33
ALEIXO, Bruna Massaferro; SARTORI, Marcelo Vanzella. A constitucionalidade da Lei
Maria da Penha à luz do princípio da igualdade. UNIVERSITAS, n. 5, 2013. Disponível em: <https://revistauniversitas.inf.br/index.php/UNIVERSITAS/article/view/66>. Acesso em: 10 mar.
2019.
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Nessa ordem de ideias, impende ter em mente o amplo reconhecimento do fato de que, uma vez marcadas, em uma
sociedade machista e patriarcal como a nossa, as relações de
gênero, pelo desequilíbrio de poder, a concretização do princípio isonômico (art. 5.o, I, da Lei Maior), nessa esfera – relações de gênero – reclama a adoção de ações e instrumentos
afirmativos voltados, exatamente, à neutralização da situação de desequilíbrio. [...] Entendo que uma efetiva igualdade
substantiva de proteção jurídica da mulher contra a violência
baseada em gênero exige atuação positiva do legislador, superando qualquer concepção meramente formal de igualdade, de modo a eliminar os obstáculos, sejam físicos, econômicos, sociais ou culturais, que impedem a sua concretização.
Quando o ponto de partida é uma situação indesejável de desigualdade de fato, o fim desejado da igualdade jurídica (art.
5.o, caput, e I da CF), materialmente, somente é alcançado ao
se conferir aos desiguais tratamento desigual na medida da
sua desigualdade.34
O questionamento da ação centrou-se, também, na alegada desproporcionalidade aventada pelos operadores do direito, ao não permitir que tais crimes, quando
praticados com violência doméstica, pudessem gozar dos mesmos benefícios despenalizadores previstos na Lei 9.099/95. Porém, a necessidade de uma lei que fosse
eficiente e enérgica quando tratasse de violência de gênero é uma exigência constitucional. Trata-se da garantia da proteção da integridade física e moral da mulher.
Ressalte-se que, na contemporaneidade, além do princípio da proibição de excesso
(Übermassverbot), que serve para proibir o Estado de punir com exageros, há também o princípio da proibição de proteção insuficiente (Untermassverbot), que obriga
o Estado (legislador, Judiciário, Ministério Publico e demais instituições) a proteger os
direitos fundamentais.35
Se o Estado frustra seus deveres de proteção, atuando de modo insuficiente para
a garantia do exercício dos direitos fundamentais, não oferecendo proteção mínima
ou mesmo deixando de atuar, caracterizará violação ao Princípio da Proporcionalidade, podendo gerar inconstitucionalidade frente a sua ação insuficiente ou omissão.
No julgamento da ADC 19, o Ministro Luiz Fux elaborou, em seu voto, importante conexão entre a proteção dos direitos fundamentais e o Direito Penal, ao ressaltar
que, por não haver dúvidas a respeito da legitimidade constitucional das ações afirmativas, deveria ser reconhecido que as ações também podem ser promovidas por
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vias de cunho criminal. Em razão do fato de o Direito Penal ser encarado como guardião dos bens jurídicos mais caros ao ordenamento, requer-se sua efetividade com
vistas ao desenvolvimento adequado da dignidade da pessoa humana, ao passo que
sua omissão evidencia déficit na proteção dos valores protegidos pela Constituição.
Quando da análise pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos do caso
Maria da Penha v. Brasil, a conclusão fora patente ao afirmar que o Estado requerido
não só não promovia políticas públicas e leis voltadas à promoção da igualdade de
gênero e à proteção das mulheres, como também (e pior) era tolerante em demasia
diante da violência de gênero cometida contra as mulheres em território brasileiro,
em especial no âmbito das relações domésticas. A ineficiência seletiva do sistema judicial brasileiro em relação à violência doméstica foi então considerada evidência de
tratamento discriminatório para com a violência de gênero.
Portanto, fazia-se urgente a adoção pelo sistema jurídico brasileiro de uma legislação que fosse eficiente e enérgica tanto na proteção de mulheres, quanto na
punição das práticas de violência de gênero ocorridas no âmbito doméstico. Logo, a
adoção de medidas de maior rigor criminal revelou-se necessária, adequada e proporcional diante do quadro historicamente assombroso de práticas de violências de
toda ordem contra as mulheres no Brasil, de modo a satisfazer exigências mínimas de
tutela dos direitos fundamentais.
Assim, a Lei Maria da Penha, votada democraticamente pelo Parlamento brasileiro, discutida no âmbito da esfera pública, não sofre de vício de inconstitucionalidade. E isso se pode afirmar por todas as razões acima citadas. Trata-se de uma Lei
que preenche um gap histórico, representado por legislações anteriores que discriminavam as mulheres e, se não as discriminavam explicitamente, colocavam o gênero
feminino em um segundo plano, como já mencionado.36
Logicamente, a proteção jurídico-penal não é condição suficiente para a garantia
do exercício das liberdades, mas se afigura como condição eventualmente necessária à plena realização dos direitos fundamentais. Em determinados contextos sociais,
tais como a histórica discriminação da mulher no exercício dos direitos, a ausência
de adequada proteção normativa, ainda que de cunho penal, descredibiliza a própria
subsistência do direito no âmbito social. A criminalização de uma conduta se faz necessária quando a conduta a ser omitida põe em perigo um bem jurídico considerado
digno de proteção penal e constitucional. Para a proteção de bens jurídicos, devemos
levar em conta, principalmente, os constitucionalmente assegurados, sobretudo os
direitos fundamentais.37
O Pleno do Supremo Tribunal Federal pautou-se, então, pela declaração da constitucionalidade da Lei 11.340/06, pois, ao criar mecanismos específicos para coibir e
prevenir a violência doméstica contra a mulher e estabelecer medidas especiais de
proteção, assistência e punição, tomando como base o gênero da vítima, o legislador
teria utilizado meio adequado e necessário para fomentar o fim traçado pela carta
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DIVULG 28- 4-2014 PUBLIC 29-04-2014.
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STRECK, Lenio Luiz. Lei Maria da Penha no contexto do Estado Constitucional: desigualando a desigualdade histórica. In: CAMPOS, Carmen Hein de (Org.). Lei Maria da Penha
comentada em uma perspectiva jurídico-feminista. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 100.
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STRECK, Maria Luíza Schafer. O direito penal e o princípio da proibição de proteção
deficiente: a face oculta da proteção dos direitos fundamentais. 2008. 161 f. Dissertação
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constitucional.
Observe-se, no entanto, que a discussão travada no STF, quando do julgamento da
ADC 19, não tratou de outra vertente na concepção da igualdade, a chamada igualdade
substancial, correspondente ao ideal de justiça enquanto reconhecimento de identidades
(raça, gênero, etnia, etc.). Nancy FRASER defende a ideia de que a justiça social está dividida entre reivindicações por redistribuição social de um lado, e, do outro, o reconhecimento de identidades:
O que requer reconhecimento não é a identidade específica de
grupo, mas o status dos membros individuais dos grupos como
parceiros plenos na interação social. Assim, o reconhecimento inapropriado não significa a depreciação e a deformação da
identidade do grupo. Antes, significa subordinação social, no
sentido de que os indivíduos inapropriadamente reconhecidos
são impedidos de participar como iguais na vida social. Reparar
tal injustiça exige uma política de reconhecimento, mas isso não
significa política de identidade. No modelo do status significa,
ao invés, uma política que vise superar a subordinação através
do estabelecimento da parte inapropriadamente reconhecida
como membro pleno da sociedade, capaz de participar em condições de igualdade com os demais membros.38
Neste ínterim, todo o processo de elaboração da Lei Maria da Penha pode também
ser considerado como uma busca da concretização de uma igualdade substancial pelos
movimentos feministas. Viver uma vida livre de violência de gênero é um direito assegurado à mulher, que possibilita a ela viver em condições de igualdade plena com os homens.
Apropriando-se das lições de FRASER39, conferir constitucionalidade e efetividade a essa
lei é desinstitucionalizar os padrões de valor cultural patriarcal e sexista, que impedem a
participação paritária às mulheres, e substituí-los por outros que, ao contrário, incentivem-nas a viver e a gozar dos benefícios de uma vida livre de quaisquer tipos de violência.
5 CONCLUSÃO

Conclui-se que coube aos movimentos feministas se engajarem para que o caso envolvendo duas tentativas de homicídio praticadas contra Maria da Penha, pelo seu ex-marido, não caíssem na vala da impunidade e do esquecimento. Ao apresentarem o caso à
Comissão Interamericana de Direitos Humanos, os movimentos feministas protagoniza-

38
FRASER, Nancy. Da redistribuição ao reconhecimento: dilemas da justiça na era "pós-socialista. Interseções - Revista de Estudos Interdisciplinares, UERJ, RJ, v. 4, n.1, p. 7-32. jan./
jun. 2002.
39
FRASER, Nancy. Da redistribuição ao reconhecimento..., p.11. Nesse texto, Fraser usa
como exemplos de padrões de valor cultural institucionalizados a proibição do casamento
entre pessoas do mesmo sexo porque pessoas homossexuais seriam perversas; o pátrio poder porque o homem seria historicamente o chefe da família, e não a mulher; e a criminalização racial porque homens brancos respeitariam as leis, ao contrário dos negros.

296

MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE - Volume I

ram a denúncia da tolerância brasileira com a violência doméstica, que resultou em uma
série de recomendações da CIDH ao Brasil, dentre elas, a elaboração de uma legislação
efetiva de prevenção, combate e erradicação da violência doméstica.
O processo de criação da Lei Maria da Penha teve intensa participação de diversas
organizações feministas, desde a elaboração do projeto de lei até a sua aprovação pelo
Congresso Nacional. Essa participação seguiu-se com a posterior discussão da constitucionalidade da Lei n.o 11.340/2006 no Supremo Tribunal Federal, demanda que contou com
o ingresso de várias organizações feministas atuando como "amigas da corte" e defensoras da lei.
É necessário que a Lei Maria da Penha continue a ser compreendida não somente
como um projeto de combate e punição aos casos já ocorridos de violência doméstica.
Torna-se urgente que ela seja reconhecida como importante instrumento articulador de
políticas públicas de prevenção e erradicação da violência de gênero, as quais dependem
de uma forte articulação entre os agentes institucionais para que continuem sendo consideradas legítimas e, sobretudo, sejam postas em prática.
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RESUMO

Busca-se com o presente trabalho uma abordagem sistemática das limitações
aos cargos em comissão. Por isso, parte-se da premissa de que a forma originária
de acessibilidade aos cargos e empregos públicos é o concurso público, sendo que o
extraordinário a essa regra merece o tratamento de exceção com todas as suas peculiaridades. No presente estudo foi possível identificar que muito da confusão (promiscuidade) entre os interesses público e privado parte da criação e do provimento dos
cargos públicos, notadamente os cargos de livre nomeação e exoneração. Portanto,
concluiu-se que os órgãos de controle da Administração Pública (Tribunais de Contas,
Ministério Público, sociedade etc.) devem ficar vigilantes e buscarem restringir nos
limites estritos da Constituição Federal a criação e o provimento de cargos em comissão.
PALAVRAS-CHAVE: Cargos de provimento em comissão. Limitações. Princípio da

proporcionalidade.
1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho científico terá por finalidade a realização de uma abordagem pormenorizada a respeito das limitações à criação e ao provimento dos cargos
em comissão.
Para tanto, o presente artigo terá seu desenvolvimento dividido em 2 seções,
sendo cada uma delas divididas em duas subseções. Na primeira seção observará os
atributos gerais dos cargos públicos, as classificações que interessarem ao presente
estudo e a forma com que as pessoas são acedidas ao serviço público. Além disso, será
reservada uma seção para a análise dos requisitos para a criação dos cargos públicos,
em especial dos cargos em comissão. A segunda seção analisará os limites à criação
e ao provimento dos cargos de provimento em comissão, sendo que a primeira sub1
Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná. Graduado em Direito
pela Universidade Estadual de Londrina; Pós-graduado em Direito Administrativo pela rede
de ensino LFG/Anhanguera.
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seção analisará as limitações expressas e/ou mais facilmente identificáveis, enquanto
a subseção seguinte se voltará para o princípio da proporcionalidade utilizado como
limitador da atividade do governante eleito.
O método dedutivo será muito utilizado neste trabalho, partindo-se da conceituação básica de institutos que interferem na compreensão do presente estudo (cargos,
empregos, funções, concurso público, criação, provimento etc.), passando pela identificação da forma originária de acessibilidade ao serviço público e das suas exceções,
para então se concentrar especificamente nas limitações à criação e ao provimento
dos cargos em comissão, sempre entendidos como exceção à regra do concurso público.
Por fim, ao longo de todo o trabalho será analisada a relação entre os cargos
públicos e a promiscuidade entre os interesses público e privado existentes há muito
em nossa sociedade e como a divisão de cargos, empregos e funções contribui para a
perpetuação dessa patologia.
2 DOS CARGOS PÚBLICOS
2.1 DA ACESSIBILIDADE AOS CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS

Cargo público é legalmente conceituado como “conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um
servidor” (art. 3º, caput, Lei nº 8112/90). O mesmo preceptivo legal determina, em
seu parágrafo único, que os cargos públicos devem ser criados por lei, com denominação própria e vencimentos pagos pelo poder público, para provimento em caráter
efetivo ou comissionado.
Há uma única exceção em relação à necessidade de lei para a criação de cargos
públicos: os Poderes Legislativos de quaisquer das entidades federativas (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) podem criar os cargos de seus serviços auxiliares
por meio de resolução da respectiva Casa. Essa exceção decorre da previsão do artigo
51, IV e 52, XIII, ambos da Constituição Federal e que são normas de reprodução obrigatória. Trata-se de expressão máxima do princípio da separação de poderes e reserva
ao Legislativo a atribuição de criação de seus cargos sem qualquer interferência do
Executivo, o que poderia ocorrer por meio de veto político2.
A possibilidade de o Parlamento criar por meio de resolução seus próprios cargos não passa desapercebida por Celso Antônio Bandeira de Mello, quando conceitua
cargos públicos:

É sabido que a classificação dos institutos só tem relevância quando servirem
para alguma finalidade, isto é, pois não existe classificação certa ou errada, mas útil
ou não. E para a finalidade do presente trabalho tem relevância a classificação dos
cargos públicos quanto à aptidão para reter seus ocupantes. Por esta divisão, os cargos públicos podem ser de três ordens: a) cargos de provimento vitalício; b) cargos de
provimento efetivo; c) cargos de provimento em comissão.
Sem embargo da grande difusão dessa classificação, é de conhecimento e merece destaque a releitura feita por Márcio Cammarosano4, para quem, quanto a possibilidade de retenção de seus titulares, os cargos podem ser a) cargos a serem providos em caráter permanente, não transitório, definitivo, incluídos aí i) os cargos de
provimento efetivo e ii) os cargos vitalícios; e b) cargos a serem providos em caráter
não permanente, transitório, não definitivo, que são os cargos de provimento em
comissão.
Voltando à classificação mais difundida, os cargos vitalícios são os que mais têm
aptidão para reter seus ocupantes. Os detentores de cargos vitalícios só são destituídos de seus postos com sentença judicial definitiva5. Em alguns casos, a vitaliciedade
é adquirida após 2 (dois) anos de efetivo exercício no cargo (magistrados de carreira e
membros do Ministério Público); em outras, a vitaliciedade é adquirida, assim como a
investidura, de forma automática (magistrados de Tribunais e Ministros ou Conselheiros de Tribunais de Contas).
Os cargos de provimento efetivo são aqueles “predispostos a receberem ocupantes em caráter definitivo [...]6”. Os cargos efetivos, assim como os cargos vitalícios,
têm a aptidão de reter seus titulares de forma permanente, ou seja, não transitória.
Todavia, diferenciam-se na medida em que os efetivos podem perder seus cargos em
situações mais abrangentes que os vitalícios.
A efetivação é a estabilidade em cargos de provimento efetivo7 e somente é
adquirida após três anos de efetivo exercício (art. 41, caput, da Constituição Federal).
Por conta do disposto no artigo 20 da Lei 8112/90, instaurou-se uma celeuma
a respeito da coincidência ou não dos prazos de estágio probatório e para aquisição

2
Mesmo que o veto pudesse ser derrubado pela Casa legislativa respectiva, a teor do
que estatui o art. 57, § 3º, inciso IV, da Constituição Federal, é indubitável que o veto político
constitui expressão da intervenção do poder executivo sobre as atribuições do legislativo.
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MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 30ª edição, revista e atualizada até a EC nº 71, de 29.11.2012. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 259.
4
CAMAROSANO, Márcio. Cargos em Comissão - Breves Considerações quanto aos Limites à sua Criação. Interesse Público - IP Belo Horizonte, n. 38, ano 8 Julho/Agosto 2006.
Disponível em: <http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=49057>. Acesso em:
21 jun. 2018.
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Não se ignora o fato de os detentores de cargos públicos efetivos, os magistrados, os
membros do Ministério Público e os Ministros ou Conselheiros dos Tribunais de Contas serem aposentados compulsoriamente aos 75 (setenta e cinco) anos de idade (cf. art. 40, § 1º,
inciso II, da Constituição Federal c/c lei complementar nº 152/2015), mas aqui a referência
que se faz a perda de cargos é para as hipóteses identificadas como sanções.
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MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 30ª edição, revista e atualizada até a EC nº 71, de 29.11.2012. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 310.
7
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 30ª edição, revista e atualizada até a EC nº 71, de 29.11.2012. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 311.
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Cargos são as mais simples e indivisíveis unidades de competência a serem expressadas por um agente, previstas em número certo, com denominação própria, retribuídas por pessoas jurídicas de Direito Público e criadas por lei, salvo quando concernentes aos serviços auxiliares do Legislativo, caso em que se criam por resolução,
da Câmara ou do Senado, conforme se trate de serviços de uma ou de outra destas
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da estabilidade, havendo inclusive decisões divergentes em STJ e STF8. Pacificando a
questão, o STJ mudou seu entendimento inicial e atualmente sustenta que o prazo
para o estágio probatório é de 3 anos (vide MS 12.523-DF9 e RMS 23.689-RS).
Assim, após três anos de efetivo exercício no cargo público efetivo ao qual o
servidor foi investido por meio de concurso público ele adquirirá a estabilidade e só
perderá o cargo nas hipóteses mencionadas no artigo 41 da Carta Magna: sentença
judicial definitiva, procedimento administrativo com ampla defesa e avaliação periódica de desempenho.
Importante destacar que a hipótese de perda do cargo por avaliação periódica
de desempenho depende da criação de lei complementar, não sendo autoaplicável.
Inclusive, Celso Antônio Bandeira de Mello reputa inconstitucional a alteração promovida pela EC nº 19/98 porque teria deturpado o instituto da estabilidade, permitindo
que os servidores estáveis ficassem à mercê dos ventos soprados pelos detentores de
cargos políticos10.
A Emenda Constitucional nº 19/98 introduziu outra alteração polêmica ao texto
constitucional do artigo 169 e que repercute diretamente na perda do cargo por servidores efetivos. Impediu que a despesa com pessoal excedesse os limites estabelecidos
pela Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 169 c/c Lei Complementar nº 101/2000), exigindo, para o cumprimento dos limites estabelecidos, que os entes políticos (União,
Estados, Distrito Federal e Municípios) adotassem as providências elencadas no artigo
169, § 3º e 4º, da Constituição Federal: redução de pelo menos 20% das despesas
com cargos comissionados e funções de confiança; exoneração de servidores não estáveis; e, caso as providências anteriores mostrem-se insuficientes, exoneração de
servidores estáveis. Mais uma vez a Emenda Constitucional interferiu diretamente na
estabilidade dos servidores públicos e certamente será objeto de análise de sua constitucionalidade em concreto, caso utilizada essa possibilidade.
Por fim, os cargos de provimento em comissão são os predispostos à ocupação
temporária por seus titulares. São cargos cujo provimento dispensa a aprovação em
concurso público e são ocupados por pessoas que têm relação de confiança com a
autoridade nomeante, e que podem ser exoneradas livremente. Ainda, os cargos em
comissão somente podem ser criados para atender as funções de direção, chefia e assessoramento (artigo 37, incisos II e V, da Constituição Federal). As restrições à criação
e ao provimento dos cargos em comissão constituem o objeto do presente trabalho
e serão a seguir abordadas.
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Assim como os cargos públicos, os empregos públicos também são centros de
competência ou atribuições. Todavia, os empregados públicos possuem com a Administração Pública uma relação contratual, trabalhista, regida pela Consolidação das
Leis Trabalhistas, sendo esta a diferença essencial entre os institutos na medida em
que os cargos públicos têm natureza estatutária, ou seja, o servidor público, ao tomar
posse, aquiesce que lhe sejam aplicadas todas as normas atinentes àquele cargo que
está assumindo. A Constituição Federal não faz diferença, todavia, entre a forma ordinária de acesso aos cargos e empregos públicos, pois em ambos os casos é necessária
a aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos (art. 37, inciso II11).
Somente excepcionalmente, e nos casos expressos por ela elencados, a Carta
Magna admite o acesso ao serviço público sem concurso público, por meio de cargos
de provimento em comissão (art. 37, II e V). Não se ignora a possibilidade de acesso
também por contratação temporária12, todavia, esse instituto não será objeto de estudo no presente trabalho.
Busca-se com a regra da exigibilidade do concurso público evitar que os cargos
públicos sejam utilizados pelos mandatários eleitos como prêmio aos seus amigos e
partidários políticos.
Fixadas essas premissas básicas, cabe nesse momento iniciar a leitura das limitações à criação e ao provimento dos cargos em comissão. Como ponto de partida,
serão observados os requisitos para a criação de todos os cargos públicos, para, somente após, adentrar-se nos limites referentes aos cargos demissíveis ad nutum.
2.2 DOS REQUISITOS PARA A CRIAÇÃO DOS CARGOS PÚBLICOS

Como já antecipado nesse trabalho, os cargos públicos são criados por lei (art.
48, X, da Constituição Federal) cuja iniciativa é reservada, nos casos da administração
direta e autárquica13, ao chefe do executivo (artigo 61, §1º, a, da Constituição Federal). Merece ser repisado que os cargos referentes aos serviços auxiliares dos Poderes
Legislativos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios são criados por meio de
resolução da respectiva Casa legislativa, a teor do estabelecido na Carta Magna (Arts.
51, IV e 52, XIII)14.

8
Apesar de o STF não ter se pronunciado por seu pleno, já houve decisões monocráticas reconhecendo que o período de estágio probatório seria de 3 anos, forte na disposição
constitucional expressa.
9
“[…] o prazo de estágio probatório dos servidores públicos deve observar a alteração
promovida pela EC n. 19/1998, que aumentou para três anos o prazo para aquisição da estabilidade no serviço público, visto que, apesar de esses institutos jurídicos (estágio probatório e estabilidade) serem distintos entre si, de fato, não há como dissociá-los, ambos estão
pragmaticamente ligados. Observa que a finalidade do estágio é fornecer subsídios para a
estabilização ou não do servidor público. Assim, não faz sentido que o servidor público seja
considerado apto para o cargo num estágio probatório de dois anos e apenas, após três anos
do efetivo exercício vir a ser estabilizado no mesmo cargo. [...]”.
10
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 30ª edição, revista e atualizada até a EC nº 71, de 29.11.2012. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 311.

11
Art. 37. […]. II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação
prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações
para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) […].
12
Art. 37. […]. IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público; […].
13
Merece nota o fato de os cargos do Poder Judiciário e do Ministério Público serem
criados por lei de iniciativa dos respectivos Tribunais (art. 96, II, b, Constituição Federal) e
dos respectivos Procuradores-gerais (art. 127, § 2º, Constituição Federal), sendo tais regras
expressões do princípio da autonomia funcional e administrativa do Poder Judiciário e do
Ministério Público.
14
Observe, entretanto, que a Emenda Constitucional nº 19/98 exigiu que as remunerações dos respectivos cargos fossem estabelecidas em lei de iniciativa da respectiva Casa.
Portanto, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados (assim como as Assembleias Legislativas dos Estados-membros, a Câmara Legislativa do DF e as Câmaras dos Vereadores) podem
criar seus cargos auxiliares por meio de resolução, mas suas remunerações devem ser fixadas
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Deve ser destacado que a norma que cria os cargos deve especificar suas atribuições. Não basta a titulação do cargo, ou seja, a denominação do cargo é insuficiente
para especificar suas atribuições, razão pela qual essa necessidade tem sido reiteradamente utilizada pelos Tribunais para o reconhecimento da inconstitucionalidade de
leis. Como exemplo cita-se a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 70060265535
do TJ-RS, onde foi assentado que:
“[…] 2. Examinando o dispositivo em tela, bem como os anexos da Lei - Bagé nº
4.154, de 14JUN04, verifica-se que, de fato, relativamente aos cargos em comissão
de Secretária(o); Assessor Direto; Diretores de Departamento; Superintendentes; e
Consultor Jurídico, estes não têm suas atribuições descritas na lei que os criou. Configurada, assim a inconstitucionalidade material, consubstanciada na ofensa aos arts.
8º; 19, caput, I; 20, caput e § 4º; e 32, caput, da CE-89, bem como do art. 37, II e V, da
CF-88. [...]”
Outra limitação à criação de cargos públicos é estatuída no artigo 169, § 1º,
da Constituição Federal. A criação de postos de trabalho pelo Poder Público implica
aumento de gasto com pessoal e tal consequência não pode ser ignorada pelos governantes, razão pela qual o preceptivo em comento determina que as projeções de
gastos com pessoal pela criação de cargos deve ser acompanhada de prévia dotação
orçamentária além de haver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias.
O artigo 169 da Carta Magna enuncia ainda que os gastos com pessoal devem
ser limitados por lei complementar. A regulamentação desse dispositivo constitucional foi feita pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000). Os
entes federados que descumprirem os limites estabelecidos ficam sujeitos às sanções
graves (suspensão de repasse de verbas, obrigação de redução de despesas com cargos comissionados, exoneração de servidores não estáveis) que podem chegar inclusive à determinação de exoneração de servidores estáveis. Neste último caso, outra
limitação à criação de cargos é imposta, pois o cargo ocupado pelo servidor estável
exonerado é extinto e durante quatro anos não poderá ser criado nenhum outro cargo, emprego ou função com atribuições assemelhadas (art. 169, § 6º, Constituição
Federal).
Muitas das limitações expressas relacionadas à contenção de despesas com pessoal sequer precisariam ser legisladas se o administrador público criasse somente os
cargos, empregos e funções públicas necessários para a satisfação das necessidades
públicas. O que ocorre em larga escala no Brasil é que são criados cargos em demasia
para atender interesses partidários, decorrentes de clientelismo ocasionado geralmente por retribuição de favor eleitoral. Tal patologia ocorre sobremaneira em postos
de livre escolha do administrador público15, sendo indispensável a análise dos freios à
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criação e ao provimento dos cargos em comissão.
3 OS CARGOS EM COMISSÃO E SEUS LIMITES
3.1 DOS LIMITES À CRIAÇÃO E AO PROVIMENTO DOS CARGOS EM COMISSÃO

A consagração do concurso público como a regra para acesso aos cargos e empregos públicos decorre do princípio da isonomia consagrado pela Constituição Federal, mas os cargos comissionados têm sido utilizados como expressão máxima da
promiscuidade entre o interesse público e o privado, como lucidamente denuncia
Fabrício Mota16.
A Constituição Federal estabelece limitação material à criação dos cargos comissionados. Segundo disposto no inciso V do artigo 37, somente as funções de direção,
chefia e assessoramento podem ser providas por cargos em comissão. A utilização de
conceitos jurídicos indeterminados (como o são os de direção, chefia e assessoramento) tem o condão de passar ao intérprete a responsabilidade de concretização de seu
significado. Todavia, isso não exclui a certeza dos extremos17, ou seja, haverá situações que flagrantemente não se subsomem aos termos do dispositivo constitucional:
são as hipóteses em que os cargos em comissão são criados para funções eminentemente técnicas ou subalternas. Dentro das hipóteses nebulosas (assim chamadas
aquelas em que há certa margem de liberdade ao intérprete), caberá à lei de regência
(ou à resolução, no caso do Poder Legislativo) a demonstração de que as funções dos
cargos a serem criados harmonizam-se com o princípio da livre nomeação e exoneração (STF, ARE nº 656.666-AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe,
05 mar. 2012).
É facilmente concluível que a exigência de enumeração de atribuições do cargo
para sua criação é ainda mais importante para os cargos demissíveis ad nutum. Não
basta, pois, a titulação do cargo como sendo de diretor, assessor ou chefe, se na descrição de suas atribuições só constam as subalternas, técnicas. Somente através da
análise da descrição das atribuições do cargo é que o intérprete poderá firmar juízo
sobre a conformação constitucional de determinado cargo comissionado.
As atribuições de chefia e direção são mais facilmente verificáveis e se apartam
mais tranquilamente das funções meramente técnicas e subalternas. Isso porque ambas as expressões têm significado semelhante e indicam as situações em que o titular
do cargo ou função exerce poder de comando, liderança, orientação, governo, enfim
que dirige ou orienta os demais que estão sob sua subordinação. Todavia, dificuldade
maior se apresenta em relação à função de assessoramento, cujo significado liga-se
a ideia de auxílio, que muitas vezes pode ser coincidente com atribuições técnicas e/

por meio de lei. Tal alteração feita pela emenda constitucional é criticada por Celso Antônio
Bandeira de Mello, que afirma ter sido o legislativo tolhido em sua autonomia, o que seria
suficiente para macular tal alteração de inconstitucional.
15
As funções de confiança, ocupadas por servidores efetivos, por agregarem vencimentos ao salário dos servidores públicos também são utilizadas pelos administradores públicos
para beneficiar seus apaniguados políticos. Em que pese não sejam objeto de estudo do presente trabalho, merecem destaque porque assim como os cargos comissionados são expres-

sões do aparelhamento do Estado, que muitas vezes serve mais para interesses das classes
políticas dominantes do que para o interesse público primário.
16
MOTTA, Fabrício. Regime jurídico dos cargos em comissão. Fórum Administrativo –
FA, Belo Horizonte, ano 16, n. 184, jun. 2016, p. 1. Disponível em: <http://www.bidforum.
com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=240797>. Acesso em: 21 jun. 2018.
17
CAMMAROSANO, Márcio. Cargos em Comissão - Breves Considerações quanto aos
Limites à sua Criação. Interesse Público – IP, Belo Horizonte, n. 38, ano 8, Julho/Agosto 2006.
Disponível em: <http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=49057>. Acesso em:
21 jun. 2018.
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ou subalternas.
Seguindo orientação da Ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, é
possível asseverar que a relação de confiança é essencial para os cargos comissionados. Como não poderia deixar de ser, a Ministra defende que este vínculo de confiança é estabelecido entre nomeante e nomeado, mas somente pode ser aferido por sua
necessidade ao exercício daquela função pública:
“[...] o elo de vinculação pessoal identifica o agente que é indicado para o exercício da função e denota a sua ligação com a política ou com as diretrizes administrativas estabelecidas. Cuida-se de situação excepcional, que precisa ser considerada e
compatibilizada com a impessoalidade, posta como princípio constitucional intransponível e incontornável. A confiança haverá de ser considerada em relação às condições de qualificação pessoal e à vinculação do agente escolhido com a função a ser
desempenhada.18”
O que se sustenta é que a confiança deve ser aferida não sob a ótica da autoridade nomeante, mas sim sob a da necessidade para o desempenho das atribuições,
ou seja, as atribuições do cargo em comissão exigem que seja ocupado por alguém da
confiança da autoridade nomeante. Somente por esse viés é que se pode conciliar a
tal confiança com o Estado de Direito e o princípio republicano. Não se trata de mero
deleite ou privilégio concedido à autoridade nomeante, mas de necessidade advinda
das atribuições do cargo.
Justifica-se tal posicionamento porque certas funções, por suas características,
exigem que sejam ocupadas por pessoas afinadas intelectualmente com o chefe de
governo, constituindo a razão de ser da criação de cargos de provimento em comissão.
A lição de Márcio Cammarosano sobre o tema merece ser replicada em sua inteireza:
“[...] a Constituição, ao admitir que o legislador ordinário crie cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, o faz com a finalidade de propiciar ao chefe do
governo o seu real controle mediante o concurso, para o exercício de certas funções,
de pessoas de sua absoluta confiança, afinadas com as diretrizes políticas que devem
pautar a atividade governamental. Não é, portanto, qualquer plexo unitário de competências que reclama seja confiado o seu exercício a esta ou àquela pessoa, a dedo
escolhida, merecedora da absoluta confiança da autoridade superior, mas apenas
àqueles que, dada a natureza das atribuições a serem exercidas pelos seus titulares,
justificam exigir-se deles não apenas o dever elementar de lealdade às instituições
constitucionais e administrativas a que servirem, comum a todos os funcionários,
como também um comprometimento político, uma fidelidade às diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos, uma lealdade pessoal à autoridade superior. Essa lealdade, todavia, não pode justificar qualquer infringência ao princípio da legalidade,
informador das atividades da Administração Pública. [...]”19.
18
ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Princípios constitucionais dos servidores públicos.
São Paulo: Saraiva, 1999. p. 177.
19
CAMMAROSANO, Márcio. Provimento de Cargos Públicos. Revista dos Tribunais,
1984, p. 95.
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Mas não é somente a criação dos cargos de confiança que sofre limitações. Mesmo diante da conformação constitucional de seu criamento, os cargos de provimento
em comissão não podem ser ocupados por qualquer um.
O provimento é o ato de preenchimento de cargo público vago com a indicação
de determinada pessoa para ocupá-lo. Com a posse, a pessoa passa a ser investida
no referido cargo. Entretanto, há regras que limitam também o provimento de cargos
em comissão.
O art. 37, inciso V, da Constituição Federal determina que um percentual, a ser
determinado por lei, dos cargos em comissão só podem ser providos por servidores
ocupantes de cargos efetivos. Todavia, a cada um dos entes federados cabe a edição
da lei limitadora, sendo que na esfera federal ainda não foi editada nenhuma lei nesse
sentido. Todavia, em 2005, no fervor do escândalo conhecido como Mensalão, foi editado pelo Governo Federal o Decreto nº 5497/2005, que estabeleceu limites para a
nomeação de cargos comissionados. Posteriormente referido decreto foi modificado
pelo Decreto nº 9021/2017, sendo que atualmente são as seguintes limitações:
“Art. 1o Serão ocupados exclusivamente por servidores de carreira os seguintes
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS da administração pública federal direta, autárquica e fundacional: I – cinquenta por cento do
total de cargos em comissão DAS, níveis 1, 2, 3 e 4; e ; II – sessenta por cento do total
de cargos em comissão DAS, níveis 5 e 6.”
Outra limitação ao provimento dos cargos em comissão foi introduzida pela Súmula Vinculante nº 13 do STF:
“A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor
da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento,
para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na Administração Pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante
designações recíprocas, viola a Constituição Federal.”.
Com a edição da referida súmula vinculante, a nomeação, para exercício de cargo em comissão ou de função de confiança, de parentes da autoridade nomeante
ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou
assessoramento ficou proibida por afrontar o princípio da moralidade. Todavia, foram
excluídas, de forma totalmente injustificável, da Súmula Vinculante nº 13, as nomeações para cargos políticos (Ministros, Secretários Estaduais, Distritais e Municipais).
Atualmente, ainda é possível, e comumente isso é visto, que a autoridade superior
nomeie seu irmão, sua esposa, seu pai para o exercício de cargos da mais alta classe,
afrontando o princípio da moralidade e estabelecendo discriminação odiosa em relação aos demais cargos comissionados de grau menos elevado.
Apesar dessas limitações, ainda é visto na prática a criação desmensurada de
cargos em comissão, muitas vezes criados de forma ofensiva à Constituição Federal e
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ainda sendo providos de forma totalmente equivocada, servindo os postos de trabalho de balcão de negócios para o administrador eleito, o que provoca consequências
desastrosas para nossa sociedade. Maria Aparecida da Silva Martins bem identifica as
consequências dessa patologia:
“a) licitações mal elaboradas; b) contratações de serviços e obras públicas sem a
segurança necessária para oferecer uma obra ou serviço realizado com qualidade; c)
prestação de serviço de forma precária; d) falta de controle, o que facilita os atos de
corrupção; e) servidores não comprometidos com o serviço público; f) servidores não
qualificados e falta de continuidade do serviço devido à alta rotatividade; g) gastos
desnecessários com capacitação e treinamento, causando prejuízo aos cofres públicos, considerando que esses cargos são ocupados de forma temporária20”.
Como visto, as limitações à criação e ao provimento dos cargos em comissão não
têm tido a eficácia que dela se esperava. Basta analisar que os maiores escândalos de
corrupção de que se tem notícia ultimamente tem alguma relação com a nomeação
de agentes públicos para a ocupação de posições privilegiadas de direção em organismos estatais diversos. Outras formas de controle são necessárias, pois, para mitigar a
nefasta situação que se apresenta.
Recentemente, com a elevação da força normativa dos princípios constitucionais, muito em decorrência dos trabalhos dos insignes Ronald Dworkin e Robert Alexy,
não somente as normas postas e expressas, mas também os princípios constitucionais, com destaque para o da proporcionalidade, passaram a limitar a criação e o
provimento dos cargos em comissão.
3.2 DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE COMO LIMITADOR À CRIAÇÃO E AO PROVIMENTO DOS CARGOS EM COMISSÃO

O positivismo perdeu espaço após a 2ª Grande Guerra Mundial notadamente
pelas atrocidades chanceladas legalmente pelos regimes nazifascistas da Alemanha,
de Hitler, e Itália, de Mussolini. Entre as inovações do novo tempo, merece citação a
elevação do status dos princípios a normas jurídicas, e a atribuição de força normativa
a eles fez com que verdadeira revolução fosse operada no Direito do final do século
XX e início do XXI.
O princípio da proporcionalidade, de origem alemã e estadunidense, constitui-se em verdadeiro vetor de interpretação e solução de antinomias do sistema. É referido como importante norma de contenção dos abusos do Estado, notadamente
quando as ações estatais intervierem em direitos fundamentais. Sofre grande parte
das críticas dos que abominam o que se convencionou chamar de ativismo jurídico. E
a jurisprudência alemã passou a dividi-lo em subprincípios: adequação, necessidade
e proporcionalidade em sentido estrito.
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Esta perfunctória noção do princípio da proporcionalidade traz a noção da grande importância que este tema possui hodiernamente em nosso Direito. E como não
poderia deixar de sê-lo, passou a ser um dos importantes mecanismos de contenção
de abusos do administrador público, sendo também um dos limitadores à criação e ao
provimento dos cargos em comissão.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 365.369-7/SC que “[…] II. Pelo princípio da proporcionalidade, há que
ser guardada correlação entre o número de cargos efetivos e comissionados, […]”. No
caso decidido pela Corte Suprema, a Câmara de Vereadores de Blumenau-SC possuía
em seus quadros 67 funcionários, sendo que 42 destes eram comissionados contra 25
efetivos. A desproporcionalidade entre o número de comissionados e efetivos saltava
aos olhos e foi o principal argumento para a manutenção da declaração da inconstitucionalidade da norma municipal.
O mesmo princípio foi utilizado como um dos argumentos para o STF dar procedência à ADIN nº 4125/TO, quando o Governador do Estado do Tocantins criou cerca
de 35 mil cargos comissionados por meio de lei estadual.
Pelos precedentes citados, é possível inferir que o princípio da proporcionalidade passou a ser aplicado em outras vertentes que não somente contrário aos arbítrios
do Estado contra os direitos fundamentais dos cidadãos individualmente considerados. Passa a ser um instrumento de freio contra decisões administrativas desproporcionais e irrazoáveis, pois somente assim se garante a efetivação de outros direitos e
valores consagrados constitucionalmente (probidade, prioridade do concurso público, moralidade administrativa), ou seja, o princípio da proporcionalidade deixou de
ser aplicado apenas em sua acepção de vedação ao excesso para também ser aplicado
na versão de vedação à proteção estatal deficiente.
Utiliza-se da construção do raciocínio do Ministro Luís Roberto Barroso, no seu
voto no julgamento do HC 126.292/SP (possibilidade de prisão em segunda instância)21, para afirmar que a utilização do princípio da proporcionalidade como limitador
da atividade legislativa de criação de cargos comissionados é expressão da técnica de
ponderação de interesses ante a outros também consagrados constitucionalmente.
Acredita-se que a probidade administrativa, a lisura das eleições, o republicanismo, o controle de gastos públicos, o planejamento financeiro do Estado, a proteção
contra atos corruptos, a moralidade administrativa entre outros valores consagrados
em nossa Carta Magna sejam suficientes para o afastamento episódico da liberdade
de legislar e utilização do princípio da proporcionalidade como limitador da criação
de cargos comissionados.
4 CONCLUSÃO

Foi possível constatar que a utilização desenfreada de cargos em comissão como
balcão de negócios pelos governantes eleitos constitui um dos principais males atuais
de nossa sociedade e o cerne de inúmeros casos de corrupção. Muitas das vezes são
confundidos os interesses público e privado fazendo com que a Administração Pública

20
MARTINS, Maria Aparecida da Silva. Cargos em Comissão na Administração Pública: Limites à sua Criação e Utilização Indevida. Revista Controle, Belo Horizonte, Ano 13,
n. 1, Jan./Mai. 2015. Disponível em: <http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=246697>. Acesso em: 21 jun. 2018.

21
http://www.migalhas.com.br/arquivos/2016/5/art20160511-04.pdf, consultado em
11 de agosto de 2018.
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seja tratada como coisa privada dos governantes eleitos.
Os estudos realizados demostraram ainda que a superação equivocada da premissa do concurso público ocasiona consequências nefastas para o serviço público e
ferindo de morte o princípio constitucional da efetividade.
Diante de todo o exposto, percebeu-se que os órgãos de controle devem ficar
vigilantes cada vez mais com a criação e o provimento dos cargos em comissão, limitando-se às possibilidades àquelas consagradas constitucionalmente.
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