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APRESENTAÇÃO
O livro “Transformação e reflexão da realidade sob a ótica do MP” é o resultado
da produção intelectual de membros e servidores que submeteram seus trabalhos ao
Seminário de Teses do Ministério Público do Paraná, realizado de modo virtual, neste
ano de 2021.
O foco das abordagens foram os debates jurídicos contemporâneos, discutidos
a partir de enfoques teóricos e práticos, que contribuam para o aprimoramento e
oferta de subsídios à atuação do Ministério Público brasileiro, de modo resolutivo e
baseado em evidências.
O Seminário Virtual de Teses 2021 recebeu a submissão de 32 (trinta e duas)
teses elaboradas por membros e servidores do MPPR, como etapa preparatória ao
XXIV Congresso Nacional do Ministério Público, que aconteceria em Campo Grande MS, em setembro deste ano, mas foi adiado devido a pandemia da Covid-19.
Com o tema norteador "Os desafios do Ministério Público contemporâneo", as
teses inscritas foram distribuídas em Comissões Temáticas, e, no período de 03 a 21
de maio, foram realizados diálogos com os autores visando refletir sobre o conteúdo
abordado, com a participação de membros e servidores com sólida formação nas
respectivas áreas do conhecimento.
O livro “Transformação e reflexão da realidade sob a ótica do MP” está inserido no
planejamento estratégico da Escola Superior do MPPR, enquanto política continuada
de valorização e compartilhamento do conhecimento organizacional. É um meio de
fomentar a reflexão crítica, o debate institucional e a valorização daqueles que lutam
pela defesa dos direitos fundamentais e pela ausência de retrocessos sociais.
No contexto contemporâneo, vivemos em um cenário de extrema complexidade,
e os profissionais devem estar atentos à compreensão dinâmica dos fenômenos que
acontecem no mundo. Transformações nos campos econômicos, políticos e sociais
exigem a tomada de decisões baseadas no estado da arte do conhecimento. A
identificação, o registro e a disseminação desse conhecimento, têm sido o maior
compromisso da Escola Superior do Ministério Público do Paraná.

Vontade, atitude e planejamento são indispensáveis para a produção de novos
saberes que, tendo como foco o enfrentamento das injustiças, se valha do direito
como instrumento de proteção dos direitos humanos.
Aperfeiçoar e especializar os serviços ministeriais prestados à sociedade é a
principal razão dos investimentos na qualificação dos integrantes do MPPR, visando
a geração de novos conhecimentos que contribuam para soluções capazes de
interferir na realidade social, por meio da cidadania emancipatória e da consolidação
democrática, sobretudo sendo isso pensado em relação às pessoas em situação de
vulnerabilidade.
Curitiba, inverno de 2021.

Gilberto Giacoia
Procurador-Geral de Justiça do MPPR
Samia Saad Gallotti Bonavides
Subprocuradora-geral de Justiça para Assuntos de Planejamento
Institucional
Eduardo Cambi
Diretor da Escola Superior do MPPR
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O MINISTÉRIO PÚBLICO COMO INSTITUIÇÃO RESPONSIVA NA
ÁREA DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO
Aysha Sella Claro de Oliveira1
Luciane Evelyn Cleto Melluso Teixeira de Freitas2
1 INTRODUÇÃO
O presente trabalho trata dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e sua
relação com instituições eficazes e responsáveis, demonstrando a possibilidade de sua
implementação no âmbito do Ministério Público, de modo a fortalecer a efetividade do
órgão.
As Nações Unidas elegeram dezessete Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) como parte de uma Agenda, lançada em setembro de 2015, durante a Cúpula
de Desenvolvimento Sustentável ocorrida após a Assembleia Geral da ONU, na qual os
Estados-membros e a sociedade civil negociaram suas contribuições, a saber:
01 - Erradicação da pobreza: acabar com a pobreza em todas
as suas formas, em todos os lugares;
02 - Fome zero e agricultura sustentável: acabar com a fome,
alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável;
03 - Saúde e bem-estar: assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades;
04 - Educação de qualidade: assegurar a educação inclusiva, e
equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos;
05 - Igualdade de gênero: alcançar a igualdade de gênero e
empoderar todas as mulheres e meninas;
06 - Água limpa e saneamento: garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para todos;
07 - Energia limpa e acessível: garantir acesso à energia barata, confiável, sustentável e renovável para todos;

1
Mestranda do Curso de Mestrado em Direito da Universidade Positivo. Promotora de Justiça do
Ministério Público do Paraná, ingresso na carreira em 18/11/2011, atualmente na Assessoria de Gabinete
do Procurador-Geral de Justiça.
2
Mestranda do Curso de Mestrado em Direito da Universidade Positivo em Curitiba-PR. Promotora
de Justiça, ingresso na carreira em 26/11/1993, atualmente titular da 1ª Promotoria de Proteção ao Patrimônio Público da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, foro Central, Paraná.
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08 - Trabalho decente e crescimento econômico promover o
crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável,
emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos;
09 - Inovação infraestrutura: construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável, e fomentar a inovação;
10 - Redução das desigualdades: reduzir as desigualdades
dentro dos países e entre eles;
11 - Cidades e comunidades sustentáveis: tornar as cidades e
os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e
sustentáveis;
12 - Consumo e produção responsáveis: assegurar padrões de
produção e de consumo sustentáveis;
13 - Ação contra a mudança global do clima: tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos;
14 - Vida na água: conservação e uso sustentável dos oceanos,
dos mares, e dos recursos marinhos para o desenvolvimento
sustentável;
15 - Vida terrestre: proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a
degradação da Terra e deter a perda da biodiversidade;
16 - Paz, justiça e instituições eficazes promover sociedades
pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável,
proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis; e
17 - Parcerias e meios de implementação: fortalecer os meios
de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável.

O processo reflete os novos desafios e está ligado ao resultado da Rio+20, Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável, realizada em junho de 2012 no Rio
de Janeiro3.
Estabelece-se, a partir de então, uma nova linguagem da governança global,
pois, para além de recomendações, traçam-se objetivos com nítido alinhamento aos

3
ONU. Nações Unidas Brasil. Momento de ação global para as pessoas e o planeta. Disponível em
<https://nacoesunidas.org/pos2015/>Acesso em 21/09/2020.
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direitos humanos e evidente preocupação com metas e indicadores. A Agenda 2030, ao
se apropriar da revolução tecnológica e da utilização de bases de dados, demonstra que
as teorias elaboradas no passado contribuíram para a sociedade do conhecimento de
hoje na gestão das organizações e instituições.
É nesse ambiente que se detectou que não há falar em desenvolvimento
sustentável sem paz e segurança. Reconhece-se, em escala mundial, a necessidade de
construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, que ofereçam igualdade de acesso
à justiça, baseadas no respeito aos direitos humanos e na boa governança em todos os
níveis, com instituições transparentes, eficazes e responsáveis. O que se coaduna, na
integralidade, ao contido no preâmbulo e aos objetivos da Constituição Federal de 1988,
respectivamente:
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e
individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de
uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e
internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a
pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais
e regionais; IV - promover o bem de todos, sem preconceitos
de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação.

Assim, fatores que dão origem à violência, insegurança e injustiça, como a desigualdade, a corrupção e a má governança passam a ser abordados de forma aprofundada na Agenda4.
Tratando especificamente do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável n. 165,
que aqui nos interessa, para sua implementação reclama-se, em boa medida, redobrar
esforços para resolver ou prevenir conflitos e, num plano mais interno, reduzir os níveis
de corrupção e suborno, fortalecendo-se as instituições:

4
ONU. Nações Unidas Brasil.. Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. outubro de 2015. Disponível em <https://nacoesunidas.org/wpcontent/uploads/2015/10/
agenda2030-pt-br.pdf>Acesso em 21/09/2020.
5
ONU. Nações Unidas Brasil. ODS 16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes. Disponível em <https://
nacoesunidas.org/pos2015/ods16/>Acesso em 21/09/2020.
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Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o
desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça
para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. [...] 16.5 Reduzir substancialmente
a corrupção e o suborno em todas as suas formas. 16.6 Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em
todos os níveis. 16.7 Garantir a tomada de decisão responsiva,
inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis.

É nessa perspectiva que o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD) sublinhou o papel do Poder Legislativo na implementação dos objetivos de desenvolvimento sustentável, ressaltando a importância e a responsabilidade constitucional dos parlamentares, pois por meio de leis e orçamentos garante-se a implementação dos compromissos inseridos na Agenda 2030. Os representantes do povo e do
Estado são intermediários imprescindíveis para identificação de reformas prioritárias,
para adoção de políticas públicas voltadas às pessoas e à estruturação de instituições
responsivas e eficientes6.
2 MINISTÉRIO PÚBLICO COMO INSTITUIÇÃO RESPONSIVA
A sociedade brasileira vivencia, historicamente, índices alarmantes de corrupção, agravados pela insuficiência dos mecanismos de controle, inoperância dos meios
de prevenção aos desvios de dinheiro público e impunidade, resultante, entre outros
fatores, da morosidade do trâmite dos processos judiciais e baixo índice de punição
efetiva na área da improbidade administrativa.
Almeja-se, de forma perene, a atuação do Ministério Público como instituição
responsiva, guiando-se pela pretensão e busca constante de que os direitos previstos
constitucionalmente encontrem efetiva solução prática na resolução de conflitos. Para
tanto, revela-se fundamental ter como norte, no exercício das funções ministeriais, o
rol de princípios a que se sujeita a Administração Pública, previsto no artigo 37 da Carta
Magna, zelando, de igual, pelo fiel cumprimento dos mesmos pelos gestores no trato
com a coisa pública7.
A Constituição da República atribuiu ao Ministério Público a função de garantia de bens, direitos e interesses fundamentais, além de defensor da ordem jurídica e
do regime democrático. Trata-se de entender que o controle da Administração Pública
pelo órgão, com os instrumentos legais de que dispõe, tem finalidade primordial de zelar para que as atividades administrativas rumem, sempre, à boa governança. É que se
cumpre em decorrência, dentre outras, de suas funções na defesa do patrimônio públi-

6
GOPAC/PNUD. O papel dos Parlamentos na implementação dos Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável, GOPAC/PNUD, 2018. pág. 30. Disponível em <https://bit.ly/2x0bKK0>Acesso em 21/09/2020.
7
CF, Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência [...].
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co, nos expressos termos do artigo 129 da Constituição Federal8:
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
(...)
III- promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de
outros interesses difusos e coletivos;
(...)
VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos
de sua competência, requisitando informações e documentos
para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva;(…)

Justamente nesse contexto, visando à consecução do ODS n. 16, apresenta extrema importância a fiscalização exercida pelo Ministério Público, por intermédio de
seus membros, quanto ao efetivo cumprimento do princípio da eficiência, que norteia
os serviços públicos como norma de conduta imperativa à Administração9:
a atividade estatal será norteada por parâmetros de economia
e celeridade na gestão de recursos públicos, utilizará adequadamente os meios materiais ao seu dispor e que não será direcionada unicamente à busca de um bom resultado, mas, sim,
que deve visar, de forma incessante, ao melhor resultado para
os administrados. (…)
O princípio da eficiência garante aos usuários dos serviços públicos um mecanismo para a busca de seu constante aperfeiçoamento, permitindo sua adequação aos valores e às necessidades do grupamento no momento de sua prestação.

A inobservância deste princípio ou, noutras palavras, a atuação ineficiente compromete o crescimento socioeconômico do país como consequência da má gestão
administrativa que não produz os resultados almejados e esperados – ainda que minimamente – pela sociedade. Mas não é só. A gestão deficitária, não transparente e
desprovida de mecanismos efetivos de controle abre espaço e torna o ambiente pro-

8
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, publicada em 05 out. 1988 no DOU.
Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm> Acesso em 20
jul.2020
9
GARCIA, Emerson. ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa. 8 ed. São Paulo. Editora Saraiva, 2014.
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pício aos atos de corrupção, tanto ativa quanto passiva. No dizer de Emerson Garcia e
Rogério Pacheco Alves10, “a ineficiência estatal, na esfera legislativa, administrativa ou
jurisdicional, é um importante fator de desenvolvimento das práticas corruptas”, importando a transgressão deste princípio em ato de improbidade administrativa nos termos do art. 11 da Lei 8.429/92.
Com efeito, para a construção de uma sociedade pacífica e inclusiva, que se
destine a ampliar sobremaneira um desenvolvimento sustentável, é imprescindível a
participação e cooperação de entes públicos e privados, o que se soma à atuação de
instituições eficazes e responsivas como o Ministério Público.
É com esse objetivo que a emenda constitucional n. 19/1988 acrescentou ao art.
37, caput, da CF, o princípio da eficiência e, para seu atendimento, afirma o autor José
dos Santos Carvalho Filho11
a EC nº 45/2004 acrescentou o inciso LXXVIII ao art. 5º da CF,
e assegurou a todos o direito à razoável duração do processo
e aos meios garantidores da celeridade de seu procedimento, tudo na tentativa de instilar e propiciar maior eficiência no
exercício das funções cometidas ao Poder Judiciário.
Outrossim, pontua a necessidade de administração gerencial no âmbito dos órgãos públicos:
o princípio da eficiência não alcança apenas os serviços públicos prestados diretamente à coletividade. Ao contrário,
deve ser observado também em relação aos serviços administrativos internos das pessoas federativas e das pessoas a
elas vinculadas. Significa que a Administração deve recorrer
à moderna tecnologia e aos métodos hoje adotados para obter a qualidade total da execução das atividades a seu cargo,
criando, inclusive, novo organograma em que se destaquem as
funções gerenciais e a competência dos agentes que devem
exercê-las.
O autor12, enfim, aponta a diferença entre eficiência, eficácia e efetividade:
A eficiência não se confunde com a eficácia nem com a efetividade. A eficiência transmite sentido relacionado ao modo

10
GARCIA, Emerson. ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa. 8 ed. São Paulo. Editora Saraiva, 2014.
11
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 34ª ed. São Paulo. Editora
Atlas, 2020
12
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 34ª ed. São Paulo. Editora
Atlas, 2020.
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pelo qual se processa o desempenho da atividade administrativa; a ideia diz respeito, portanto, à conduta dos agentes. Por
outro lado, eficácia tem relação com os meios e instrumentos
empregados pelos agentes no exercício de seus misteres na
administração; o sentido aqui é tipicamente instrumental. Finalmente, a efetividade é voltada para os resultados obtidos
com as ações administrativas; sobreleva neste aspecto a positividade dos objetivos. (...) é possível que condutas eficientes
e eficazes acabem por não alcançar os resultados desejados;
em consequência, serão despidas de efetividade.

Com efeito, “A eficiência como princípio administrativo expresso tem a função
de reforçar as preocupações da Administração, incrementando a mera reflexão estática sobre o adequado uso das suas prerrogativas” ensina Emerson Gabardo13. Deste
modo, o órgão de execução do Ministério Público para alcançar a eficiência necessária
deve buscar atingir resultados que atendam ao interesse coletivo, notadamente na área
de proteção ao patrimônio público, de modo a afastar injustiças e mazelas decorrentes
da corrupção, fazendo o bom uso de sua independência funcional, no estrito cumprimento da lei, conforme observa Hugo Nigro Mazzilli14:
Comecemos por dizer que a Constituição deu um perfil de autonomia para o Ministério Público e de independência funcional para seus agentes. A partir de 1988, o Ministério Público
passou a agir de forma mais efetiva, em especial no combate
ao câncer histórico do Brasil – a improbidade administrativa.
No Brasil, a estratégia de atuação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) prevê o apoio à implementação da Agenda 2030.15 Outro exemplo do trabalho para o acompanhamento de indicadores nacionais alinhados às metas
dos ODS é a plataforma desenvolvida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), em cujo site é possível consultar os dados específicos nacionais.16
Ainda, visando à implementação da Agenda 2030 no país, o IPEA - Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada, que desde 2017 faz o assessoramento técnico de políticas públicas em relação aos objetivos de desenvolvimento sustentável, produziu em

13
GABARDO, Emerson. Princípio Constitucional da Eficiência Administrativa. Ed. Dialética, São
Paulo, 2002, p.96
14
MAZZILLI, Hugo Nigro. Regime Jurídico do Ministério Público. 9ª edição- São Paulo. Editora Saraiva Educação, 2018.
15
ONU. BRASIL. PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Disponível em <https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/about-us.html> e <https://www.br.undp.org/content/
brazil/pt/home/presscenter/articles/2019/implementacao-das-metas-da-agenda-2030-garante-o-cumprimento-dos.html> Acesso em 14/05/2021
16
BRASIL. IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Indicadores Brasileiros para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Disponível em <https://odsbrasil.gov.br/> Acesso em 14/05/2021
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2019 um relatório individual que contém um diagnóstico sobre a situação do país em
relação ao ODS 16. O trabalho foi elaborado a partir de dados de 2016 ou, na falta destes,
de anos anteriores ou posteriores. Restam destacadas no documento as políticas públicas relevantes para os resultados observados, buscando identificar as lacunas existentes no campo da atuação governamental17. Quatro desafios foram apontados pelo IPEA,
sendo o último a priorização da Agenda 2030, dentre outros órgãos, pelo Ministério Público:
No Brasil, para implementar esse objetivo, é necessário
enfrentar quatro desafios. O primeiro é a violência, fatal ou
não, física, psicológica e sexual, incluindo abuso, exploração,
tráfico de pessoas, tortura, violência policial, principalmente contra negros, mulheres, crianças, adolescentes, jovens,
LGBTs, indígenas e defensores de direitos humanos (sindicalistas, ativistas de movimentos sociais, jornalistas, policiais).
O Brasil possui um complexo de justiça criminal, com participação e envolvimento dos três entes da Federação e dos três
poderes, para enfrentar estes problemas. No entanto, os dados apontam que muitas violações de direitos e violências são
cometidas pelas próprias instituições policiais, judiciais e de
privação de liberdade.
O segundo desafio é o acesso à cidadania. O Brasil ainda enfrenta problemas para garantir o acesso à identidade civil, a
liberdades fundamentais, à justiça, a informações públicas, ao
nome social por travestis e transexuais, bem como o acesso de
negros e indígenas às políticas públicas de educação, ao mercado de trabalho e à representação política. Há, ainda, indígenas e quilombolas buscando regularização e titulação de suas
terras. Existem várias leis e instituições atuantes na busca por
melhorar o acesso à cidadania e que dependem do compromisso e da liderança dos agentes políticos.
O terceiro desafio é a situação do Estado brasileiro. De um lado,
o Estado é enfraquecido pela sonegação fiscal, pela corrupção
de agentes públicos (políticos e servidores públicos) e pelo seu
envolvimento com o crime organizado. Apesar disso, o Brasil
dispõe de muitas instituições para lidar com estes problemas,
mesmo enfrentando as tensões de torná-las mais efetivas sem
avançar sobre os direitos fundamentais dos cidadãos, como o
devido processo legal. De outro lado, conta com um processo de decisão pouco inclusivo, participativo, representativo e

17
BRASIL. IPEA- Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. ODS. Publicações. Disponível em
<https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/191114_cadernos_ODS_objetivo_16.
pdf> Acesso em 14/05/2021
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responsivo e com instituições ainda pouco transparentes, efetivas e responsáveis. Mesmo com um grande número de arranjos institucionalizados de participação social, as instituições
participativas federais brasileiras sofrem processo de encolhimento a partir de 2019. Além disso, as avaliações mostram
que é necessário melhorar a qualidade da participação social
desses colegiados, já que alguns sofrem deficit de representatividade e muitos têm dificuldades administrativas e orçamentárias para fazer frente às suas atribuições institucionais.
Por fim, um último desafio para todas as políticas públicas relativas ao ODS 16 é que a Agenda 2030 seja de fato priorizada
pelos governos federal, estaduais, municipais e do distrito federal e suas instituições, bem como pelo Poder Judiciário, o
Ministério Público e a Defensoria Pública.
Nesta esteira, o Poder Judiciário brasileiro é pioneiro, no mundo, na institucionalização da Agenda 2030 e indexação de sua base de dados com 80 milhões de processos. A integração da Agenda 2030 acabou definida na Meta Nacional 918 e, a fim de
conferir destaque ao tema, o Supremo Tribunal Federal, em 28 de abril de 2021, criou
um grupo específico de trabalho que discute orientações relacionadas aos objetivos de
desenvolvimento sustentável da ONU.
Ao lado de mais de 190 países que assinam o acordo, assume a Suprema Corte
o compromisso de promover a internacionalização da Corte e a humanização da agenda do Tribunal, considerando a nova política global para o desenvolvimento do mundo
e para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Dentre as iniciativas, pretende-se o
desenvolvimento de ferramenta tecnológica para apoio à classificação de processos
segundo os objetivos da agenda. Trata-se de mais um passo do Supremo para a efetivação das medidas previstas.19
Passadas as coisas dessa maneira, evidenciada a importância da pauta e tendo
como missão a realização da justiça e a defesa eficiente dos direitos e garantias constitucionais e como forma de contribuir para a pacificação social e o desenvolvimento do
país, foi publicada a estratégia nacional 2021-2026 pelo CNJ em sintonia com a Agenda
203020.
Aliás e bem a propósito, o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional
do Ministério Público e a Organização das Nações Unidas firmaram, em 19 de agosto de
2019, um pacto pela implementação dos objetivos de desenvolvimento sustentável da
Agenda 2030 no Poder Judiciário e Ministério Público, instrumento no qual assumem
o compromisso de (a) internalizar e difundir o processo de implementação da Agenda,
18
CNJ 15 anos. Agenda 2030 no Poder Judiciário. Disponível em< https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/agenda-2030/ >Acesso em 24/09/2020.
19
STF. Grupo de Trabalho do STF discute orientações relacionadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Disponível em < http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=464931&ori=1> Acesso em 30/04/2021.
20
CNJ. Estratégia Nacional 2021-2026. Disponível em <https://www.cnj.jus.br/gestao-estrategica-e-planejamento/estrategia-nacional-do-poder-judiciario-2021-2026/> Acesso em 30/04/2021.
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(b) promover a articulação entre os órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público
com vistas à realização das ações do pacto, (c) realizar eventos de sensibilização, capacitação, debates e intercâmbios de estudos sobre as temáticas insertas na Agenda,
(d) realizar ações voltadas à promoção dos ODS e (e) indexar as pesquisas acadêmicas e
jurídicas de acordo com as metas e indicadores dos ODS, tudo isso com o compartilhamento de informações, dados e documentos21. Em arremate, o pacto, por expressa previsão na cláusula terceira, prevê a hipótese de adesão, mediante assinatura de termo,
do qual, segundo consta, somente o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região acabou
por firmá-lo. 22
O Ministério Público, como instituição essencial à função jurisdicional do Estado,
deve, de igual modo adotar e inserir em seu planejamento estratégico a Agenda 2030,
com a base de dados publicada pelos órgãos oficiais de acompanhamento e implementação dos ODS acima mencionados, seja expressamente informando a população sobre
essas medidas, através dos canais de comunicação da Instituição, com a necessária
transparência, conforme preconiza a Agenda, seja priorizando os objetivos de desenvolvimento sustentável em todos os seus órgãos de execução e centros de apoio, fomentando a efetiva aplicação das metas dos ODS nas atividades finalísticas.
3 CONCLUSÃO
Não há falar, portanto, em desenvolvimento sustentável sem segurança. Reveste-se de relevância constitucional o objetivo de construir sociedades pacíficas, justas
e solidárias, que respeitem os direitos humanos, o que se mostra viável somente com
governança ética em todos os níveis, instituições transparentes, eficazes e responsáveis.
A efetiva implementação do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável n. 16 e de
suas metas, notadamente a redução dos níveis de suborno e corrupção demanda iniciativa, planejamento, gestão e política pública voltada a seu atendimento.
Com efeito, para proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas, o caminho que se deve seguir é de crescimento econômico e sustentável, observando que gastos fiscais improdutivos laboram em
sentido contrário, pois a receita tributária e a poupança de uma economia que acumula
pouca riqueza é insuficiente para cobrir despesas correntes de Estado, fator severamente prejudicado quando a corrupção se revela endêmica.
Registra-se que a premissa das Nações Unidas para o desenvolvimento econômico é expansão das liberdades e capacidades individuais, com o empoderamento individual das pessoas, através da renda, alfabetização, infraestrutura e saneamento.
Joseph Stiglitz, Prêmio Nobel da Economia em 200123ensina que quando a de-
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CNJ. Pacto pela Implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030
no Poder Judiciário e no Ministério Público. Disponível em <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2019/09/578d5640079e4b7cca5497137149fa7f.pdf> Acesso em 17/05/2021.
22
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sigualdade é grande, sobretudo em termos de oportunidades, significa que as camadas mais baixas estão ficando abaixo do potencial, com subaproveitamento do recurso
mais importante: o humano, de tal modo que em países mais desiguais o crescimento é
mais baixo. Ainda, o poder do monopólio nas empresas eleva a desigualdade em países
com distorções na economia, eis que a falta de investimentos nas próprias empresas,
ou seja, investimento em tecnologia, investimento em pessoas, acarreta baixo nível de
crescimento na economia.
Também, para que uma sociedade funcione, segundo o autor, é necessário que
haja consenso e apoio ao investimento público em infraestrutura, tecnologia, educação, importa dizer que deve haver solidariedade social e apoio político para que estes
investimentos essenciais ocorram. A única prosperidade sustentável é a prosperidade
compartilhada, pois quando a sociedade tem mais coesão e igualdade, até o 1% mais
rico se beneficia.
O desenvolvimento sustentável depende da permanência, ao longo do tempo, de
condições favoráveis no país de progresso técnico, de modo a permitir o surgimento de
legislações sociais que promovam o bem-estar e instituições eficazes, e consequentemente sociedades pacíficas e inclusivas.
Demonstra-se, deste modo, a pertinência da implementação dos objetivos de
desenvolvimento sustentável no âmbito do Ministério Público, de modo a abranger a
estratégia do órgão, propiciando sua contribuição para a construção de uma sociedade
pacífica com instituições responsáveis.
Assim, o Ministério Público do Paraná, como instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, integra e cumpre papel destacado nesse contexto,
mormente quando no exercício de suas funções afetas à defesa do patrimônio público
ao zelar pelo atendimento do princípio da eficiência em todos os setores da Administração Pública.
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ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL COMO CONDICIONANTE DE SUA
REALIZAÇÃO E REPERCUSSÕES JURÍDICAS
Caroline Chiamulera
1

1 CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL COMO CONDIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO ACORDO
DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
Conforme se pode observar do prescrito no art. 28-A, do Código de Processo Penal, um dos requisitos ou condicionamentos para a realização do acordo de não persecução penal é a confissão formal e circunstancial.
Sobre tal confissão extrajudicial, alguns questionamentos são oportunos, relacionados ao modo/forma, momento e objeto, antes de adentrar à questão principal sobre a
exigência da confissão extrajudicial para realização do acordo e sua eventual ofensa ao
princípio da não autoincriminação.
1.1. MODO DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL
Primeiramente, importa observar que a Resolução CNMP nº 181/2017, atualizada
pela Resolução CNMP nº 183/2018, previa formalidade expressa no sentido de que a
confissão se desse de modo detalhado quanto aos fatos, exigindo que as tratativas do
acordo fossem registradas pelos meios ou recursos de gravação audiovisual, a fim de
resguardar não só os agentes do Ministério Público quanto a eventuais alegações de
abuso de autoridade, como também e, especialmente, os acusados, de eventual prática
coercitiva, visando obter maior fidelidade das informações. O mesmo dispositivo ainda
exigia defesa técnica presente durante a realização do acordo.
Atualmente, o art. 28-A, do Código de Processo Penal não exige nem registro de
gravação audiovisual e sequer defesa técnica presente ao ato, conforme se pode inferir
do §3º, prescrevendo apenas que o termo de acordo seja realizado por escrito e assinado pelos participantes. Outrossim, as referidas Resoluções do CNMP, arguidas como inconstitucionais em duas ações diretas, não foram ainda julgadas pelo Supremo Tribunal
Federal, sendo presumidas como legais e constitucionais. Ressalte-se, ademais, que a
previsão de homologação judicial era prevista nas Resoluções e é prevista na legislação
processual penal atualmente.
Então, diante da ausência de disposição que trate da exigência de registro audiovisual e de presença defesa técnica, são postos os seguintes questionamentos: a) a
confissão extrajudicial formalizada no inquérito policial, perante o Delegado de Polícia,
basta ao oferecimento do acordo ou é necessária nova confissão extrajudicial perante
o Ministério Público? Nesse caso, o valor da confissão perante o Ministério Público é
superior à realizada na Delegacia? b) realizada a confissão extrajudicial em inquérito na
Delegacia, sem a presença de defensor técnico, se faz necessária nova audiência especial perante o Ministério Público, com a presença de defensor técnico? c) não realizada
1
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a confissão extrajudicial ou optando o acusado por permanecer calado, na Delegacia
de Polícia, deve lhe ser oportunizada audiência perante o Ministério Público para os fins
de oferta do acordo de não persecução penal, mediante a confissão extrajudicial? Pela
comparação entre os dois instrumentos normativos (legal e regulamentar), percebe-se
que o legislador apenas exigiu instrumento formal escrito, sem necessidade de realização de audiência especial perante o Ministério Público para a realização da confissão e
do acordo de não persecução penal. Esse é o primeiro ponto. A partir disso, pretende-se responder aos primeiros questionamentos.
Se houver confissão formal perante o Delegado de Polícia, no inquérito policial (e
hodiernamente, é bom que se dê ênfase, o ato de interrogatório policial2 na fase inquisitorial vem sendo realizado, em regra, por meio de equipamentos audiovisuais), desde
que o indiciado tenha sido formalmente informado de que possui o direito de permanecer calado, entende-se que não seria o caso de repetir-se o ato perante o Ministério Público, exatamente por questões de economia e celeridade que fundamentam e
legitimam a proposta de acordo de não persecução penal, podendo este, desde já, ser
ofertado ao acusado. Mesmo porque, as questões relacionadas à eventual apreciação
de coercibilidade do ato extrajudicial na Delegacia de Polícia serão aferidas, posteriormente, em audiência judicial para a homologação do acordo e, havendo alguma irregularidade quanto à expressão da vontade legítima do acusado em confessar extrajudicialmente, verificada quando da audiência de homologação, poderá o Poder Judiciário
não homologar o acordo e remeter as informações relativas à eventual coercibilidade
ao Ministério Público para perquirição e investigação da ocorrência, o qual atuará como
exercente do controle externo da atividade policial, nos termos do art. 129, inciso VII, da
Constituição Federal de 1988.
Em acréscimo, ocorrida a confissão extrajudicial na Delegacia de Polícia, a qual
preencha as exigências da condicionante da confissão estabelecidas no dispositivo
processual penal, que diferença haveria entre aquela confissão e uma outra realizada
em audiência especial perante o Ministério Público, em termos de valor probatório? Em
ambas as situações se está diante de confissões extrajudiciais3, cujo valor que lhe é
próprio é de elemento de informação que viabilizará complementação, junto aos demais elementos de convicção, à justa causa previamente existente à oferta do acordo.
Isso não significa que não poderá o membro do Ministério Público realizar nova colheita
da confissão extrajudicial, em audiência especial, ainda que já realizada a confissão no
inquérito policial, na Delegacia, se eventualmente entender que os elementos colhidos
2
Tecnicamente, o indiciado não seria interrogado no inquérito policial, mas apenas ouvido. O vocábulo “interrogatório” é empregado pelo CPP referindo-se à fase processual e presidido pelo juiz. O art.
185, caput, do CPP, que trata do interrogatório, refere-se ao curso do processo penal, enquanto o art. 6º,
V, do CPP, que trata do inquérito policial, diz ouvir o indiciado. Todavia, o art. 304 do CPP faz referência ao
“interrogatório” na lavratura do auto de prisão em flagrante. Assim, não vemos problema em denominar
“interrogatório policial” à inquirição feita na fase de inquérito policial, para distingui-la do interrogatório
judicial, feito sob contraditório. (PACHECO, Denilson Feitoza. Direito processual penal: teoria, crítica e
práxis. 5.ed. Niterói: Impetus, 2008. p. 648).
3
Sobre o valor da confissão extrajudicial:
A confissão, sobretudo, não terá valor algum quando prestada unicamente na fase de inquérito (ou administrativa), se não confirmada perante o juiz. E, mesmo quando prestada em juízo, deverá ser também
contextualizada junto aos demais elementos probatórios, quando houver, diante do risco, sempre presente, sobretudo nos crimes societários, de autoacusação falsa, para proteger o verdadeiro autor. As razões são várias, da motivação afetiva ou afetuosa àquela movida por interesses econômicos. (OLIVEIRA,
Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 8.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 339).
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na confissão anterior são insuficientes à caracterização das exigências legais previstas
no estatuto processual penal (por exemplo, os fatos não restaram devidamente esclarecidos, ou a confissão tenha sido qualificada, indicando elementos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito de punir, ou mesmo porque quer se assegurar de que a
previsão das Resoluções do CNMP está sendo cumprida, ainda que se trate de caderno
inquisitorial e não de procedimento de investigação criminal instaurado no âmbito do
Ministério Público, ou mesmo se assegurar quanto à questão de eventual vício de vontade do acusado). Mas é necessário que se enfatize, que essa audiência especial perante
o Ministério Público, inclusive com gravação por meios audiovisuais, não foi estabelecida como exigência legislativa, de modo que poderá ser realizada, mas não necessariamente deverá ser, se já implementados, como se disse, todos os pressupostos da
confissão condicionante do acordo.
Passemos ao segundo ponto, relativo à confissão extrajudicial realizada perante
a autoridade policial, sem a presença de defensor técnico. Trata-se de confissão extrajudicial válida para efeitos de oferta do acordo de não persecução penal pelo Ministério
Público? Ou será necessária a realização de audiência especial, com a presença do defensor técnico para a validade da confissão extrajudicial? Em outras palavras, se a confissão extrajudicial preenche todos os pressupostos legais estabelecidos como condicionantes para o acordo, mas pelo fato de não haver sido prestada em presença de
defensor técnico, é possível que seja utilizada pelo agente ministerial para fins do acordo de não persecução ou precisará ser renovada? Segundo consta do art. 28-A, §3º, do
Código de Processo Penal, não é necessário que a confissão extrajudicial seja realizada
na presença de defensor técnico. O que não prescinde de defensor técnico é o termo
de acordo de não persecução penal, o qual precisa ser escrito e assinado também por
ele. Significa dizer que a confissão prestada na Delegacia de Polícia, desde que formalmente ciente o indiciado de que possui o direito de permanecer calado e preenchidas
as exigências legais da confissão, mesmo que ausente o defensor técnico, pode autorizar a oferta de acordo de não persecução penal. Novamente, tem-se que o legislador
não exigiu presença do defensor técnico por oportunidade da confissão extrajudicial,
apenas para a formalização do termo de acordo de não persecução penal, de modo que
não impede a propositura do acordo a ausência de defensor técnico presente no ato de
oitiva do indiciado na fase inquisitorial. Importante observar que apesar de não ter sido
ordenada a presença de defensor técnico por oportunidade da confissão extrajudicial,
o valor da confissão extrajudicial pode ser alterado, quando se dá perante o defensor
técnico4, o que poderá e/ou deverá ser levado em consideração pelo Ministério Público.
Situação outra é quando a confissão extrajudicial se dá em procedimento investigatório criminal próprio do Ministério Público, haja vista a expressa previsão no art.
18, §2º, da Resolução CNMP nº 181/2017 e alteração, ainda aplicável ante a presunção de

4
Por razões didáticas, a confissão pode ser classificada da seguinte forma:
Confissão extrajudicial: é aquela feita fora do processo penal, geralmente perante a autoridade policial,
sem a observância do contraditório e da ampla defesa. Produzida que é na fase investigatória, sem a
presença dialética das partes, conclui-se que uma confissão extrajudicial não pode, de per si, fundamentar um decreto condenatório, sob pena, aliás, de violação ao preceito do art. 155, caput, do CPP. Em duas
situações, todavia, a jurisprudência tem admitido a valoração da confissão extrajudicial: a) no plenário do
júri, em virtude do sistema de íntima convicção do juiz, que vigora em relação à decisão dos jurados; b)
quando a confissão extrajudicial é feita na presença de defensor; (...). (LIMA, Renato Brasileiro de. Curso
de processo penal. Niterói: Impetus, 2013. p. 665).
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legalidade e constitucionalidade das normas legais e infralegais, de que ao ato de confissão detalhada dos fatos deve estar sempre presente o defensor técnico.
O terceiro ponto diz respeito à não realização de confissão extrajudicial e a opção do investigado em permanecer calado, durante a fase policial. Neste caso, duas
situações se apresentam. A primeira, se não há confissão ou se há opção de permanecer calado, na presença de defensor técnico. Neste caso, deve-se entender que houve
correspondente orientação jurídica do acusado por parte do defensor, minorando as
condições de possível vulnerabilidade do sujeito em face do Estado. Mas, poderia o Ministério Público deixar de ofertar o acordo de não persecução penal? Entende-se que
sim. Frise-se, as normativas do CNMP dizem respeito aos procedimentos investigatórios criminais instaurados no âmbito do Ministério Público e, até que se diga sobre sua
inconstitucionalidade, modulação de efeitos ou que se lhe dê interpretação conforme
à Constituição, regulamentam apenas procedimentos havidos no âmbito do Ministério
Público e não externos a ele, como é o caso dos inquéritos policiais. Restaria preclusa
a oportunidade de confissão extrajudicial para efeitos de acordo de não persecução
penal, neste caso? A preclusão apenas ocorreria após o recebimento da denúncia pelo
juízo, mediante justificativa formal do Ministério Público quanto ao não oferecimento
de acordo. Neste caso, por considerar que a vulnerabilidade do investigado perante o
Estado resta minorada, ante a atuação de defesa técnica5, entende-se que cumpriria à
defesa, no intervalo entre o ato de oitiva do indiciado na fase policial e o recebimento da
denúncia pelo juízo, propor eventual tratativa para o acordo, já que o instituto também
é considerado uma técnica negocial e mais um instrumento à disposição da defesa, a
qual, sopesando os custos e benefícios da propositura da ação penal ou do acordo de
não persecução, poderá se manifestar como melhor convier aos interesses do acusado.
A segunda é o caso de que não tenha havido confissão ou tenha optado o investigado em permanecer calado na fase policial, ausente defesa técnica que lhe tenha
oportunizado conhecer as consequências jurídicas de não confessar ou de permanecer
em silêncio. Neste caso, entende-se que, em sendo implementadas todas as demais
condições para a oferta do acordo de não persecução penal, deve ser-lhe oportunizado, a despeito da ausência de confissão extrajudicial na fase policial, o acordo de não
persecução penal e a possibilidade de confissão extrajudicial. Assim, a confissão extrajudicial poderá ser realizada ou por meio de audiência especial perante o Ministério

5
Desse modo, tal objeção apresentada ao consenso em tom genérico desconsidera por completo
as particularidades dos vários institutos e os papéis reservados ao defensor e ao juiz na construção e no
controle dos mecanismos de solução pactuada do conflito penal. A defesa técnica e o juiz têm exatamente a incumbência de suprir disparidades e compensar a aludida desigualdade para que o desenlace do
caso se revele justo, eficiente e legítimo.
Com efeito, o acordo de vontades é plenamente possível no âmbito criminal quando devidamente regulamentado pela lei, quando os espaços de consensualidade não são demasiadamente amplos, quando os
poderes do Ministério Público são limitados pela norma e pela atuação do juiz e da defesa. Aliás, a presença da defesa técnica, ou seja, o aconselhamento efetivo do acusado por defensor e o pleno exercício do
controle judicial são decisivos para garantir a liberdade e voluntariedade na manifestação do réu.
(...)
Se mecanismos de consenso forem bem disciplinados normativamente, em sintonia com os princípios
reitores do processo penal, se forem empregados com transparência, ética e responsabilidade pelas autoridades envolvidas – não se têm dúvidas de que o são pela maioria dos profissionais –, a desigualdade material entre as partes é anulada ou drasticamente reduzida, permitindo a formação de consenso
válido, a partir das bases propostas por Jürgen Habermas e que serão estudadas em tópico seguinte.
(ANDRADE, Flávio da Silva. Justiça penal consensual: controvérsias e desafios. Salvador: JusPodivm,
2018. p. 37-38).
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Público, ou mediante documento escrito pelo próprio investigado, de mão própria ou
não, mediante reconhecimento de firma ou não6, já que a única exigência é de que a
confissão aconteça de modo formal e circunstancialmente acerca da prática da infração. Isto porque, mais uma vez, não há exigência legal de que a confissão se dê em
audiência especial junto ao Ministério Público e as normativas do CNMP são aplicáveis
a procedimentos no âmbito da instituição e não externos a ela, como é o caso do inquérito policial. Obviamente, o termo de acordo deverá ser assinado seja pelo acusado, seja
pelo seu defensor técnico, seja pelo Ministério Público.
1.2. OBJETO DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL
A confissão, enquanto meio de prova no Código de Processo Penal, pode ser realizada durante o interrogatório judicial do acusado, ou quando não possível, por meio de
declarações tomadas a termo e juntadas aos autos. Pelos dispositivos processuais penais, percebe-se que a confissão poderá ser efetivada na segunda parte do interrogatório, quando, então, o acusado esclarecerá sobre: a verdade da acusação imputada ou
se há algum motivo particular a que atribuí-la; se conhece a pessoa ou pessoas a quem
deva ser imputada a prática do crime, e quais sejam, e se com elas esteve antes da prática da infração ou depois dela; onde estava ao tempo em que foi cometida a infração e
se teve notícia desta; as provas já apuradas; eventual relacionamento ou conhecimento
sobre as vítimas e testemunhas já inquiridas ou por inquirir, e desde quando, e se tem
o que alegar contra elas; se conhece o instrumento com que foi praticada a infração,
ou qualquer objeto que com esta se relacione e tenha sido apreendido; todos os demais
fatos e pormenores que conduzam à elucidação dos antecedentes e circunstâncias da
infração; se tem algo mais a alegar em sua defesa7.
A confissão judicial é “a aceitação formal da imputação da infração penal, feita por
aquele a quem foi atribuída a prática da infração penal”8, exigindo que seja realizada pessoalmente pelo acusado, de modo livre e espontâneo, evitando-se “qualquer forma de
constrangimento físico e/ou moral”9, cujo valor probatório não pode ser tomado de modo
isolado, mas contextualizado com os demais elementos de prova.10
Quanto à confissão extrajudicial, trata-se de uma modalidade de confissão feita extraprocessualmente, seja perante a autoridade policial, seja perante o Ministério
Público ou mesmo perante outra autoridade em algum procedimento administrativo
diverso. Não há, nesta espécie de confissão, as mesmas garantias de ampla defesa e
contraditório previstas para as provas produzidas na fase instrutória em ação penal,
porque, atualmente, “com a exigência do contraditório e da ampla defesa, as provas produzidas na fase pré-processual destinam-se ao convencimento do Ministério Público, e
6
Quanto à validade da confissão, quando feita fora do interrogatório, será tomada por termo nos
autos e, se o confitente não souber escrever, não puder ou não quiser assinar, tal fato será consignado no
termo (art. 199 c/c art. 195 do CPP). (PACHECO, 2008. p. 651).
7

Conforme CPP, art. 187, §1º e 2º, incisos I a VIII.

8

PACHECO, 2008. p. 651.

9

LIMA, 2013. p. 665.

10
CPP, art. 197. O valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos
de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância.
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não do juiz. Por isso, devem ser repetidas na fase instrutória da ação penal.”11
Para efeitos de acordo de não persecução penal a confissão exigida extrajudicialmente é formal – elemento já tratado no item relativo ao modo – e circunstancial da prática da infração penal. Significa dizer que, embora não realizada mediante ritualística
adversarial e submetida ao contraditório e à ampla defesa, exige-se que ela seja voluntária12 e que haja os mesmos indicativos de uma confissão realizada em caráter judicial,
ou seja, que o investigado assuma a veracidade da acusação imputada e nessa perspectiva, se conhece pessoa ou pessoas a quem deva ser imputada a prática do crime,
e quais sejam, e se com elas esteve antes da prática da infração ou depois dela – com o
objetivo de esclarecer não eventual coautoria criminosa, já que não se trata de acordo
de colaboração premiada, mas de efetivamente garantir-se que não está assumindo
responsabilidade que não é sua –; onde estava ao tempo em que foi cometida a infração e se teve notícia desta; se tem conhecimento das provas já apuradas, inclusive se
mantém eventual relacionamento ou conhecimento quanto às vítimas e testemunhas já
inquiridas ou por inquirir; se conhece o instrumento com que foi praticada a infração,
ou qualquer objeto que com esta se relacione e tenha sido apreendido; todos os demais
fatos e pormenores que conduzam à elucidação dos antecedentes e circunstâncias da
infração, informando sobre os motivos e as circunstâncias do fato, pormenorizadamente, conforme o que dispõe o art. 190, do CPP.
O valor da confissão extrajudicial é relativo, já que não é possível pautar um decreto condenatório apenas com base em prova investigativa, já que, segundo o art. 155, do
CPP, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos
informativos colhidos na investigação. Mesmo a confissão judicial tem valor relativo, já
que é necessário confrontá-la com o conteúdo dos demais elementos de prova.
Os problemas que pairam sobre o objeto da confissão, dizem respeito à qualidade
da confissão, poderia ela ser parcial, ou qualificada, ou indireta? O entendimento que
tem prevalecido é de que não poderia13. Haja vista que a confissão deve ser útil ao inves-

11

OLIVEIRA, 2007. p. 339.

12
Por certo, o investigado não é obrigado a comparecer ao Parquet para conversar sobre os fatos
e confessá-los, haja vista o princípio da não autoincriminação forçada ou da inexigibilidade da autoincriminação – reflexo do direito ao silêncio, previsto no artigo 5º, LXIII, da CRFB –, que, por sinal, abarca não
apenas pessoas presas. (MESSIAS, Mauro. Acordo de não persecução penal: teoria e prática. 2.ed. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2020. p. 60-61).
13
E, forte neste aspecto da contraparte exigida ao sujeito ativo do delito no ANPP, é inadmissível
confissão parcial, qualificada ou retratada. Não é à toa que o texto do art. 28-A, CPP, exige o caráter pormenorizado da narrativa realizada em confissão. (GUARAGNI, 2020. p. 298).
Como nota final, e sem desconsiderar outras discussões, afigura-se que o acordo não é compatível com
a chamada confissão qualificada, é dizer, quando o investigado agregar à confissão do fato uma causa
de exclusão de ilicitude ou causa exculpante da culpabilidade, pois o reconhecimento do estado de necessidade (v.g. disparo contra um enorme cachorro que se aproxima para ataca-lo) ou de coação moral
irresistível (v.g. grave ameaça), por exemplo, já ensejaria o arquivamento da instrução policial pela não
ocorrência do delito. (BEM, Leonardo Schmitt de. Os requisitos do acordo de não persecução penal. In:
Acordo de não persecução penal. Leonardo Schmitt de Bem; João Paulo Martinelli (Org.). 2.ed.Belo Horizonte: D’Plácido, 2020. p. 261).
Em sentido contrário:
Não está vedada, pela redação legal, a possibilidade da confissão qualificada para efeitos de obtenção
do acordo de não persecução penal. Ou seja, pode confessar e se justificar em excludente. A lei não exige
submissão penal, mas confissão de fatos. Se ela é admissível para efeitos de reconhecimento de atenuante (art. 65, III, d, CP), igual raciocínio vale para a confissão instrumental do acordo. (BIZZOTTO, Alexandre; SILVA, Denival Francisco da. Acordo de não persecução penal. Belo Horizonte: Editora Dialética,
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tigado e também à acusação. Uma confissão parcial, em que o agente confessa o apenas parte do fato típico14, ou uma confissão indireta, em que confessa a autoria de fatos
diversos dos imputados15, ou mesmo uma confissão qualificada, em que agrega teses
defensivas discriminantes e exculpantes16, não se prestariam à finalidade de solução do
caso ou à configuração da univocidade e convergência de vontades entre acordantes,
com a finalidade de pôr fim a situação criminal sem contender17.
2 BENEFÍCIOS E PREJUÍZOS DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL PARA EFEITOS DE
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
Há quem entenda que a exigência da confissão extrajudicial como inconstitucional por ofensa ao princípio da vedação à autoincriminação e do direito ao silêncio, decorrente da presunção de inocência18. Como se sabe nenhum direito fundamental tem
caráter absoluto e, portanto, a presunção de inocência não é absoluta e sim relativa,
podendo ser infirmada por meio do devido processo legal no âmbito criminal. A vedação
à autoincriminação ou direito ao silêncio disponível aos acusados criminais em geral
importa que o Estado não ultrapasse esse limite, abusiva e ilegalmente. Nada obstante,
nada obsta que o acusado disponha livre, espontânea e voluntariamente desse direito
ao silêncio. Tanto que pode realizar a confissão judicial ou mesmo extrajudicial do delito. Se a vedação contra a autoincriminação fosse absoluta não seria possível sequer
falar-se em confissão.
Ocorre que as correntes doutrinárias que veem a confissão extrajudicial enquanto
condicionamento do acordo de não persecução penal como inconstitucional, em verdade, trilham caminho mais estreito e curto, para dizer que há necessidade de filtragem
constitucional e que se trata de exigência irrazoável, bastando asseverar que não pode
o acusado ser obrigado para alcançar algum benefício. Trata-se de caminho mais fácil,
pois não enfrentam adequadamente o problema da confissão. Apenas invocam o preceito constitucional como argumento de autoridade máxima no ordenamento jurídico,
sem maiores reflexões. Ora, se o acordo de não persecução penal é a representação da
negociação na justiça penal, por que o acusado seria obrigado? Ele não é obrigado, mas
age voluntariamente, como melhor estratégia de defesa, validado em seu ato por defe2020. p. 81).
14

BARROS, Francisco Dirceu. Acordos criminais. Leme: JH Mizuno, 2020. p. 110.

15

MESSIAS, 2020. p. 67.

16

BARROS, 2020. p. 109.

17
Assim, a confissão em sede de acordo de não persecução penal serve apenas para provar o máximo consenso possível entre os interessados, tornando desnecessária a deflagração de uma ação penal,
pois se adotou uma forma alternativa de resolução do conflito. (...) (MESSIAS, 2020. p. 67)
18
Entendemos ser inconstitucional a exigência legal de confissão do investigado, por violar a prerrogativa da não autoincriminação (art. 5º, LXIII, da CF), contida no art. 8º, n. 2, alínea g, da Convenção
Americana sobre Direitos Humanos (Decreto n. 678/92), que assegura o direito de toda a pessoa “não ser
obrigada a depor contra si mesma, nem a confessar-se culpada”.
(...)
Como se percebe, a exigência legal de confissão do investigado (formal e circunstanciada) configura
mero capricho da mentalidade inquisitorial que permeia o processo penal brasileiro: nada mais inquisitorial que a busca da confissão do investigado no bojo de uma solução consensual que promove a NÃO
persecução penal! (JUNQUEIRA, Gustavo et. al. Lei anticrime comentada: artigo por artigo. São Paulo:
Saraiva, 2020. p. 153-154).
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sa técnica que o assiste, visando melhor decisão sobre os caminhos possíveis e mais
atrativos à efetiva promoção da defesa. Se a condição confissão fosse considerada inconstitucional por infringir o princípio da não autoincriminação, então a própria confissão, quando realizada judicialmente para alcançar o benefício da atenuante, em caso
de condenação criminal, também deveria ser considerada inconstitucional, já que não
pode ser “obrigado” o acusado a confessar para ganhar um benefício da atenuante(!)19
Quando o legislador infraconstitucional faz opção – relativizando, portanto – pelos
princípios e preceitos constitucionais, estabelecendo regramentos e sopesa em maior
relevância princípios como eficiência, celeridade e economicidade na administração
da Justiça; revalorização e ressignificação da vítima, do acusado, da defesa técnica e
do Ministério Público enquanto agentes relacionados diretamente à segurança pública,
gerando maior credibilidade aos processos decisórios extraprocessuais e extrajudiciais; privilegiando-se autonomia da vontade e liberdade do acusado perante o sistema
de Justiça Criminal e perante o Estado, deixando de trata-lo como parte especialmente
vulnerável em processo criminal estigmatizante movido contra si como única forma de
solução para os fatos penais; em detrimento de outros princípios também constitucionais e de relativo valor, não se pode afirmar que a presunção de inocência ou que a proibição de autoincriminação está desfigurada. Não, posto que não se trata de princípios
de caráter absoluto, ainda que se trate também de cláusulas pétreas e direitos fundamentais, tanto quanto os demais acima citados. O grande problema que se observa na
literatura que trata do tema são as constantes tentativas de comparar os institutos já
existentes e suas respectivas consequências, com o instituto novo. E aí, comparando
o acordo de não persecução penal com a transação, inferem que não há sentido para a
confissão extrajudicial, já que a transação não a exige. Ou, quando tratam da suspensão
condicional do processo, inferem que embora já haja processo instaurado, não há necessidade de confissão judicial para suspender seu curso.
19
Sem embargo, cabe indagar: a promessa de um benefício previsto em lei para que o agente confesse viola o direito ao silêncio do acusado?
(...)
Para verificar se há ou não menoscabo ao direito de manter-se em silêncio, é imprescindível examinar se
o Estado, quando oferece a possibilidade da celebração do acordo, com a necessária confissão, faz uma
oferta ou uma ameaça ao investigado.
Nos moles estabelecidos pelo art. 28-A do CPP, a possibilidade de fazer acordo, nos parece claramente
uma oferta e não uma ameaça. Isso porque, a consequência da não aceitação do acordo não tem um
resultado desproporcional em relação à proposta, de modo que as consequências altamente desproporcionais podem sim consubstanciar uma ameaça, pois quando maior a sua gravidade, mais pressão ela
envolve.
(...)
Assim, verifica-se que existe proporcionalidade entre a possível punição e a vantagem oferecida, de
modo a descaracterizar qualquer alegação de que existe uma pressão tão intensa para a realização do
acordo que possa vulnerar a liberdade do investigado de decidir.
Veja-se que a consequência do oferecimento da denúncia em caso de recursa à confissão e ao acordo
não constitui propriamente uma ameaça. Isso porque, como assevera Brunk: “Não se pode argumentar
de forma consistente que a ‘ameaça de julgamento’ torne coagida a escolha de renunciar ao direito de julgamento, a menos que o julgamento que está sendo ameaçado seja algo menos desejável do que aquele
a que o réu tem direito.”
(...)
Diante disso, é possível concluir que o estabelecimento, pelo art. 28-A do Código de Processo Penal, da
confissão como requisito para a celebração do acordo de não persecução penal não parece violar o direito de ficar calado, mesmo porque a decisão de confessar decorre de uma opção legítima e importante
para a defesa do investigado além de ser necessariamente orientada por defensor. (CABRAL, Rodrigo
Leite Ferreira. A confissão circunstanciada dos fatos como condição para a celebração do acordo de não
persecução penal. In: Acordo de não persecução penal. Leonardo Schmitt de Bem; João Paulo Martinelli
(Org.). 2.ed.Belo Horizonte: D’Plácido, 2020, p. 272-274).
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Criticar o instituto e seus requisitos ou condicionamentos comparando-o a outros já existentes no ordenamento jurídico não é efetivamente promover uma crítica
adequada. Não se trata de mesmos institutos, mas de diferentes situações, para as
quais são estabelecidos distintos critérios. A começar pela característica dos crimes
abrangidos pelo novo instituto, que importa em mediana gravidade, para os quais, em
muitos casos, havendo processo-crime e condenação, o regime inicial de cumprimento
de pena, por se tratar de pena mínima de 4 anos, poderia ensejar o semiaberto, caso a
pena superasse em um dia o mínimo previsto. Então, não se trata aqui de aplicar critérios previstos para crimes considerados de menor potencial ofensivo, cuja pena máxima não supera dois anos. A questão que deve ser respondida quando da exigência da
confissão extrajudicial como condicionante para o acordo de não persecução penal é,
qual a sua utilidade? Para que serve?20 Parte desse questionamento já foi respondido
alhures. Quando se mencionou que a utilidade não deve ser aferida apenas por uma das
partes, mas por ambas, já que se trata de negócio jurídico. Ou quando se falou da distribuição equitativa do ônus do tempo do processo, protelado devido a um acordo não
cumprido e, igualmente, sobre o ônus da prova e a necessidade de infirmar a presunção relativa de inocência do acusado, imposto à acusação, valendo a confissão como
forma de desestímulo ao descumprimento do acordo e como vantagem à acusação, no
caso de descumprimento. Neste ponto, necessário que se acrescente: a confissão extrajudicial no acordo não cumprido poderá ser utilizada posteriormente, em caso de
rescisão do acordo de não persecução penal, para efeitos de prova indiciária e, como
tal, ainda que objeto de retratação judicial, poderá ensejar redução de pena, como atenuante? Entende-se que poderá ser utilizada, com valor idêntico as demais provas indiciárias.21 Demais disso, deverá, quando considerada para formação do convencimento
do julgador, gerar a atenuante, ainda que parcial ou qualificada ou retratada em juízo,
ou meramente voluntária, desde que tenham integrado a ratio decidendi, na “formação
do convencimento do julgador”, que é o aspecto exaltado pela súmula 545 do Superior
Tribunal de Justiça22.
De outro lado, por que motivo alguém faria o acordo para não cumprir? Se não
houver um desestímulo ao descumprimento, ou se não houvesse a condicionante con-

20
(...) Por isso o requisito tem um perfil misto, como retratado no título do tópico, afinal, qual é o
valor da (“moeda”) confissão dado/pretendido pelo Ministério Público?
A resposta é simples e parece ser conhecida por todos: o Ministério Público quer ter uma vantagem no
caso de o investigado descumprir injustificadamente alguma condição do acordo. E ainda que não se
valha diretamente do respectivo elemento pré-processual, o que se confessou será suficiente para servir
como meio de novas fontes de prova para a futura ação penal. (BEM, 2020. p. 255-226).
21
A confissão circunstanciada do fato, realizada perante o Ministério Público, por ocasião da celebração do acordo de não persecução penal, pode também ser utilizada no processo penal como elemento
de confronto, com as outras provas ou com o interrogatório judicial do acusado.
(...)
Ora, sendo o processo penal um debate público não há nenhuma vedação no uso desse interrogatório
extrajudicial como forma de descreditar versões ou determinados elementos de prova.
(...)
Esse raciocínio é perfeitamente aplicável ao nosso sistema, uma vez que não há nenhuma vedação no
uso da confissão extrajudicial realizada por ocasião do acordo de não persecução penal, como forma de
contraste com as demais provas existentes nos autos, cabendo ao juiz analisar todas as provas de acordo
com o princípio da “livre” apreciação. (CABRAL, 2020 p. 277-278)
22
GUARAGNI, Fábio André. Acordo de não persecução penal: os contornos da confissão exigida
pelo art. 28-A do CPP. In: Acordo de não persecução penal. Leonardo Schmitt de Bem; João Paulo Martinelli (Org.). 2.ed.Belo Horizonte: D’Plácido, 2020. p. 294.
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fissão, qual prejuízo haveria para o acordante investigado em caso de descumprimento? Um dos efeitos seria não ser beneficiado com a suspensão condicional do processo,
com muito sentido, já que não conseguiu cumprir com o primeiro negócio jurídico, não
haveria razão para tentar um segundo negócio jurídico, mas apenas essa consequência não seria proporcional e dissuasiva do descumprimento. Então, quando se trata de
negócio jurídico é necessário que sejam estabelecidos condicionamentos favoráveis,
que estimulem sua realização, mas também desfavoráveis, que desestimulem o descumprimento. Tal é o papel que a confissão extrajudicial cumpre exatamente com essa
finalidade dissuasora do descumprimento do acordo23.
Mas não são somente esses – dissuasão ao descumprimento do acordo; distribuição do ônus do tempo do processo – os fundamentos da confissão extrajudicial
como condição. A sua utilidade também se percebe quando da resolução do caso penal
mediante via distinta do processo penal adversarial, importando, por via abreviada, o
esclarecimento do caso penal, por meio do conteúdo probatório da investigação não
conducente ao arquivamento e confirmado pela confissão24. O que se pretende com
a confissão extrajudicial não é a formação da convicção do agente de acusação. Esta
convicção já está formada a partir dos elementos de informação coligidos durante a
investigação, quando do oferecimento do acordo de não persecução penal. O que se
pretende é demonstrar em juízo que acusação e defesa acordam o máximo possível em
relação a como se deram os fatos penais e concordam sobre sua autoria, inexistindo
interesse na solução beligerante do caso via processo-crime25. Significa dizer que a
confissão extrajudicial exerce o papel de “‘magnus consenus’ entre os interessados, isto
é, a máxima demonstração de que (1) a narrativa fática é unânime, ou seja, a mesma para
ambos os interessados, e (2) o mecanismo escolhido por eles para a solução do caso penal
é o consensual, e não processual”26.
Outro problema atinente à confissão extrajudicial, tratado equivocadamente por
parte da doutrina, diz com a assunção de culpa. Há entendimento de que a confissão
implica em assunção da culpa por parte do investigado, à semelhança do que acontece

23
Essa confissão tem, pelo menos, duas razões muito importantes, uma por constituir (i) uma função de garantia e a outra por viabilizar (ii) uma função processual para a confissão, como se verá a seguir.
(i) Função de garantia: A primeira função da confissão é a de que – em sendo ela crível e detalhada – apresenta ao Membro do Ministério Público fundamentos robustos no sentido de que – ao celebrar-se o acordo – não se está praticando uma injustiça contra um inocente. Essa confissão reforça a justa causa que já
existia para o oferecimento da denúncia, dando seriedade e peso à realização do acordo. Da também ao
advogado a devida tranquilidade de que, ao assentir que o seu cliente ou assistido realize o acordo, não
está fazendo má orientação jurídica. Muito pelo contrário, está orientando que ele siga uma via menos
gravosa e mais benéfica do que a de responder pelo delito em um processo penal, no qual exista uma alta
probabilidade de condenação.
(ii) Função processual: A segunda função importante é que fornece ao Ministério Público – em caso de
descumprimento do acordo – um importante elemento de vantagem processual. Desse modo haverá
consequências para o investigado caso ele descumpra injustificadamente o acordo.
Ora, caso não houvesse a confissão o descumprimento do acordo de não persecução penal não acarretaria nenhuma consequência para o investigado. É dizer, todo o atraso na persecução penal, toda a
movimentação da máquina estatal para a sua celebração e concretização poderiam se tornar inúteis e
sem nenhuma consequência pela vontade unilateral do investigado, que poderia simplesmente deixar de
cumprir o acordo sem qualquer ônus ou desvantagem para ele no processo penal. (CABRAL, 2020. p. 275).
24

GUARAGNI, 2020. p. 297.

25

MESSIAS, 2020. p. 66.

26

MESSIAS, ob. cit., p. 66.
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em relação a alguns institutos do plea bargaining27, como a guilty plea28, haja vista que há
expressa menção legal de que após a homologação judicial do acordo, será este objeto
de execução junto ao juízo da execução penal29. No direito norte-americano, há acordos
com assunção de culpa, negativos de culpa e também indiferentes a assunção ou negação da culpa. Transladar a hipótese estadunidense de assunção de culpa para o acordo
de não persecução penal, apenas pela exigência legal de confissão extrajudicial é absolutamente incoerente com o instituto nacional. Tal afirmativa não é verdadeira. Não
existe assunção de culpa na fase extrajudicial30, devido ao princípio da presunção de
inocência, o qual somente é infirmado, mediante contraditório, ampla defesa e devido
processo legal. Ou seja, só há formação de culpa em processo judicial, após a produção
de todas as provas e prolação de sentença condenatória com caráter de definitividade e
resolução do caso penal. Não é necessária a assunção da culpa em confissão31, para formalização do acordo de não persecução penal. E mais, não há os efeitos decorrentes da
culpa oriunda de sentença penal condenatória que a reconhece, por meio do acordo de
não persecução penal. Significa dizer que com o cumprimento do acordo não há formação de apontamento criminal, não há reincidência, não há os efeitos próprios oriundos
de uma sentença penal condenatória, não é possível execução dos termos do acordo.

27
A fim de evitar confusões terminológicas, cumpre expor os seguintes conceitos oferecidos
por Ana Lara Camargo de Castro (2019, p. 39): plea é a declaração, prestada em juízo, de culpado (guilty
plea), não culpado (not guilty) ou de que não admite nem contesta a acusação (nolo contendere); plea
bargaining, por sua vez, consiste no ato de negociação entre acusação e defesa para se chegar à resolução penal; por fim, plea bargain significa a tratativa em si, o que restou negociado entre os acordantes.
(MESSIAS, 2020. p. 113)
28
Estabelecendo uma prévia ponte com o tema deste trabalho, qual seja, o acordo de não persecução penal previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, tema que será aprofundado no próximo
capítulo, convém salientar que esta modalidade de acordo criminal exige a confissão circunstanciada do
fato. Conclui-se, desta forma, que o acordo de não persecução penal é modalidade de barganha da plead
guilty, e a integralização do acordo exige a confissão de culpa. (BIZZOTTO, et. ali., 2020. p. 29).
29
A linguagem da lei nos coloca muito mais em ambiente processual do que extraprocessual, dando a entender que as condições seriam sanções aplicadas, uma vez que executadas em juízo da execução
penal; que a confissão, como requisito essencial à propositura do acordo poderia ter um condicionante
maior de admissão de culpabilidade do que a ideologia que o instituto traz (sic) quis fazer crer, uma vez
que no popular confessar é admitir, e admitir o que? A verdade do que aconteceu. (STEIN, Ana Carolina
Filippon. Acordo de não persecução penal e presunção de inocência: a (im)possibilidade da presença do
direto fundamental à presunção de inocência em ambiente extraprocessual negocial. In: Acordo de não
persecução penal. Leonardo Schmitt de Bem; João Paulo Martinelli (Org.). 2.ed.Belo Horizonte: D’Plácido,
2020. p. 48).
30
Por se tratar de oportunidade meramente extrajudicial, sem qualquer processo instaurado (não
há sequer o oferecimento de denúncia), eventual confissão dos fatos pelo investigado não representa
assunção de culpa (guilty plea), como se a conduzir o acordante ao recebimento de uma pena pelo juiz.
Tanto isso é verdade que, se o investigado descumprir injustificadamente os termos pactuados no acordo de não persecução penal, a única consequência em seu desfavor será o ajuizamento de denúncia pelo
membro do Ministério Público, sem a possibilidade de execução das condições acordadas – de forma
semelhante, inclusive, ao que ocorre nos casos de descumprimento de transações penais, segundo a já
citada Súmula Vinculante n.º 35.
Portanto, o acordo de não persecução penal não deve ser confundido com a sistemática tradicional do
plea bargaining norte-americano, dotada de coercividade mediante uma sentença criminal. (MESSIAS,
2020. p. 113-114).
31
Importante alertar que, apesar de pressupor sua confissão, não há reconhecimento expresso de
culpa pelo investigado. Há, se tanto, uma admissão implícita de culpa, de índole puramente moral, sem
repercussão jurídica. A culpa, para ser efetivamente reconhecida, demanda devido processo legal. Não
sem razão, diz o §12 que “A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto par os fins previstos no inciso III, do §2º, deste artigo.
(CUNHA, Rogério Sanches. Pacote Anticrime: Lei 13.964/2019 – Comentários às alterações no CP, CPP e
LEP. Salvador: Editora JusPodivm, 2020. p. 129).
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Sopesando os efeitos positivos e negativos da confissão extrajudicial do investigado, tem-se que o pior efeito poderia ser a utilização da confissão extrajudicial em
juízo para efeitos de corroborar o restante da prova indiciária ou mesmo judicial, no
caso de descumprimento do acordo. Entrementes, ainda nesta hipótese, se e quando
utilizada para fundamentar sentença penal condenatória, ensejará benefício consistente em atenuação da pena na segunda fase da dosimetria, mesmo que venha a ser,
judicialmente, retratada, qualificada, parcial ou indireta. De qualquer maneira, a confissão extrajudicial no acordo de não persecução penal, acarretará efeito benéfico muito
maior do que a confissão enquanto atenuante da pena em sentença penal condenatória. Explica-se: como atenuante, importará a redução da pena em, aproximadamente
um sexto32, não aplicável em se tratando de pena mínima, porque não pode ser reduzida
abaixo do mínimo legal.
Em outra perspectiva, quando de sua utilização no acordo, implicará, no caso da
condição de prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, em redução
de 1/3 a 2/3 (um a dois terços) da pena mínima cominada ao delito, ou seja, a condição
poderá ser ainda muito menor ao mínimo legal, porquanto equivalente à forma tentada
do delito. Portanto, com efeito mais benéfico do que aquela utilizada como atenuante
para sentença condenatória. Ademais, o cumprimento do acordo importa extinção da
punibilidade, sem qualquer efeito oriundo de sentença penal condenatória como reincidência, antecedentes criminais, execução coercitiva, inclusive com possibilidade de
decretação de prisão.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pode-se concluir que a confissão extrajudicial, exigida como condição para o
acordo de não persecução penal não se afigura como inconstitucional por infringir os
princípios da presunção de inocência ou mesmo de não autoincriminação, devido à
natureza consensual do acordo de não persecução penal, posto que exige vontade e
consciência do investigado, assistido por defesa técnica quanto aos benefícios da formalização do termo. A natureza da confissão extrajudicial permanece sendo de prova
indiciária, podendo ser utilizada, em caso de descumprimento injustificado do acordo,
como elemento de convicção para oferecimento da denúncia – embora não para oferta
do acordo, porquanto já deva estar formada a opinio delicti – e também de convencimento do juízo, somado aos demais elementos de prova e, neste caso, devendo ser utilizada como atenuante, em caso de sentença penal condenatória. A confissão extrajudicial, quando realizada no acordo de não persecução penal deve ser realizada de modo

32
O Código não estabelece a quantidade de aumento ou de diminuição das agravantes e atenuantes legais genéricas, deixando ao prudente arbítrio do juiz, ao contrário do que faz com as majorantes
e minorantes, para as quais estabelece os parâmetros de aumento ou de diminuição. No entanto, sustentamos que a variação dessas circunstâncias (atenuantes e agravantes) não deve chegar até o limite
mínimo das majorantes e minorantes, que é fixado em um sexto. Caso contrário, as agravantes e as atenuantes se equiparariam àquelas causas modificadoras da pena que, a nosso juízo, apresentam maior
intensidade, situando-se pouco abaixo das qualificadoras (no caso das majorantes). Em outros termos,
coerentemente, o nosso Código Penal adota uma escala valorativa para agravante, majorante e qualificadora, que são distinguidas, umas das outras, exatamente pelo grau de gravidade que representam, valendo o mesmo, no sentido inverso, para as moduladoras favoráveis ao acusado, privilegiadora, minorante e
atenuante. (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. 19. Ed. São Paulo: Saraiva,
2013. 775-776).
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a garantir formalidade ao ato, não sendo obrigatória, por absoluta ausência de previsão
legal, a realização de audiência especial perante o Ministério Público para tanto, exceto
nos casos de investigados que tenham se mantido em silêncio ou não confessado na
fase inquisitorial, em Delegacia, desassistidos por defesa técnica naquela oportunidade.
Em casos de confissão com ou sem defesa técnica, durante a fase inquisitorial,
não é necessária a formalização de audiência especial, para renovação do ato perante
o Ministério Público, exceto se os elementos da confissão extrajudicial não forem suficientes aos pressupostos do acordo, caso em que poderá o órgão de acusação realizá-la. Em casos de não confissão ou exercício do direito ao silêncio na fase policial, ausente defesa técnica que lhe tenha oportunizado conhecer as consequências jurídicas
de não confessar ou de permanecer em silêncio. Caso em que, estando implementadas
todas as demais condições para a oferta do acordo de não persecução penal, deve ser-lhe oportunizado, a despeito da ausência de confissão extrajudicial na fase policial, o
acordo de não persecução penal e a possibilidade de confissão extrajudicial, que poderá ser realizada ou por meio de audiência especial perante o Ministério Público, ou mediante documento escrito pelo próprio investigado de modo formal. Em casos de não
confissão ou exercício do direito ao silêncio em presença de defesa técnica, durante
a fase inquisitorial, igualmente não é necessária a formalização de audiência especial,
por não haver previsão legal para tanto, restando facultada à defesa requerer o acordo
ao Ministério Público, em momento oportuno, antes do recebimento da denúncia. Verificada ausência de requerimento, operar-se-á a preclusão. Preclusão também poderá
ocorrer em caso de oferta e rejeição do acordo.
O objeto da confissão extrajudicial deve se dar da maneira mais completa possível, indicativa de todos os elementos de tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade
possíveis, não sendo admitidas confissões parciais, qualificadas ou indiretas. Deve referir-se aos fatos com clareza, objetividade e se dar de modo voluntário, seguindo trâmites semelhantes a segunda fase do interrogatório judicial, cuja disposição legal pode
ser aplicada à fase indiciária por interpretação sistemática.
A confissão extrajudicial não importa em assunção de culpa, não gerando qualquer dos efeitos oriundos da sentença penal condenatória. Desta forma, entende-se
que os benefícios da confissão extrajudicial, enquanto condição do acordo de não persecução penal, são maiores quando comparados a eventuais prejuízos oriundos (i) ou da
aceitação do acordo e seu descumprimento injustificado, caso em que a confissão extrajudicial terá valor idêntico ao das demais provas indiciárias e se vier a ser utilizada na
convicção judicial, implicará adoção como atenuante na sentença penal condenatória;
(ii) ou da não aceitação do acordo e consequente ausência de confissão, deflagradora
do processo criminal adversarial em que se privilegiará todas as garantias processuais,
mas que poderá levar a uma condenação e os efeitos dela decorrentes, além do efeito
estigmatizante.
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IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS: DEVER LEGAL E
INSTRUMENTO DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO
Cássio Mattos Honorato1
SÍNTESE DA PROPOSIÇÃO
Acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, a correta e necessária identificação dos veículos oficiais, de modo a impedir a substituição das placas por outras
(não-oficiais) e a circulação de veículos pertencentes à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios sem a indicação expressa, por pintura nas portas, do nome,
sigla ou logotipo do órgão ou entidade a que pertencem, constituem funções a serem
exercidas pelo Ministério Público, em defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais
e individuais indispensáveis (em cumprimento ao art. 127, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988).
EXPOSIÇÃO
1. INTRODUÇÃO
Responsabilidade e impunidade constituem conceitos diretamente relacionados
à capacidade de identificar o autor do fato ilícito e, por meio do devido processo legal,
impor-lhe as sanções legais e/ou promover o ressarcimento dos danos causados. A medida em que o Estado desenvolve meios capazes de identificar e punir os autores de
atos ilícitos (penais, civis e/ou administrativos) a sensação de impunidade reduz.
A substituição das placas de identificação das viaturas da Polícia Militar, da Polícia
Judiciária e de outros órgãos de segurança pública (como demonstra a imagem abaixo)2
por placas não-oficiais (contendo as expressões POLÍCIA ou PERÍCIA) não pode ser tolerada em nosso estado democrático de direito.

1

Promotor de Justiça no Estado do Paraná.

2

Imagem pessoal. Captada em 28.01.2021, na Avenida 7 de setembro, em Curitiba-PR.
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A presente exposição tem por finalidade (i) destacar as normas que exigem a identificação de veículos oficiais (externamente, por meio de placas e de pintura nas portas), como meio de evitar desvios em sua utilização e facilitar a identificação de seus
condutores e demais ocupantes, na hipótese de o veículo ser utilizado como instrumento de crime ou durante a prática de atos ilícitos; bem como (ii) revelar a necessidade de
o Ministério Público acompanhar o cumprimento dessas normas e, sendo necessário,
adotar providências para que os veículos pertencentes à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios sejam devidamente identificados.
2. ESPÉCIES DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR: CLASSIFICAÇÃO
A identificação de veículos automotores encontra-se prevista nos art. 114-117 e
120, da Lei n. 9.503/1997 (que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro - CTB). O tema já
foi objeto de estudo pelos saudosos mestres GERALDO DE FARIA LEMOS PINHEIRO e
DORIVAL RIBEIRO,3 que ofereceram a seguinte classificação:
“I – Identificação Original – da responsabilidade do fabricante e do montador, de
modo a identificar o veículo, seu fabricante, suas características e o ano de fabricação,
que não poderá ser alterado (art. 114 e 125).
II – Identificação Regular – tratada pelo artigo 115 e §1º, e que identifica o veículo
externamente por meio de placas dianteira e traseira [...].
III – Identificação Especial - aquela de determinada espécie ou categoria de veículos que não estando identificados pela forma regular terão uma identificação diferenciada. São eles: 1) os portadores de placas verde e amarela da bandeira nacional,
usadas somente pelos veículos de representação pessoal do Presidente da República e
do Vice-Presidente da República, dos Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos
Deputados, do Presidente e dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, dos Ministros
de Estado, do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República (art. 115,
§2º). 2) Os veículos de representação dos Presidentes dos Tribunais Federais, dos Governadores, Prefeitos, Secretários Estaduais e Municipais, dos Presidentes dos Tribunais Estaduais e do Distrito Federal, e do respectivo Chefe do Ministério Público e ainda
dos Oficiais Generais das Forças Armadas (art.115, §3º). [...].
IV – Identificação Complementar – daqueles veículos que além da identificação regular, sem prejuízo da original, deverão conter uma outra que indica a finalidade a que
se destinam. São eles: 1) veículos de transporte de carga e os coletivos de passageiros
(art. 117); 2) veículos de transporte escolar (art. 136 e 137); 3) veículos de aprendizagem
(art. 154); 4) veículos policiais, de socorro de incêndio e salvamento, de fiscalização e
operação de trânsito e as ambulâncias (art. 29, VII); 5) veículos prestadores de serviços
de utilidade pública (art. 29, VIII); 6) veículos oficiais de propriedade da administração
direta, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de qualquer um dos
poderes (art. 120, §1º); 7) veículos transportadores de carga perigosa [...].
V – Identificação Transitória – aquela que consiste num documento que identifica
o veículo antes do registro e licenciamento, sem prejuízo da identificação original.”
A partir da classificação desenvolvida por PINHEIRO e RIBEIRO, observa-se que
3
PINHEIRO, Geraldo de Faria Lemos; RIBEIRO, Dorival. Código de Trânsito Brasileiro Interpretado.
São Paulo: Juarez de Oliveira, 2000. p. 220-221.
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três espécies de identificação veicular incidem diretamente sobre os veículos oficiais:
(i) a identificação original (conhecida como número de identificação veicular - VIN ou número de chassis)4; (ii) a identificação regular por meio de placas, contendo números e
letras, em padrão estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), e (iii) a
identificação complementar, por meio da indicação expressa, por pintura nas portas, do
nome, sigla ou logotipo do órgão ou entidade em cujo nome o veículo estiver registrado.
3. IDENTIFICAÇÃO REGULAR POR MEIO DE PLACAS
As placas dos veículos automotores constituem o meio de identificação externo
mais relevante, por individualizar o veículo e permitir a identificação de seu proprietário
ou responsável. Leciona RICARDO ALVES DA SILVA que “o uso das placas possibilita a
atribuição de responsabilidade administrativa ao condutor infrator e responsabilidade
civil e penal ao motorista envolvido em acidente de trânsito, além de facilitar sua localização em caso de subtração por terceiros. Esses sinais identificadores possuem
fundamental importância, tanto que sua adulteração constitui crime apenado com até
06 anos de reclusão.”5
Para assegurar a identificação dos veículos, o art. 115 do CTB prevê expressamente que os veículos automotores são individualizados por meio de placas dianteira e traseira, contendo caracteres (letras e números) que os acompanham até a baixa de seus
registros:
“Art. 115. O veículo será identificado externamente por meio de placas dianteira e
traseira, sendo esta lacrada em sua estrutura, obedecidas as especificações e modelos
estabelecidos pelo CONTRAN.
§1º. Os caracteres das placas serão individualizados para cada veículo e o acompanharão até a baixa do registro, sendo vedado seu reaproveitamento. [...]”.
Importante destacar, desde logo, que “nenhum proprietário poderá, sem prévia
permissão da autoridade executiva de trânsito, fazer, ou ordenar que se faça, modificações da identificação de seu veículo” (art. 114, §3º, do CTB). Essa norma vale para todos
os veículos automotores, sejam eles pertencentes a proprietários privados ou ao patrimônio dos órgãos públicos.
Assim, a substituição das placas de identificação do veículo caracteriza infração
gravíssima de trânsito descrita no art. 230, inc. I, do CTB. Além da sanção pecuniária
(multa de trânsito) e de somar 7 pontos de demérito na licença para dirigir,6 o veículo
poderá ser removido e apreendido.
7

4
Os critérios de identificação de veículos, no Brasil, encontram-se previstos na Resolução n. 24,
de 21.05.1998, do CONTRAN, alterada pela Res. 581/2016.
5
SILVA, Ricardo Alves da. Infrações de Trânsito Comentadas: doutrinas, jurisprudências e pareceres dos órgãos executivos e normativos de trânsito. São Paulo: Letras Jurídicas, 2017. p. 650.
6
Sobre o sistema de pontuação do CTB vale conferir HONORATO, Cássio Mattos. Sanções do Código de Trânsito Brasileiro: análise das penalidades e das medidas administrativas cominadas na Lei n.
9.503/97. Campinas: Millennium, 2004. p. 86-90.
7

Imagem pessoal. Captada em 28.01.2021, na Avenida 7 de setembro, em Curitiba-PR.
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A conduta também ingressa na esfera do Direito Criminal8 e pode ajustar-se ao
tipo penal descrito no art. 311, do Código Penal: adulteração de sinal identificador de
veículo automotor.
3.1. EXCEÇÕES À REGRA GERAL DO ART. 115 CTB SOBRE IDENTIFICAÇÃO REGULAR POR MEIO DE PLACAS
A identificação veicular por meio de placas (no plural: por se tratar de uma placa
dianteira e outra traseira) constitui a regra prevista na legislação de trânsito brasileira.
Sobre a regra do art. 115 do CTB, no entanto, incidem cinco exceções:
A primeira, prevista no art. 115, §6º, do CTB, incide sobre os veículos de duas ou de
três rodas: “Os veículos de duas ou três rodas são dispensados da placa dianteira.” Assim, as motocicletas, motonetas, ciclomotores e triciclos encontram-se dispensados
do uso da placa dianteira; sendo obrigatória, apenas, a placa traseira.
A segunda exceção, prevista no art. 115, §§4º e 4º-A, do CTB, volta-se aos tratores
e aparelhos automotores destinados a puxar ou arrastar máquinas agrícolas. O tema, no
entanto, não possui relação com o presente estudo.
A terceira exceção encontra-se no art. 115, §5º, do CTB: “O disposto neste artigo
não se aplica aos veículos de uso bélico”. Antes que o leitor possa pensar em ampliar
o conceito de veículo de uso bélico para outras espécies de veículos oficiais, faz-se
necessário alertar que o CONTRAN (órgão máximo normativo e consultivo do Sistema
Nacional de Trânsito, na forma do art. 7º, inc. I, do CTB) já determinou a abrangência da
expressão veículo de uso bélico, por meio da Resolução n. 570, de 16.12.2015:
“Art. 1º. Veículo de uso bélico, para efeito do Código de Trânsito Brasileiro, é a Via8
“3. A jurisprudência deste Superior Tribunal entende que a simples conduta de adulterar a placa de veículo automotor é típica, enquadrando-se no delito descrito no art. 311 do Código Penal. Não se
exige que a conduta do agente seja dirigida a uma finalidade específica, basta que modifique qualquer
sinal identificador de veículo automotor (AgRg no AREsp 860.012/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, Sexta Turma, DJe 16/02/2017).” (BRASIL. STJ. AgRg nos EDcl no AREsp 1713529 / SP. Quinta Turma.
Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Julg. em 21.09.2020. Disponível em: [https://processo.stj.jus.
br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=202001415169&dt_publicacao=21/09/2020] Acesso em
08.Mar.2021).
“2. No caso dos autos, a decisão agravada está fundamentada em jurisprudência dominante desta Corte
no sentido de que a conduta consistente na troca de placas de veículo automotor configura o delito do
art. 311, caput, do Código Penal - CP, diante da adulteração dos sinais identificadores.” (BRASIL, STJ.
AgRg no AREsp 1500468 / SC. Quinta Turma. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. Julg. em 01.10.2019. Disponível
em: [https://processo.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201901388107&dt_publicacao=07/10/2019] Acesso em 08.Mar.2021).
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tura Militar Operacional, de propriedade da União, fabricada ou implementada com
características especiais, destinada ao preparo e emprego em operações de natureza
militar das Forças Armadas, no cumprimento das suas missões constitucionais e infraconstitucionais.”
Retornando à terceira exceção, a expressão veículos de uso bélico não abrange as
viaturas da Polícia Militar, tampouco outros veículos oficiais (ainda que militares) que
não tenham sido fabricados com características específicas para emprego em operações de natureza militar das Forças Armadas (como são os blindados e carros de combate).9
A quarta exceção foi trazida à legislação de trânsito pela Lei n. 12.694, de
24.07.2012, que acrescentou o §7º, ao art. 115 do CTB: “§7º. Excepcionalmente, mediante
autorização específica e fundamentada das respectivas corregedorias e com a devida
comunicação aos órgãos de trânsito competentes, os veículos utilizados por membros
do Poder Judiciário e do Ministério Público que exerçam competência ou atribuição
criminal poderão temporariamente ter placas especiais, de forma a impedir a identificação de seus usuários específicos, na forma de regulamento a ser emitido, conjuntamente, pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, pelo Conselho Nacional do Ministério
Público - CNMP e pelo Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN.”
A quinta exceção encontra-se descrita no art. 116 do CTB: “Os veículos de propriedade da União, dos Estados e do Distrito Federal, devidamente registrados e licenciados, somente quando estritamente usados em serviço reservado de caráter policial,
poderão usar placas particulares, obedecidos os critérios e limites estabelecidos pela
legislação que regulamenta o uso de veículo oficial.” O dispositivo parece um tanto óbvio, porém necessário para determinar que somente os veículos usados em serviço policial de caráter reservado poderão utilizar placas particulares.
Dentre as cinco exceções acima destacadas, três são aplicáveis aos veículos oficiais e merecem destaque no presente estudo:
(i) a primeira exceção incide sobre os veículos oficiais de duas ou três rodas, de
modo que esses veículos (assim como as demais motocicletas, motonetas, ciclomotores e triciclos pertencentes a particulares) serão identificados apenas por meio de
placa traseira; sendo dispensada a placa dianteira.
(ii) a quinta situação (prevista no art. 115, §7º, CTB), além de excepcional, é temporária e depende de autorização específica a ser emitida “na forma de regulamento a ser
emitido, conjuntamente, pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, pelo Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP e pelo Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN”,
mediante autorização das respectivas corregedorias.
(iii) os veículos usados em serviço policial de caráter reservado, pela Polícia Militar

9
ARNALDO RIZZARDO oferece uma noção mais ampla para a expressão veículos de uso bélico:
“Já no tocante aos veículos de uso bélico, não se exige sequer o registro. Ficam os mesmos isentos de
qualquer providência de registro no órgão de trânsito, o que não afasta o cadastramento no órgão militar
competente, e junto ao comando central da força. Apenas os destinados à guerra, às tropas, ao serviço
militar em si, ou a campanhas militares, como caminhões de transporte, ônibus, jeeps, camionetas e veículos de combate excluem-se de tais providências. Não quanto aos de representação ou utilizados para
funções burocráticas. Do contrário, não consignaria o art. 115, §3º, do CTB, que os dos oficiais generais
das Forças Armadas teriam placas especiais.” (RIZZARDO, Arnaldo. Comentários ao Código de Trânsito
Brasileiro. 10 ed., rev., atual. e ampl., Salvador: Juspodivm, 2019. p. 348). Ouso discordar do renomado
autor, adotando interpretação mais restritiva, em atenção ao contido na Resolução n. 570/2015 do CONTRAN.
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e pela Polícia Judiciária, poderão utilizar placas particulares,10 em atenção à natureza
da atividade de investigação a ser desempenhada.
Em relação aos demais veículos automotores, de quatro ou mais rodas, pertencentes ao patrimônio da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, aplica-se integralmente a norma do art. 115 do CTB; de modo que os veículos oficiais devem
ser identificados externamente por meio de placas dianteira e traseira, obedecidas as
especificações e modelos estabelecidos pelas Resoluções n. 231/2007 e 780/2019 do
CONTRAN.11
3.2. ISENÇÃO DE PLACAS EM VIATURAS MILITARES (ORA DENOMINADOS VEÍCULOS DE USO BÉLICO)
A norma que excepcionava o uso de placas por viaturas militares encontrava-se
prevista no art. 38, parágrafo único, da Lei n. 5.108, de 21.08.1966 (que institui o 3º Código Nacional de Trânsito – 3º CNT):12
“Art. 38. Os veículos serão identificados por meio de placas dianteiras e traseiras,
obedecidos os modelos e especificações instituídos pelo Regulamento deste Código.
Parágrafo único. A exigência deste artigo não se aplica às viaturas militares.”
Em relação a esse dispositivo, o CONTRAN (órgão que já exercia a função normativa e de coordenação do Sistema Nacional de Trânsito ao tempo do 3º CNT) estabeleceu
a abrangência da expressão viatura militar, por meio da Resolução n. 797, de 16.05.1995:
“Art. 1º. Viaturas Militares para efeito do Código Nacional de Trânsito e do seu Regulamento são as Viaturas Militares Operacionais das Forças Militares.
Parágrafo único - VIATURA MILITAR OPERACIONAL DAS FORÇAS ARMADAS é
aquela fabricada com características específicas para ser utilizada em operação de natureza militar, tática ou logística, de propriedade do Governo, para atendimento de suas
Organizações Militares.”
A Lei n. 5.108/1966 foi expressamente revogada pela Lei n. 9.503/1997, que institui
o atual código de trânsito. O CTB, como mencionado no item anterior, substituiu a referência a viaturas militares por veículos de uso bélico.
Como se percebe, as expressões viatura militar (utilizada pelo 3º CNT, de 1966) e
veículo de uso bélico (constante do art. 115, §5º, do CTB) tiveram suas abrangências definidas pelo CONTRAN e não se ajustam às características dos veículos utilizados pela
Polícia Militar, pela Polícia Judiciária e por outros órgãos de segurança pública.
Conclui-se, assim, que a isenção de placas de identificação regular para viaturas
militares, prevista no art. 38, parágrafo único, da Lei n. 5.108/1966, somente poderia ser
aplicada (no período de 1966 a janeiro de 1998) aos veículos operacionais das Forças

10
Interessante observar que o art. 116 do CTB refere-se apenas aos veículos da União, dos Estados
e do Distrito Federal; sem mencionar os veículos dos Municípios.
11
O Anexo I da Resolução n. 780/2019 do CONTRAN prevê as seguintes especificações das Placas
de Identificação Veicular, para veículos oficiais: fundo branco, faixa horizontal azul, e caracteres na cor
azul.
12
De forma resumida, pode-se dizer que no Brasil houve três Códigos Nacionais de Trânsito, instituídos pelo Decreto-Lei n. 2.994/1941 (1º CNT); pelo Decreto-Lei n. 3.651, também do ano de 1941 (2º
CNT); pela Lei n. 5.108/1966 (3º CNT), e o atual Código de Trânsito Brasileiro (CTB), instituído pela Lei n.
9.503/1997.
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Armadas dotados de características específicas (para serem utilizados em operação de
natureza militar), por exemplo, os blindados Cascavel e Guarani e o carro de combate
Osório.
3.3. A AUTORIZAÇÃO DE USO DE PLACAS NÃO-OFICIAIS NO PERÍODO DE 1977 A
1998
Houve, de fato, um período na história do Brasil em que foi autorizada a substituição das placas dos veículos da administração pública por placas não-oficiais. A norma
foi inicialmente prevista pelo Decreto n. 79.399, de 16.03.1977, emitido pelo então Presidente da República ERNESTO GEISEL:
“Art. 9º. Os veículos destinados especialmente a serviços que tornem inconveniente sua identificação, poderão ter placas não oficiais, ficando seu uso sujeito a regime especial de controle.”13
A redação original da Lei n. 5.108/1966 (que instituiu o 3º Código Nacional de Trânsito) não continha uma norma correlata ou que permitisse a inovação trazida pelo Decreto n. 79.399/1977.
Posteriormente, a Lei n. 8.052, de 20.06.1990 (sancionada pelo então Presidente
da República FERNANDO COLLOR), alterou o art. 38 do Código Nacional de Trânsito,
acrescentando-lhe dois parágrafos. Assim, o parágrafo único passou a ser §1º e no art.
38, §2º, passou a constar a seguinte norma: “É proibido o uso de placas oficiais em carros particulares, bem como o de placas particulares em carros oficiais.”
Logo em seguida, o §3º introduzido pela Lei n. 8.052/1990 criou uma exceção à
regra, em relação aos veículos utilizados em serviços de natureza policial, ou vinculados
à segurança da sociedade e do Estado:
“§3º. A proibição constante do parágrafo não se aplica aos veículos utilizados em
serviços de natureza policial, ou vinculados à segurança da sociedade e do Estado.”
Assim, foi possível a circulação de viaturas de natureza policial e de veículos vinculados à segurança pública sem identificação por meio de placas, no período de 1977
a 1998.
A norma prevista no art. 38, §3º, da Lei n. 5.108/1966, foi revogada com o início da
vigência da Lei n. 9.503/1997 (CTB), em 22 de janeiro de 1998. Desse modo, a identificação regular (por meio de placas) dos veículos utilizados em serviços de natureza policial,
ou vinculados à segurança da sociedade e do Estado, passou a ser regida pela regra do
art. 115, do CTB, e pelas três exceções mencionadas no item 3.1, supra.
4. A IDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR PREVISTA NO ART. 120, §1º DO CTB
Além da identificação original e da identificação regular por meio de placas, os veí13
O Decreto n. 79.399/1977 foi expressamente revogado pelo Decreto n. 6.403, de 17.03.2008, que
passou a vedar “o uso de placa não oficial em veículo oficial ou de placa oficial em veículo particular” (art.
8º, inc. VII). Constava, no entanto, uma ressalva ao uso de placas não-oficiais, junto ao art. 8º, §1º, do
Decreto n. 6.403/2008: “§1º. Os veículos referidos no art. 116 da Lei n. 9.503, de 23 de setembro de 1997, e
outros destinados especialmente a serviços incompatíveis com a identificação oficial poderão ter placas
não oficiais, ficando seu uso sujeito a regime especial de controle.”
Atualmente encontra-se em vigência o Decreto n. 9.287, de 2018, que “dispõe sobre a utilização de veículos oficiais pela administração pública federal direta, autárquica e fundacional”.
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culos oficiais de propriedade da administração direta, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de qualquer um dos poderes devem ser identificados (i) por
meio de cores e dispositivos característicos (v.g., bombeiros, ambulâncias e viaturas
policiais pintadas em cores características e identificados por dispositivos regulamentares de alarma sonoro e iluminação vermelha intermitente – art. 29, inc. VII) e (ii) por
pintura nas portas, do nome, sigla ou logotipo do órgão ou entidade em cujo nome o
veículo estiver registrado (art. 120, §1º, CTB).
As imagens abaixo destacam exemplos de identificação veicular complementar,
por pintura nas portas: 14

A forma ostensiva como deve ser realizada a pintura nas portas dos veículos oficiais revela a finalidade da identificação complementar: “Esta determinação tem o objetivo de, a todo momento, lembrar ao servidor público que ele está conduzindo ou está
no interior de um veículo que não é dele e sim da comunidade, e para o bem-estar coletivo deverá ser empregado. Por outro lado, oportuniza à sociedade a fiscalização direta
da utilização dos veículos oficiais, podendo, se for o caso, informar a quem de direito o

14
Imagens pessoais. Captadas em 12.03.2021, na garagem do edifício sede do Ministério Público
do Paraná, situado na Rua Marechal Hermes, n. 751, Centro Cívico, em Curitiba-PR. Interessante esclarecer que as imagens foram captadas de veículos distintos: o primeiro é um Renault Duster, do MPPR; e o
segundo, uma VW-Amarok.
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mau uso do bem público.”15
Importante observar que três exceções à identificação complementar encontram-se expressamente previstas na parte final do art. 120, §1º, e no art. 120, §2º, do CTB:
“§1º. Os órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal somente
registrarão veículos oficiais de propriedade da administração direta, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de qualquer um dos poderes, com indicação
expressa, por pintura nas portas, do nome, sigla ou logotipo do órgão ou entidade em
cujo nome o veículo será registrado, excetuando-se os veículos de representação e os
previstos no art. 116.
§2º. O disposto neste artigo não se aplica ao veículo de uso bélico.”
Restando expressamente excluídos os veículos de uso bélico (art. 120, §2º),16 os veículos de representação (relacionados no art. 115, §§2º e 3º, e dotados de identificação
especial), e os veículos usados em serviço reservado de caráter policial (art. 116), os demais veículos oficiais devem ser identificados por meio de pintura nas portas, contendo
nome, sigla ou logotipo do órgão ou entidade a que pertencem.
A ausência da identificação complementar constitui infração grave de trânsito,
prevista no art. 237 do CTB. Além da sanção pecuniária e dos 5 cinco pontos de demérito na licença para dirigir, o veículo poderá ser retido para regularização.
Vale lembrar que, em atenção ao princípio da impessoalidade, a pintura nas portas
dos veículos (identificação complementar) deve conter apenas o nome, sigla ou logotipo
oficial do órgão ou entidade, em cujo nome o veículo estiver registrado; não havendo
espaço para promoção pessoal de agente público ou de partido político.
5. IDENTIFICAÇÃO VEICULAR COMO INSTRUMENTO DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO
Por se tratar de bens públicos (de uso especial)17, a substituição das placas de
identificação dos veículos oficiais e/ou a ausência da pintura das portas (identificação
complementar) pode caracterizar ato de improbidade administrativa, previsto na Lei n.
8.429/1992:
“Art. 9°. Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento
ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de
cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1°
desta lei, e notadamente: [...] XII - usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou
valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta
lei.
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário
qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio,

15
GOMES, Ordeli Savedra. Código de Trânsito Brasileiro Comentado e legislação complementar.
Curitiba: Juruá, 2010. p. 98.
16
A Resolução n. 570, de 16.12.2015, do CONTRAN, dispõe sobre a identificação, registro e controle
das viaturas operacionais das Forças Armadas, bem como o padrão de pintura camuflada desses veículos.
17
Código Civil. “Art. 99. São bens públicos: [...]; II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal,
inclusive os de suas autarquias; [...].”
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apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: [...] II - permitir ou concorrer para que pessoa
física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo
patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie; [...].
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na
regra de competência; [...].”
A gravidade do fato e suas consequências jurídicas variam de acordo com a intenção do agente público. Exemplifico: se a substituição das placas oficiais e/ou a ausência de pintura das portas foram meios:
(i) para que o veículo oficial fosse usado em proveito próprio do agente,18 tem-se
a prática de ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito, na
forma do art. 9º, inc. XII, da Lei n. 8.429/1992;
(ii) para que outra pessoa (física ou jurídica), distinta do agente público, utilizasse
o veículo oficial, tem-se a prática de ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, na forma do art. 10, inc. II; ou
(iii) para dificultar a identificação do veículo e de seus ocupantes/responsáveis,
em flagrante violação às normas previstas nos art. 114-117 e 120, da Lei n. 9.503/1997,
tem-se a prática de ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios
da administração pública,19 em especial os princípios da honestidade e da legalidade, na
forma do art. 11, inc. I, da Lei n. 8.429/1992.
6. CONCLUSÃO
Os veículos oficiais, incluídas as viaturas da Polícia Militar, da Polícia Judiciária
e dos demais órgãos de segurança pública, devem estar devidamente identificados (i)

18
“2. A jurisprudência do STJ considera indispensável, para a caracterização de improbidade,
que a atuação do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei
8.429/1992, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10 (EREsp 479.812/SP, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25.8.2010, DJe 27.9.2010). 3. Segundo o arcabouço fático
delineado no acórdão, restaram claramente demonstrados o enriquecimento ilícito e o dolo na conduta
consistente em utilizar veículo oficial em benefício privado. Tal circunstância é suficiente para configurar o ato de improbidade capitulado no art. 9º da Lei nº 8.429/92.” (BRASIL. STJ. AgInt no ARESP 1007010/
MG. Primeira Turma. Rel. Min. Sérgio Kukina. Julg. em 05.06.2018. Disponível em: [https://processo.stj.
jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201602838714&dt_publicacao=17/09/2018] Acesso
em 10.Mar.2021.)
19
“[...]. ART. 11 DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE DE DANO PATRIMONIAL. 4. A configuração das hipóteses do art. 11 da Lei da Improbidade Administrativa independe da
ocorrência de dano patrimonial. [...]. ART. 11 DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO ESPECÍFICO PRESCINDÍVEL. 5. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que "a caracterização de improbidade censurada pelo art. 11 da Lei 8.429/1992 dispensa a comprovação de intenção específica de
violar princípios administrativos, sendo suficiente o dolo genérico" (REsp 1.229.779/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.9.2011), como foi devidamente demonstrado no acórdão a quo (fls.
4.946-4.947, e-STJ). O dolo de improbidade configura-se, assim, com a atuação deliberada em desrespeito às normas legais, cujo desconhecimento é inescusável, sendo despiciendo demonstrar intenção
específica. [...].” (BRASIL. STJ. AgInt no REsp 1701967/RS. Segunda Turma. Rel. Min. Herman Benjamin.
Julg. em 18.09.2018. Disponível em: [https://processo.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201702182040&dt_publicacao=19/02/2019] Acesso em 10.Mar.2021).
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pelo número de identificação veicular (VIN) lançado pelo fabricante no chassis ou monobloco do veículo (identificação original) e, externamente, (ii) por meio de placas (identificação regular) e (iii) de pintura nas portas (identificação complementar), contendo nome,
sigla ou logotipo oficial do órgão ou entidade em cujo nome o veículo estiver registrado,
em cumprimento às normas previstas nos art. 114-117 e 120, da Lei n. 9.503/1997 (Código
de Trânsito Brasileiro).
A falta de identificação complementar (art. 120, §1º, do CTB) caracteriza infração
grave de trânsito (art. 237) e o veículo poderá ser retido para regularização.
A ausência, substituição ou alteração das placas de identificação de veículo oficial (identificação regular), além de constituir infração gravíssima de trânsito (descrita
no art. 230, inc. I ou IV, do CTB),20 também pode caracterizar ilícito penal (crime descrito
no art. 311, do Código Penal).
A identificação veicular constitui instrumento de proteção ao patrimônio público e aos princípios que regem a administração pública. A falta de identificação complementar e/ou a ausência, substituição ou alteração das placas oficiais dos veículos
pertencentes à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios (identificação
regular) podem revelar a prática de ato de improbidade administrativa (previsto no art.
9º, inc. XII; no art. 10, inc. II, e/ou no art. 11, inc. I, da Lei n. 8.429/1992).
Acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, a correta e necessária identificação dos veículos oficiais, de modo a impedir (i) a substituição das placas por outras
(não-oficiais contendo, por exemplo, as expressões POLÍCIA ou PERÍCIA) e (ii) a circulação de veículos oficiais sem a indicação expressa, por pintura nas portas, do nome,
sigla ou logotipo do órgão ou entidade a que pertencem,21 constituem funções a serem
exercidas pelo Ministério Público, em defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais
e individuais indispensáveis (em cumprimento ao art. 127, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988).
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O CENTRO DA CIDADANIA INFANTOJUVENIL: A EXPERIÊNCIA
DE PARANAGUÁ/PR
Diogo de Assis Russo1
JUSTIFICATIVA:
Dispõe sobre o Centro da Cidadania Infantojuvenil de Paranaguá como experiência
em construção, com possibilidade de ser replicada, que nasce com o objetivo de criar um
espaço que reunirá todos os atores voltados à proteção dos direitos fundamentais das
crianças e adolescentes e caminha para implementação de um equipamento público municipal democrático e concretizador do direito fundamental à cidadania. Inspira-se nas
exitosas inciativas nacionais de criação de Centros de Atendimento Integrado e que, além
de proporcionar os serviços típicos desse tipo de equipamento, pretende ser um espaço
viabilizador de práticas autocompositivas, da coleta de dados reveladores da realidade
local, da realização de pesquisas em âmbito do ensino superior e da inclusão dos Conselhos Municipais e da plenária Rede de Proteção local.
1. INTRODUÇÃO
A doutrina da proteção integral, consagrada pela Constituição da República de
1988 (CR/88)1, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e pela normativa internacional2, impõe uma verdadeira ruptura com a doutrina da situação irregular que vigorava desde o Código de Menores de 1927. Nessa quadra, as crianças e adolescentes
passam a ser vistos como sujeitos de direitos, pessoas em situação peculiar desenvolvimento, dotadas de dignidade humana.
Contudo, a sociedade brasileira, apesar do tempo de edição e publicação do ECA,
ainda não foi capaz de implementar integralmente os direitos fundamentais das crianças e adolescentes previstos em nossa legislação. Para auxiliar essa concretização, sugere-se a criação de espaço público municipal multidisciplinar, aonde estarão reunidos
todos os equipamentos públicos voltados à estruturação de projetos de prevenção, à
intervenção precoce nos casos de violação de direitos fundamentais e à discussão de
casos já existentes, buscando-se o efetivo e célere encaminhamento, evitando-se a revitimização e privilegiando a atuação extrajudicial da Rede de Proteção.
Expõe a implementação do Centro da Cidadania Infantojuvenil em Paranaguá
como uma experiência em construção, com possibilidade de ser replicada, inspirada
nas exitosas inciativas nacionais de criação de Centros de Atendimento Integrado e
que, além de proporcionar os serviços típicos desse tipo de equipamento, pretende ser
um espaço viabilizador de práticas autocompositivas, da coleta de dados reveladores

1

Promotor de Justiça.

2
Assembleia Geral das Nações Unidas, em 20/11/1989, por intermédio da Resolução XLIV, estabeleceu a “Convenção das Nações Unidas Sobre Direitos da Criança”. No Brasil este texto foi aprovado
pelo Dec. Legislativo nº 28/1990, de 14/07/1990 e promulgado pelo Decreto nº 99.710/1990, de 21/11/1990
(passando assim, por força do disposto no art. 5º, § 2º, da Constituição da República, a ter plena vigência
no País).
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da realidade local, da realização de pesquisas em âmbito do ensino superior e da inclusão dos Conselhos Municipais e da plenária Rede de Proteção local.
2. OS CENTROS DE ATENDIMENTO INTEGRADO
A criação e implementação dos centros de atendimento integrado foram fomentados pela edição da Lei n.º 13.431, de 4 de abril de 2017, que estabeleceu o sistema de
garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência3. A
normativa está em consonância com o artigo 19 da Convenção sobre Direitos da Criança (promulgada pelo Decreto n.º 99.710/90), cuja intenção é proteger integralmente a
criança e o adolescente contra todas as formas de violência. Ela obedece ao artigo 8º,
do Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança referente à venda
de crianças, à prostituição infantil e à pornografia infantil (promulgado pelo Decreto
5.007/04) e à Resolução n.º 20/05 do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas. Finalmente, concretiza o previsto no artigo 28, parágrafo primeiro, do Estatuto da
Criança e do Adolescente (“sempre que possível, a criança ou o adolescente será previamente ouvido por equipe interprofissional, respeitado seu estágio de desenvolvimento e
grau de compreensão sobre as implicações da medida”).
No intuito de evitar a revitimização4 5, a prática de violência institucional6 e a evasão dos usuários nos encaminhamentos feitos pela Rede de Proteção, concretizando-se, assim, a doutrina da proteção integral, a Lei n.º 13.431/17, em seu artigo 16, preconizou o poder-dever de:
“criar programas, serviços ou equipamentos que proporcionem
atenção e atendimento integral e interinstitucional às crianças
e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, compos-

3
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a violência pode ser considerada como “uso da
força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo
ou uma comunidade, que resulte ou tenha qualquer possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação” (World Health Organization (WHO). World report
on violence and health Geneva: WHO; 2002). Rememore-se que a Lei n.º 13.431/2017, em seu artigo 4°,
disciplina os tipos de violência. Contudo, não podemos nos esquecer da violência autoinfligida ou autoprovocada.
4
Art. 5º, inciso II, do Decreto 9.630/2018: “revitimização - discurso ou prática institucional que
submeta crianças e adolescentes a procedimentos desnecessários, repetitivos, invasivos, que levem
as vítimas ou testemunhas a reviver a situação de violência ou outras situações que gerem sofrimento,
estigmatização ou exposição de sua imagem”.
5
“O processo de violência sexual intrafamiliar contra crianças e adolescentes pode ser entendido
por vitimização primária, na medida em que no âmbito procedimental investigatório constata-se outro
tipo de vitimização, em que a violência é causada pelo sistema de justiça que viola outros direitos, vitimizando novamente a criança ou adolescente. Essa revitimização denomina-se vitimização secundária,
que outra coisa não é senão a violência institucional do sistema processual penal, fazendo das vítimas infantojuvenis novas vítimas, agora do estigma processual-investigatório; pode dificultar (senão até inviabilizar) o processo de superação do trauma, provocando ainda uma sensação de frustração, impotência e
desamparo com o sistema de controle social, aumentando o descrédito e a desconfiança nas instituições
de justiça criminal” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código penal comentado. 7. ed. São Paulo: Saraiva,
2012. p. 1.175).
6
Art. 5º, inciso I, do Decreto 9.630/2018: “violência institucional - violência praticada por agente
público no desempenho de função pública, em instituição de qualquer natureza, por meio de atos comissivos ou omissivos que prejudiquem o atendimento à criança ou ao adolescente vítima ou testemunha de
violência”.
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tos por equipes multidisciplinares especializadas é que se sugere a implantação de espaço público municipal especializado
no atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência”.
Regulamentando a Lei, o Decreto 9.630, de 10 de dezembro de 2018, disciplinou que:
“Art. 9º Os órgãos, os serviços, os programas e os equipamentos públicos trabalharão de forma integrada e coordenada, garantidos os cuidados necessários e a proteção das crianças e
dos adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, os quais
deverão, no prazo de cento e oitenta dias, contado da data de
publicação deste Decreto:
I - instituir, preferencialmente no âmbito dos conselhos de direitos das crianças e dos adolescentes, o comitê de gestão colegiada da rede de cuidado e de proteção social das crianças e
dos adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, com a finalidade de articular, mobilizar, planejar, acompanhar e avaliar
as ações da rede intersetorial, além de colaborar para a definição dos fluxos de atendimento e o aprimoramento da integração
do referido comitê;
II - definir o fluxo de atendimento, observados os seguintes requisitos:
(...)
c) a cooperação entre os órgãos, os serviços, os programas e os
equipamentos públicos será priorizada;
(...)
III - criar grupos intersetoriais locais para discussão, acompanhamento e encaminhamento de casos de suspeita ou de confirmação de violência contra crianças e adolescentes.
(…)”.
Portanto, a criação de equipamento público especializado possibilita a acolhida
adequada dos infantes7 e sua escuta humanizada, evitando-se sua revitimização. Ademais, trata-se de dever do Poder Público, sob pena de se incorrer na prática de violência institucional contra crianças e adolescentes, mormente os que se encontram em
7
Art. 5º, inciso III, do Decreto 9.630/2018: “acolhimento ou acolhida - posicionamento ético do
profissional, adotado durante o processo de atendimento da criança, do adolescente e de suas famílias,
com o objetivo de identificar as necessidades apresentadas por eles, de maneira a demonstrar cuidado,
responsabilização e resolutividade no atendimento”.
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situação de risco.
Isso dito, exitem valorosas iniciativas nacionais que foram (e estão sendo) utilizadas como modelos para a experiência de Paranaguá. Conforme documento elaborado pela Childhood Brasil, existem atualmente seis centros de atendimento integrado a
crianças e adolescentes vítimas de violências no Brasil:
“A experiência brasileira é recente, com concentração de dois
momentos de constituição dos centros. O primeiro no início da
década de 2000, portanto cerca de 10 anos após a entrada em
vigor do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), com a implantação pioneira do CRAI, em Porto Alegre, em 2001, seguido
do Pro Paz, no Pará, em 2004.
O segundo momento é mais novo ainda, com a implantação, em
datas próximas, dos centros de Teresópolis (2014), Rio de Janeiro (2015), Vitória da Conquista (2015) e Brasília (2016), quando o
ECA vigorava há mais de 20 anos.
A implantação desses centros foi resultado do pioneirismo e do
esforço empreendidos pelas redes locais para executar um modelo integrado de políticas públicas voltadas ao enfrentamento às violências contra crianças e adolescentes. Eles se beneficiaram das experiências internacionais e/ou do trabalho que
alguns profissionais já desempenhavam na rede”.
Nos modelos de centros de atendimento integrado existentes, são ofertados
serviços de estudo psicossocial, avaliação psicológica, acompanhamento psicológico
(atendimento terapêutico), escuta especializada8, depoimento especial9, atendimento
de saúde (clínico) e perícia.
Como se observará, o modelo proposto por Paranaguá pretende ultrapassar a
ideia de local garantidor de escuta protegida e não revitimizante de crianças e adolescentes vítimas de violências. Busca-se alcançar, também, a construção de espaço público municipal viabilizador do direito fundamental à cidadania, possibilitador de práticas autocompositivas, da coleta de dados reveladores da realidade local, da realização
de pesquisas em âmbito do ensino superior e da inclusão dos Conselhos Municipais e da
plenária Rede de Proteção local.
3. A EXPERIÊNCIA DE PARANAGUÁ: O CENTRO DA CIDADANIA
A implementação do Centro da Cidadania Infantojuvenil em Paranaguá é uma ex-

8
Art. 7º, da Lei 13.431/2017: “Escuta especializada é o procedimento de entrevista sobre situação
de violência com criança ou adolescente perante órgão da rede de proteção, limitado o relato estritamente ao necessário para o cumprimento de sua finalidade”.
9
Art. 8º, da Lei 13.431/2017: “ Depoimento especial é o procedimento de oitiva de criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência perante autoridade policial ou judiciária”.
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periência em construção. Ela nasce com o objetivo de criar um espaço que reunirá todos os atores voltados à proteção dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes e caminha para implementação de um equipamento público municipal democrático
e concretizador do direito fundamental à cidadania.
Inspira-se nas exitosas inciativas nacionais, oferecendo os serviços já apresentados, contudo, pretende também um espaço viabilizador do direito fundamental à cidadania, possibilitador de práticas autocompositivas, da coleta de dados reveladores da
realidade local, da realização de pesquisas em âmbito do ensino superior e da inclusão
dos Conselhos Municipais e da plenária Rede de Proteção local.
Como se pode observar, o presente trabalho nasce na experiência prática e tem
por objetivo compartilhar o “caminho” percorrido, sugerindo-se algumas etapas (que
devem ser adaptadas à realidade de cada local) para que seja possível replicar essa experiência. Mister observar que o percorrimento dessas fases é importante para que a
sociedade civil e os diversos setores públicos envolvidos discutam o modelo proposto,
apontem sugestões (inclusive no que concerne à metodologia futura a ser empregada)
e apontem as particularidades locais que devem ser levadas em conta na construção
do projeto.
Para tanto, sugere-se:
a) A (re)estruturação da Rede de Proteção local.
Consta do guia prático para implementação da política de atendimento de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, do Conselho Nacional do Ministério Público:
“Como ponto de partida para atuação do Ministério Público,
é fundamental obter, junto aos gestores competentes, informações acerca da estrutura disponível para o atendimento de
crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência
(assim como as suas respectivas famílias), de sua forma de
atuação e da “qualidade e eficácia”6 do atendimento prestado,
diante da demanda existente.
A apuração da própria demanda de atendimento, por espécie (ou
categoria) de violência, aliás, é de suma importância, inclusive
para elaboração do Plano Municipal de Atendimento a Crianças
e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência, que será
tratado no item 2 deste Guia Prático, bem como para avaliação
dos resultados obtidos ao longo de sua implementação”.
Necessário observar a importância do reconhecimento formal da existência da
Rede de Proteção local, preferencialmente por Lei Municipal ou, eventualmente, por
Decreto exarado pelo Poder Executivo. Ainda, essencial a edição e aprovação de Regimento Interno (já que a Rede de Proteção deve funcionar independentemente dos atores que eventualmente a componham).

Transformação e reflexão da realidade sob a ótica do MP

57

b) A aprovação, pela Rede de Proteção, preferencialmente em sua Plenária, da
criação de espaço físico específico e adequado para atender as crianças e adolescentes vítimas de violência.
c) A realização de audiências públicas.
d) A aprovação do projeto pelo Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e
Adolescentes.
e) A aprovação do projeto pelos Conselhos Municipais da Educação, da Saúde e da
Assistência Social (já que trata-se de equipamento multidisciplinar que conta, inclusive, com profissionais dessas áreas).
f) A realização de projeto arquitetônico adequado.
g) A autorização do(a) Senhor(a) Delegado-Geral para a instalação do NUCRIA junto
ao local.
h) A autorização da Procuradoria-Geral de Justiça para a instalação da Promotoria de Justiça da Infância junto ao local.
i) A autorização do Tribunal de Justiça para a instalação da Vara da Infância junto
ao local.
j) A confecção de Termo de Cooperação Técnica ou instrumento equivalente, prevendo o local e horário de funcionamento (com a previsão do funcionamento em regime
de plantão), a responsabilidade pelo uso do espaço e de material eventualmente cedido
por uma instituição a outra, os profissionais envolvidos, suas especialidades e órgãos
de origem, permitindo-se a cessão de um ente para outro, a descrição das atividades a
serem executadas pelos profissionais, o estabelecimento de compromisso dos entes
contratantes em manter os profissionais e fornecer material pertinente ao funcionamento do serviço e a definição do articulador do serviço.
Com a implementação do equipamento público, necessária a adoção de metodologia para que os diversos atores prestem o serviço com eficiência e efetividade. Nesse
sentido, sugere-se:
a) Recepção e triagem do caso realizado por profissional capacitado, que fará o
cadastro do usuário, contendo os dados básicos.
Para tanto, importante será a capacitação do profissional de recepção e acolhimento, que deve ser complementada por diversas expertises técnicas.
b) Encaminhamento ao acolhimento, sem realizar qualquer tipo de escuta referente à eventual violência.
Para tanto, novamente importante viabilizar a capacitação do profissional de recepção e acolhimento, que deve ser complementada por diversas expertises técnicas.
c) Acolhimento da família ou responsável pelo usuário realizado por profissional
da equipe técnica, que deve preencher a ficha de notificação (ficha de notificação do
SINAN ou outra adequada à realidade local).
d) Encaminhamento ao Setor de Saúde para realizar testagem rápida e possíveis
exames conforme fluxograma de atendimento interno.
e) Escuta da vítima/família pelo NUCRIA, eventual elaboração de Boletim de Ocorrência e demais providências.
f) Atendimento psicossocial realizado pela assistente social e psicóloga para triagem do início de acompanhamento ao tratamento.
g) Agendamento para setor de educação quando houver necessidade de adaptação curricular e acompanhamento profissional.
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h) Encaminhamento ao Ministério Público, se necessário.
A prestação desses serviços deve ser abordado pela metodologia do equipamento e previsto em fluxos e protocolos internos. Saliente-se que a edição de fluxogramas
apropriados e adaptados à realidade local efetiva a ideia de trabalho em rede. Sobre o
tema:
“A operacionalização da política de atendimento à criança e ao
adolescente, em toda abrangência preconizada pela lei e pela
Constituição Federal, por sinal, exige a implementação, adequação e manutenção de programas e serviços dos mais variados,
que ofereçam múltiplas alternativas para o atendimento da ampla gama de demandas e situações problemáticas que surgirem,
sempre de forma intersetorial/interdisciplinar, de acordo com
os "fluxos" e "protocolos de atendimento" preestabelecidos.
Em qualquer caso, como dito anteriormente, é fundamental que
todos os "equipamentos" necessários ao atendimento - integral
e resolutivo - das crianças/adolescentes/famílias que estão
com seus direitos ameaçados e/ou já violados sejam disponibilizados - de forma espontânea e prioritária - pelo Poder Público,
independentemente da "aplicação de medidas", seja pelo Conselho Tutelar, seja pela autoridade judiciária, cabendo aos órgão
e agentes públicos competentes a realização das intervenções
necessárias - com a urgência e qualidade/especialização necessárias - como parte de uma política pública mais abrangente, voltada à plena efetivação de direitos - e, em última análise, à
"proteção integral" infanto-juvenil que, nunca é demais lembrar,
é devida a todas as crianças e adolescentes brasileiras”. (…). (DIGIÁCOMO, Murillo José. A “rede de proteção” e o atendimento
espontâneo e prioritário de crianças, adolescentes e famílias).
Portanto, como se pode observar, a criação de equipamento público especializado
que reúne os diversos atores integrantes da Rede de Proteção, tais como Ministério Público, Conselho Tutelar, Assistência Social, profissionais da área da saúde e da área da
educação, NUCRIA etc., em uma única estrutura física, minimiza a “evasão/perdimento” dos usuários em eventuais encaminhamentos10. Ainda, oportuniza a estruturação de
projetos de prevenção, tais como a promoção de capacitações, a promoção de fóruns
de debates sistematizados e a elaboração e promoção de campanhas preventivas.
Na realidade de Paranaguá, o Centro de Cidadania Infantojuvenil (também) pretende possibilitar práticas autocompositivas de Justiça Restaurativa, especialmente em
10
Todos os profissionais que atuam na “linha de frente” ao enfrentamento das violências sabem
das dificuldades nos encaminhamentos aos usuários. Geralmente, os usuários, até por eventual violência
institucional praticada no momento da acolhida, não vão ao equipamento público específico apontado
pelo profissional que fez o atendimento inicial. A reunião dos diversos equipamentos em um único local
previne a “evasão” do usuário, possibilitando a análise integral da situação de violência vivenciada e os
encaminhamentos pertinentes.
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conflitos familiares e com o adolescente autor de ato infracional.
Vislumbra-se, ainda, o Centro da Cidadania Infantojuvenil de Paranaguá como
equipamento facilitador da coleta de dados reveladores da realidade local, amparando
a realização de pesquisas em âmbito do ensino superior, mormente com a utilização de
convênios com os Centros Universitários locais. As pesquisas são de fundamental importância para que a Rede de Proteção possa deliberar sobre a consecução de políticas
públicas voltadas à concretização dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes, especialmente por justificar, de forma técnica, a eventual destinação de recursos
públicos.
O Centro da Cidadania Infantojuvenil de Paranaguá possibilitará que a Rede de
Proteção participe e promova debates sobre a indução de políticas públicas voltadas
à proteção e implementação dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes.
Nesse contexto, importante ressaltar a possibilidade de que as reuniões do Conselho
Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes (CMDCA) se deem no âmbito
da plenária da Rede de Proteção e, após as discussões feitas pelos diversos técnicos
integrantes/participantes, caberá ao CMDCA deliberar sobre eventual consolidação de
política pública sugerida. Nesse sentido, cabe lembrar que as deliberações sobre políticas públicas feitas pelo CMDCA vinculam o Poder Executivo, conforme entendimento
do Superior Tribunal de Justiça (STJ):
“ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO: NOVA VISÃO. 1. Na atualidade, o império da lei e o seu controle, a cargo do Judiciário,
autoriza que se examinem, inclusive, as razões de conveniência
e oportunidade do administrador. 2. Legitimidade do Ministério
Público para exigir do Município a execução de política específica, a qual se tornou obrigatória por meio de resolução do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 3. Tutela
específica para que seja incluída verba no próximo orçamento, a
fim de atender a propostas políticas certas e determinadas. 4.
Recurso especial provido” (STJ – REsp: 493811/SP, Relatora Ministra Eliana Calmon, data de julgamento 11/11/2003) (Grifamos).
A criação desse equipamento, ademais, oportunizará a discussão de casos de violação de direitos fundamentais já existentes, mormente através da sistemática de estudo de caso pela equipe técnica dos diversos equipamentos, especialmente nos casos
hipercomplexos.
Ainda, propicia: a) o oferecimento de profissionais capacitados e qualificados
para suprir desde o acolhimento até o tratamento/encaminhamento dos usuários; b) o
encaminhamento da família do usuário para atendimento na Rede de Proteção quando
necessário; c) a disponibilização de adaptação curricular e de acompanhamento pedagógico para o usuário, caso necessário; e d) a criação de identidade visual para a Rede
de Proteção, possibilitando a prestação de contas à sociedade dos serviços prestados.
Veja-se que, nos termos propostos, a criação de espaço público municipal, apesar
do trabalho demandado para sua consecução, gera inúmeros benefícios para a socie-
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dade.
5. CONCLUSÃO
A implementação do Centro da Cidadania Infantojuvenil de Paranaguá é uma experiência democrática em construção. Foi inspirada nas exitosas inciativas nacionais
de criação de Centros de Atendimento Integrado e que, além de proporcionar os serviços típicos desse tipo de equipamento, pretende ser um espaço viabilizador de práticas
autocompositivas, da coleta de dados reveladores da realidade local, da realização de
pesquisas em âmbito do ensino superior e da inclusão dos Conselhos Municipais e da
plenária Rede de Proteção local.
Proporcionará, também: (a) a diminuição (para patamares mínimos) de eventual prática de violência institucional contra às crianças e adolescentes, possibilitando
a acolhida humanizada das vítimas, a realização de estudo psicossocial, de avaliação
psicológica, de acompanhamento psicológico (atendimento terapêutico), de escuta especializada, de depoimento especial, de atendimento de saúde (clínico) e de perícia; (b)
a minimização dos efeitos nefastos da “evasão/perdimento” dos usuários dos serviços
públicos, colaborando para solução de continuidade; (c) a elaboração de relatórios técnicos e produção de dados científicos que fundamentarão a adoção de determinadas
políticas públicas; (d) a elaboração de fluxogramas específicos e voltados à realidade
local; (e) a indução de políticas públicas, mormente pelas deliberações do CMDCA no
âmbito da Plenária da Rede de Proteção; (f) a promoção de identidade visual à Rede de
Proteção; (g) o tratamento prioritário da matéria na via extrajudicial; (h) a estruturação
de projetos de prevenção; (i) a estruturação de projetos de intervenção precoce nos
casos de violação de direitos fundamentais e (j) a produção de estudos de casos pela
equipe técnica dos diversos equipamentos nos casos hipercomplexos, visando o correto encaminhamento do usuário e de seu núcleo familiar.
Nesse sentido, o Ministério Público, como defensor da ordem jurídica e dos direitos fundamentais constitucionais, tem o poder-dever de fomentar a criação desses
tipos de equipamentos públicos, utilizando-se do seu papel de indutor de políticas públicas para assegurar a melhoria da qualidade de vida das pessoas que vivem na comunidade em que está inserido.
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ATUAÇÃO EXCEPCIONAL E SUBSIDIÁRIA DO MINISTÉRIO
PÚBLICO NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL
(AUTOR DA AÇÃO) DE NECESSITADOS EM DEMANDAS
INDIVIDUAIS CÍVEIS. ATENDIMENTO, ORIENTAÇÃO E
ENCAMINHAMENTO A OUTROS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO
SISTEMA DE JUSTIÇA. RACIONALIZAÇÃO, COLETIVIZAÇÃO E
RESOLUTIVIDADE
Edson Ricardo Scolari Filho1
Guilherme Franchi da Silva Santos2
Simone Bercin Françolin3
EXPOSIÇÃO OU JUSTIFICATIVA
Em 28 de julho de 2020, o PROJUDI4 da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de
Goioerê/PR indicava 71 processos com remessa para manifestação, sendo que 9 têm
por objeto prestação de alimentos e 8 fornecimento individual de medicamentos ou tratamento de saúde pelo SUS5. Esses 17 processos foram iniciados pela própria Promotoria de Justiça e sem qualquer análise de urgência ou risco iminente a direitos indisponíveis. Ainda em consulta ao PROJUDI, constatou-se que, em outubro de 2020, a Vara da
Família de Goioerê/PR possuía em curso 145 ações de alimentos cujo autor da ação era
o Ministério Público (2ª Promotoria).
Nesse sentido, respeitadas as limitações de tal levantamento, simplificado e sem
rigor metodológico, possível estimar que em torno de 25% do volume de trabalho da
aludida Promotoria perfaz atuação como substituto processual em demandas individuais cíveis (art. 18, CPC). Ou seja, de cada 4 horas trabalhadas pelo(a) agente ministerial e
equipe, 1 é dedicada a promover demandas individuais de pessoas necessitadas.
Com efeito, a assistência jurídica integral e gratuita consubstancia direito fundamental dos necessitados (art. 5º, LXXIV, CF)6. E, nos termos do art. 134 da Constituição
Federal (CF), incumbe à Defensoria Pública, instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, “[…] a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial,
dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados”.
Todavia, notório que não existem defensores públicos em todas as Comarcas do
país.
Em 2014, por meio da EC 80/14, o constituinte derivado fixou prazo de 8 anos

1

Promotor Substituto – MPPR

2

Promotor de Justiça – MPPR

3

Promotora de Justiça - MPPR

4
Sistema de processos eletrônicos do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná – TJPR. Ver mais
em: https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/. Acesso em 30 jul 2020.
5

Mensuração informal realizada pelos Autores.

6
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos”.
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(2022) para que União, Estados e Distrito Federal disponibilizassem defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais e em número proporcional à demanda pelo serviço (art. 98, ADCT).
O STF, a seu turno, já pacificou entendimento de que a ausência de Defensoria Pública configura “severo ataque à dignidade do ser humano”, violação aos arts. 5º, LXXIV
e 134 da CF e, portanto, omissão inconstitucional. Acrescentou também que, em sendo
necessário prazo para a sua estruturação, admite-se que a advocacia dativa dê continuidade ao serviço essencial de assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados (ADIs 3.892 e 4.270, 20127).
Mas, em ausente Defensoria Pública na unidade jurisdicional, a quem incumbe a
promoção de ações individuais cíveis de necessitados?
A presente tese defende que, no âmbito das ações individuais cíveis (medicamentos, alimentos, curatela etc.), em ausente Defensoria Pública, a regra deve ser a representação de necessitados pela advocacia dativa, atuando o Ministério Público como
substituto processual tão somente em situações excepcionais8.
Isso porque a substituição processual em ações individuais cíveis perfaz atribuição subsidiária do Ministério Público, eis que, considerando os conceitos de escassez,
“trade-offs”, eficiência e eficácia, tal atuação resultará, inevitavelmente, em prejuízo ao
exercício de outras atribuições, em especial as exclusivas/prioritárias.
Nesse sentido, a substituição processual de necessitados de maneira indiscriminada pelo Ministério Público contribui para o não alcance de suas prioridades institucionais9 e para a manutenção da omissão inconstitucional de não estruturação da
Defensoria Pública (art. 134, CF; e art. 98, ADCT), que por sua vez é pressuposto para a
efetivação do art. 5º, LXXIV, da CF.
Passa-se agora à fixação de conceitos essenciais à compreensão da tese proposta.
DEFENSORIA PÚBLICA
Com base no art. 134 da CF, José Afonso de Silva aponta que a Defensoria Pública
é a instituição destinada a efetivar o acesso à justiça aos pobres10. Tal entidade possui
autonomia administrativa, funcional (art. 134, §2º, CF), financeira (art. 168 CF) e, no Paraná, foi criada pela Lei Complementar 136/2011.
ADVOCACIA DATIVA
Conceitua o Vocabulário Jurídico De Plácido e Silva:

7
Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=2822228.
Acesso em 30 jul 20.
8
Sem prejuízo da atribuição de fiscal do ordenamento (intervenção) prevista em diversos dispositivos legais, como por exemplo no art. 178 do CPC.
9
Como exemplo de prioriedades institucionais, o presente artigo utilizará os objetivos, diretrizes
e ações fixados no Planejamento Estratégico MPPR 2019-2029.
10
DA SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 32 ed. São Paulo: Malheiros,
2009, p. 606.
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Considera-se dativo ou advogado de ofício o advogado nomeado pelo juiz para defender, em juízo, os interesses de pessoa
pobre, assim considerada aquela que não tem subsídios suficientes para constituir advogado por conta própria, sem prejuízo do seu sustento e de sua família.11
“Defensor dativo” pode ser considerado sinônimo de “advogado dativo”, eis que é
aquele que o juiz nomeia para atuar em favor da parte12 necessitada, nos termos da Lei
1.060/5013. Em complemento, o art. 22 do Estatuto da OAB (Lei 8.906/94) prevê remuneração pelos serviços prestados pelo advogado dativo, bem como o seu caráter subsidiário em relação à Defensoria Pública:
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.
§ 1º O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos
honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo
Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado. […]
No caso do Estado do Paraná, a Lei Estadual 18.664/15 regulamenta a advocacia
dativa, prevendo expressamente a possibilidade de atuação cível (art. 5º). Nesse sentido, o art. 20 da Resolução 21/2019 do Conselho Seccional da OAB/PR dispõe que “a
nomeação de Advogados dativos será feita às pessoas naturais que comprovarem a insuficiência de recursos, à exceção da nomeação de curador especial e nos feitos de
natureza criminal, nos termos da lei processual”.
NECESSITADOS (OU “HIPOSSUFICIENTES”)
O termo “necessitado” (ou “hipossuficiente”) apresenta dois conceitos: um estrito,
com enfoque econômico; e outro amplo, que considera também aspectos sociais, culturais e organizacionais.
11

ADVOGADO. In: Vocabulário Jurídico. SILVA, De Plácido e. Rio de Janeiro: GEN, 2009.

12

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

13
Lei 1.060. que “estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados”,
dispõe: Art. 1º. Os poderes públicos federal e estadual, independente da colaboração que possam receber dos municípios e da Ordem dos Advogados do Brasil, - OAB, concederão assistência judiciária aos
necessitados nos termos da presente Lei. Art. 5º. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o
pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas
horas. § 1º. Deferido o pedido, o juiz determinará que o serviço de assistência judiciária, organizado e
mantido pelo Estado, onde houver, indique, no prazo de dois dias úteis o advogado que patrocinará a
causa do necessitado. § 2º. Se no Estado não houver serviço de assistência judiciária, por ele mantido,
caberá a indicação à Ordem dos Advogados, por suas Seções Estaduais, ou Subseções Municipais. § 3º.
Nos municípios em que não existirem subseções da Ordem dos Advogados do Brasil, o próprio juiz fará a
nomeação do advogado que patrocinará a causa do necessitado....]

Transformação e reflexão da realidade sob a ótica do MP

65

Iniciando pelo conceito estrito, o art. 2º da Lei 1.060/5014 traz “necessitado” como
“todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e
os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família”. O CPC/15,
em mesmo sentido, dispõe que pessoa “com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade
da justiça, na forma da lei” (art. 98).
Já em relação ao conceito amplo, confira-se lição de José Afonso da Silva:
Nem sempre o conceito de "insuficiência" pode ser definido
a priori. O caso, a situação jurídica concreta, especialmente
quando se trate de defesa em juízo, é que vão indicar se o interessado está ou não em condições de organizar a defesa de
seus direitos por conta própria. Não é necessário que o interessado seja absolutamente desprovido de recursos, seja miserável.15
No julgamento da ADI 3.943, em 2015, o STF, ao reconhecer a legitimidade ativa
da Defensoria Pública no âmbito do processo coletivo, acolheu a definição ampla de
necessitado.
Assim, pese o critério econômico ser apenas uma das facetas da “necessidade”
ou “hipossuficiência”, apresentam-se a seguir alguns critérios objetivos de enquadramento.
Para a DPE/PR (Deliberação CSDP 42/2017), presume-se necessitada a pessoa
natural integrante de entidade familiar que, cumulativamente, (a) aufira renda familiar
mensal de até 3 salários-mínimos; (b) não seja titular de direitos que ultrapassem 1.500
UFIR (aproximadamente R$ 165.000,00, Resolução SEFA 236/2020); e (c) não possua
aplicações ou investimentos financeiros que ultrapassem 12 salários-mínimos. No âmbito da OAB/PR (art. 20, Res. 21/2019 do Conselho Seccional), a hipossuficiência econômica é demonstrável através de inscrição no CadÚnico16 e renda familiar não superior a
2 salários-mínimos.
SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL (OU “LEGITIMAÇÃO EXTRAODINÁRIA”)
A substituição processual (ou legitimação extraordinária17) perfaz espécie do gênero legitimidade para agir, que por sua vez é uma das condições da ação18.

14
Artigo revogado pela Lei 13.105/15 (CPC/15), mas que ainda pode ser utilizado como fonte hermenêutica.
15
SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2008.
p. 173.
16

art. 2º, Decreto 6.135/07.

17
Adota-se no presente estudo a corrente doutrinária que considera substituição processual
sinônimo de legitimação extraordinária. Sobre a controvérsia, ver: NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de direito processual civil. 9. ed. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 135-136.
18
DIDIER, Fredie Jr. Condições da ação e o projeto de novo CPC. Disponível em: www.frediedidier.
com.br/artigos/. Acesso em 04 set 2020.
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Majoritariamente, a legitimidade para agir se divide em ordinária e extraordinária
(ou “substituição processual”). Na legitimação ordinária, “coincidem as figuras das partes com os polos da relação jurídica, material ou processual, real ou apenas afirmada,
retratada no pedido inicial”, enquanto que na legitimação extraordinária (ou substituição processual), o autor da ação defende em nome próprio interesse de outro sujeito de
direito19.
Na tutela de direitos individuais, a regra está na legitimidade ordinária20. Nesse
sentido, consoante art. 18 do CPC21, a legitimidade extraordinária (ou substituição processual) exige autorização no ordenamento jurídico. Exemplo de substituição processual está na legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação (constitutiva) de investigação de paternidade (art. 2º, §4º, Lei 8.560/92).
A presente tese defende que o ordenamento pátrio (que inclui precedentes obrigatórios) não impõe ao(a) agente ministerial um dever de propor ação individual cível,
mas sim de adotar as medidas cabíveis para a tutela dos direitos dos necessitados, o
que pode significar atendimento seguido de orientação e encaminhamento à Defensoria Pública, à advocacia dativa, aos juizados especiais ou ainda, se o caso o exigir, pode
ensejar a instauração de procedimento extrajudicial/judicial para a análise do tema sobre o viés coletivo.
ESCASSEZ E “TRADE-OFFS” (ECONOMIA)
Tratam-se de conceitos fundamentais da teoria econômica22.
Conforme doutrinas de Mankiw23, Lacombe24, entre outros, vive-se em uma realidade fática onde os recursos são limitados (escassez), de modo que toda pessoa, família, empresa, governo, sociedade etc. são obrigados a tomar decisões partindo da
premissa de que sempre existirá uma demanda maior do que a oferta de determinado
recurso.
Assim, toda tomada de decisão pressupõe a escolha de alguma coisa em detrimento de outra. É o que se denomina “trade-off”.
A aplicação da teoria econômica ao direito, algo já consagrado nos Estados Unidos, ganha cada vez mais espaço na jurisprudência pátria:
[...] a economia é a ciência da escolha racional em um mundo
- nosso mundo - no qual os recursos são limitados em relação
19
DIDIER. Fredie Jr. Fonte normativa da legitimação extraordinária no novo Código de Processo
Civil: a legitimação extraordinária de origem negocial. Disponível em: www.frediedidier.com.br/artigos/.
Acesso em 04 set 2020.
20
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 9. ed. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 134.
21
Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo
ordenamento jurídico. Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir
como assistente litisconsorcial.
22
MENDES, Carlos Magno et al. Introdução à economia. 3. ed. Programa Nacional de Formação em
Administração Pública. Disponível em: https://educapes.capes.gov.br/. Acesso 06 out 2020.
23

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

24

LACOMBE, Francisco José Masset. Dicionário de Administração. São Paulo: Saraiva, 2004.
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às necessidades humanas (Richard Posner). O objetivo da aplicação das normas jurídicas deve ser a maximização do aproveitamento dos recursos (STF. ADI 4.101, Rel. Min. Luiz Fux,
15/06/20).
EFICIÊNCIA E EFICÁCIA (ADMINISTRAÇÃO)
Há diferenças entre os conceitos de “eficácia” e “eficiência” no Direito e na Administração.
Nesse sentido, possível traduzir o princípio da eficiência do art. 37 da CF como
obrigação do Estado brasileiro (que inclui o Ministério Público) adotar instrumentais da
Administração, entre eles, justamente, os conceitos de eficiência e a eficácia25.
Na seara da Administração, Drucker leciona que “eficiência” consiste em fazer certo as coisas, enquanto “eficácia” significa fazer as coisas certas. Por isso, “não há nada
tão inútil quanto fazer com eficiência o que de maneira alguma deveria ter sido feito”.26
Chiavenato aprofunda os conceitos:
À medida que o administrador se preocupa em fazer corretamente as coisas, ele está se voltando para a eficiência (melhor
utilização dos recursos disponíveis). Porém, quando ele utiliza estes instrumentos fornecidos por aqueles que executam
para avaliar o alcance dos resultados, isto é, para verificar se
as coisas bem feitas são as que realmente deveriam ser feitas,
então ele está se voltando para a eficácia (alcance dos objetivos através dos recursos disponíveis).27
Assim, nem sempre se é eficiente e eficaz ao mesmo tempo. Utilizando o esporte
como analogia, uma partida jogada com maestria demonstra eficiência de um atleta,
mas eficaz é tão somente aquele que alcança a vitória. Nesse sentido, uma Promotoria de Justiça pode ser considerada “eficiente” ao propor elevado número de petições
iniciais cíveis. Todavia, conforme aqui defendido, tal estratégia pode conduzir a uma
perda de eficácia em outras áreas de atuação, inclusive aquelas exclusivas, prioritárias
e de âmbito coletivo.
PRINCÍPIO DA CONFORMIDADE FUNCIONAL (OU “JUSTEZA”)
Em sua obra, Canotilho apresenta um catálogo de princípios de interpretação para

25
CASTRO, Rodrigo Batista de. Eficácia, eficiência e efetividade na administração pública. Artigo apresentando no 30º Encontro da ANPAD, Salvador, 2006. Disponível em: http://www.anpad.org.br/.
Acesso em 09 nov 2020.
26
DRUCKER, Peter F. Managing for business effectiveness. Harvard Business Review, mai 1963. Disponível em: https://hbr.org. Acesso em 06 out 2020 (tradução livre).
27
CHIAVENATO, Idalberto. Recursos humanos na Empresa: pessoas, organizações e sistemas.
3.ed. São Paulo: Atlas, 1994. p. 70.
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a concretização da Constituição. No que tange ao tema de pesquisa, importa o princípio
da “conformidade funcional” (ou “justeza”), que visa:
[…] impedir em sede de concretização da constituição, a alteração de repartição de funções constitucionalmente estabelecida (sic) [...] o órgão (ou órgãos) encarregado da interpretação da lei constitucional não pode chegar a um resultado
que subverta ou perturbe o esquema organizatório-funcional
constitucionalmente estabelecido (Ehmke) […].28
A presente tese defende que a “captura” de atribuições da Defensoria Pública pelo
Ministério Público contribui para a não concretização da Constituição (arts. 5º, LXXIV,
127, 129, e 134; e art. 98, ADCT), ainda que vise, no curto prazo, um objetivo louvável, que
é a tutela de direitos individuais de necessitados.
LEGISLAÇÃO, DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA ACERCA DA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CASO DE AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA
A Constituição atribuiu à Defensoria Pública, e não ao Ministério Público, a promoção de demandas individuais cíveis de necessitados (art. 134, CF). A celeuma surge,
justamente, quando da ausência de Defensoria Pública em determinada unidade jurisdicional.
O art. 5º da Lei 1.050/60 (em vigor) e o art. 22 da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB)
prevêem de maneira expressa que, em ausente defensor público, compete ao advogado dativo a assistência judiciária ao necessitado. Nesse sentido, aduziu o Min. Rogerio
Schietti Cruz em voto de precedente repetitivo do STJ que “a atuação do defensor dativo é subsidiária à do defensor público” mas “essa não é a realidade de muitos estados da
Federação, nos quais a atuação da advocacia dativa é francamente majoritária, sobretudo pelas inúmeras deficiências estruturais que acometem as Defensorias Públicas”29.
Assim, possível concluir que o ordenamento pátrio prevê a advocacia dativa como
instrumento subsidiário à Defensoria Pública para fins de efetivação do serviço público
essencial de assistência judiciária gratuita aos necessitados (art. 5º, LXXIV).
Mas qual o papel do Ministério Público na âmbito da assistência judiciária gratuita
a necessitados?
Iniciando pela Constituição, a atribuição para propor demandas individuais cíveis
de necessitados não está expressa no art. 129, mas faz-se possível a partir de uma interpretação conjunta dos arts. 127 e 129, IX.
Com efeito, os tribunais superiores reconhecem a legitimidade extraordinária do
Ministério Público em inúmeras hipóteses afetas a tutela de direitos de necessitados30.

28
CANOTILHO. José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003, p. 1224.
29

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

30
À guisa de exemplo: O Ministério Público é parte legítima para ajuizamento de ação civil pública
que vise o fornecimento de remédios a portadores de certa doença (STF. Repercussão Geral. Tema 262);
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A LC Estadual 85/99 (Lei Orgânica MPPR) também traz exemplos de atribuições
que se enquadram na substituição processual individual de necessitados, como por
exemplo no art. 68, II, 1, “d” (alimentos).
Todavia, entende-se que tal atribuição é subsidiária, eis que, conforme visto, existem pelo menos outras duas entidades as quais incumbem a asssistência judiciária a
necessitados: Defensoria Pública e advocacia dativa. É o que Mazzilli defende desde
1991:
2. CARÁTER SUBSIDIÁRIO DA ASSISTÊNCIA […] Entendemos
que, se na comarca não houver nenhum serviço de assistência judiciária, não houver indicação da Ordem dos Advogados
do Brasil e nem houver advogado que patrocine a causa do necessitado (cf. artigo 5º e seus §§ da Lei n. 1.060), o órgão do
Ministério Público tem legitimidade para prestar a assistência
judiciária […] necessário insistir em alguns pontos básicos atinentes à assistência judiciária prestada pelo Ministério Público. Tal assistência, antes de tudo, é subsidiária, pois a lei deixa
claro que o Ministério Público prestará a assistência judiciária
aos necessitados, onde não houver órgãos próprios; e, além
disso, só deve ser exercida desde que não provoque incompatibilidade para o exercício de funções típicas da instituição.31
Esse entendimento já não era novo em 1991. Em 1984, o Procurador de Justiça Dal
Pozo defendia a mesma posição durante a XX Conferência Nacional da OAB32.
Nesse contexto de evolução histórica das atribuições do Ministério Público brasileiro, importante destacar que a sua antiga Lei Orgânica (LC 40/81) determinava expressamente a assistência judiciária aos necessitados - onde não houvessem órgãos
próprios (art. 22, XIII). Tal disposição não foi replicada na nova Lei Orgânica Nacional
(Lei 8.625/93), que traz tão somente deveres gerais de adotar providências cabíveis em
face de irregularidades e de atendimento ao público (art. 43, VIII e XIII).
A retirada de tal atribuição da legislação infraconstitucional federal é decorrência
lógica do advento da CF/88, que trouxe em seu bojo o já citado e reiterado art. 134, que
instituiu a Defensoria Pública.
Quanto à Lei Orgânica do MPPR33 (LC Estadual 85/99), tem-se réplica tanto do revogado art. 22 da LC 40/81 quanto do vigente art. 43 da Lei 8.625/93, consoante art. 67,
§ 1º, III e art. 155, XVII.
e “O Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar ação de alimentos em proveito de criança
ou adolescente independentemente do exercício do poder familiar dos pais, ou do fato de o menor se
encontrar nas situações de risco descritas no art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou de
quaisquer outros questionamentos acerca da existência ou eficiência da Defensoria Pública na comarca”
(STJ. Súmula 594).
31
382.

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

32
DAL POZZO, Antonio Araldo Ferraz. Democraticação da Justiça. Atuação do Ministério Público.
Revista Justitia. Ano 46, v. 127. São Paulo: MPSP, 1984, p. 42-50.
33
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Frise-se: não consta na legislação dever de prestação de assistência judiciária
(agir como substituto processual, ou seja, autor da ação) a necessitados onde houver
órgãos próprios. O que há é dever de atendimento, o que deve incluir orientação, ainda
que básica.
Em suma, a partir de uma interpretação sistemática do ordenamento pátrio, e
com fulcro no princípio da conformidade funcional (supra), conclui-se que o Ministério
Público perfaz espécie de “terceiro nível” de um “sistema de redundância” que visa garantir a assistência judiciária gratuita a necessitados. Em outras palavras, o Ministério
Público, como regra, deve atuar como substituto processual de necessitados em demandas individuais quando os demais órgãos e entidades do sistema de justiça estiverem ausentes.
Nesse sentido, se é certo que o(a) agente ministerial possui um dever de atendimento a toda e qualquer pessoa, “atender” só significa “atuar como substituto processual” (leia-se: propor ação individual cível) em situações excepcionais, como por exemplo urgência decorrente de risco de perecimento de direito indisponível, eis que a tutela
deste é atribuição do Ministério Público (art. 127, CF).
Quanto à mensuração do que significa “situações excepcionais”, deve-se ter em
mente que corre ao lado do critério da urgência o princípio da independência funcional34 (art. 127, § 1º, CF), que concede ao(a) agente ministerial discricionariedade (juízo de
conveniência e oportunidade) para decidir se, em determinado caso, o dever legal de
atendimento a necessitado (art. 43, Lei 8.625/93; art. 67, LC Estadual 85/99) será melhor cumprido mediante substituição processual (propositura de ação) ou encaminhamento a órgão ou entidade competente (Defensoria Pública, advocacia dativa, juizados
especiais etc.).
SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL GENERALIZADA: UMA QUESTÃO DE TRADE-OFFS
O Ministério Público recebeu um amplo rol de atribuições do constituinte de 1988
(art. 129, CF).
Todavia, partindo dos visitados conceitos de “escassez” e “trade-offs”, tem-se que
nunca será possível fazer tudo – sendo crucial eleger prioridades.
Portanto, ao optar por exercer funções que são precipuamente de outros órgãos
e entidades (Defensoria Pública e advocacia dativa), as atribuições primárias e exclusivas restarão, inevitavelmente, prejudicadas. Destaque-se que, de acordo com a teoria
econômica, essa não é uma opção, mas consequência da realidade que o(a) cerca: os
recursos são escassos, ou seja, insuficientes para suprir toda a demanda.
Um exemplo: nos conflitos familiares, servidor de uma Promotoria de Justiça
atende mãe que deseja ingressar com ação de alimentos para seu filho. Inexitosa a
tentativa de resolução consensual, colhe-se depoimento, organizam-se documentos,
minuta-se portaria de procedimento administrativo, de petição inicial e encaminha-se
tudo para o(a) agente ministerial, que corrige, assina e repassa a um(a) estagiário(a)

34
“Trata-se de autonomia de convicção, na medida em que os membros do Ministério Público não
se submetem a nenhum poder hierárquico no exercício de seu mister, podendo agir, no procsso, da maneira que melhor entenderem. A hierarquia existente restringe-se às questões de caráter administrativo
[…]”. In: LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 1003.
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para protocolo junto ao Poder Judiciário. Após o protocolo, serão meses, senão anos,
atuando como autor da ação, com a prática de inúmeros atos processuais, tudo a exigir
horas de trabalho35 de toda a equipe da Promotoria.
Ora, tal procedimento envolveu uma escolha (“trade-off”) de aplicação de recursos
escassos: se, ao invés de ingressar com a ação, o Ministério Público tivesse orientado a
mãe acerca de seus direitos e a encaminhado para a advocacia dativa, teria sobrado naquele dia (e em todos os posteriores com prazo judicial) mais tempo para desenvolver
outras tarefas, como a instauração de um inquérito civil; a análise atenta de inquérito
policial; reunião; vistoria externa, capacitação etc..
Multiplicando essa situação por 10, 20, 100 ou mais (vide a 2ª Promotoria de Goioerê36), tem-se como resultado prático que a atuação do Ministério Público restará comprometida com um único objetivo: suprir a ausência de Defensoria Pública ou substituir
a advocacia dativa na Comarca.
Transferindo esse raciocínio para as ações individuais de medicamentos ou falta
de vagas em creches, evidente que a massificação de demandas individuais não trará
bons resultados para a sociedade: uma Promotoria de Justiça simplesmente não tem
estrutura para prestar consultoria e assessoria jurídica de maneira individualizada e
pormenorizada a centenas de pessoas. O mesmo raciocínio pode ser aplicado à capacidade de absorção de tais demandas pelo Poder Judiciário, em especial no que diz
respeito à designação de audiências de instrução e julgamento.
Importante destacar, mais uma vez, que não se está aqui a defender que o Ministério Público deva negar atendimento a quem quer que seja, obrigação legal disposta no
art. 32, II, da Lei 8.625/93. E tampouco a propor que o Ministério Público deva manter-se
inerte quanto à tutela dos interesses de necessitados, ainda mais quando o tema é passível de solução pelos meios alternativos de solução de conflitos.
A questão está em agir de forma racionalizada, resolutiva e estratégica, elegendo
prioridades.
À guisa de exemplo, muito embora outras entidades possuam legitimidade para
propor ações de improbidade administrativa (art. 17, Lei 8.429/92), fato notório que a
maioria destas é proposta pelo Ministério Público.
Em suma, há atribuições que são exclusivas e prioritárias ao Ministério Público, e
por isso merecem ser as escolhidas na aplicação de seus recursos.
No âmbito do MPPR, o Planejamento Estratégico 2019-2029 definiu as prioridades
institucionais a partir da fixação de inúmeros objetivos, diretrizes e ações37. Da análise
de seu conteúdo, extraem-se, como exemplos, “atuação proativa e resolutiva do Ministério Público como custos iuris na área de família” (e não como substituto processual
em ações de alimentos;) “fomento às ações preventivas na Atenção Básica do SUS” (e
não substituição processual em ações de medicamentos); “coletivização de demandas”,
o estabelecimento de parcerias e a intensificação da cooperação interinstitucional.

35
“Time is an executive’s scarcest and most precious resource. And organizations - whether government agencies, businesses, or nonprofits - are inherently time wasters.” In: DRUCKER, Peter F.. The
Effective Executive. Harper Business. Kindle Edition, p. XXI.
36

Ver n. 1.

37
MPPR. Planejamento Estratégico do MPPR. Disponível em: http://site.mppr.mp.br/planejamentoestrategico. Acesso em 18 nov 2020.

72

Transformação e reflexão da realidade sob a ótica do MP

Ou seja, não é objetivo estratégico do MPPR a substituição processual generalizada de necessitados, mas, sim, a tutela coletiva de tais direitos, que pode ser operacionalizada pela implementação de projetos de alcance coletivo nas Comarcas, a exemplo, da
realização de audiências públicas38, expedição de Recomendação Administrativa para
a regularização do fornecimento de medicamentos e celebração de Termos de Ajustamento de Conduta (TAC), e, num último caso, até mesmo a adoção de medidas judiciais.
Noutra senda, há diretrizes e ações previstas no Planejamento Estratégico 20192029 que exigirão atuação direta, eis que atribuição exclusiva do MPPR, como por
exemplo o “enfrentamento dos crimes contra a ordem tributária” mediante “promoção
da persecução penal e da recuperação dos ativos”; e o “aperfeiçoamento da atuação
ministerial em prol da maior eficiência das políticas estaduais de segurança pública”
mediante “atuação em prol da atividade persecutória qualificada e planejada”. No exemplo que ilustra esta tese (2ª Promotoria de Justiça de Goioerê/PR) tem-se que, apesar
de vultuosa produtividade ante peticionamento de centenas de demandas individuais
cíveis, escassas foram as investigações criminais de alta complexidade ao longo dos
últimos anos, situação que aos poucos está sendo superada.
Assim, aplicando os conceitos gerenciais de eficiência e eficácia, tem-se que
uma Promotoria de Justiça pode possuir grande quantitativo de petições iniciais e manifestações cíveis, o que refletirá positivamente em seus indicadores de produtividade
(eficiência). Todavia, a partir de uma análise qualitativa, provavelmente será identificado que esta escolha (“trade-off”) conduziu a uma carência de atuação em outras áreas
prioritárias.
CONCLUSÃO
É atribuição do Ministério Público atender a qualquer pessoa que o procure, tomando as providências cabíveis (art. 32, II, e art. 43, XIII, Lei 8.625/93), o que significa,
a depender do caso, informar, orientar, atuar administrativamente, atuar judicialmente
ou ainda encaminhar às autoridades ou órgãos competentes (art. 43, VIII, Lei 8.625/93).
Assim, “atender” ou “tomar as providências cabíveis” não significa, necessariamente, “ingressar com ação judicial na qualidade de substituto processual”, mas sim,
proceder aos devidos encaminhamentos, analisando-se, a partir do caso concreto, a
conveniência e a oportunidade da atuação ministerial no âmbito coletivo, a exemplo
da realização de audiências, públicas, expedição de recomendações administrativas,
celebração de termos de ajustamento de conduta, mediação e conciliação ou, quando
o mais adequado, distribuição de ações judiciais coletivas, como forma de regularizar a
prestação do serviço público.
Inobstante, onde não houver órgãos próprios, como por exemplo Defensoria Pública ou advocacia dativa, é atribuição do Ministério Público prestar assistência judiciária gratuita aos necessitados.
Portanto, a atuação do Ministério Público como substituto processual de necessi38
Cite-se, como exemplo, o programa SUSCOM+, que busca “identificar, com base na participação
ativa da população, as principais questões relativas a ações e serviços públicos na área da saúde pública
existentes no município, bem como articular com os setores governamentais e não-governamentais a
elaboração de estratégias e práticas para implementá-las adotando-se a lógica de ouvir para fazer […]”.
Ver mais em: https://saude.mppr.mp.br/pagina-1053.html. Acesso em 24 mai 2021.
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tados em ações individuais cíveis é subsidiária à da Defensoria Pública, à da advocacia
dativa ou à dos juizados especiais, sendo que tal regra comporta exceções, como por
exemplo urgência, risco de perecimento de direito, resolução do conflito por meios autocompositivos ou ainda circunstâncias locais.
Outrossim, conforme princípio da conformidade funcional, a “captura” de atribuições da Defensoria Pública pelo Ministério Público prejudica a concretização da Constituição e mascara carência estatal.
A partir dos conceitos econômicos de escassez e “trade-offs”, tem-se que a substituição processual de necessitados pelo Ministério Público prejudica o seu desempenho em outras áreas de atuação, incluindo atribuições exclusivas e prioritárias.
Mais, utilizando-se dos conceitos gerenciais de eficência e eficácia (arts. 37 e 70,
CF), tem-se que a substituição processual (art. 18, CPC) de necessitados de maneira generalizada poderá ser identificada como alta produtividade, mas não necessariamente
conduzirá ao alcance das prioridades institucionais.
À guisa de exemplo, no Planejamento Estratégico 2019-2029 do Ministério Público
do Estado do Paraná - MPPR, não consta a substituição processual de necessitados
como objetivo, diretriz ou ação, mas sim o aprimoramento da atuação no âmbito do
processo coletivo, persecução de crimes específicos, a cooperação interinstitucional,
entre outros.
A não propositura de ações individuais cíveis pelo Ministério Público não significa
omissão ou negativa de atendimento a necessitados, mas sim possibilidade de foco em
áreas de atuação exclusivas, prioritárias e de expertise, como por exemplo o combate à
criminalidade e o fomento ao aperfeiçoamento de políticas públicas.
Frise-se: combater a corrupção, o crime organizado ou induzir a efetivação de direitos sociais, atribuições por excelência do Ministério Público brasileiro, são formas
de efetivar os direitos dos necessitados tão importantes quanto a propositura de demandas individuais cíveis. Todavia, enquanto só o Ministério Público possui expertise
para as primeiras, Defensoria Púlica, advocacia dativa e juizados especiais são órgãos e
entidades aptos ao desempenho da última.
Em suma, o atendimento de necessitados pelo Ministério Público, com orientação
e encaminhamento à Defensoria Pública, advocacia dativa ou juizados especiais, e não
com propositura de demanda judicial na qualidade de substituto processual, consubstancia cumprimento de dever legal, conformidade com sua vocação constitucional, ausência de prejuízo à tutela de direitos e potencial ganho de eficácia em áreas de atuação exclusivas e prioritárias.
Nesse cenário de ausência ou insuficiência de defensores públicos na Comarca,
sugere-se que o Ministério Público articule com o Poder Judiciário, Subseção da OAB/
PR, assistência social municipal e faculdades de direito a estruturação – precária e provisória – do serviço público de acesso à justiça para necessitados39.

39
A 3ª edição do Manual de Orientação Funcional do MPPR, publicada em 2021, traz o seguinte: “44.2 Contato com órgãos responsáveis por funções essenciais à Justiça (Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União e do Estado e Subseção Regional da OAB/PR). Relativamente a questões para
as quais o MPPR não possua atribuições para atuar como substituto processual ou para efetuar a representação processual, o Agente Ministerial poderá encaminhar a questão a outros órgãos que exerçam
funções essenciais à Justiça, tais como o Ministério Público Federal, os Ministérios Públicos de outros
Estados, a Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública dos Estados e os serviços de assistência judiciária sem fins lucrativos ou organizados por instituições de ensino. Nos locais não atendidos pela De-
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DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DAS PESSOAS COM
COVID-19 PELO MINISTÉRIO PÚBLICO1
Eduardo Cambi2
A pandemia da Covid-19 trouxe uma série de novos desafios para as sociedades
contemporâneas. Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo novo coronavírus (Covid-19) constitui uma
Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional. Em 11 de março de 2020,
a OMS caracterizou a Covid-19 como uma pandemia, isto é, uma doença endêmica (por
atingir um grande número de pessoas) que se espalha por diversas regiões do mundo3. A presente tese se justifica em razão da necessidade da contenção da Covid-19, a
partir da atuação do Ministério Público - instituição responsável constitucionalmente
por promover os direitos fundamentais, em detrimento das omissões e deficiências nas
políticas sanitárias e de imunização do vírus no Brasil - e das diretrizes contidas na Resolução 04/20 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos.
No âmbito regional latino-americano, a CIDH editou a Resolução 01/2020, em 10
de abril de 2020, para tratar da pandemia da Covid-19 e do seu impacto para os direitos humanos em toda a América. O continente americano é a região mais desigual do
planeta, caracterizado por índices elevados de pobreza. A precariedade ao acesso aos
serviços básicos (como água e saneamento), as submoradias (com enorme contingente de pessoas vivendo em favelas) e as altas taxas de trabalho informal e de desemprego tornam o combate à Covid-19 ainda mais complexo. Tais fatores são agravados,
na América Latina, por heranças provenientes de regimes ditatoriais, como a violência
generalizada e o autoritarismo, que realçam a concentração de riquezas e a exploração
de grupos minoritários (como os idosos, as pessoas privadas de liberdade, mulheres,
povos indígenas, migrantes e refugiados, crianças e adolescentes, pessoas LGBTI, com
deficiência e afrodescendentes)4.
Do mesmo modo, a Corte IDH emitiu, em 09 de abril de 2020, a Declaração
1/20, sobre a Covid-19 e os Direitos Humanos, na qual exorta os Estados Membros da
Convenção Americana a enfrentar a pandemia por meio do diálogo e da cooperação
internacional e regional conjunta e solidária. Afirma, dentre outros pontos, que todas
as medidas que possam restringir o gozo e o exercício dos direitos humanos devem
ser limitadas no tempo, estarem em conformidade com critérios científicos, serem razoáveis, estritamente necessárias e proporcionais, bem como consistentes com os demais requisitos desenvolvidos na legislação interamericana de direitos humanos. Somado a isso, a Corte IDH ressalta que o uso da força para a implementação das medidas
1

Texto escrito com contribuições e apontamentos críticos da Drª Letícia de Andrade Porto.

2
Promotor de Justiça. Coordenador da Escola Superior do Ministério Público do Paraná. Presidente do Colégio de Diretores de Escolas do Ministério Público brasileiro (CDEMP). Presidente do Instituto Paranaense de Direito Processual. Professor Associado da Universidade Estadual do Norte do Paraná
(UENP). Mestre e Doutor pela Universidade Federal do Paraná. Pós-doutor pela Università degli Studi di
Pavia.
3
CAMBI, Eduardo; PORTO, Leticia de Andrade. COVID-19: proteção da vida e da economia sob a
ótica dos direitos humanos. Revista dos Tribunais. São Paulo, n.1019, set. 2020. p. 239-273.
4
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de contenção, por parte dos funcionários encarregados do cumprimento da lei, deve
estar em conformidade com os princípios da necessidade absoluta, proporcionalidade
e precaução, consagrados na jurisprudência da Corte Interamericana5.
A pandemia da Covid-19 gerou uma crise sanitária de dimensões globais, com
alcance à proteção de diversos direitos humanos, uma vez que as medidas de distanciamento social restringem direitos dos indivíduos a fim de conter a propagação do vírus.
Ao se pensar no continente americano, as desigualdades se acentuam ao expor a população carente a um patógeno que sobrecarrega os sistemas de saúde locais e, por isso,
exige a adoção de medidas de contenção, cujos efeitos econômicos atingem, de forma
mais nociva, a vida da população economicamente mais vulnerável6.
A crise sanitária provocada pela Covid-19 apenas colocou uma lente de aumento na situação de vulnerabilidade e desigualdade já existentes na América Latina. A
defasagem do sistema de saúde público é realidade presente na maioria dos países
do continente americano, seja por meio do sucateamento da infraestrutura seja pela
carência de insumos e profissionais habilitados a atuarem. Além disso, a crise econômica decorrente de medidas sanitárias insuficientes de mitigação da contaminação pelo
vírus Sars-COV-2 fizeram com que muitas pessoas se arriscassem diariamente ao contágio em razão da necessidade de exercer um trabalho remunerado.
A imposição de lockdown obrigou os trabalhadores formais ao regime de ‘’home
office’’. Porém, grande parte da população economicamente ativa depende da economia informal, o que os coloca em uma situação dramática entre “ganhar o pão diário ou
ficar em casa e passar fome”7. Esse contexto exigiu a adoção de medidas emergenciais
de auxílio financeiro às populações mais vulneráveis pelo Estado.
Tampouco se pode ignorar a situação dos trabalhadores com maior grau de exposição à contaminação, como os profissionais da saúde, pessoas que lidam com alimentos, trabalhadores que exercem funções de limpeza e cuidado, além dos rurais e
informais8.
Nesse cenário complexo, os números de contaminados pelo Covid-19 alcançaram patamares alarmantes. Até março de 2021, foram registrados quase 11 milhões
de casos no Brasil e mais de 260 mil mortes. Na perspectiva mundial, no mesmo período de tempo, foram contabilizados mais de 115 milhões de casos e 2,5 milhões óbitos.
Nesse contexto, foi editada a Resolução 04, em 27 de julho de 2020, pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, com o objetivo de resguardar os direitos daqueles
que foram contaminados pelo novo coronavírus.
Considerando a explosão do número de contaminados na América Latina, tornaram-se mais evidentes as falhas decorrentes da carência de tratamento médico
adequado às pessoas infectadas, com denúncias envolvendo as más condições de infraestrutura e higiene dos locais de acolhimento, falta de insumos e profissionais ca5

Idem. Ibidem.

6

Idem. Ibidem.
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CUCOLO, Eduardo. Entenda por que 37 milhões pediram seguro desemprego nos EUA e apenas
15 milhões no Brasil. 14 maio 2020. [www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/05/entenda-porque-37-milhoes-pediram-seguro-desemprego-nos-eua-e-apenas-15-milhao-no-brasil.shtml]. Acesso em: 05 mar.
2021.
8
COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Resolución 01/2020. Disponível em:
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf Acesso em: 4 mar. 2021.
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pacitados, além da exiguidade de informações sobre o correto tratamento médico a ser
seguido9.
Os documentos internacionais emitidos pelos órgãos do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, inegrado pelo pelo Brasil, funcionam como fontes normativas
e devem ser compatibilizados com a Constituição Federal e a legislação nacional, para
que se possa aplicar a norma mais favorável à pessoa (princípio pro persona), de modo
a harmonizar os sistemas jurídicos interno e internacional10, por meio do denominado
constitucionalismo multinível11.
A dignidade da pessoa humana é princípio norteador dos tratados em Direitos
Humanos, e no que concerne à resolução 04/2021 da CIDH - mesmo em sendo instrumento de soft law -, não poderia ser diferente. Da mesma forma, a eliminação de todas
as formas de discriminação também serviu como fundamento à edição da resolução da
CIDH, tendo em vista a indivisibilidade e a interdepdência dos Direitos Humanos. Dessa
forma, as medidas adotadas pelos Estados devem guardar consonância aos standards
interpretativos interamericanos e internacionais em razão do caráter universal, indivisível e transversais dos direitos humanos12.
A CIDH alerta para a garantia do acesso adequado ao sistema de saúde, pugnando que os Estados Partes encontrem soluções que evitem o colapso sanitário. Como
resposta adequada, sugeriu-se a habilitação de plataformas e canais eficientes de comunicação que identifiquem casos com sintomas leves ou moderados da doença, de
maneira a evitar que tais pessoas se dirijam aos centros médicos, buscando diminuir
a aglomeração nos hospitais e a demora na persecução do tratamento adequado. Igualmente, as medidas de prevenção são importantes, pois possuem forte impacto em
relação à redução da contaminação, o que contribuiu para a diminuição da pressão no
sistema público de saúde diante da sua impossibilidade de tratar todos os casos da
doença.
Em se tratando das pessoas contaminadas pelo Sars-COV-2, é necessário que
os Estados disponham de uma quantidade adequada de Unidades de Tratamento Intensivo, com insumos e fornecimento de oxigênio, cuidados paliativos, disposição de
ambulâncias, espaços adequados para a hospitalização além de uma quantidade satisfatória de profissionais da saúde capacitados.
Com o surgimento de vacinas contra o Covid-19, iniciou-se uma corrida para a
compra dos imunizantes ao redor do mundo. A resolução 4/2020 também se preocupou
em dispor sobre o acesso às tecnologias científicas que auxiliem no combate à pandemia, sobretudo o progresso científico em relação aos medicamentos e vacinas, de
maneira participativa, transparente e igualitária.

9

Idem. Ibidem.

10
MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. O controle jurisdicional da convencionalidade das leis. 3ª ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 36.
11
FACHIN, Melina Girardi. Constitucionalismo multinível: diálogos e(m) direitos humanos. Revista
Ibérica do Direito, ano I, vol. I, n. I, jan.-abr. 2020; CAMBI, Eduardo. Constitucionalismo Multinível. Pluralismo jurídico, Estado Democrático de Direito e Direitos Humanos no contexto latino-americano. Trabalho
apresentado como requisito parcial para a progressão ao cargo de professor associado da Universidade
Estadual do Norte do Paraná (UENP). Jacarezinho: UENP, 2021.
12
CAMBI, Eduardo; PORTO, Leticia de Andrade. COVID-19: proteção da vida e da economia sob a
ótica dos direitos humanos. Op. cit.
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No Brasil, as vacinas distribuídas na população ainda estão em número aquém
do pretendido, sendo a vacinação realizada de forma escalonada em obediência à ordem decrescente de idade, com prioridade às pessoas mais idosas. Em um primeiro
momento, o imunizante foi recebido pela população mais vulnerável à doença - como a
população idosa residente em instituições de longa permanência e comunidades indígenas, e aqueles que operam na linha de frente de sua contenção - como os profissionais da saúde. Diante da escassez das vacinas, incumbe ao Ministério Público a fiscalização sobre os planos gerados pelos gestores federal, estadual e municipais quanto à
definição dos grupos prioritários para a aplicação das vacinas.
Vale destacar que o Supremo Tribunal Federal, em diversos precedentes (ADI´s
6.586 e 6.587 e ARE 1.267.879), determinou que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios podem estabelecer a compulsoriedade da vacinação contra a
Covid-19 (isto é, que o poder público tem o dever de fornecer a vacina e os indivíduos
têm de se vacinar), desde que o imunizante esteja devidamente registrado por órgão
de vigilância sanitária, esteja incluído no Plano Nacional de Imunização (PNI), tenha
sua obrigatoriedade incluída em lei ou tenha sua aplicação determinada pela autoridade competente. A compulsoriedade da imunização é um bem público coletivo; todavia, isso não significa imunização à força. Os entes federativos podem impor aos
cidadãos que recusarem a imunização medidas restritivas indiretas previstas em lei
(v.g., multa, impedimento de frequentar determinados lugares ou fazer matrícula em
escolas)13.
No Paraná, foi instituída a Rede de Controle, que compila diferentes órgãos públicos com o intuito de cobrar transparência na execução dos planos de vacinação, de
acordo com as normas legais e as decisões adotadas pelo Sistema Único de Saúde. A
Rede de Controle da Gestão Pública no estado conta com a participação do Ministério
Público do Paraná, Tribunal de Contas do Estado e da União e as Controladorias-Gerais
do Estado e da União14.
Infelizmente, a mídia tem veiculado notícias sobre pessoas que ‘’furam a fila’’ da
imunização. As denúncias dizem respeito à vacinação de pessoas que não se encontravam no grupo prioritário, como os funcionários de setores administrativos de hospi13
A tese de repercussão geral fixada, pelo STF, no ARE 1267879 foi a seguinte: “É constitucional a
obrigatoriedade de imunização por meio de vacina que, registrada em órgão de vigilância sanitária, tenha
sido incluída no plano nacional de imunizações; ou tenha sua aplicação obrigatória decretada em lei; ou
seja objeto de determinação da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios com base em
consenso médico-científico. Em tais casos, não se caracteriza violação à liberdade de consciência e de
convicção filosófica dos pais ou responsáveis, nem tampouco ao poder familiar”. Nas ADIs, foi fixada a
seguinte tese: “i) A vacinação compulsória não significa vacinação forçada, facultada a recusa do usuário, podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreendem, dentre
outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou à frequência de determinados lugares, desde que
previstas em lei, ou dela decorrentes, e tenham como base evidências científicas e análises estratégicas
pertinentes, venham acompanhadas de ampla informação sobre a eficácia, segurança e contraindicações dos imunizantes, respeitem a dignidade humana e os direitos fundamentais das pessoas; atendam
aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade; e sejam as vacinas distribuídas universal e gratuitamente. ii) Tais medidas, com as limitações expostas, podem ser implementadas tanto pela União como
pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, respeitadas as respectivas esferas de competência”. Cf. http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=462122&ori=1. Acesso em
22 de abril de 2021.
14
PARANÁ. Ministério Público do Estado do Paraná. MPPR atua para que critérios dos planos de
vacinação sejam cumpridos. 25 jan. 2021. Disponível em: https://mppr.mp.br/2021/01/23346,10/MPPR-atua-para-que-criterios-dos-planos-de-vacinacao-sejam-cumpridos.html Acesso em: 5 mar. 2021.
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tais15 - profissionais que não trabalham na linha de frente de combate à Covid-19, além
de empresários, políticos, funcionários públicos e familiares16. A burla à lei e a tentativa
de driblar o plano de vacinação estabelecido tem sido objeto de constantes apurações
pelo Ministério Público.
Em fevereiro de 2021, a Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei n. 25/21,
que tipifica a conduta de quem infringir a ordem da vacinação contra o Covid-19, com
uma pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. O projeto ainda prevê outras condutas,
como o peculato de vacinas, bens ou insumos medicinais ou terapêuticos e o crime de
corrupção em plano de imunização17.
Em 6 de abril de 2021, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos aprovou
a Resolução 01/2021, sobre as vacinas contra a Covid-19 no âmbito das obrigações interamericanas de Direitos Humanos, onde exorta a distribuição justa e equitativa das
vacinas, bem como a adoção de um preço razoável para os países de renda média e
baixa.
A população mais vulnerável merece maior atenção no contexto pandêmico.
Indígenas, crianças e adolescentes e idosos infectados devem ter assegurado seu direito ao consentimento livre e prévio no que diz respeito às medidas de tratamento.
A única exceção recai sobre as pessoas em iminente risco de vida quando estiverem
impossibilitadas de exercer o consentimento informado sobre sua saúde18. Da mesma
forma, a todos deve ser assegurado o tratamento acessível e amplo, sem discriminação
ou estigma social guardado em razão da infecção ou contato pelo virus, levando-se em
conta os recortes de interseccionalidade, como a igualdade de gênero, os grupos que
já guardam situação de vulnerabilidade e exclusão histórica na conjuntura latinoamericana, como pessoas em situação de pobreza, população de rua, idosos, pessoas encarceradas, povos indígenas, afrodescendentes, comunidades tradicionais, pessoas com
deficiência, migrantes, refugiados, pessoas LGBTI, crianças e adolescentes, mulheres
- principalmente as gestantes ou que sejam vítimas de violência de gênero19.
Vale destacar que a pandemia atingiu diretamente os moradores das periferias
pobres das cidades e das favelas20. A ONU Habitat estima que 1,6 mil milhões de pessoas
não têm habitação adequada e 25% da população mundial vive em bairros informais sem
infraestruturas nem saneamento básico, sem serviços públicos essenciais, com escassez de água e de eletricidade, e sem acesso à internet de qualidade. Como essas pessoas vivem em espaços exíguos, com aglomeração de famílias numerosas, não é possível o cumprimento das medidas de prevenção e distanciamento social recomendadas
15
REDE PARANAENSE DE COMUNICAÇÃO. MP-PR investiga 31 pessoas suspeitas de ‘furar-fila’ da
vacinação contra a Covid-19, em São Miguel do Iguaçu. 02 fev. 2021. Disponível em: https://g1.globo.com/
pr/oeste-sudoeste/noticia/2021/02/02/mp-pr-investiga-31-pessoas-suspeitas-de-furar-fila-da-vacinacao-contra-a-covid-19-em-sao-miguel-do-iguacu.ghtml Acesso em: 5 mar. 2021.
16
BRASIL. Senado Federal. Furar fila da vacinação pode ser tipificado como crime. 05 fev.
2021. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/02/05/furar-fila-da-vacinacao-pode-ser-tipificado-como-crime Acesso em: 5 mar. 2021.
17
NASCIMENTO, Luciano. Agência Brasil. Câmara aprova projeto que torna crime furar a fila da
vacinação. 11 fev. 2021. Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2021-02/camara-aprova-projeto-que-torna-crime-furar-fila-de-vacinacao Acesso em: 5 mar. 2021.

82

18

COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Resolución 4/2020. Op. Cit.

19

Idem. Ibidem.

20

SANTOS, Boaventura de Souza. A cruel pedagogia do vírus. Coimbra: Almedina, 2020. p. 18.
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pela Organização Mundial de Saúde. Por isso, o parágrafo 43 da Resolução 04/2020 da
Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ao traçar Diretrizes sobre os Direitos
Humanos das pessoas com Covid-19, afirma a necessidade de os países integrantes da
Organização dos Estados Americanos promoverem o acesso à água, alimentos e produtos de higiene às pessoas em situação de pobreza extrema com Covid-1921. Além disso,
ressalta a importância dos Estados buscarem fornecer espaços temporários dignos
para o isolamento e o cuidado das pessoas com Covid-19, particularmente aquelas em
situação de pobreza, que vivem nas ruas ou em assentamentos informais ou precários.
Também devem salvaguardar a suspensão de despejos, pagamentos de renda ou hipoteca para que as pessoas com Covid-19 possam cumprir as medidas sanitárias.
Além disso, o acesso amplo à informação deve ser adequado e facilitado aos diferentes grupos populacionais, principalmente em relação às medidas de prevenção e de
atenção à saúde22. A Resolução 04/2020 da CIDH também se preocupou com a proteção
do direito à confidencialidade, privacidade e uso de dados pessoais das pessoas com
Covid-19, alertando os Estados, quando contratem servidos privados de inteligência artificial, para assegurarem que a tecnologia contratada, incluindo o uso de algorítimos,
observe o princípio da não discriminação e seja auditada, por organismos externos e
independentes, para que não tenha impactos negativos aos direitos humanos23.
Também é importante destacar que a referida Resolução assegura aos familiares das vítimas de Covid-19 procedimentos que permitam a sua identificação24, que
os Estados não enterrem os mortos em valas comuns nem, tampouco, realizem a cremação de pessoas não identificadas.
Em relação ao acesso à justiça, o parágrafo 47 da Resolução 04/2020 recomenda o mais rápido processamento das denúncias de violação aos direitos humanos da
pessoas com Covid-1925.
Portanto, a Resolução 04/21 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos
traça importantes diretrizes a serem implementadas pelos Estados-parte da Convenção Americana para a efetivação da dignidade da pessoa humana, do direito à
saúde, do tratamento digno à saúde e do direito à vida, agravados durante a pandemia
da Covid-19. Apesar de ser um instrumento de soft law, tal Resolução não deve ser ignorada ou mitigada pelos Estados americanos, sob pena de incidir em responsabilidade

21
COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Resolución 04/2020. Derechos Humanos
de las personas con Covid-19. Cit.
22

Idem. Ibidem.

23

Idem. Ibidem.

24
Nesse sentido, a Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais do Conselho Nacional do
Ministério Público (CNMP) emitiu a Nota Técnica nº 02/2020, para sugerir que as unidades do Ministério
Público brasileiro divulguem e ampliem o uso do Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos (SINALID), desenvolvido pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, que contém informações
organizadas sobre pessoas desaparecidas e opera de forma integrada com outros órgãos públicos e
privados no cruzamento de dados para a geração de um banco único. Tal ferramenta pode ser usada para
localizar parentes de pessoas internadas ou mesmo identificá-las quando venham a óbito.
25
“Los procesos relacionados con denuncias de afectaciones a los derechos de las personas con
COVID-19 así como la ejecución de las sanciones deben ser decididos en un plazo razonable. Cuando lo
que se encuentra en juego en el proceso judicial es de crucial importancia para salvaguardar los derechos
de la persona afectada, los Estados deben actuar con celeridad y diligencia excepcional, aun cuando este
tipo de casos pueda significar cierto nivel de complejidad” (COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS
HUMANOS. Resolución 4/2020. Op. Cit).
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internacional.
Por exemplo, considerando que a pandemia representa um alto risco de morte,
com impactos diretos na sobrevivência das etnias indígenas,26 e que os índios possuem
vulnerabilidade imunológica a infecções respiratórias, a elevada presença de terceiros
que realizam atividades ilegais nos seus territórios gera um impacto maior na saúde
dos povos indígenas. Devido à precária atuação do Poder Executivo na proteção desses direitos humanos, membros dos Povos Indígenas Guajajara e Awá da Terra indígena
Araribóia, situadas no Maranhão, solicitaram a intervenção da Comissão Interamericana
de Direitos, alegando estarem em situação de risco em razão da pandemia da Covid-19,
ocasionado por falhas nos cuidados com a saúde e a presença de terceiros não autorizados em seu território. Apurou-se que, até agosto de 2020, 50% da população Guajajara havia sido contaminada pelo vírus - 1.394 casos positivos foram diagnosticados na
tribo indígena Araribóia - e entre 25 a 69 índios já haviam morrido. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no início de janeiro de 2021, concedeu medida cautelar
para que o Brasil adotasse “as medidas necessárias para proteger os direitos à saúde,
vida e integridade pessoal dos membros dos Povos Indígenas Guajajara e Awá da Terra
Indígena Araribóia, implementando, a partir de uma perspectiva culturalmente adequada, medidas de prevenção quanto à disseminação de Covid-19, assim como lhes proporcionando uma atenção médica adequada em condições de disponibilidade, acessibilidade e qualidade, conforme os parâmetros internacionais aplicáveis”27.
Nesse sentido, ainda, o Supremo Tribunal Federal, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 709, ainda em julgamento, analisa o impacto do
contágio pela Covid-19 para a população indígena. O relator, Min. Luís Roberto Barroso,
determinou que fossem adotadas medidas de contenção do vírus nas comunidades indígenas, uma vez que a ausência de barreiras sanitárias representam risco à saúde e à
vida dos indígenas28. Tal situação já havia sido objeto de medida cautelar pela Comissão
Interamericana de Direitos Humanos, com o propósito de instigar o Governo brasileiro
a atuar na proteção dos povos indígenas Yanomami e Ye’kwana29. A ADPF nº 709 é um
bom exemplo de diálogo entre Cortes ao referenciar casos emblemáticos julgados pela
Corte Interamericana de Direitos Humanos, respeitando o standard interpretativo em
relação à necessidade de zelar pelo multiculturalismo30, assegurando aos povos indíge-

26
COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Resolución 01/2020. Pandemia y Derechos Humanos en las Américas. Op. Cit.
27
COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. A CIDH adota medidas cautelares em
favor de membros dos povos indígenas Guajajara e Awá da Terra Indígena Araribóia no Brasil. 13 jan. 2021.
http://www.oas.org/pt/CIDH/jsForm/?File=/pt/cidh/prensa/notas/2021/009.asp. Acesso em 2 de fev.
2021.
28
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Referendo na Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 709 distrito federal. Rel. Min. Luís Roberto Barroso. j. 05 ago. 2020. Plenário.
Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=754033962 Acesso em: 08 mar. 2021.
29
COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. RESOLUÇÃO 35/2020. Medida Cautelar
No. 563-20. Membros dos Povos Indígenas Yanomami e Ye’kwana em relação ao Brasil, 17 de julho de
2020. Disponível em: https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2020/35-20MC563-20-BR-PT.pdf.
30
Verificar, entre outros, os seguintes julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos.:
Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Sentencia 17/06/2005; Caso Comunidad Indígena
Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Sentencia de 29/03/2006; Caso del Pueblo Saramaka. Vs. Surinam. Sentencia de 28/11/2007; Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala. Sentencia de 26/11/ 2008.
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nas o direito à consulta prévia, livre e informada sobre decisões que impactem diretamente em suas vidas31.
A pandemia da Covid-19 tornou ainda mais importante a defesa dos direitos humanos e do Estado Democrático de Direito pelo Ministério Público32. Sua atuação processual deve ser estratégica para inibir ou reparar os direitos violados. A instituição
precisa dar preferência, quando possível, pela resolução extrajudicial dos conflitos e,
para otimizar esforços e ser mais resolutiva, primando pelos acordos estruturais de
alcance coletivo. Apenas quando não for possível a celebração de acordos ou havendo
o descumprimento injustificado de recomendações administrativas ou de termos de
ajustamento de conduta, o Ministério Público deve levar o caso ao Poder Judiciário (jurisdição interna).
No âmbito do Ministério Público do Paraná, foram expedidas recomendações
para que os Promotores de Justiça adotassem as medidas legais cabíveis em suas comarcas de lotação, de modo a promover os deveres que velem pela saúde e vida da
população, diante dos desafios trazidos pela Covid-1933. A crise sanitária também revelou uma pandemia humana, o que, nas palavras da Ministra Cármen Lúcia, só pode ser
superado pela atuação eficiente do Ministério Público. Isso porque, o Ministério Público
atua diretamente na área da saúde, direitos humanos e no combate à corrupção, que
afeta o bom uso do recurso público destinado a leitos hospitalares e escolas - esbarrando nas principais mazelas brasileiras34.
A Recomendação nº 72, de 23 de abril de 2020, do Conselho Nacional do Ministério
Público teve como escopo a a adoção de medidas para o incremento de insumos de
saúde, mediante parcerias e a aproximação com os gestores municipais, estaduais e
federal, assim como instituições de ensino e pesquisa e forças da sociedade, buscando
alternativas científicas, econômicas e legalmente aptas a superar as dificuldades que,
eventualmente, envolvam a efetivação das políticas públicas na área da saúde35.

31
‘’No mesmo sentido, a Corte Interamericana de Direitos Humanos também possui decisões importantes acerca da necessidade de respeitar as cosmovisões desses povos, de assegurar-lhes o acesso
à justiça, garantir o direito à consulta prévia, livre e informada e de levar em consideração a relação diferenciada que possuem com a terra19. Em diversos julgados, a Corte destacou que é indispensável que
os Estados outorguem uma proteção efetiva que leve em conta as particularidades próprias dos povos
indígenas, bem como suas características econômicas e sociais, assim como sua situação de especial
vulnerabilidade, seu direito consuetudinário, seus valores, usos e costumes’’. BRASIL. STF. ADPF 709. Op.
Cit. p. 19.
32
Conforme a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o “Ministério Público Federal e os
Ministérios Públicos Estaduais devem, em toda a sua atuação, priorizar casos em que haja suspeita de violação dos direitos humanos. No Brasil, o Ministério Público ocupa uma posição estratégica e fundamental na fiscalização da observância dos princípios e normas de direitos humanos, a fim de que se enfrente
o quadro de ainda numerosas e graves violações”. COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS.
Situação dos direitos humanos no Brasil. Cit. p. 156.
33
PARANÁ. Ministério Público do Estado do Paraná. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Recomendação Conjunta nº 002/2020. 07 jul 2020. Disponível em: https://comunicacao.mppr.mp.br/2020/07/22739/PGJ-e-Corregedoria-emitem-recomendacao-sobre-decreto-estadual.html Acesso em: 10 mar. 2021.
34
MINAS GERAIS. Ministério Público do Estado de Minas Gerais. “Para superar a pandemia sanitária e também a pandemia humana é fundamental a atuação do Ministério Público”, afirma a ministra
do STF Cármen Lúcia no encerramento da Semana do MP. 11 set. 2020. Disponível em: https://www.
mpmg.mp.br/comunicacao/noticias/-para-superar-a-pandemia-sanitaria-e-tambem-a-pandemia-humana-e-fundamental-a-atuacao-do-ministerio-publico-afirma-a-ministra-do-stf-carmen-lucia-no-encerramento-da-semana-do-mp.htm Acesso em: 10 mar. 2021.
35

‘’Art. 2º Recomendar aos membros do Ministério Público, durante o período excepcional de
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Quanto à vacinação, é necessária a observação da ordem de prioridade estabelecida nos planos de imunização da União36, dos Estados e Municípios brasileiros. A Secretaria da Saúde do Estado do Paraná (SESA/PR), por exemplo, estruturou o programa
de vacinação de acordo com o Plano Nacional, com salvaguarda às particularidades regionais. De forma a garantir a vacinação a toda a população, é imperiosa a existência de
uma estratificação de risco37 para definição de grupos prioritários, como, por exemplo,
o maior perigo à exposição à contaminação, de desenvolvimento de formas mais graves
da doença, maior perigo de transmissibilidade, e dificuldade de acesso aos serviços de
saúde38. Porém, as doses de imunizante recebidas por cada ente federativo ainda se
encontram aquém do ideal, revelando verdadeiro risco quanto à possível paralisação
da vacinação por falta de insumos. Em razão da escassez, cabe ao ente municipal o
destino dos imunizantes da maneira mais equitativa para a proteção do direito à vida e
à saúde pública, observando os percentuais de ordem de distribuição da vacina pelos
Planos Nacionais e Estaduais. Nesse contexto, compete ao Ministério Público o exame
do desrespeito à ordem de precedência de imunização, levando em conta a situação
fática em consonância com os atos do gestor municipal.
Quando não for possível tutelar o direito extrajudicialmente, não deve o Ministério
Público apenas transferir ao Poder Judiciário a efetivação dos direitos humanos violados. Afinal, mesmo após investigada e apurada uma lesão a tais direitos pelo órgão ministerial, o processamento indevido ou fora do prazo razoável pode impedir que vítimas
ou grupos vulneráveis sejam protegidos.
O Ministério Público, nos termos do art. 46.2. da Convenção Americana de Direitos Humanos, inclusive em litisconsórcio com as pessoas que tenham seus direitos violados e movimentos sociais, deve acionar o Brasil na Comissão Interamericana
de Direitos Humanos para provocar o controle de convencionalidade39, quando não for
pandemia de COVID-19, a aproximação com os gestores municipais, estaduais e federal, com a iniciativa privada, com as instituições de ensino e pesquisa, e outras forças da sociedade, com a finalidade
de identificarem alternativas científica, econômica e legalmente aptas à superação das dificuldades
para a efetivação das políticas públicas na área da saúde. Parágrafo único. As alternativas para a efetivação de políticas públicas na área da saúde poderão centralizar-se em questões como a fabricação
e distribuição de insumos, produtos e equipamentos que atendam as normas sanitárias e os protocolos cabíveis, especialmente os de custo reduzido’’. BRASIL. Conselho Nacional do Ministério Público.
Recomendação nº 72, de 23 de Abril de 2020. Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/
CES/Recomendação_n.72.pdf Acesso em: 10 mar. 2021.
36
BRASIL. Ministério da Saúde. Plano Nacional de operacionalização da vacinação contra Covid-19.
Brasília, 16 dez. 2020. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2020/dezembro/16/
plano_vacinacao_versao_eletronica-1.pdf Acesso em: 12 mar. 2021.
37
PARANÁ. Governo do Estado. Plano Estadual de vacinação contra Covid-19. Disponível em: https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-01/plano_estadual_
de_vacinacao_contra_a_covid_19_sesa_pr_26012021_anexo_ii_atualizado.pdf Acesso em: 12 mar. 2021.
38
PARANÁ. Ministério Público do Estado do Paraná. Ofício Circular nº 2/2021 - CAOPSAU. Centro
de Apoio Operacional das Promotorias de Proteção à Saúde Pública. 26 jan. 2021. Disponível em: https://
saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficios_circulares_2021/Oficio_Circ_2_planos_de_vacinacao.
pdf Acesso em: 12 mar. 2021.
39
Sobre o controle de convencionalidade pelo Ministério Público, consultar, dentre outros: ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
de 20 de marzo de 2013 - Caso Gelman Vs. Uruguay: Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. San
José, p. 18-19, 2013 Disponível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/gelman_20_03_13.pdf.
Acesso em 7 jan. 2019; HEEMANN, Thimotie Aragon. O exercício do controle de convencionalidade pelo
membro do Ministério Público. Revista jurídica do Ministério Público do Estado do Paraná, Curitiba, v. 4,
n. 7, dez./2017; CAMBI, Eduardo; PORTO, Letícia de Andrade. Ministério Público resolutivo e proteção dos
direitos humanos. Belo Horizonte: D´Plácido, 2019. p. 75-78; MAZZUOLI, Valério; FARIA, Marcelle Costa
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observado o devido processo legal, quando não se permitirem às vítimas o acesso à
justiça e a todos os meios e recursos a ela inerentes, ou, ainda, houver demora injustificada na prestação da jurisdição interna.
No limite, o Ministério Público deve acionar o sistema interamericano de direitos
humanos quando a solução final conferida pelo Poder Judiciário brasileiro foi insuficiente ou contrária às diretrizes da Comissão ou aos precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Com efeito, a responsabilidade do Ministério Público com
a promoção dos direitos humanos não termina com o trânsito em julgado da decisão
proferida pela jurisdição brasileira, quando há manifesto descompasso entre a atuação
do Poder Judiciário e os compromissos assumidos pelo Brasil na efetivação do Direito
Internacional dos Direitos Humanos.
O art. 44 da Convenção Americana de Direitos Humanos, ao tratar do direito
de petição, preceitua: “Qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou entidade não-governamental legalmente reconhecida em um ou mais Estados membros da Organização, pode apresentar à Comissão petições que contenham denúncias ou queixas de
violação desta Convenção por um Estado Parte”. Embora a referida regra não dispõe
expressamente sobre a legitimidade do Ministério Público, não há impedimento para
isso acontecer, porque o Ministério Público não é uma instituição governamental, mas
de Estado, vocacionada constitucionalmente, e com independência funcional, para a
defesa dos direitos humanos. Aliás, se qualquer pessoa pode exercer o direito de peticionar, seria contraditório admitir a legitimidade de um membro do Ministério Público
isoladamente como cidadão de acionar o Sistema Interamericano de Direitos Humanos
e não aceitar que uma instituição, com a relevância constitucional e a experiência do
Ministério Público, ficar afastada da proteção de direitos difusos, coletivos ou individuais indisponíveis. Tampouco seria coerente permitir – como tem acontecido na experiência do Sistema Interamericano de Direitos (v.g., no Caso Empregados da Fábrica
de Fogos de Santo Antônio de Jesus e seus Familiares vs. Brasil40) – que o Ministério
Público seja amicus curiae e rejeitar a possibilidade desta instituição republicana não
denunciar graves lesões aos direitos humanos, ainda mais quando canaliza os anseios
dos movimentos sociais.
Não se olvida que os protagonistas do sistema interamericano de Direitos Humanos são os membros da sociedade civil, por meio do acesso de organizações sociais
e da maior proximidade com as vítimas no âmbito regional41. Todos os casos submetidos à Comissão Interamericana, contra o Brasil, resultaram de um processo de coordenação, entre vítimas e Organizações não governamentais - ONG’s, que foi tão efetivo
a ponto de ‘’litigar em uma combinação de estratégias políticas e legais, e domestica-

e; OLIVEIRA, Kledson Dionysio. Controle de convencionalidade pelo Ministério Público. Rio de Janeiro:
Forense, 2021.
40
CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Empregados da Fábrica de Fogos de
Santo Antônio de Jesus e seus Familiares vs. Brasil. https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/
seriec_407_por.pdf. Acesso em 30 de março de 2021. Nota 63.
41
Em 2009, a reforma no Regulamento da Corte Interamericana possibilitou que as vítimas apresentassem petição inicial autônoma, o que outrora só era viável pela Comissão Interamericana. Além disso, as vítimas podem acompanhar e participar efetivamente das fases processuais. Cfr. FACHIN, Melina
Girardi (Org.). Guia de proteção dos direitos humanos: sistemas internacionais e sistema constitucional
constitucional. Curitiba: InterSaberes, 2019. p. 153.
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mente implementar qualquer ganho obtido na seara internacional’’42. Afinal, os tratados
em Direitos Humanos estabelecem padrões mínimos de proteção, ‘’os quais constituem
um piso de proteção’’, ao invés de um ‘’teto protetivo’’43.
Apesar da pouca atuação no âmbito internacional, o cenário apresenta modificações quanto à possibilidade de ingresso do Ministério Público em casos envolvendo
violações em direitos humanos e que demandem a atuação do Sistema Interamericano
de Direitos Humanos. Em 2018, o Conselho Nacional do Ministério Público firmou uma
parceria com a Organização dos Estados Americanos, com o intuito de estabelecer mecanismos de cooperação de forma a promover o uso e a aplicação do Sistema Interamericano, por meio dos padrões e resoluções, intercâmbio de pessoal e outras práticas
que permitam a contribuição na resolução dos problemas da Agenda Hemisférica de
Direitos Humanos44. O referido acordo envolve também: a possibilidade de promoção
do ensino sobre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos e seus padrões, por
meio do estudo de casos resolvidos pela CIDH e pela Corte Interamericana de Direitos Humanos; o fornecimento de treinamento especializado em Direito Internacional de
Direitos Humanos para acadêmicos, estudantes, servidores públicos e sociedade civil
em geral, inclusive por meio de educação à distância; o desenvolvimento e implementação de projetos conjuntos de pesquisa; o intercâmbio de material bibliográfico e o
acesso a bancos de dados e informações gerais de acordo com as normas internas que
regem cada uma das Partes; a troca de documentos específicos e informações sobre
programas de trabalho que sejam de interesse da Organização dos Estados Americanos
e o Ministério Público.
O Ministério Público deve proceder à aproximação com os movimentos sociais e
a sociedade civil, como forma de melhor compreender e defender as demandas sociais,
inclusive para proceder à provocação do Sistema Interamericano de Direitos Humanos
quando os direitos não são garantidos dentro dos standards interpretativos mínimos
que a Comissão Interamericana e a Corte IDH prevêem.
O Ministério Público brasileiro, ao abrir o diálogo com as vítimas e os movimentos sociais, fortalece a defesa dos direitos humanos, empodera a luta de grupos vulneráveis, potencializa a instituição como garantidora desses direitos e das pessoas hipossuficientes, vulneráveis e marginalizadas, bem como pode ser reconhecido como
um importante canal de comunicação com a sociedade e o sistema de justiça, inclusive
internacional, na promoção de justiça.
Portanto, ao Ministério Público, como instituição responsável pela proteção do regime democrático e de garantia da efetivação dos direitos humanos, cabe exercer a fiscalização das políticas públicas voltadas à contenção do Covid-1945. O acesso à justiça
deve ser garantido, de maneira a apurar irregularidades relativas ao diagnóstico, trata-

42
BOGDANDY, Armin Von; MAC-GREGOR, Eduardo Ferrer; ANTONIAZZI, Mariela Morales. PIOVESAN, Flávia. Transformative constitutionalism in Latin America: The emergence of a New Ius Commune.
Oxford, 2017. p. 63-64.
43

Idem, p. 63.

44
COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Acordo de Cooperação, de 5 de novembro de 2018. Disponível em: https://www.oas.org/es/cidh/mandato/docs/Convenios/2018/C22.pdf Acesso em: 8 mar. 2021.
45
Conforme se depreende da leitura da Recomendação conjunta presi-CN n.2, de 18 de junho de
2020, do Conselho Nacional do Ministério Público.
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mento e reabilitação médica recebida, assim como condições precárias de higiene ou
carência de profissionais na localidade. Os direitos daqueles infectados por Covid-19
não podem ser restringidos ou limitados em virtude da carência ou precariedade do
sistema de saúde. A investigação de eventuais violações de direitos das pessoas com
Covid-19 deve ser feita de forma diligente e célere, observado o prazo razoável para sua
realização, os precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos e as diretrizes
da Comissão Interamericana, especialmente a Resolução 04/202046.
CONCLUSÕES (TESES)
1.

2.

3.

4.

5.

A pandemia da Covid-19 é uma extraordinária oportunidade de afirmação do
Ministério Público como instituição voltada para a promoção constitucional
dos direitos humanos no Brasil;
O Ministério Público brasileiro, na defesa dos direitos humanos, deve realizar o
controle de convencionalidade, tendo como parâmetros o Direito Internacional dos Direitos Humanos, dando destaque para os precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos e as diretrizes da Comissão Interamericana
de Direitos Humanos;
A atuação do Ministério Público brasileiro não deve se limitar à jurisdição nacional, podendo - a partir da recepção dos movimentos sociais - demandar,
subsidiariamente, perante o Sistema Interamericano de Direitos Humanos,
nos termos do 46.2. da Convenção Americana de Direitos Humanos e sua exegese pela Comissão e pela Corte Interamericana;
O art. 44 da Convenção Americana de Direitos Humanos, apesar de não fazer
menção expressa ao Ministério Público, não proíbe que uma instuição não-governamental, com a missão constitucional de defesa dos direitos humanos-fundamentais, de peticionar perante o Sistema Interamericano de Direitos
Humanos, seja porque qualquer Promotor/Procurador de Justiça (ou Procurador da República/do Trabalho) como cidadão poderia exercer tal direito,
seja porque a Corte Interamericana tem admitido que a instituição atue como
amicus curiae, não havendo razoabilidade em ignorar que o Ministério Público
brasileiro – inclusive como forma de fortalecer os movimentos sociais – não
tivesse a legitimidade reconhecida para acionar a Comissão e/ou a Corte Interamericana para noticiar graves violações de direitos humanos;
Deve o Ministério Público brasileiro, no exercício do controle de convencionalidade, defender os direitos humanos das pessoas com Covid-19, tendo como
diretriz a Recomendação 04/2020 da Comissão Interamericana de Direitos
Humanos.
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GRUPOS DE ATUAÇÃO ESPECIAL NO MINISTÉRIO PÚBLICO À
LUZ DA(S) TEORIA(S) DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS
Emiliano Antunes Motta Waltrick1
JUSTIFICATIVA
Numa simples pesquisa nos sites institucionais dos diversos Ministérios Públicos
é possível constatar a existência de diversos Grupos de Atuação Especial nas mais variadas áreas de atuação. Desde o mais conhecido Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), existem o Grupo de Atuação Especial de Controle
Externo da Atividade Policial (GECEP); Grupo de Atuação Especial de Repressão à Formação de Cartel e à Lavagem de Dinheiro e Recuperação de Ativos (GEDEC); Grupo de
Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional (GSI); Grupo de Atuação Especial de Segurança Pública e Controle Externo da Atividade Policial (GAESP); Grupo de
Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal e aos Crimes contra a Ordem Tributária (GAESF); Grupo de Atuação Especial da Execução Penal (GAEP); Grupo de Atuação
Especial do Tribunal do Júri (NOJÚRI); Grupo Especial de Atuação Perante a Central de
Audiência de Custódia (GECEAC); Grupo de Atuação Especial de Defesa do Patrimônio
Público e da Moralidade Administrativa (GEPAM); Grupo de Atuação Especial de Defesa
do Patrimônio Público e Combate à Criminalidade (GAECRI); Grupo de Atuação Especial
de Defesa da Saúde (GAEDS); Grupo de Atuação Especial da Infância e Juventude e da
Defesa da Educação (GAEINF); Grupo de Atuação Especial de Educação (GEDUC); Grupo
de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente (GAEMA); Grupo Especial de Defesa
da Fauna (GEDEF); Grupo de Atuação Especial de Defesa dos Direitos dos Idosos e das
Pessoas com Deficiência (GEIDEF); Grupo de Atuação Especial Cível e de Defesa dos
Direitos Humanos, Cidadania, Consumidor e da Saúde (GAECIV); Grupo de Atuação Especial em Defesa da Mulher e População LGBT (GEDEM) e Grupo de Atuação Especial de
Proteção dos Direitos Humanos e Combate à Discriminação (GEDHDIS).2
Ainda que se perceba uma uniformidade na nomenclatura, isso não reflete a realidade da atuação desses Grupos de Atuação Especial, existindo em cada Ministério
Público os mais diversos modelos, formas de composição, estruturas de apoio e, mais
importante, não se observando necessariamente uma adequação funcional que os diferencie e caracterize como verdadeiros grupos especiais.
Fazendo um paralelo ao universo militar (gênese dos grupos formados para cumprimento de missões especiais) é possível adaptar para o Ministério Público a consolidada base teórica a respeito das Operações Especiais para buscar um entendimento do
que deve ser um Grupo de Atuação Especial, de como deve ser formado e como deve
atuar.
De início, cumpre destacar que a semântica é relevante, ou seja, a nomenclatura
Atuação Especial não deve ser utilizada sem que o grupo efetivamente atue de forma

1

Promotor de Justiça.

2
Conforme o referencial teórico adiante exposto excluiu-se aqueles grupos que são denominados
especializados, embora compartilhem a mesma sigla e áreas de atuação semelhantes.
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condizente ao que o termo especial significa.
Interessante notar que em uma das mais atuais formulações de uma Teoria das
Operações Especiais o exemplo dado para definir o que é e o que não é especial é
justamente as diferentes formas de atuação de promotores:
Therefore, Special Prosecutors are not just normal prosecutors
who do normal prosecutions better than everyone else, they are
a different and unusual sort of prosecutor who does unusual,
special prosecutions that are different from normal prosecutions in important ways. The Special Prosecutors may appear
elite because they are likely to be at least better-than-average
prosecutors, and are almost certainly not extremely inexperienced or utterly incompetent in normal prosecutions. Moreover, the selection for unusual assignments as a Special Prosecutor may cause them to be treated with the same deference
show to elite prosecutors. But they are not conducting normal
prosecutions and their performance will probably be judged by
different metrics from those used to evaluate normal prosecutors. For example, normal prosecutors might be expected to
handle a large number of cases in a short time and produce a
high conviction rate, whereas special prosecutors might handle a much smaller number of cases, and take a much longer
time do handle them, and a conviction rate might not be the
measure used to evaluate their ultimate performance. (SEARLE, 2017, pp. 11-12)3
Portanto, o que caracteriza um Grupo de Atuação Especial não é simplesmente
uma atuação qualificada em alguma área de atribuição do Ministério Público, mas sim o
desempenho de atividades não-convencionais e diferenciadas, cumprindo as missões
institucionais em circunstâncias excepcionais e diversas dos demais órgãos de execução.
Nesse contexto, é fundamental diferenciar-se a atuação especializada da especial, já que aquela sim assinala uma atividade ministerial de excelência em determinada
matéria de atuação comum. Em síntese, o especializado desempenha o comum de forma aperfeiçoada e o especial exerce algo incomum, ou fora da caixa das ações convencionais como define SEARLE (2017, p. 18):

3
Ainda que o exemplo seja interessante, anote-se que diversamente da experiência americana
os Grupos de Atuação Especial no Ministério Público possuem caráter permanente, não limitando sua
atuação a casos específicos e sendo extintos com sua resolução.
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A distinção é de fácil compreensão a partir do exemplo de uma instituição de ensino que oferta um currículo técnico e outra que ensina crianças com deficiência. A
primeira é uma instituição especializada, que leciona de forma convencional com um
diferencial. Já a segunda é especial, uma vez que o ensino depende de métodos, treinamentos, habilidades e ferramentas específicas.
A ideia central é que conceitualmente a atuação especial diferencia-se da especializada, ainda que implique necessariamente numa certa especialização em determinada área de atribuição do Ministério Público. Em síntese, um Grupo Especializado
atuaria como os demais membros do Ministério Público, só que de forma melhor. Já o
modo de atuação do Grupo de Atuação Especial não seria apenas melhor, mas fora do
comum em um cenário e contexto diferenciado.
RUBRIGHT (2017, p. 07) que propõe uma teoria unificada e que extrapola a aplicação militar, ao tempo que demonstra um rigorismo na definição das palavras, se aproxima do conceito fora da caixa anteriormente mencionado ao determinar a atuação especial como uma “atuação extraordinária para alcançar efeitos específicos”.
Portanto, considerando que os autores partem de uma definição negativa, ou
seja, definindo a atuação especial em relação com o que ela não é, a conformação de
um Grupo de Atuação Especial passa pela identificação prévia do que é a atuação convencional/ordinária naquela matéria e a construção a partir disso de um modelo inerentemente criativo, flexível e inovador4 para que atue de forma extraordinária/fora da
caixa.
O que define um grupo como de Atuação Especial são as características de sua
atuação, já que se as tarefas e métodos de execução são convencionais/ordinários, na
essência, ele não é especial, pouco importando como ele é nominado.
Por essa razão, é praticamente unânime o rechaço ao emprego de grupos especiais em atividades usuais, sendo um desperdício sua utilização fora de propósito, o que
analogicamente seria como tratar uma gripe com quimioterapia.
Com a advertência de que não há nenhum demérito na atuação convencional e
especializada, já que todas são importantes e complementares, e definidas as premissas do que é uma atuação especial, aqueles mesmos referenciais teóricos também são
4
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aptos a indicar os caminhos necessários para atingimento dos objetivos de tais grupos.
Ainda que seja uma teoria focada em ações diretas, importantes lições podem ser
extraídas daquela formulada por McRAVEN (1996, pp. 04-23) em que buscando a explicação para o êxito das operações conduzidas por grupos numericamente inferiores ao
inimigo, muitas vezes atacando posições fortificadas, conclui que a chave da vitória reside na obtenção de uma superioridade relativa sobre o inimigo através da observância
dos princípios da simplicidade, segurança, repetição, surpresa, velocidade e propósito,
todos levados em conta nas três fases de uma operação: planejamento, preparação e
execução.
Com um especial destaque à simplicidade, destaca três elementos críticos: limitar o número de objetivos, boa inteligência e inovação.
Adaptando-se para a realidade do Ministério Público, muito embora o contexto
delimite os rumos de um Grupo de Atuação Especial, os responsáveis pelo seu planejamento devem ter liberdade para determinar as suas ações alinhadas ao alcance da meta
final conforme a sua capacidade estrutural e orgânica, limitando o número de objetivos
somente àqueles “vitais”.5 Diante da infinidade de casos de atuação e da escassez de
recursos humanos e financeiros, é necessária uma estratégia de priorização das demandas com fito a um funcionamento eficiente do grupo.
Igualmente, ao contar com um bom conhecimento prévio do universo de atuação,
é possível simplificar as ações restringindo a quantidade de fatores desconhecidos e o
número de variáveis a serem consideradas.
Quanto à inovação, normalmente se manifesta na utilização de novas tecnologias.
O princípio da repetição, que na formulação original é manifestado por meio de
treinamento e ensaios pré-missão, pode ser lido como a expertise adquirida pelos integrantes do Grupo de Atuação Especial ao se dedicarem continuamente a casos excepcionais.
Por fim, o propósito diz respeito ao entendimento dos objetivos traçados e assunção de um compromisso em atingi-los. Ou seja, implica na redução de ações alheias à
atuação definida, focaliza os recursos humanos e materiais, assim como traduz-se em
um esforço pessoal de seus componentes em cumprir as metas estabelecidas, independentemente do nível de exigência e dificuldades do processo.6
Partindo da definição de SPULAK (2007, p. 01) como unidades pequenas, especialmente organizadas, compostas de integrantes cuidadosamente selecionados, utilizando equipamentos modificados e treinados em táticas não convencionais é possível
desenvolver uma proposta definidora para um Grupo de Atuação Especial a partir do
trinômio: pessoas, capacitação e estrutura:

5
Por exemplo, adotando-se para a definição de objetivos a metodologia SMART, cuja cada letra
em inglês representa uma etapa do processo: Specific (específico), Measurable (mensurável), Attainable
(atingível), Relevant (relevante) e Time based (temporizável).
6
Os princípios da segurança, surpresa e velocidade são muito específicos para as ações militares
diretas, não se encontrando paralelo à atuação do Ministério Público.
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Somado ao pressuposto de que o que caracteriza a atuação como especial é a atividade desenvolvida, um grupo dessa espécie depende daqueles três elementos constitutivos lidos à luz das “verdades” expostas por TUCKER (2015, p. 22): pessoas são mais
importantes que equipamentos, qualidade é melhor que quantidade, grupos especiais
não podem ser criados em massa e nem como uma resposta simbólica para necessidades emergenciais.
Sendo um Grupo de Atuação Especial é evidente que não pode ser composto por
um único indivíduo. Dada a natureza da atividade e a complexidade dos desafios a serem enfrentados, é recomendável que tenha uma composição multidisciplinar qualificada, além de alguma espécie de processo com objetivo de selecionar voluntários com
um perfil profissiográfico adequado.
Naquele mesmo contexto, seus integrantes devem ter a criatividade e ousadia
para reinventar o modo de atuação, espírito de inovação, disposição para experimentar e tolerância para um contínuo e inesgotável aprendizado (muitas vezes a partir dos
próprios erros).
Em um mundo em constante mudança, são necessárias pessoas extremamente flexíveis e com raciocínio rápido, capazes de moldarem as táticas dependendo das
circunstâncias de cada caso concreto. Além da imaginação criativa, tal capacidade inventiva exige vasto conhecimento e compreensão profunda da temática do grupo, que
pode ser potencializada criando-se uma atmosfera motivacional onde cada esforço e
contribuição é encorajada pelo ambiente ao redor, promovendo-se uma filosofia de
pensamento independente e crítico.
Inerentemente à ideia de grupo, em que uma de suas forças é a de ser colaborativo, torna-se fundamental a integração entre seus componentes, com tarefas distribuídas mais pelo conhecimento e capacidade do que pelo cargo/posição ocupada, evitando-se privilegiar uma hierarquia protocolar e ineficiente. Da mesma forma, é salutar
uma cultura de discussão livre entres os integrantes acerca das decisões estratégicas,
erros e acertos.
Ainda que as pessoas sejam substituíveis e mudanças sejam necessárias, a experiência é fator fundamental para o funcionamento de um Grupo de Atuação Especial,
sendo deletérias rupturas abruptas e que prejudiquem a continuidade do trabalho.
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Assim, para evitar desperdício do que já foi construído e que a cada nova composição se reinvente a roda, as inevitáveis substituições de pessoas devem ser gradativas
para assegurar um compartilhamento das boas práticas, métodos de trabalho, expertise na área de atuação, entre outros aspectos relevantes da atividade especial. Em
suma, para que haja mudanças significativas, a transição não precisa ser imediata ou
repentina.
A importância da experiência no processo de tomada de decisões restou muito
bem demonstrada no estudo científico trazido na obra de KLEIN (2001) em que após
mais de uma década analisando casos práticos de decisões tomadas sob estresse, conclui que o modelo de decisão adotado é a primeira opção funcional que as pessoas conseguem encontrar, não necessariamente a melhor. E para isso recorrem a slides mentais formados pelas suas experiências anteriores, comparando uma situação inédita
com aquelas armazenadas na busca de uma correspondência adequada.
Portanto, quanto maior o estoque de experiências e o repertório de soluções, melhor será a decisão adotada para novos desafios, pois aquelas basicamente moldam o
cérebro e o municiam com mapas mentais pré-estabelecidos.
Nesse mesmo contexto, também assume papel relevante o vértice da capacitação e qualificação técnico-profissional, pois de nada adiantam profissionais dedicados, com propósito e talento que estejam desatualizados ou sejam neófitos nas tarefas
que devem cumprir.
Se a necessária inovação advém da experiência prática, é indispensável a contínua busca pelo conhecimento, com a disposição incessante de aprender e estudar
novas táticas, técnicas e procedimentos, sem desperdiçar nenhuma oportunidade de
aprimoramento funcional.
Tão importante quanto assegurar o constante aperfeiçoamento, um Grupo de
Atuação Especial deve ter a habilidade de estudar os próprios erros, corrigi-los e difundir as correções, além de sempre se reinventar adaptando-se ao ambiente de atuação.
Ou, como bem resume a ideia sempre presente nas unidades de operações especiais:
Treinar, Operar e Instruir.
De nada adianta excelentes profissionais capacitados sem que um grupo tenha os
meios necessários para atingir suas finalidades e acesso a ferramentas que permitam
o uso correto de metodologia e técnica, excluindo a prática de ações meramente intuitivas e procedimentos sem orientação racional.
A estrutura física, organizacional, de pessoal e tecnológica do Grupo de Atuação
Especial deve condizer com o cenário de atuação, espelhando a realidade a ser enfrentada, buscando efetividade com linhas de comando diretas e ágeis, evitando-se o excesso de burocracia.
Partindo da conformação multidisciplinar e dados os escassos e finitos recursos
humanos e materiais dos Ministérios Públicos, é vital a valorização do pensamento sistêmico na tomada de decisões, integração, colaboração e coordenação dos diversos
atores.
Como uma forma de otimização dos recursos disponíveis, destaca-se a possibilidade do trabalho integrado com outros órgãos/agências, padronizando-se metodologias, processos e tecnologias para promover a interoperabilidade. Tal esforço conjunto
supera grande parte da ineficiência e duplicação de esforços, facilitando a coesão com
outras estruturas estatais com objetivos comuns, compartilhando experiências exito-
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sas e evitando retrabalho.
Porém, nada disso é possível sem investimento. Garantir tais condições e a estruturação necessária a um Grupo de Atuação Especial não significa gasto supérfluo,
sendo em verdade uma economia de recursos (humanos e financeiros) quando se tem
em vista os resultados alcançados ao final.
Por último, o êxito jamais reside em um fator isolado, ele necessariamente passa
por equipes treinadas e engajadas, processos bem definidos e infraestrutura adequada. A história mostra que soluções fora da caixa produzem resultados de longa duração
que mudam o jogo e modificam ambientes, onde a iniciativa, determinação, inovação e
pensamento não-convencional se transformam em sucesso.
CONCLUSÕES
Diante de tudo exposto, é possível extrair as seguintes conclusões:
1. A criação de um Grupo de Atuação Especial deve observar as premissas que o
caracterizem como tal e levar em consideração seus elementos qualificadores
específicos;
2. A nomenclatura deve ser reservada àqueles órgãos de execução que atuem de
forma condizente ao que o termo especial significa;
3. A atuação especial é diferente da especializada. Essa assinala uma atividade
ministerial de excelência em determinada matéria de atuação comum;
4. A Atuação Especial é não-convencional e diferenciada, cumprindo as missões
institucionais em circunstâncias excepcionais e diversas dos demais órgãos
de execução.
5. Mais do que o nome, o que primordialmente define um grupo como de Atuação
Especial é a natureza da atividade desenvolvida;
6. Um Grupo de Atuação Especial constitui-se sob três pilares: pessoas, capacitação e estrutura;
7. Como grupo, deve ser composto, preferencialmente de forma multidisciplinar,
por diversas pessoas qualificadas e adequadamente selecionadas conforme o
perfil desejado para a atividade;
8. É recomendável que seus integrantes, além do vasto conhecimento e
compreensão profunda da temática do grupo, tenham criatividade, ousadia,
espírito de inovação, flexibilidade, resiliência e adaptabilidade às circunstâncias adversas, assim como disposição para experimentar;
9. É fundamental a integração entre seus componentes, com tarefas distribuídas
pelo conhecimento e capacidade, valorizando-se uma cultura de discussão
livre e pensamento independente e crítico;
10. Reconhecendo o valor inestimável da experiência, as alterações de composição devem ser gradativas para evitar o rompimento da continuidade do trabalho;
11. A capacitação e qualificação técnico-profissional é indispensável, com uma
contínua busca pelo conhecimento e disposição incessante de aprender e
estudar novas táticas, técnicas e procedimentos, sem desperdiçar nenhuma
oportunidade de aprimoramento funcional;
12. Ao lado de profissionais qualificados e capacitados, devem ser assegurados
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13.

ao Grupo de Atuação Especial todos os meios e ferramentas necessários para
atingir sua finalidade, inclusive através do trabalho integrado com outros órgãos/agências;
Somando todos esses fatores, um grupo composto de voluntários profundamente motivados, rigorosamente capacitados e equipados, orientados por inventivas e criativas táticas, técnicas e procedimentos que conduza atividades
especiais possui a aptidão de transformar a realidade em cada área de atuação do Ministério Público.
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AS FACÇÕES CRIMINOSAS E SEU ENFRENTAMENTO EM
ÂMBITO LOCAL: PROPOSTAS DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA
NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA CRIMINAIS
Francisco Ilídio Hernandes Lopes1
Guilherme Franchi da Silva Santos2
OS REFLEXOS DA ATUAÇÃO DAS FACÇÕES CRIMINOSAS EM ÂMBITO LOCAL
No cotidiano de uma promotoria com atribuições criminais, com uma constância
incomodativa, algumas situações insistem em ocorrer:
• Um adolescente, com antecedentes infracionais por tráfico de drogas, é vítima de homicídio com diversos disparos de arma de fogo, nas proximidades de
sua residência;
• Um inquérito policial que apurou o crime de roubo de veículo recebe a promoção de arquivamento por ausência de autoria, muito embora o automóvel de
alto valor tenha sido recuperado na fronteira e restituído à seguradora;
• A disparada repentina de homicídios e tentativas de homicídio na comarca;
• O suicídio de presos na unidade prisional local em circunstâncias suspeitas;
• Denúncias apócrifas noticiando que determinados agentes públicos estão repassando celulares e outros objetos ilícitos para o interior da unidade prisional;
• Roubo a banco praticado mediante explosões e disparos de arma de fogo contra unidades policiais, na modalidade batizada como “novo cangaço”;
• O arquivamento de um inquérito policial, instaurado a partir da apreensão de
telefones, drogas e anotações relacionadas a determinada facção criminosa
durante ação de revista nas celas da cadeia pública local;
• Audiências de custódia, quase que diárias, versando a respeito de jovens presos com drogas;
• A percepção de indivíduos ligados a ações criminosas usufruindo e ostentando patrimônio sem lastro ou origem lícita aparente.
Apesar de episódios isolados e sem nenhuma ligação subjetiva aparente entre os
autores das condutas, o estudo do crescimento e da forma de atuação das organizações criminosas de origem prisional no Brasil, coloquialmente chamadas de facções
criminosas, sugere que todas estas ocorrências estão, de alguma forma, interligadas
em sua origem.
Nesse prisma, sem ignorar a necessidade da apuração e repressão de cada fato
criminoso verificado, ao reconhecer que tais situações podem ter um nascedouro comum, propõe-se aos integrantes do Ministério Público uma abordagem estratégica das
ocorrências criminais a partir de uma visão sistêmica do submundo criminal.
Trata-se, em resumo, de compreender e conectar vários fatos delituosos aparentemente dissociados e estabelecer um cenário, o qual permite uma melhor tomada de
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decisão do promotor de justiça acerca de quais providências podem ser levadas a efeito a melhor gerir as intercorrências criminais na sua comarca, de forma mais efetiva e
eficiente.
Longe de ser um lugar-comum, excelentes pesquisas3 e relatos de agentes públicos que se dedicaram ao combate de facções criminosas4, associam o tráfico de drogas, crimes patrimoniais e homicídios com os tentáculos do crime organizado.
Por óbvio, nenhuma das fontes citadas comete a impropriedade de imputar, indistintamente, a autoria de toda ocorrência criminal a integrantes de determinada facção
criminosa ou mesmo à cúpula desta, entretanto, por qualquer ângulo de observação,
os autores concluem que a maioria dos crimes conta, ao menos, com a participação de
faccionados, ou com o aval dos grupos criminosos em liça.
Nesse sentido adverte-se que, ao contrário do que geralmente se veicula na mídia
nacional, não há monopólio por uma facção criminosa dos mercados ilegais no Brasil5,
existindo uma clara cisão entre os negócios ilícitos “particulares” de seus integrantes, e
os negócios ilícitos da própria organização criminosa, os quais buscam angariar lucros
à agremiação6, sendo certo apenas que ambos são vinculados às normativas dos grupos em questão.
Em lúcida conclusão, FELTRAN assevera que o grupo criminoso “Primeiro Comando da Capital” (PCC), atualmente hegemônico em vários estados brasileiros, “funciona
então como um fiador das relações entre irmãos, ou internas ao mundo do crime”, participando de forma direta ou indireta de grande parte das ações criminosas, nos seguintes
termos7:
“(…) A facção é uma sociedade secreta, criminal. Do ponto de
vista dos negócios, sejam legais ou ilegais, contar com uma
fraternidade de apoio facilita as transações. Trocam-se informações importantes, ativam-se pontes que sem sua ação não
se ativariam. A informação flui de forma mais confiável. Alguns
custos podem ser partilhados entre irmãos, e, se as responsabilidades não forem muitas, vai compensar seguir na associação.
3
Citam-se, como exemplos, os trabalhos de GABRIEL FETRAN (Irmãos: uma história do PCC), ALLAN DE ABREU (Cocaína: a rota caipira), CAMILA NUNES DIAS e BRUNO PAES MANSO (A guerra: a ascensão do PCC e o mundo do crime no Brasil).
4

Laços de sangue: a história secreta do PCC. Marcio Sergio Cristino, Claudio Tognolli.

5
FELTRAN, Gabriel. Irmãos: uma história do PCC. 1ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2018, p.
66. “Digamos claramente, portanto: ao contrário do que a maioria das reportagens e pesquisas tem dito
nos últimos anos, o PCC não monopoliza economicamente nem o comércio de drogas, nem os mercados
de carros, desmanches, autopeças ou roubos e assaltos especializados em São Paulo, menos ainda no
Brasil.”
6
FELTRAN, Gabriel. Irmãos: uma história do PCC. 1ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2018, p.
70. "Ninguém é obrigado a dividir seus lucros particulares, de negócios legais ou ilegais, com o Comando.
Há, evidentemente, caixas coletivos na facção, usados para fins coletivos. Há droga do Comando a ser
vendida, para fazer dinheiro para a organização como um todo. Há uma contribuição mensal para os iniciados — conhecida como “cebola” — com a finalidade de manter as atividades da própria facção. Irmãos
batizados do PCC “fecham” com o PCC. Por isso, contribuem com mensalidades que circulam ao redor do
valor de um salário mínimo, e por vezes comprometem-se a vender rifas, drogas ou a participar de atividades beneficentes, produzindo caixas específicos."
7
65.

FELTRAN, Gabriel. Irmãos: uma história do PCC. 1ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2018, p.
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Sendo o PCC uma sociedade secreta, que mantém em sigilo as
informações acerca de seus integrantes e não abre para o público os modos como se relacionam, tanto mais condição de negociar existe. Por isso empresários PCC têm mais chances, em
princípio, de prosperar nos negócios ilegais do que os que estão
em outras facções: comparativamente, eles competem no mercado dispondo de mais recursos, sobretudo informação e confiança, a cada nova expansão da rede do PCC. E essa rede vem
se expandindo de maneira acelerada nas últimas duas décadas,
sem no entanto monopolizar os mercados ilegais. (…)
O esforço é simplesmente o de regular partes desses mercados,
ainda que pequenas, estabelecendo confiança entre os operadores, os irmãos. A ideia é otimizar a vida mercantil dos operadores já estabelecidos, oferecendo-lhes redes de confiança,
para que se tornem mais competitivos. Na tentativa de monopolizar, estabelece-se uma guerra. Na tentativa de regular, todos
ganham. Uma irmandade como o PCC, dessa forma, estabiliza
as relações mercantis entre empresários criminais oferecendo-lhes algo não mercantil: a confiança, a segurança. Todos os
comerciantes buscam laços mais estáveis de fornecimento, distribuição e relacionamento”.
Nessa perspectiva, como se vê pela literatura e se conhece do cotidiano das unidades ministeriais com atribuição criminal, esses grupos criminosos de base prisional
alcançaram elevado grau de organização e disseminação, com presença em todas as
regiões brasileiras, dentro e fora dos ambientes prisionais, atingindo a casa dos milhares de integrantes, inclusive com articulações internacionais.
E, ínsito à ideia de organização, tais grupos dispõem de um sistema disciplinar
efetivo, sendo que o Procurador de Justiça MÁRCIO SÉRGIO CHRISTINO, ao analisar os
primeiros passos do já citado grupo criminoso “Primeiro Comando da Capital” (PCC), assim descreveu a criação do setor “disciplinar”8:
“Ele criou também a figura do ‘disciplina’, um fiscal corregedor,
um cobrador, que cuidava da regularização dos pagamentos e
também checava se havia qualquer tipo de infidelidade, aplicando punições, nesse caso. Depois, com o tempo, passou a ‘julgar’
quaisquer casos que fossem apresentados a ele, formando um
sistema de justiça informal, fincado, claro, nos preceitos do partido. Esse sistema ficou conhecido como ‘Tribunais do Crime’.”

8
CHRISTINO, Marcio Sergio. TOGNOLLI, Claudio. Laços de sangue: a história secreta do PCC. 1. ed.
São Paulo: Matrix, 2017, p. 104.
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A principal materialização do setor disciplinar são os chamados “tribunais do crime” , nos quais são estabelecidos os “julgamentos” das violações às regras estabelecidas e, ao final, são proferidas as decisões para cumprimento imediato, com evidentes efeitos de prevenção geral e especial, potencializados pela atual disseminação em
aplicativos de mensagens e redes sociais de fortíssimas imagens de algumas de suas
punições.
Centradas nessas premissas, muito da expansão desses grupos deve ser creditada a sua estruturação em núcleos ou “células” bem delimitadas, nas quais lideranças
locais representam o grupo criminoso em determinadas cidades, bairros ou regiões, a
depender da sua extensão, estabelecendo abaixo de si uma espécie de rede criminosa local, e, da mesma forma, reportando-se às lideranças superiores apenas quando
estritamente necessário, contrariando a lógica de organização piramidal e de vínculos
diretos até então conhecida.
A esse respeito, MANSO10 esclarece que “o PCC se organiza em células que compõe uma ampla rede. Com suas extremidades em prisões e bairros pobres (quebradas)
de cidades brasileiras, essas células estão conectadas em forma coletivos decisórios”, o
que explica de forma bem didática essa dicotomia entre uma certa independência das
lideranças locais e sua ligação com os patamares superiores da agremiação criminosa.
Em virtude de suas origens nas prisões, tendo na massa carcerária seu principal
contingente, as unidades prisionais de cada localidade transmutam-se, geralmente,
em suas “sedes” e centros irradiadores, tratando-se tais espaços de ponto de partida
essencial para compreender o fenômeno em âmbito local, e também perscrutar a melhor forma de enfrentamento.
Some-se a tudo isso a recorrente questão da corrupção de agentes públicos por
envolvimento com facções criminosas, rememorando-se as diversas investigações que
desvelaram esses vínculos espúrios11, o que, apesar de tocar uma ínfima parcela de servidores, trata-se de prática antiga, nefasta e de efeitos gravíssimos:
9

“A relação promíscua entre policiais e narcotraficantes perdura
no tempo. Documento sigiloso elaborado pelo Exército em 1972
acusava um delegado e cinco policiais militares de Araçatuba
(SP), inclusive um capitão, de dar cobertura a contrabandistas
9

Constatado, por exemplo, na ação penal sob n. 0006676-42.2019.8.16.0174.

10
MANSO, Bruno Paes. DIAS, Camila Nunes. A guerra: A ascensão do PCC e o mundo do crime no
Brasil. Todavia: São Paulo, 2019. p. 334.
11
Citam-se as seguintes investigações apenas como exemplos: https://comunicacao.mppr.
mp.br/2021/04/23519/Gaeco-e-PM-cumprem-mandados-de-busca-e-apreensao-e-de-prisao-preventiva-em-acao-contra-organizacoes-criminosas-em-Francisco-Beltrao.html
https://comunicacao.mppr.mp.br/2018/11/20990/Em-Foz-do-Iguacu-Promotoria-de-Justica-ajuiza-acao-civil-por-improbidade-contra-agente-penitenciario-que-levava-produtos-proibidos-a-presos.html
https://comunicacao.mppr.mp.br/2020/08/22872/MPPR-e-Corregedoria-da-PM-cumprem-ordens-de-prisao-em-investigacao-sobre-o-envolvimento-de-policiais-com-o-trafico-de-drogas-na-capital.html
https://comunicacao.mppr.mp.br/2019/12/22187/Em-operacao-no-Oeste-Gaeco-prende-PMssuspeitos-de-diversos-crimes.html
https://comunicacao.mppr.mp.br/2018/03/20179/Investigador-da-policia-e-agente-decadeia-sao-alvo-de-operacao-do-MPPR-para-cumprimento-de-mandados-de-prisao-e-busca-eapreensao.html
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e traficantes”.12
Com efeito, a corrupção é fator preponderante na já notória entrada indiscriminada de aparelhos de telefone celular em unidades prisionais, os quais consistem no
principal mecanismo de comunicação dos faccionados para continuidade de suas atividades ilícitas extramuros, elemento essencial a própria sobrevivência de tais grupos.
Noutro giro, importante ressaltar no que se refere aos crimes patrimoniais, em
especial os que envolvem veículos de maior valor econômico, a íntima conexão ao comércio de drogas, armas, contrabando e descaminho, na medida em que consistem
numa importante moeda de troca nas regiões de fronteira13, alvo de recentes disputas e
especial interesse dessa espécie de grupo criminoso:
(…) Uma cena no mínimo exótica. Automóveis luxuosos, como
caminhonetes Hilux e carros Ford Fusion, combinam pouco com
as ruas poeirentas e casas miseráveis da Bolívia e Paraguai, na
fronteira com o Brasil. Esse cenário só é possível porque, nos
porões do narcotráfico, carro e caminhonete são moeda valiosa para aquisição de cocaína ou maconha, principalmente nos
dois países vizinhos, nações pobres carcomidas pelo poder do
comércio da droga. Na tabela informal do tráfico, carro popular,
como um Gol seminovo, vale R$ 4 mil tanto em solo boliviano ou
paraguaio. Pode ser trocado por 80 quilos de maconha ou 1 quilo
de pasta base de cocaína, que, refinada e “batizada” vira 5 quilos
de pó nas bocas de fumo paulistas. O lucro para o traficante é
total, porque não paga nada pelo veículo – o carro ou a caminhonete são furtados, roubados ou financiados fraudulentamente
no Brasil. Uma vez nos países vizinhos, os veículos circulam livremente, sem serem abordados pela polícia (…)
Ainda na esfera dos crimes patrimoniais, a recente prática de crimes de roubo
e furto com utilização de explosivos e concurso de um grande número de criminosos
fortemente armados, direcionados a agências bancárias e empresas de transporte e
guarda de valores, batizado de “novo cangaço”, explicam bem a lógica da atuação das
facções criminosas na dinâmica criminal, ao passo que, em que pese não se tratar de
iniciativas diretas de tais grupos, contam com a participação de faccionados e, comumente, são auxiliadas por estas em questões logísticas e bélicas14.
Finalmente, grande parte das mortes verificadas em unidades prisionais, e eventuais escaladas de homicídios em determinada localidade, tem clara associação com
os embates travados entre facções criminosas, os quais se intensificaram a partir de

12

ABREU, Allan. COCAÍNA: a rota caipira. 1ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2017. p. 570.

13
ABREU, Allan. COCAÍNA: a rota caipira. 1ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2017. p. 323. Inclusive, o
autor dedica um capítulo com o título “Carro, moeda do tráfico.
14
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2021/04/01/assalto-banco-criciuma-mpsc-denuncia-organizacao-criminosa.htm
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201415:
“Pelas sombras, sem publicidade, conflitos isolados e mortes
começaram a pipocar pelo Brasil. Na corrida armamentista, os
rivais, como era de esperar, também passaram a se organizar
e formar alianças. (…) O novo quadro prisional começava a se
revelar com todas as suas cores e bandeiras. Os serviços brasileiros de inteligência identificavam oitenta gangues atuando a
partir das prisões, sem que o assunto fosse debatido pelas autoridades, alheias à relevância desses grupos. Quando os conflitos
começaram, elas estavam completamente despreparadas para
lidar com a situação.”
Não por coincidência, algumas investigações ministeriais já correlacionaram os
conflitos entre facções com mortes ocorridas em determinadas regiões16, o que também já foi verificado em ações penais já em tramitação junto ao Tribunal do Júri17.
No que se refere à questão patrimonial relacionada às facções criminosas, vertente imprescindível de qualquer tipo de atuação em tal seara, é sempre oportuno lembrar a constatação de MENDRONI a respeito da coexistência de organizações criminosas e lavagem de dinheiro, parâmetro que se reproduz os grupos criminosos de base
prisional:
“Não é possível imaginar uma organização criminosa que não
pratique a lavagem do dinheiro obtido ilicitamente, como forma de viabilizar a continuidade dos crimes, sempre de maneira
mais aprimorada.”18

Pois bem, conhecidas tais circunstâncias que permeiam a organização do ethos
criminal, é fácil perceber que os casos criminais descritos preliminarmente tem plena
correlação com a forma pela qual as facções criminosas atuam.
Sabendo-se da existência da figura de um “fiador” nas relações criminosas, as
dívidas e discussões derivadas de desacordos nas relações ilícitas passam, invariavelmente, pelo sistema disciplinar das facções, sendo pouco provável que a morte de
determinado agente envolvido com a criminalidade seja executada sem ao menos o

15
MANSO, Bruno Paes. DIAS, Camila Nunes. A guerra: A ascensão do PCC e o mundo do crime no
Brasil. Todavia: São Paulo, 2019. p. 17.
16
https://mppr.mp.br/2019/09/21939,10/Gaeco-realiza-operacao-contra-faccao-criminosa-que-atua-em-presidios.html e https://mppr.mp.br/2020/02/22324,10/MPPR-e-PM-deflagram-acao-contra-faccao-criminosa-em-oito-cidades.html
17
Citam-se, como exemplos, as seguintes ações penais: 0001700-96.2020.8.16.0128, 000158490.2020.8.16.0128, 0010589-76.2019.8.16.0030, 0001486-03.2019.8.16.0141, 0007280-03.2019.8.160174.
18
MENDRONI, Marcelo Batlouni. Crime de lavagem de dinheiro. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo:
Atlas, 2018, pág. 33.
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consentimento da agremiação com atuação hegemônica em determinado território.
No mesmo palmilhar, é pouco provável que o tráfico de drogas visto diariamente
nas audiências de custódia não tenham a figura de um faccionado que seja o “dono” dos
pontos de venda ou mesmo o fornecedor das substâncias vendidas clandestinamente,
tudo sob a anuência ou patrocínio de um grupo criminoso.
O mesmo pode-se dizer das mortes suspeitas ocorridas em estabelecimentos
penais, crimes patrimoniais de vulto e, ainda, denúncias de lavagem de capitais, homicídios em série ou notícias de corrupção de agentes públicos vinculados ou não ao
ambiente carcerário.
Dessa forma, ao que se evidencia, a investigação de organizações criminosas de
matriz prisional reveste-se de ação estratégica fundamental para uma atuação criminal
eficiente pelo Ministério Público brasileiro, especialmente em âmbito local, com o objetivo de esquadrinhar a origem comum de grande parte dos delitos a otimizar a atuação
dos órgãos de segurança pública e persecução penal, remanescendo, contudo, a questão de como pode se dar tal atuação.
ESTRATÉGIAS E FORMAS DE ENFRENTAMENTO DAS FACÇÕES CRIMINOSAS EM
ÂMBITO LOCAL
A partir da notória correlação entre as principais ocorrências criminais de uma
comarca com o modo de atuação das organizações criminosas de origem prisional,
o que inclui, necessariamente, ações para além dos muros das unidades carcerárias,
pondera-se pela necessidade de intervenção do Ministério Público, sob prisma estratégico, na investigação de tais agremiações ilícitas em âmbito local.
Por se tratarem de crimes praticados no contexto de organizações criminosas,
a conclusão precipitada – e equivocada – seria de que as ações que envolvem facções
criminosas consistiriam em assunto afeto, exclusivamente, às unidades ministeriais
especializadas, especialmente ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO, através de seus núcleos regionais.
Todavia, acometer de forma direta e automática toda e qualquer investigação de
delitos praticados ou patrocinados por organizações criminosas de base prisional ao
GAECO, além de turbar as disposições regulamentares que criaram tais órgãos, pode
resultar no esvaziamento da capacidade dessas unidades na apuração de crimes com
repercussão a nível regional ou estadual, sua vocação natural e razão de existir.
Além disso, considerando as limitações humanas e materiais das unidades especializadas, seria impossível que todas as investigações relacionadas a tais práticas criminosas tramitassem, de forma concomitante e minimamente efetiva, na maioria das
comarcas brasileiras, observadas todas as características já consignadas.
Tudo sopesado, forçoso concluir que apenas as apurações com repercussões estaduais e/ou regionais, focadas em faccionados de destacada relevância, devem ser
adstritas aos órgãos especializados, remanescendo às unidades ministeriais de piso a
atuação estratégica em face das células locais das facções criminosas, radicadas em
unidades prisionais ou não.
Superada essa primeira discussão, firmadas as premissas de que é premente a
investigação das facções criminosas pelo Ministério Público em âmbito local para uma
atuação mais eficiente no âmbito criminal e de tutela da segurança pública, cabe a re-
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flexão sobre como pode se dar tal enfrentamento, especialmente em atenção à viabilidade de tais apurações serem conduzidas nas unidades ministeriais com atribuição
criminal.
Desde logo, pode-se antever duas formas básicas de atuação em âmbito local: a
investigação ministerial direta, por intermédio de procedimento investigatório criminal, ou a investigação lastreada em inquérito policial instaurado pela Autoridade Policial, de ofício ou por requisição, tudo a depender do caso concreto e das peculiaridades
de cada comarca.
No que se refere à investigação ministerial direta, é de se observar que a Resolução n. 181/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, a qual serve de parâmetro às
normativas dos Ministérios Públicos estaduais19, estabelece as bases normativas para a
investigação criminal ministerial através do procedimento investigatório criminal – PIC.
Em relação ao objeto a ser investigado, reforça-se que o procedimento pode ser
instaurado de ofício20 ou mediante provocação, sendo que, eventualmente, o responsável pela unidade ministerial pode dispor de informações suficientes sobre tais agremiações ilícitas em sua comarca para a inauguração da persecução, decorrente de informações colhidas em outros processos, denúncias anônimas ou informações remetidas
por outros órgãos.
Na inexistência de tais informações acerca da atuação de facções criminosas na
localidade, o agente ministerial pode buscar assessoramento internamente, junto ao
núcleo de inteligência ministerial21 ou núcleos regionais do GAECO, ou perquirir tais informações em cooperação com outras instituições (Polícias Federal, Civil, Militar e Penal, Guarda Municipal, COAF, Receitas Estadual e/ou Federal, etc).
Nesse contexto, sugere-se como ponto de partida a articulação junto as demais
forças de segurança locais, especialmente a Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Penal,
a obter a melhor compreensão a respeito da atuação das facções criminosas na região,
incluindo-se fatos pretéritos e atuais, zelando-se pelo sigilo e compartimentação das
informações nesta fase preliminar, observadas as peculiaridades de cada comarca.
A evitar nulidades e questionamentos posteriores, sugere-se a observância do
registro inicial dos fatos em sede de notícia de fato, possibilitando a execução de diligências preliminares aptas a conferir verossimilhança e fidedignidade aos dados recebidos, especialmente as ações de coleta, para, após, em despacho fundamentado,
determinar a devida conversão em procedimento investigatório criminal, alargando-se
assim as possibilidades de perquirição.
Munido de informações suficientes e decidido pela instauração da apuração, cabe
ao presidente da investigação delimitar22 adequadamente os fatos a serem investigados, indicando, desde logo, as diligências aptas a atingir o objetivo proposto, sugerindo-se fixar como foco de perquirição o núcleo de determinado grupo criminoso radicado na localidade, zelando assim também pela limitação no número de investigados,

19
A exemplo da Resolução n. 5.5457/2018, da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público
do Paraná.
20

Conforme art. 3º da Resolução n. 181/2017 e art. 5º da Resolução n. 5.5457/2018.

21

O Ministério Público do Paraná dispõe de seu próprio Núcleo de Inteligência.

22

Conforme art. 4º da Resolução n. 181/2017 e art. 8º da Resolução n. 5.5457/2018.
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estabelecendo como critério aqueles indivíduos com atuação local direta, evitando o
alargamento indevido do feito tanto no plano objetivo como subjetivo.
Nesse ponto, é notório que as unidades ministeriais com atribuições criminais não
dispõem de recursos humanos próprios para realização da grande parte das atividades
inerentes à investigação, tais como a realização de diligências de campo (levantamento
de locais, vigilância e abordagem de investigados, buscas e apreensões, etc) ou mesmo
para operacionalização de interceptação telefônica, análise de dispositivos apreendidos (celulares, computadores, etc) e captação ambiental de sinais eletromagnéticos,
ópticos ou acústicos.
Como sugestão para superação deste obstáculo, recomenda-se a interlocução
com outras instituições para obtenção do apoio operacional necessário à elucidação
dos fatos investigados, especialmente de órgãos policiais ou de inteligência, formalizando a parceria por intermédio de requisição de auxílio prevista no artigo 129, VIII, da
Constituição da República23, artigo 7º, inciso X, da Resolução n. 181/2017, do CNMP, art.
10, X, da Resolução n. 5.5457/2018, da PGJ24 e art. 26, IV, da Lei n. 8.628/199325.
Caso seja feita a opção pela atuação por intermédio de inquérito policial, presidido pela Autoridade Policial local, e auxiliada pelos seus agentes, além dos regramentos
já comuns à tramitação de tais expedientes, sugere-se alguns cuidados adicionais a
conferir mais eficácia e segurança à perquirição.
Inicialmente, cumpre ao agente ministerial buscar uma atuação mais próxima da
condução do feito, para além da mera promoção de diligências e fiscalização de prazos,
participando de forma efetiva do planejamento da apuração, sugerindo linhas e rumos
de investigação, estabelecendo, em conjunto com o Delegado de Polícia e demais autoridades envolvidas, efetiva parceria na condução do feito, respeitadas, obviamente, as
respectivas atribuições e prerrogativas.
Ademais, é de rigor estabelecer, nesse contexto, cuidados adicionais em relação
ao sigilo do feito, em meio físico e virtual, além da compartimentação das informações
apenas entre os agentes diretamente ligados às perquirição, reduzindo a possibilidade
de exposição da apuração, na unidade policial e/ou ministerial.
Analisado o cenário em que se dá a atuação da facção criminosa na comarca, arregimentadas informações aptas a deflagrar a persecução, e eleita a forma de atuação
e os auxílios eventualmente necessários, cabe aos envolvidos definir os rumos da investigação, estabelecendo quais as medidas aptas a elucidar objeto proposto.
Um dos caminhos possíveis é o direcionamento das apurações no sentido da localização e cumprimento de ordens judiciais de busca e apreensão em face de indivíduos

23
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: VIII – requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações
processuais.
24
Art. 7º. O membro do Ministério Público, observadas as hipóteses de reserva constitucional de
jurisdição e sem prejuízo de outras providências inerentes a sua atribuição funcional, poderá: X – requisitar auxílio de força policial.
Art. 10. O membro do Ministério Público, observadas as hipóteses de reserva constitucional de
jurisdição e sem prejuízo de outras providências inerentes a sua atribuição funcional, poderá: X. requisitar auxílio de força policial.
25
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá: IV - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial e de inquérito policial militar, observado o disposto no
art. 129, inciso VIII, da Constituição Federal, podendo acompanhá-los;
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que, na comarca, integram tais facções ou exercem funções de liderança local para,
com a devida autorização judicial, proceder a análise do conteúdo dos aparelhos telefônicos localizados em sua posse e, assim, angariar informações e/ou provas a respeito
da atuação dos grupos na região.
Com fulcro na extração de dados e análise do celular apreendido, podem ser desencadeadas novas fases da apuração, com a interrupção das ações criminosas engendradas pelos faccionados, identificados outros integrantes e suas funções, verificados
delitos pretéritos, dentre diversos outros pontos de interesse investigativo.
Outra linha possível é o uso da interceptação telefônica como via de investigação,
asseverando-se que, seja qual for o formato de apuração, sejam observadas de forma
estrita os ditames da legislação que rege tal meio de prova, podendo-se buscar orientações e boas práticas para a instauração, condução e deflagração das escutas junto aos
Núcleos Regionais do GAECO.
Optando-se pela via da investigação financeira ou patrimonial, pode-se buscar em
ações de coleta e busca informações a indicar descompasso aparente entre o patrimônio ostentado e as fontes de renda lícita de determinados indivíduos identificados
como faccionados, substrato apto a obter medidas de quebra de sigilo bancário e fiscal,
meio de prova hígido a comprovar a prática de delitos, com as consequentes medidas
de constrição de patrimônio ilícito, vertente mais moderna e eficaz no combate a tais
grupos.
Na ausência de outros caminhos viáveis para se iniciar a investigação, a busca
de informações no ambiente prisional pode se consubstanciar em ação eficiente para
obtenção de dados sobre a dinâmica das facções no local, trazendo-se material de relevante valor investigativo, atualizado e com origem comprovada.
Em tal âmbito, pode-se efetivar tais buscas pela via administrativa – em articulação com os representantes da Polícia Penal local – ou pela via judicial, postulando-se
pela busca e apreensão no ambiente prisional, desde que presentes os requisitos legais, formalizando as apreensões nos respectivos procedimentos investigatórios instaurados, para posterior análise.
Escolhida qualquer uma das vias de atuação nas unidades prisionais, recomenda-se que a operacionalização das buscas sejam delegadas aos servidores da Polícia
Penal especializados em tais tipos de ação, os quais detém conhecimento técnico e
treinamento específico para tanto, evitando-se eventual desequilíbrio desnecessário
no ambiente carcerário, velando de forma intransigente pelos direitos dos apenados.
Inclusive, a reforçar a viabilidade e validade de tal caminho investigativo, em recente decisão26 o STJ reconheceu a validade do acesso ao conteúdo de aparelho celular
encontrado no interior de unidade prisional sem prévia autorização judicial, observan-

26
HC 546.830/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021. “(…) se é prescindível decisão judicial para a análise do conteúdo de correspondência a fim de preservar interesses
sociais e garantir a disciplina prisional, com mais razão se revela legítimo, para a mesma finalidade, o
acesso dos dados e comunicações constantes em aparelhos celulares encontrados ilicitamente dentro
do estabelecimento penal, pois a posse, o uso e o fornecimento do citado objeto são expressamente
proibidos pelo ordenamento jurídico. Tratando-se de ilicitude manifesta e incontestável, não há direito
ao sigilo e, por consequência, inexiste a possibilidade de invocar a proteção constitucional prevista no
art. 5º, inciso XII, da Carta da República. Por certo, os direitos fundamentais não podem ser utilizados
para a salvaguarda de práticas ilícitas, não sendo razoável pretender proteger aquele que age em notória
desconformidade com as normas de regência (…)”.
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do a virtual ilicitude da mera localização de tais objetos no interior das carceragens.
Ao término das apurações recomenda-se fortemente que, obtidos elementos
para tanto, promovam-se as ações penais em relação aos investigados, imputando-lhes
especificamente os delitos previstos na Lei nº 12.850/2013, positivando sua condição
de faccionado e eventuais funções exercidas no grupo, com o objetivo de consignar tal
condição em seus registros criminais, permitindo que tal seja considerado para todos
os fins previstos em lei.
Em seguimento à atuação investigativa propriamente dita, sugerem-se outras
providências aptas a potencializar a atuação em relação a tais agremiações ilícitas,
com forte repercussão local.
Umas das providências imprescindíveis, e de reconhecida eficácia na esfera de
enfrentamento da questão faccional, é a efetivação, por intermédio de pedidos administrativos ou provimentos judiciais, da transferência de lideranças criminosas para
unidades prisionais com melhores condições de controle e fiscalização, distanciando-as de seus redutos ou áreas de influência, sempre em articulação com a Polícia Penal.
Para concretização das remoções, o uso das informações colhidas nas investigações são justificativas hábeis e extremamente eficientes a indicar a necessidade de
eventual transferência, visto que são validadas pelas diligências e perquirições materializadas nos respectivos procedimentos investigatórios, em contraponto aos pedidos
de remoção baseados em informes anônimos ou notícias sem o devido lastro probatório.
Outra providência relevante em tal esfera, no caso de apurações que toquem o
ambiente prisional, é a atuação junto aos estabelecimentos penais a minimizar o ingresso de objetos ilícitos nas unidades, especialmente aparelhos de telefone celular,
estabelecendo tratativas para melhoria das revistas, rotinas e estruturas, sempre em
articulação com as demais forças policiais e penais locais.
Por fim, considerando as peculiaridades do tema e os riscos inerentes a qualquer
atuação criminal, as iniciativas investigatórias devem primar pela observância estrita
da legalidade, objetividade e impessoalidade, com a preservação, tanto quanto possível, da identidade dos agentes públicos implicados, métodos e investigados, velando-se, inclusive no modo de publicização das ações.
CONCLUSÕES:
Tudo sopesado, tem-se que a atuação em relação a organizações criminosas de
matriz prisional em âmbito local a ser efetivada pelas Promotorias de Justiça com atribuição criminal:
É recomendável a partir da compreensão de que a maioria dos crimes graves cometidos localmente estão associados às iniciativas das facções, com reflexos diretos
nos índices criminais locais e sensação de segurança da população;
É viável a partir da atuação em cooperação com outras instituições, em especial
com as Polícias Civil, Militar e Penal, através de procedimento investigatório criminal ou
inquérito policial, e desde que bem delimitado o objeto de perquirição, no plano objetivo
e subjetivo;
Consiste em estratégia essencial para pulverização da atuação e integração entre
as autoridades locais, evitando-se a pessoalização do combate às organizações crimi-
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nosas por determinado órgão ou agentes;
Repercute incisivamente na criminalidade local de forma otimizada, reprimindo
condutas criminosas praticadas por integrantes que, embora não tenham grande projeção interna na organização criminosa (líderes), são os responsáveis diretos por ações
violentas e diversos delitos na comarca;
Incide nas bases de financiamento das organizações criminosas de matriz prisional, como o tráfico de drogas, comércio de veículos de origem criminosa, roubos, contribuições mensais pagas pelos integrantes, “rifas” e “loterias”, dentre outras fontes de
custeio;
Consiste em iniciativa que pode desestimular o ingresso de novos integrantes,
dado que as organizações criminosas passam a ser alvo de ações repressivas constantes, desestabilizando a lógica do “custo x benefício” em integrar as agremiações;
Possibilita a ampliação do conhecimento das organizações criminosas no plano
local, viabilizando ações de maior amplitude a nível regional, por intermédio de unidades ou grupos especializados;
Viabiliza uma melhor atuação na execução penal, turbando a influência direta de
faccionados sobre outros custodiados, provendo melhora da segurança e controle das
unidades prisionais locais.
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PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA E MINISTÉRIO PÚBLICO:
GESTÃO DE PROCESSOS E REGRA DE PARETO EM PROL DA
OTIMIZAÇÃO DA ATUAÇÃO MINISTERIAL
Gladyson Sadao Ishioka1
Klever Lopes Gontijo2
1. EXPOSIÇÃO:
Os órgãos de execução do Ministério Público Brasileiro enfrentam, de uns anos
para cá, um crescente, vertiginoso e expressivo aumento no volume de trabalho, especialmente no tocante à seara criminal.
Conforme dados do Conselho Nacional do Ministério Público3, obtidos a partir de
relatórios mensais de atuação funcional (Resolução n.º 74/2011-CNMP), as unidades dos
Ministérios Públicos Estaduais de todo o país e do Distrito Federal, no ano de 2014, receberam um total de 12.201.660 (doze milhões, duzentos e um mil, seiscentos e sessenta) feitos de natureza penal, sendo 6.001.372 (seis milhões, um mil, trezentos e setenta e
dois) de inquéritos policiais, 2.733.594 (dois milhões, setecentos e trinta e três mil, quinhentos e noventa e quatro) de termos circunstanciados e 3.466.694 (três milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, seiscentos e noventa e quatro) de processos criminais.
No ano seguinte, ou seja, em 2015, aquele já elevado somatório de autos de natureza penal recebidos pelas Promotorias e Procuradorias de Justiça saltou para 15.683.981,
assim divididos: 7.651.482 de inquéritos policiais; 3.589.355 de termos circunstanciados; e 4.443.144 de processos criminais.
No último levantamento realizado sob a mesma sistemática pelo CNMP (o qual
diz respeito ao período de 2018), apurou-se que a quantidade de feitos criminais recepcionados pelos aludidos órgãos ministeriais de execução totalizou 17.972.945, sendo 7.563.773 de IP, 3.257.566 de TC e 7.151.606 de processos criminais. Como se vê, em
poucos anos, tal como retratam os dados de 2018, houve um aumento expressivo de
demandas criminais, mais precisante de 47,30% em relação a 2014; e de 14,59%, quando comparado a 2015.
No âmbito do Ministério Público do Estado do Paraná, a preocupante constatação
de crescente aumento no volume de trabalho não se mostra diferente, notadamente na
relevante e representativa esfera penal, consoante se observa da tabela abaixo:
ATUAÇÃO FUNCIONAL – MP/PR – ÁREA CRIMINAL
Recebidos
2.014
2.015
2.016
2.017
2.018
Inquéritos Policiais
456.198 412.568 484.893
446.343
525.842
Termos Circunstanciados 107.635
82.878
94.420
144.220
163.614
Processos Criminais
352.340 302.507 386.686
518.039
611.073
TOTAL
916.173 797.953 965.999 1.108.602 1.300.529
1

Promotor de Justiça.

2

Promotor de Justiça.

3
CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MP um retrato. Disponível em <https://cnmp.
mp .br/portal/relatoriosbi/ mp-um-retrato> Acesso em: 9 abril 2021.
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Se comparado a 2014, o ano de 2018 apresentou aumento de 41,90% na quantidade
de feitos criminais recebidos pelo MP/PR. Em comparação a 2015, o crescimento foi
ainda maior, de 62,98%.
Uma vez que a atuação criminal, por si só, é responsável por quase 3/5 (três quintos) de todas as atividades-fim desenvolvidas formalmente pelo Parquet Araucariano
(conforme dados do Portal da Transparência4, que serão esmiuçados mais adiante), tais
aumentos percentuais recaem sobre gigante base de números absolutos, de maneira
que, na prática, representam impactos bastante significativos no cotidiano laboral.
Insta registrar que tem havido não só gradativo aumento na quantidade de feitos
recebidos, analisados e devolvidos pelas Promotorias e Procuradorias de Justiça Criminais ao longo dos últimos anos, como também acréscimo considerável no montante
de pronunciamentos efetivamente exarados pelos agentes ministeriais, conforme se
observa, a título de exemplificação, das seguintes movimentações.
ATUAÇÃO FUNCIONAL – MP/PR – ÁREA CRIMINAL
Movimentação
2.014
2.015
2.016
2.017
2.018
Manifestação
276.937 231.934 297.323 271.045 313.070
Arquivamento
60.017
56.601
52.180
56.026
63.456
Denúncia
61.952
55.112
70.254
84.905
92.744
Alegações Finais 29.933
24.359
29.337
37.105
42.303
Recurso
10.939
10.364
12.999
19.223
21.246
TOTAL
439.778 378.370 462.093 468.304 532.819

Por outro lado, em razão de inúmeros e justificáveis motivos, das mais variadas
ordens, não se tem verificado proporcional aumento da força laboral – na quantidade de
servidores efetivos e, principalmente, de membros – para fazer frente a esse crescente
aumento de demandas.
Quanto aos servidores de carreira, depreende-se que: em 2015, o MP/PR registrava 752 cargos providos; em 2019, passou a ter 846 (aumento de 12,50%). Em relação a
membros, em 2015, havia 721 cargos providos, tendo esse número subido para 771 em
2019 (aumento de apenas 6,93%).5
Além disso, não bastasse o aumento da quantidade de demandas sem correspondente incremento da força laboral, as atividades ministeriais, retratando o mundo moderno, passaram a ficar cada vez mais complexas, com implemento de novas rotinas de
trabalho, a exemplo da digitalização e acompanhamento simultâneo da tramitação dos
inquéritos policiais, da implementação de novas abas e sistemas de execução penal, do
registro de informações e alimentação de bancos de dados, além do advento de novas
legislações e atribuições (audiências de custódias, acordos de não persecução penal,
4
PARANÁ. Ministério Público. Estudos e levantamentos estatísticos sobre a atuação do MPPR.
Disponível <https://transparencia. mppr.mp.br/arquivos/File/dado s_atuacao/2021Portal_da_Transparencia_Atuacao_Geral_Publico_Jan2021.pdf>. Acesso em: 12 abril 2021.
5
CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Ministério Público um retrato 2020. Disponível
em <https://public.tableau.com/profile/cnmp#!/vizhome/MPumRetrato-2019/AtuaoFuncional-MPEs>
Acesso em: 9 abril 2021.
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execução da pena de multa), dentre outras.
Com efeito, as Promotorias de Justiça com significativo e crescente volume de
trabalho, sobretudo de atribuições criminais, precisam e dependem, mais do que nunca, de estrutura, ferramentas e sistemáticas de trabalho que permitam aos agentes que
nelas atuam, de forma real e efetiva, o fiel, regular e tempestivo exercício de suas funções constitucionais.
Não se pode olvidar, contudo, que se mostra extremamente difícil, senão impossível, eleger solução rápida, módica, eficaz e definitiva para tal celeuma, máxime diante
do atual contexto de escassez de recursos públicos, de modo que, num primeiro momento, sobretudo diante da eficiência que se exige/espera do Poder Público, novos métodos de trabalho devem ser conjuntamente pensados, buscados, criados, bem como
implementados, pela Instituição.
Neste ponto, urge destacar ser importante que as ideias pensadas, e que vierem
a surgir, sejam viáveis na prática, considerando a realidade atual, bem como propiciem
maior produtividade e economicidade das Promotorias de Justiça, de modo que estas
consigam, efetivamente, “fazer mais com menos”, sem prejudicar a qualidade, o zelo e a
presteza que se espera da atuação ministerial.
É exatamente esse o espírito da Constituição Federal, quando, em seu art. 37,
caput, impõe a toda Administração Pública a observância ao princípio da eficiência,
que é assim explicado por José dos Santos Carvalho Filho: “O núcleo do princípio é a
procura de produtividade e economicidade e, o que é mais importante, a exigência de
reduzir os desperdícios de dinheiro público, o que impõe a execução dos serviços públicos
com presteza, perfeição e rendimento funcional. Há vários aspectos a serem considerados dentro do princípio, como a produtividade e economicidade, qualidade, celeridade e
presteza e desburocratização e flexibilização (….). Vale a pena observar, entretanto, que o
princípio da eficiência não alcança apenas os serviços públicos prestados diretamente à
coletividade. Ao contrário, deve ser observado também em relação aos serviços administrativos internos das pessoas federativas e das pessoas a elas vinculadas. Significa que
a Administração deve recorrer à moderna tecnologia e aos métodos hoje adotados para
obter qualidade total da execução das atividades a seu cargo, criando, inclusive, novo organograma em que se destaquem as funções gerenciais e a competência dos agentes
que devem exercê-las. Tais objetivos é que ensejaram as recentes ideais a respeito da
administração gerencial nos Estados modernos (public management), segundo a qual se
faz necessário identificar uma gerência pública compatível com as necessidades comuns
da Administração, sem prejuízo para o interesse público que impele toda a atividade administrativa (…).”6
Cabe destacar que tal princípio, não constante na redação original de 1988, foi
acrescentado à Carta Magna pela Emenda Constitucional n.º 19/1998, objetivando, de
acordo com sua exposição de motivos, “incorporar a dimensão da eficiência na administração pública: o aparelho de Estado deverá se revelar apto a gerar mais benefícios, na
forma de prestação de serviços à sociedade, com os recursos disponíveis, em respeito ao
cidadão contribuinte”, uma vez que “a Constituição de 1988 corporificou uma concepção
de administração pública verticalizada, hierárquica, rígida, que favoreceu a proliferação
de controles muitas vezes desnecessários”, sendo certo que “A revisão de dispositivos
6
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constitucionais não esgota a reforma administrativa, mas representa etapa imprescindível ao seu sucesso, promovendo a atualização de normas, concomitante à remoção de
constrangimentos legais que hoje entravam a implantação de novos princípios modelos
e técnicas de gestão (…) A revisão de dispositivos constitucionais e inúmeras outras mudanças na esfera jurídico-legal que a acompanharão, estão direcionadas para o delineamento de condições propicias a implementação de novos formatos organizacionais e institucionais, a revisão de rotinas e procedimentos e à substituição dos controles formais
pela avaliação permanente de resultados”.7
Não custa rememorar que tal norma constitucional também se aplica ao Ministério Público, especialmente nas suas atividades-meio. Aliás, no tocante ao Parquet,
incumbido pela Constituição de realizar a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput), a fiel observância ao referido princípio ganha especial relevância, dado o seu papel de “ombudsman”8,
tendo em vista que, nos termos do art. 129, II e III, são funções institucionais suas, dentre outras: “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância
pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia”; e “promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos”.
Em outros termos, no exercício de sua função fiscalizatória, cabe ao Ministério
Público exigir dos agentes públicos que atuem não só de forma escorreita, mas de maneira eficaz, eficiente e efetiva em seus misteres, a fim de que os serviços sejam executados com presteza, qualidade e rendimento funcional.
Além disso, na condição de autor privativo da ação penal pública (art. 129, I, da
CF/1988), ao mesmo tempo em que deve primar para honrar essa nobre função lhe atribuída, deve o Ministério Público se estruturar, em todos os aspectos, para bem desempenhar o árduo e desafiador papel, de forma célere e eficiente, máxime diante do cada
vez mais elevado número de infrações penais, procedimentos investigatórios e ações/
execuções penais em andamento.
Nesse particular, Gustavo Milaré Almeida aponta que “a efetividade processual não
se limita à ideia de o processo operar o direito substancial. Vai além. É preciso que tal veículo faça com que isso aconteça com o menor emprego de recurso possíveis, quer sejam
eles financeiros, psicológicos ou temporais”.9
Justamente por isso, e também para que consigam, de fato, desempenhar sua
cada vez mais desafiadora missão constitucional, os órgãos ministeriais, mormente
aqueles com grande e crescente volume de trabalho, a exemplo das Promotorias de
Justiça com atribuições criminais, devem conferir real aplicabilidade, em suas atividades cotidianas, ao princípio da eficiência.

7
BRASIL. Câmara dos Deputados. Legislação Informatizada – Emenda Constitucional n. 19, de 1998
– Exposição de Motivos. Disponível em <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/emecon/1998/emendaconstitucional-19-4-junho-1998-372816-exposicaodemotivos-148914 pl.html> Acesso em: 18 mar. 2021.
8
Ombudsman - Ouvidor – O agente público que recebe reclamações, inspeciona e controla uma
instituição ou governo. Criado na Suécia para o controle da administração e posteriormente adotado em
vários países (GUIMARÃES, Deocleciano Torrieri. Dicionário técnico jurídico; 8° ed. - São Paulo: Rideel,
2006).
9
ALMEIDA, Gustavo Milaré. Poderes Investigatórios do Ministério Público nas ações coletivas –
São Paulo: Atlas, 2010 – (Coleção Atlas de Processo Civil/ Coordenação Carlos Alberto Carmona). p.42.
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A concretização de tal preceito constitucional, na prática, depende não apenas
de boa vontade, esforço e capacidade intelectual dos valorosos membros do Ministério
Público, mas, também e sobretudo, de estruturas, técnicas e ferramentas gerenciais
capazes de permitir que identifiquem, com rapidez e clareza, os problemas e encontrem as possíveis soluções.
Na delicada realidade fática atual, para conseguirem cumprir, de maneira integral,
tempestiva e satisfatória, todas suas tarefas cotidianas, ordinárias e extraordinárias,
os membros do Parquet precisam não só de conhecimentos jurídicos, mas também desempenhar verdadeiro papel de gestor de suas unidades de trabalho, delegando e supervisionando, de acordo com os graus de complexidade e importância, determinadas
atividades aos demais integrantes de sua equipe.
Convém rememorar, neste ponto, a valiosa ponderação de Hugo Nigro Mazzilli:
“Com isso, não se quer dizer que a tradicional atuação do Ministério Público no processo
civil ou penal não seja necessária nem que não seja importante. (…) O que se quer dizer é
que as funções do Ministério Público moderno não se resumem nem se limitam à tradicional atuação processual, predominantemente interventiva”.10
Assim, visto que os órgãos ministeriais têm recebido e absorvido cargas de trabalho cada vez maiores, vindas ainda de diferentes e variados canais de entrada, as quais
inevitavelmente passam por diversos fluxos internos até sua conclusão e saída, tem-se
que um dos focos iniciais de atenção, do ponto de vista gerencial, deve ser justamente
a identificação das principais rotinas laborais da unidade.
Nesta etapa, destaca-se a relevância do mapeamento de processos, consistente
numa ferramenta que – a partir da visualização sequencial e cronológica das diferentes
etapas, atividades e tarefas que constituem determinado processo (com seu início, fim
e objetivo), bem como sua apresentação gráfica, sobretudo em forma de fluxograma
– permite que a sequência observada e projetada possa ser assimilada, avaliada e, até
mesmo, redesenhada pelos interessados, no intuito de melhorar e racionalizar os processos, minimizando desperdícios, removendo atividades desnecessárias, simplificando operações e eliminando gargalos.
Conforme leciona Marcelo Sarmento Rita, “mapear processos pode ser considerado premissa básica para implantar um sistema de melhoria contínua (…) facilita enxergar
como as atividades são executadas, com os dados coletados em cada etapa, se torna
possível avaliar e padronizar as atividades, diminuir erros na execução de atividades, retrabalhos, reduzir custos, aumentar a qualidade na entrega de informações, serviços e
aumentar a eficiência da organização.”11
Nessa esteira, o levantamento global e minucioso das rotinas de trabalho de cada
órgão ministerial, realizado através da gestão de processos, objetiva conhecer o procedimento usualmente adotado para cada uma das demandas exigidas de uma Promotoria/Procuradoria (desde sua chegada até sua saída), identificar eventuais gargalos e
entraves existentes durante seu trâmite e, ao final, buscar, de maneira conjunta e constante, soluções criativas e viáveis para tornar a atuação ministerial mais otimizada, fluída, produtiva, eficiente e célere (sem prejuízo da qualidade necessária), mediante es10
MAZZILLI, Hugo Nigro. O acesso à justiça e o Ministério Público – 6.ed. Rev. ampl. E atual – São
Paulo: Saraiva, 2013. p 179.
11
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tabelecimento de fluxogramas mais adequados para cada atividade a ser desenvolvida
pelos integrantes da equipe ministerial.
No âmbito do MP/PR, a Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos de Planejamento Institucional, atenta à importância da gestão de processo como instrumento
de apoio ao desenvolvimento organizacional na busca por melhores resultados institucionais, após mapear várias rotinas extrajudiciais e elaborar seus respectivos fluxogramas, disponibilizou, em sua página virtual, desenhos de procedimentos institucionais
finalísticos, com observação de que, em razão da natureza dinâmica da gestão de processos e de alterações normativas, as correções e melhorias devem ser sempre contínuas.12
Destarte, para a concretização do princípio da eficiência, imprescindível se revela
a gestão de processos, com estabelecimento e implementação nos órgão ministeriais
de fluxogramas de trabalho adequados para cada rotina mapeada, visando ao trâmite
mais racional das demandas.
Contudo, é preciso ter em mente, até para evitar desaviso, que a pretendida definição e implementação de sistemática de trabalho mais aperfeiçoada – exatamente
porque suprime etapas desnecessárias, elimina/alarga gargalos e torna mais eficiente
o trâmite – acaba destravando situações até então represadas e conferindo maior fluidez e volume ao andamento interno das demandas, a ponto de exigir soluções também
para essas novas e previsíveis questões de cunho consequencial que tendem a surgir.
Além disso, quando uma Promotoria encontra-se saneada e organizada, bem
como norteada por fluxogramas adequados, ela se torna realmente capaz de absorver e
processar uma maior quantidade de trabalho. A equipe pode não só receber e resolver
com celeridade os casos, simples e complexos, que cotidianamente lhe chegam, como
também passa a efetivamente dispor de condições para ir atrás de outras prementes
necessidades da comunidade e buscar positivas soluções de cunho preventivo, social
e coletivo.
Em outras palavras significa dizer que, a partir do momento em que se implementa um método de trabalho, cujo fim é tornar a unidade como um todo mais produtiva, é
fundamental preparar, em todos os aspectos, as etapas mais sensíveis do fluxograma
e as pessoas mais exigidas durante os processos, incluindo os membros ministeriais,
para lidarem com esse incremento de potência decorrente da implementação da melhoria.
Nesse aspecto, para uma atuação mais otimizada por parte de todos os integrantes da unidade ministerial, desde estagiários, passando por servidores, chegando até
membros, mister a identificação das situações/causas mais comuns e frequentes de
cada órgão, destacando-se aqui a importância da regra de Pareto.
O princípio de Pareto, também conhecido como regra 80/20, foi assim nominado
em homenagem ao economista italiano Vilfredo Pareto, ao se observar, tanto em âmbito local como mundial, que enorme parte da riqueza (cerca de 80% do total) se concentrava numa pequena parcela de sua população (aproximadamente 20% das pessoas),
ao passo que a grande parte da população (cerca de 80% dela) detinha só uma parcela

12
PARANÁ. Ministério Público. Procedimentos Institucionais Finalísticos. Disponível em: <https://
planejamento.mppr.mp.br /modules/conteudo /conteudo.php?conteudo=2820> Acesso em 22 abril 2021.
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pequena da riqueza total (cerca de 20%).13
Esse fenômeno de desproporcional desequilíbrio, que é notado em diversas outras
situações mundanas, também foi verificado na seara dos negócios, com a constatação,
por exemplo, de que 80% das receitas de uma empresa vinham de apenas 20% de seus
clientes; ou de que somente 20% de seu portfólio de produtos eram responsáveis por
80% de seu total de vendas.14
Em suma, segundo essa premissa de não uniformidade, que há anos se vê presente no universo dos acontecimentos, de forma geral, 80% dos efeitos/resultados advêm
de apenas 20% das causas/ações, existindo uma notável correlação assimétrica entre
recursos e produtos e/ou entre esforços e recompensas.
Embora seja bastante difundido em outras áreas do conhecimento e, no tocante
à administração de empresas, utilizado para nortear ações que visem à obtenção de
maiores resultados, com elevação de produtividade, a regra de Pareto ainda se revela
pouco conhecida no âmbito jurídico, máxime no setor público, sendo certo que ela se
mostra útil e importante para otimização de tempo e outros recursos, com aumento de
eficiência, eis que possibilita a obtenção de mais resultados com menos esforços.
Trazendo a referida premissa natural ao sistema jurídico brasileiro, especialmente em relação ao Ministério Público, pode-se fazer os seguintes paralelos, através de
constatações:
a) ao longo do ano de 2019, conforme o levantamento realizado sob nova metodologia pelo CNMP15, as 27 unidades federativas do Brasil (26 Estados-Membros, além
do Distrito Federal) receberam, conjuntamente, o total de 13.860.188 feitos penais
(3.866.243 inquéritos policiais, 2.168.574 termos circunstanciados e 7.825.371 processos criminais). Desse total, 9.798.374 (70,69%) advieram dos 7 Estados (25,93% do total
de unidades) localizados nas Regiões Sudeste e Sul do país. É dizer, as outras 20 unidades (74,07% do total) foram responsáveis pelos outros 4.061.814 de feitos recebidos
(29,31% do total de demandas), ressalvando que tais dados, longe de retratar maior ou
menor esforço por parte dos agentes ministeriais de todo o país, demonstram apenas
que há Estados, como o Paraná, que devem se atentar ao elevado impacto de sua atuação perante o todo;
b) no período de fevereiro de 2020 a janeiro de 2021 (12 meses), somadas todas as
áreas de atuação (cível, criminal, infância e juventude, eleitoral, extrajudicial, atendimento ao público e outros) abrangidas por outro estudo, o MP/PR registrou 3.385.972
atuações finalísticas16. Desse total, 2.023.100 (59,75%) referem-se à sua atuação exclusivamente criminal (1.094.231 em processos criminais; 406.490 em inquéritos policiais;
362.930 em execuções penais; 154.400 em termos circunstanciados; e 5.049 em pro-

13		
OLIVEIRA, Rodrigo. Princípio de Pareto 80/20: Para Maximizar os Resultados (trabalhe
menos e faça mais - 20% das causas resolvem 80% dos problemas). E-book Kindle, p. 12/13
14
KOCH, Richard. O princípio 80/20: Os segredos para conseguir mais com menos nos negócios e
na vida, E-book Kindle, p. 115/116.
15
CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Ministério Público um retrato 2020. Disponível
em <https:// public.tableau.com/profile/cnmp#!/vizhome/MPumRetrato-2019/AtuaoFuncional-MPEs>
Acesso em: 9 abril 2021.
16
PARANÁ. Ministério Público. Estudos e levantamentos estatísticos sobre a atuação do MP-PR.
Disponível <https://transparencia.mppr.mp.br/arquivos/File/dados_atuacao/2021/Portal_da_Transparencia_Atuacao_Geral_Publico_Jan2021.pd>. Acesso em 23 abril 2021.
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cedimentos investigatórios criminais), com a observância de que as atribuições penais,
além de envolverem atendimentos e outras atividades, não se esgotam nos atos acima
considerados. Isso demonstra, em questão unicamente de volume (ou seja, desconsiderando a complexidade das causas), que as outras áreas de atuação do Parquet, ainda
que somadas, não chegam à metade do total de atuações finalísticas, correspondendo
a aproximadamente 40% do resultado; e
c) também de acordo com o sobredito estudo local atinente à atuação finalística
do MP/PR, nos 12 meses supracitados, o Parquet Paranaense ofereceu 118.554 denúncias, com imputações dos mais variados tipos penais previstos no Código Penal e na
esparsa legislação especial. Não obstante a existência de mais de mil infrações penais
que, em tese, podem ser objetos de narrativa e capitulação numa exordial acusatória17,
na prática, a grande maioria das imputações refere-se a um rol limitado de tipos penais.
Daquele total de denúncias ofertadas, consoante retratam os gráficos abaixo, 95.850
delas (80,85%) disseram respeito aos crimes: de lesão corporal (23.100); contra o patrimônio (20.836); de tráfico/uso de drogas (16.525); contra a liberdade pessoal (12.918); de
trânsito (7.492); contra a dignidade sexual (4.614); contra o Sistema Nacional de Armas
(4.176); contra a vida (3.196); contra a administração pública (1.556); e contra a honra
(1.437):

Conquanto os dados obtidos para elaboração deste trabalho não permitam maiores aprofundamentos de análises, e até porque não é seu fim precípuo, percebe-se que
essa lógica de assimetria se encontra replicada em diversas outras situações ministeriais, máxime no tocante à relação de causa e efeito de resultados obtidos, de sorte que
ela permite uma fiel leitura da realidade, auxiliando na busca de soluções.
A valiosa identificação das situações mais frequentes de cada órgão – além de
nortear e embasar, do ponto de vista de política pública criminal, a adoção de medidas
17
Consta no Projeto de Lei 4.373/2016, em trâmite na Câmara dos Deputados, que, em 2015, havia,
no Brasil, “1.688 hipóteses de criminalização primária distribuídas pelo Código Penal e dezenas de outras
leis especiais” BRASIL. Câmara dos Deputados. PL 4373/2016 . Disponível em: <https://www.camara.leg.
br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2077166>. Acesso em 22 de abril de 2021.
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de enfrentamento e superação de problemas sociais aparentemente crônicos (que se
refletem/transformam nas demandas que exigem atuação ministerial) – permite que
os membros do Ministério Público, na condição de gestores de suas unidades, envidem
corretamente esforços para fazer com que a equipe da Promotoria/Procuradoria consiga lidar, de forma eficiente, com os casos sabidamente mais corriqueiros, e possa
atuar, de maneira pontual, naqueles feitos mais incomuns.
Não se pode olvidar, também, que esse pretendido agir de forma aperfeiçoada em
relação às situações mais reiteradas, diante da incontestável economia de tempo, energia e recursos propiciada aos integrantes da equipe, pode e deve implicar, inclusive, a
adequada tutela ministerial no que concerne às questões sociais e coletivas, sobretudo
com caráter preventivo, bem como no tocante aos casos peculiares e complexos, que
inevitavelmente demandam mais atenção do Parquet, com vistas a trazer outros benefícios diretos à população.
Urge frisar que essa diferenciação – longe de significar ou ensejar a priorização de
determinados casos em detrimento de outros, até porque, como é cediço, por detrás
de cada número, há vidas e legítimos interesses em jogo – possibilita, na verdade, uma
enorme otimização da atuação ministerial, tanto em relação às questões tidas como
mais frequentes, já que poderão ser resolvidas de forma mais adequada, fundamentada
e célere; quanto no tocante aos casos não tão comuns, na medida em que a organização
do ambiente de trabalho e o correto tratamento conferido àquelas situações mais volumosas propiciarão a todos os integrantes do órgão ministerial, incluindo ao requisitado
membro do Parquet, mais tempo, energia e atenção focada para melhor solucionar as
situações tidas como anômalas e complexas, as quais, aliás, não raras as vezes, seguindo a regra de Pareto, embora formalmente representem uma minoria de causas,
implicam impactantes resultados materiais.
A respeito da imperiosidade de se reconhecer a existência de causas mais reiteradas que outras, bem como adotar medidas para lidar com elas, sobretudo para que
não comprometam, com seu colossal volume, o sistema onde se inserem, assevere-se
que o próprio ordenamento jurídico vem constantemente se atualizando e trazendo posicionamentos e institutos, até mesmo via legislativa, focados em conferir um tratamento instrumental mais adequado a esses tipos de casos, podendo-se citar aqui, a
título de exemplos, a postulação judicial por meio de ações coletivas (Lei 7.347/1985 e
Título III do Código de Proteção e Defesa do Consumidor)18, a disciplina sobre os recursos repetitivos (arts. 1036 a 1.041 do Código de Processo Civil) e a recente novidade dos
incidentes de resolução de demandas repetitivas (arts. 976 a 987 do CPC).
Enfim, ainda que se cuide de órgão ministerial já especializado, conhecer quais as
situações que mais se repetem no seu dia a dia, sem dúvidas, mostra-se fundamental
para que continue caminhando em direção à eficiência constitucional, pois, sabendo
quais atividades merecem ser reavaliadas e fortalecidas internamente, o agente ministerial responsável pela unidade pode/deve treinar e preparar sua equipe para me-

18
Inclusive, no dia 07/04/2021, o Plenário do STF, ao julgar em sede de repercussão geral o RE
1.101.937/SP, declarou inconstitucional o art. 16 da Lei 7.347/1985 (alterado pela Lei 9.494/1997), que impunha limites territoriais à eficácia subjetiva da coisa julgada das sentenças de ações civis públicas, destacando a competência prevista no art. 93, II, do CDC, de modo que, ajuizadas múltiplas ações coletivas
de âmbito nacional ou regional, o juízo que primeiro conheceu de uma delas se torna prevento para o
julgamento de todas as demandas conexas.
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lhor lidar com o já esperado grande volume de trabalho, mediante: orientações jurídicas
pertinentes aos temas corriqueiros; criação e implantação de aparatos que facilitem a
todos a análise dos casos concretos e a elaboração das respectivas peças; automação
de tarefas estritamente repetitivas; dentre outras possíveis medidas.
É dizer, além de orientações gerais a toda equipe, voltadas a uma melhor compreensão das demandas similares – inclusive de suas potenciais especificidades, que,
definitivamente, não podem ser desconsideradas, devendo-se observar sempre cada
situação de forma individualizada – e das normas jurídicas lhes aplicáveis, é possível
também pensar e criar conjuntamente roteiros, formulários e modelos para facilitar a
análise do caso em estudo e a elaboração da respectiva peça ou minuta de peça ministerial.
Até para nortear a eleição das peças processuais mais exigidas e a elaboração das
estruturas básicas, informações obrigatórias e premissas maiores19 de eventuais modelos a serem disponibilizados aos integrantes da equipe (que, frisa-se, não devem ser
aplicados de forma automática aos casos, servindo só de parâmetros), convém ponderar, à luz da consolidada experiência empírica, que, do universo de peças jurídicas passíveis de serem utilizadas numa Promotoria (100%), apenas uma pequena parte delas
(como denúncias, arquivamentos, réplicas, alegações finais, ciências, contrarrazões e
cotas de endereço), ilustrando aqui os 20%, é utilizada com grande frequência pelos
seus destinatários (correspondendo a 80% do trabalho); o restante das peças passíveis
de uso, ilustrando os 80% do total, é raramente utilizada no dia a dia (representando
20% do trabalho).
Por fim, diante das inovações tecnológicas que surgem a cada dia e ganham o
mundo jurídico, inclusive na seara do Poder Público, a proposta aqui apresentada, caso
adaptada, aperfeiçoada e parametrizada, poderá servir de base para subsidiar a programação de uma atuação cada vez mais moderna do MP/PR.
2. CONCLUSÃO:
Os órgãos de execução com significativo e/ou crescente volume de trabalho, especialmente aqueles de atribuições criminais (conforme dados do Conselho Nacional
do Ministério Público), precisam e dependem, mais do que nunca, de estrutura, ferramentas e sistemáticas de trabalho que permitam aos membros que neles atuam, de forma real e efetiva, o fiel, regular e tempestivo exercício de suas funções constitucionais.
Diante da hodierna escassez de recursos públicos, bem como à luz do princípio
constitucional da eficiência, os novos métodos de trabalho a serem conjuntamente
pensados, buscados, criados e implementados devem ser viáveis na prática, considerando a realidade atual, e propiciar maior produtividade e economicidade das unidades
ministeriais, de modo que estas consigam, efetivamente, fazer mais com menos, sem
prejuízo da qualidade, zelo e presteza em sua atuação.
Para tanto, revela-se importante a implementação, ainda que gradativa, na es-

19
Silogismo – Raciocínio dedutivo que se forma com três proposições: premissa maior, que é
o enunciado de um juízo; premissa menor, que é a declaração de caso particular contido na premissa
maior, e a conclusão, que deriva de maneira lógica e cabal das duas primeiras. (GUIMARÃES, Deocleciano
Torrieri. Dicionário técnico jurídico; 8° ed. - São Paulo: Rideel, 2006. p. 506).
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teira da iniciativa já desenvolvida atualmente pelo MP/PR, através de sua Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos de Planejamento Institucional, de uma ajustada
gestão de processos nas Promotorias e Procuradorias de Justiça, objetivando o mapeamento de seus fluxos de trabalho, a visualização (e eliminação) dos entraves e gargalos
existentes durante o trâmite de cada rotina laboral e, sobretudo, a obtenção, de forma
conjunta e constante, de soluções criativas, viáveis e legítimas para tornar a atuação,
como um todo, mais moderna, otimizada, fluída, produtiva, eficiente e célere, mediante
o estabelecimento de fluxogramas adequados para cada atividade desenvolvida pelos
integrantes da equipe ministerial.
De igual modo, visto que o princípio de Pareto (regra 80/20) também se faz presente na atuação ministerial, objetivando melhor aproveitamento da correlação assimétrica existente entre causas e efeitos e entre ações e resultados, mostra-se pertinente apurar/conhecer quais são as situações mais comuns, frequentes e impactantes
em cada órgão do Parquet.
É relevante a identificação das situações habituais que mais afetam cada órgão
de execução, pois, além de subsidiar, do ponto de vista de política pública, atividades
finalísticas que visem ao enfrentamento e à superação dos macroproblemas dos quais
se originam, permite aos membros do Ministério Público, na condição de gestores de
suas unidades, que envidem direcionados esforços para que sua equipe consiga lidar,
de forma mais eficiente, com tais casos, gerando, inclusive, economia de tempo, energia e recursos necessários para a detida e adequada tutela das questões sociais, coletivas e preventivas, além dos casos mais complexos, com vistas a trazer outros benefícios diretos à população.
A otimização da atuação ministerial, a partir da presente proposta de combinação
da gestão de processos com a regra de Pareto, consubstancia-se na adoção e implementação de medidas institucionais que propiciem o melhor funcionamento das rotinas laborais dos órgãos de execução, sobretudo no tocante às previsíveis situações de
maior volume, mediante: orientações e treinamentos pertinentes aos temas corriqueiros; criação e aperfeiçoamento de aparatos, como roteiros, formulários e modelos, que
facilitem a todos a análise dos casos concretos e a elaboração das respectivas peças;
informatização e sistematização de bancos de dados e arquivos; e automação de tarefas estritamente repetitivas; dentre outras soluções.
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A ECONOMIA SOLIDÁRIA COMO ESTRATÉGIA DE (RE)
INSERÇÃO SOCIAL DE DEPENDENTES QUÍMICOS POR MEIO DA
GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA
Guilherme de Barros Perini1
Louise Böhler Monteiro2
1 INTRODUÇÃO DO TEMA
É cediço que os usuários de serviços terapêuticos para álcool e outras drogas
apresentam grandes dificuldades ao procurar por um trabalho assalariado, refletindo,
negativamente, em altos índices de desemprego, durante ou após o período de tratamento.
Este fenômeno decorre de diversos fatores, que envolvem desde a deficiência na
formação acadêmica do indivíduo até a relutância dos empregadores, advinda do estigma social, em contratar pessoas que possuam histórico de dependência química.
De modo geral, os indivíduos portadores de transtornos mentais não são acolhidos
pelo mercado formal de trabalho atual (modelo capitalista), visto que não conseguem
competir com o modo de operação, no qual, exige-se, meios de execução considerados incompatíveis com a realidade do indivíduo com transtorno mental. Nos casos de
dependência química, a realidade enfrentada no mercado de trabalho é marcada pela
estigmatização e preconceito, os quais resultam na exclusão e isolamento social destes indivíduos em sociedade.
Nesse contexto de dificuldade de inserção no mercado de trabalho, surge a economia solidária como um meio de produção alternativo ao capitalismo, pautado nos
ideais de igualdade e autogestão. A economia solidária se caracteriza pela divisão justa
de trabalho, em que os sujeitos dividem as tarefas, responsabilidades, lucros e dividendos, contrapondo-se à lógica excludente, competitiva e produtivista do modelo capitalista. Além disso, constitui-se como parte essencial na recuperação, emancipação e
empoderamento dos dependentes químicos.
Sobrevém, então, uma nova proposta de trabalho e produção que busca pela inclusão de todos – principalmente daqueles que, por motivo de classe social, não se adaptam ao sistema capitalista – não apenas no ambiente de trabalho, mas dentro de uma
sociedade com uma concepção mais humanitária, sem que haja espaço para distinção
ou desigualdades como ocorre no atual sistema.
1
Graduado em Direito e em Comunicação Social pela Universidade Federal do Paraná. Pós-Graduado pela Escola da Magistratura do Paraná.Mestre em Educação pela Universidade Federal do Paraná.
Promotor de Justiça titular na 5° Promotoria de Justiça de Campo Largo e Coordenador do Comitê do
Ministério Público do Estado do Paraná de Enfrentamento às Drogas e do Projeto Estratégico SEMEAR
– Enfrentamento ao Álcool, Crack e outras Drogas. Membro do Conselho Estadual de Políticas Públicas
sobre Drogas, representante do Ministério Público.
2
Pós-Graduanda em Ministério Público – Estado Democrático de Direito pela Fundação Escola do
Ministério Público do Estado do Paraná – FEMPAR. Graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUC PR. Estagiária de Pós-Graduação da Coordenação do Comitê do Ministério Público
do Estado do Paraná de Enfrentamento às Drogas e do Projeto Estratégico SEMEAR – Enfrentamento ao
Álcool, Crack e Outras Drogas.
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Como alternativa à superação dos referidos problemas, considerando o solidarismo e a cooperação como fundamentos basilares da economia solidária, buscar-se-á
analisar esse meio de produção como um meio para o resgate da autonomia e instrumento estratégico de inclusão social dos dependentes químicos, visando por uma sociedade mais justa e igualitária.
2 FUNDAMENTAÇÃO
2.1 O DIREITO FUNDAMENTAL AO TRABALHO E A DEPENDÊNCIA QUÍMICA
O direito fundamental ao trabalho se encontra assegurado no caput do artigo 6°
da Constituição Federal de 1988 como um direito social, in verbis: “são direitos sociais a
educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”. Destaca-se os direitos sociais como sendo:
[…] prestações positivas proporcionadas pelo Estado direta ou indiretamente, enunciadas em normas constitucionais,
que possibilitam melhores condições de vida aos mais fracos,
direitos que tendem a realizar a igualização de situações sociais desiguais. São, portanto, direitos que se ligam ao direito
de igualdade. Valem como pressupostos do gozo dos direitos
individuais na medida em que criam condições materiais mais
propícias ao auferimento da igualdade real, o que, por sua vez,
proporciona condição mais compatível com o exercício efetivo
da liberdade.3
Neste contexto, convém ressaltar, inclusive, que o direito ao trabalho também se
encontra ratificado nos artigos XXIII4 e XXIX5 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948.6 Em que pese a atividade laboral detenha status de direito fundamental
e de direitos humanos, evidencia-se que determinados grupos de pessoas vivenciam
grandes dificuldades para adentrar ao mercado formal de trabalho, seja em decorrência
de alguma condição clínica crônica ou de uma condição socioeconômica desfavorável.7

3
DA SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 37 ed. São Paulo: Editora Malheiros Editores, 2014, p. 288-289.
4
Art. XXIII – 1. Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas
e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. 2. Toda pessoa, sem qualquer distinção, tem
direito a igual remuneração por igual trabalho. 3. Toda pessoa que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como à sua família, uma existência compatível com
a dignidade humana, e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. 4. Toda
pessoa tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para a proteção de seus interesses.
5
Art. XXIV – Toda pessoa tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de
trabalho e a férias remuneradas periódicas
6
SARLET, I. W.; MARINONI, L. G; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. 8 ed. São
Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 873.
7

BONADIO, A. N; SILVEIRA, C. Economia solidária e reabilitação vocacional no campo da drogadi-
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Com base nesse panorama, lança-se, especificamente, um olhar meticuloso ao
grupo de dependentes químicos, os quais vivenciam uma constante exclusão no mercado de trabalho, seja durante ou após o término do tratamento, devido a sua condição
de vulnerabilidade.
A dependência química é considerada como um transtorno mental de acordo
com o Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais (DSM-5), elaborada pela
American Psychiatric Association (APA), o qual consiste em uma classificação de transtornos mentais e critérios associados, elaborados com a finalidade de facilitar o estabelecimento de diagnósticos mais confiáveis.8
Ainda, a Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, comumente conhecida como Classificação Internacional de Doenças (CID-10), elaborada e publicada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), associa a dependência
química por meio do código F19, que classifica os Transtornos Mentais e Comportamentais Devido ao Uso de Múltiplas Drogas e ao Abuso de Substâncias Psicoativas.9
Embora a dependência química seja reconhecida como um transtorno mental, a
sociedade, por meio da construção sociocultural, exclui e inferioriza os dependentes
químicos em todas as esferas da vida social, impossibilitando-os de conseguirem alcançar êxitos na vida, considerando que “as condições miseráveis de vida às quais foram relegados por toda a sociedade quase impossibilitam qualquer chance de “vencer
na vida” nos moldes da classe média.”10
2.2 O ESTIGMA DOS DEPENDENTES QUÍMICOS E A CONSEQUÊNCIA NA BUSCA
POR UM TRABALHO ASSALARIADO
Aprofundando-se aos estudos da Criminologia Crítica, a exclusão social sofrida
pelos usuários de drogas é retratada como uma consequência do processo de estigmatização, os quais são reconhecidos como sujeitos que violam as barreiras morais,
dado que, perante a sociedade, possuem um estereótipo de viciado em drogas e, caso
se reportem de maneira agressiva, certamente recorrerão a atos de violência e crime.11
Becker, em sua obra Outsiders, aprofunda seus estudos sobre os efeitos deste
fenômeno na formação do status social de desviante. Em um primeiro momento, afirma
que a sociedade encara o comportamento de um viciado em drogas como um sintoma
de uma doença mental12 e que o consumo de drogas ilícitas implica na violação de “algução: possibilidades e limites das práticas atuais. Saude soc., São Paulo, v. 22, n. 1, p. 99-108, mar. 2013,
p. 105.
8
AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais DSM-5 / [American Psychiatnc Association, traduç. Maria Inês Corrêa Nascimento ... et al.]; revisão
técnica: Aristides Volpato Cordioli. [et al.]. Porto Alegre: Artmed, 2014.
9
ICD. International statistical classification of diseases and related health problems. - 10th revision, Fifth edition, 3 v, 2016.
10
DUTRA, Roberto; HENRIQUES, Vanessa. O poder discricionário dos agentes institucionais que lidam com usuários de crack: invisibilidade de classe e estigma de gênero. In: Souza J, organizador. Crack
e exclusão social. 1 ed. Brasília: Ministério da Justiça e Cidadania, Secretaria Nacional de Políticas sobre
Drogas, 2016. p. 314.
11
BECKER, Howard Saul. Outsiders: estudos de sociologia do desvio. 1. ed. Rio de Janeiro: Zahar,
2008, p. 82.
12
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ma regra geralmente aceita”13, constituindo, por sua vez, o que se denomina por desvio.
Entretanto, para que uma conduta humana seja identificada como desviante, analisa-se a reação que ela provoca na sociedade, ou seja, aquele que comete uma conduta
não moralmente aceitável só será denominado de “outsider” se as outras pessoas assim
o considerarem. Neste caso, ao infringir uma regra de grupo aceita, qual seja de não
consumir substâncias entorpecentes, consequentemente, será excluído do círculo de
pessoas consideradas “normais”.14
Nesse sentido, ocorre o processo de rotulação social, em que o indivíduo é rotulado ou etiquetado em decorrência do cometimento de uma conduta desviante. A consequência prática deste fenômeno consiste na internalização do rótulo pelo sujeito, de tal
modo que “as pessoas selecionadas terminam correspondendo e assumindo os papéis
que lhe são propostos”.15
Ressalta-se, ainda, nesse aspecto, que os usuários de drogas estigmatizados são
aqueles que resultam da seletividade do sistema penal, a qual criminaliza “as classes
mais numerosas e menos esclarecidas”, conforme bem cita Foucault:
[...] nessas condições seria hipocrisia ou ingenuidade acreditar que a lei é feita para todo mundo em nome de todo mundo;
que é mais prudente reconhecer que ela é feita para alguns e
se aplica a outros; que em princípio ela obriga a todos os cidadãos, mas se dirige principalmente às classes mais numerosas
e menos esclarecidas; que, ao contrário do que acontece com
as leis políticas ou civis, sua aplicação não se refere a todos da
mesma forma; que nos tribunais não é a sociedade inteira que
julga um de seus membros, mas uma categoria social encarregada da ordem sanciona outra fadada à desordem.16
Os usuários de crack da ralé17, por exemplo, sofrem o estigma social ao serem reconhecidos através da criação e reprodução do estereótipo de “cracrudos”, pois são
considerados pessoas perigosas que representam um perigo constante para a parcela
da sociedade mais favorecida economicamente.18
Na maioria dos casos, o processo de rotulação provoca danos negativos mais graves do que o próprio consumo das drogas. A estigmatização afeta, ainda mais, o convívio social, posto que o estigma ocorre por serem consideradas pessoas irresponsáveis
ao violarem os imperativos morais da sociedade, logo, são incapazes de controlar o pró-

13

Ibidem, p. 21.

14

Ibidem, p. 27.

15
ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Em busca das penas perdidas: a perda da legitimidade do sistema
penal. 5 ed. Rio de Janeiro: Revan, 2001. p. 130.
16

FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. 20. ed. Petrópolis: Vozes, 1999. p. 303.

17
DUTRA, Roberto; HENRIQUES, Vanessa, op. cit., p. 314-315. No livro Crack e Exclusão social, o
termo “ralé” é utilizado para descrever a classe de indivíduos que foram marcados por trajetórias individuais acumuladas de desvantagens e exclusões em diferentes esferas sociais.
18

Ibidem, p. 315.
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prio comportamento:
Se deve haver um campo de investigação chamado de “comportamento desviante” são os seus desviantes sociais, conforme aqui definidos, que deveriam, presumivelmente, constituir
o seu cerne. As prostitutas, os viciados em drogas, os delinqüentes, os criminosos, os músicos de jazz, os boêmios, os ciganos, os parasitas, os vagabundos, os gigolôs, os artistas de
show, os jogadores, os malandros das praias, os homossexuais, e o mendigo impenitente da cidade seriam incluídos. São
essas as pessoas consideradas engajadas numa espécie de
negação coletiva da ordem social. Elas são percebidas como
incapazes de usar as oportunidades disponíveis para o progresso nos vários caminhos aprovados pela sociedade; mostram um desrespeito evidente por seus superiores; falta-lhes
moralidade; elas representam defeitos nos esquemas motivacionais da sociedade.19
O estigma associado aos portadores de transtornos mentais sofreu várias mudanças conforme foram se modificando os conceitos de transtorno mental. De modo geral, a
sociedade cria e manifesta o que é considerado normal ou comum, de tal forma que tudo
aquilo que sair da zona de normalidade será encarado como algo fora do padrão de expectativa e, certamente, se tornará alvo de estigma. 20
Para os gregos, o termo estigma se refere às marcas corporais com as quais se buscava alertar ao povo que determinada pessoa era considerada perigosa e deveria ser evitada em espaços públicos.21 Na contemporaneidade, embora as pessoas portadoras de
doenças não sejam marcadas fisicamente, carregam o peso e a consequência do estigma
que se manifesta das mais diversas formas como a criminalização, falta de oportunidade
de emprego, exclusão e intolerância social.22
Dentre as consequências do processo de estigmatização, a busca por um trabalho
assalariado se tornou uma delas, em que a inclusão ou a recolocação no mercado de trabalho passou a ser um grande desafio para o grupo de dependentes químicos. Com o intuito de auxiliar e oferecer oportunidades de inclusão, cingiu-se a criação de um meio de
produção alternativo ao capitalismo, pautado nos ideais de igualdade e autogestão.
2.3 O COOPERATIVISMO SOCIAL E O FOMENTO À ECONOMIA SOLIDÁRIA COMO ESTRATÉGIA DE REINSERÇÃO SOCIAL DOS DEPENDENTES QUÍMICOS NO MERCADO FORMAL DE TRABALHO

19
GOFFMAN, Erving. Estigma: Notas sobre a Manipulação da Identidade Deteriorada. Tradução:
Márcia Bandeira de Mello Leite Nunes. 4 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017. p. 154.
20
FERREIRA, M. S; CARVALHO, M. C. A. Estigma associado ao transtorno mental: uma breve reflexão sobre suas consequências. Revista Interdisciplinar de Estudos em Saúde, v. 6, n. 2, 2017. p. 195.

130

21

GOFFMAN, op. cit., p. 11.
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FERREIRA, M. S; CARVALHO, M. C. A, op. cit., p. 195.
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Trazido pelos emigrantes europeus, o movimento cooperativista surgiu no Brasil especificamente no século XX, entretanto, a lógica da economia solidária somente vigorou,
efetivamente, nas décadas de 1980 e 1990, em decorrência da crise econômica e social
que ocasionou o desemprego em massa e, consequentemente, acentuou a desigualdade
e a exclusão social no país.23
O cooperativismo social24 modificou a compreensão e organização do trabalho,
agregando princípios e valores cooperativistas como “a democracia, o interesse pela comunidade, a educação, a responsabilidade individual, a responsabilidade social, a equidade, a igualdade, a ajuda mútua e a solidariedade” na construção da autonomia dos usuários dos serviços de saúde mental.25
Com o transcorrer do tempo, a saúde mental veio se articulando à economia solidária que, por sua vez, resultou na ressignificação do trabalho com a construção do reconhecimento do sujeito a outros referenciais diversos daqueles atrelados à saúde ou
à doença. A partir dessa mobilização, a geração de renda, através de empreendimentos
solidários, passou a ter força de pauta política no que se refere à inserção social e econômica de pessoas consideradas em situação de desvantagem.26
A economia solidária baseia-se em uma divisão justa de trabalho, em que os sujeitos dividem as tarefas, responsabilidades, lucros e dividendos, contrapondo-se à lógica excludente, competitiva e produtivista do modelo capitalista. A mobilização social
em torno do processo de ressignificação do trabalho, com a finalidade de reinserção das
pessoas vinculadas aos serviços de saúde mental, foi traçando uma base social para uma
reivindicação e discussão da pauta política sobre a importância de geração de trabalho e
renda às pessoas com transtornos mentais, de modo a respeitar as suas especificidades:
Em confluência com o campo da saúde mental, a economia
solidária se apresenta como uma oportunidade de inserção de
pessoas com transtorno mental no trabalho, respeitando suas
particularidades, potencialidades e limitações, com vistas a
proporcionar a construção de uma sociedade mais inclusiva e
justa. A reabilitação psicossocial, nesta toada, versa sobre a
estruturação de propostas que promovam inclusão, solidariedade e novos modos de produção que assegurem a (re)inserção
social de pessoas vinculadas aos serviços de saúde mental.27
23
SINGER, Paul. Introdução à Economia Solidária. 1a ed. São Paulo: Editora Fundação Perseu
Abramo, 2002. p. 122.
24
De acordo com a Lei 9.867/99, que dispõe sobre a criação e o funcionamento de Cooperativas
Sociais, visando à integração social dos cidadãos, o cooperativismo social, conforme expressa previsão
no art. 1° da referida lei, são entidades constituídas com a finalidade de inserir as pessoas em desvantagem no mercado econômico, por meio do trabalho, fundamentam-se no interesse geral da comunidade
em promover a pessoa humana e a integração social dos cidadãos e, dentre as pessoas consideradas em
desvantagem, encontram-se os dependentes químicos, de acordo com o inciso III, do art. 3° da lei.
25
MARTINS, R. C. A. Ressignificação do trabalho na saúde mental: interações e diálogos com a
economia solidária. Mundo do trabalho contemporâneo, São Paulo, v. 2, n. 1, p. 76-95, 2017. p. 85.
26

Ibidem, p. 90.

27
FERRO, L. F; PINTO, L. M; BURNAGUI, J. G. Economia solidária e saúde mental: Reflexões e subsídios para a prática profissional. Formação em políticas sobre drogas / Maria Virgínia Filomena Cremas-
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O ponto central da economia solidária se baseia na valorização social do trabalho
humano, voltado à satisfação das reais necessidades de cada indivíduo, pautando-se,
portanto, na lógica do desenvolvimento sustentável através da propagação dos valores
de cooperação e solidariedade. Além de ser uma forma de promoção à inclusão social,
através da geração de trabalho e renda, considera-se também como uma ferramenta
que incentiva a democracia participativa, visando o desenvolvimento da justiça econômica, social, cultural e ambiental.28
A Lei 9.867/1999 é considerada como um marco para o movimento antimanicomial, pois através dela foi instituído o cooperativismo social no Brasil, de modo a afirmar
o direito ao trabalho de pessoas portadoras de transtorno mental.29 Ressalta-se que o
artigo 3° da supramencionada Lei elenca os grupos que se encontram em situação de
desvantagem, dentre eles, os dependentes químicos.
A parceria entre saúde mental e economia solidária começou a mostrar os seus
primeiros passos em 2001, o qual foi considerado o ano da saúde mental pela OMS (Organização Mundial da Saúde), destacando-se a necessidade de uma rede de suporte e
reinserção social dos sujeitos que sofrem de transtornos mentais. Inclusive, no mesmo
ano a OMS instituiu o tema “Cuidar, sim. Excluir, não.”, influenciando a III Conferência
Nacional de Saúde Mental (CNSM) em Brasília que aproveitou e explorou do mesmo tema.30
Alguns anos depois, com o intuito de estruturar o novo modelo de produção, foi
instituída em 2003 a Secretaria Nacional de Economia Solidária (Senaes), vinculada ao
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).31 Atualmente, tendo em vista a Medida Provisória n° 870/2019, posteriormente convertida na Lei n° 13.844/201932, a Senaes sofreu
uma alteração significativa na sua forma, sendo alterada à condição de subsecretaria
atrelada ao Ministério da Cidadania.
Importante destacar que a atual Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) ressalta a
importância e a necessidade dos empreendimentos solidários e cooperativas sociais
como iniciativas estratégicas de geração de trabalho e renda com a finalidade de promover a reinserção da população-alvo da RAPS, conforme previsto nos parágrafos33 do

co, Dione Maria Menz. 1a ed. Curitiba: Editora UFPR, 2019. p. 288.
28
2005.

FÓRUM BRASILEIRO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA. Cartas de princípios da Economia Solidária.

29

MARTINS, op. cit., p. 83.

30
SANTIAGO, E.; YASSUI, S. Saúde mental e economia solidária: cartografias do seu discurso político. Psicologia e Sociedade, v. 27, n. 3, p. 704.
31
SINGER, P. Dez anos de Secretaria Nacional de Economia Solidária (Senaes). Boletim Mercado
de Trabalho, Conjuntura e Análise, IPEA, n. 56, p. 89-93, 2014. p. 90.
32

BRASIL. Lei n° 13.844, de 18 de junho de 2019.

33
Art. 12. § 1º As ações de caráter intersetorial destinadas à reabilitação psicossocial desenvolvidas em iniciativas de geração de trabalho e renda, empreendimentos solidários e cooperativas sociais
têm como objetivo a inclusão produtiva, a formação e a qualificação para o trabalho de pessoas com
transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras
drogas. (Origem: PRT MS/GM 3088/2011, Art. 12, § 1º); § 2º As iniciativas de geração de trabalho e renda,
empreendimentos solidários e cooperativas sociais de que trata o §1º deste artigo devem articular sistematicamente as Redes de saúde e de economia solidária com os recursos disponíveis no território para
garantir a melhoria das condições concretas de vida, ampliação da autonomia, contratualidade e inclusão social de usuários da rede e seus familiares. (Origem: PRT MS/GM 3088/2011, Art. 12, § 2º)
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artigo 12, da Portaria n° 3 de 2017.34
Em âmbito estadual, o Estado do Paraná promulgou a Lei n° 19.784/201835, a qual
instituiu a Política Estadual de Economia Solidária visando o desenvolvimento de empreendimentos e redes de economia solidária, por meio de programas, projetos e convênios firmados entre entidades da sociedade civil e órgãos do Poder Público. Ainda,
destaca-se que o Município de Curitiba instituiu, por meio da Lei n° 14.786/201636, a Política Municipal de fomento à Economia Solidária e a criação do Conselho Municipal de
Economia Popular Solidária.
Nesse viés, evidenciou-se em pesquisas de avaliação sobre programas de tratamento para dependentes químicos que a atividade laboral favorece na recuperação inicial do paciente. Desse modo, conclui-se que o trabalho é uma ferramenta que dignifica
a existência do homem e se apresenta como um elemento prioritário de tratamento,
junto à educação, moradia e relacionamento familiar e social:
Assim, o trabalho parece agregar um sentido fundamental ao
debate sobre a reabilitação de dependentes químicos. Ainda
que a sua centralidade esteja em discussão atualmente, parece inquestionável o quanto esta atividade permeia esferas diversas da vida humana, engendrando a vida social e sendo por
ela ao mesmo tempo determinada (Ferretti, 1997). É pelo trabalho que o homem se torna um ser social, distinguindo-se de
todas as formas não humanas e possibilitando a própria produção e reprodução de sua humanidade (Antunes, 2000). Seja
nas atividades remuneradas, seja em outras formas possíveis
de sua realização, o trabalho desempenha um papel central
na conquista de um sentimento de dignidade social. Favorece
a aquisição de um senso de propósito e significado na vida e
contribui para aumentar a autoestima e para estruturar o cotidiano, ao promover a participação no contexto social, o contato com os semelhantes e o engajamento em uma atividade
produtiva (Becker e col., 2005; Comerford, 1999; Room, 1998).37
O exercício do trabalho é fundamental para que o indivíduo obtenha o reconhecimento social e recupere a sua identidade e dignidade. Na maioria das vezes, ele proporciona a inserção do indivíduo, uma vez que muitos deles nunca foram, de fato, socialmente inseridos e reconhecidos como cidadãos merecedores de reconhecimento.38

34
BRASIL, Gabinete do Ministro. Ministério da Saúde. Portaria de Consolidação n° 3, de 3 de outubro de 2017. Consolidação das normas sobre as redes do Sistema Único de Saúde. Diário Oficial da União,
Brasília, DF, 3 out. 2017. Seção 1.
35
PARANÁ, Lei n° 19.784, de 20 de dezembro de 2018. Dispõe sobre a Política Estadual de Economia Solidária. Diário Oficial nº 10339, Curitiba, PR, 20 dez. 2018.
36
CURITIBA, Lei n° 14.786, 23 de fevereiro de 2016. Institui a política municipal de fomento à economia popular solidária e cria o conselho municipal de economia popular solidária.
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2.4 A ESTRUTURAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS POR MEIO DAS INCUBADORAS TECNOLÓGICAS DE COOPERATIVAS POPULARES (ITCPS)
Uma das formas de fortalecimento aos empreendimentos solidários ocorre por
meio de proposta de parceria com incubadoras tecnológicas de cooperativas populares (ITCPs), muitas vezes vinculados a universidades, constituídas por professores, alunos de graduação e pós-graduação e funcionários de diversas áreas do conhecimento.
O objetivo das ITCPs é auxiliar os grupos comunitários que desejam trabalhar e
produzir em grupo, por meio de um processo de formação em empreendimentos solidários, bem como de apoio técnico e logístico para que os interessados consigam prosperar dentro desse novo meio de produção.39
As ações como criação e manutenção de redes sociais, levantamento territorial
de parcerias para venda ou conquista de matérias-primas, organização de feiras de
economia solidária ou clubes de trocas, auxiliam na ampliação de visibilidade da produção dos empreendimentos solidários, inclusive diversas instituições destinam recursos humanos e financeiros aos projetos ligados à Ecosol.40
A troca entre o cooperado e as incubadoras traz benefícios para ambos os lados,
pois a relação que estabelecem entre si “acaba produzindo um espaço de diálogo coletivo propício à reflexão sobre o cotidiano dos serviços de saúde mental, no que diz
respeito ao trabalho, que contribui de forma expressiva com o processo de reabilitação
psicossocial dos usuários.”41
No âmbito municipal, a sensibilização acerca da estruturação de uma rede regional de economia solidária fez com que fosse criado uma Rede de Saúde Mental e Economia Solidária de Curitiba, posteriormente intitulada de Libersol, unindo diferentes instituições e pessoas com o mesmo propósito de empoderar os usuários da saúde mental
através do desenvolvimento e fortalecimento dos empreendimentos solidários.
A constituição de uma rede de economia solidária facilita o intercâmbio de projetos e ações entre pessoas e instituições, de modo a fortalecer as práticas solidárias
por meio de destinação de estágio, projetos de extensão e pesquisa, organização de
feiras, cobranças no cumprimento de leis e portarias de Ecosul ou de saúde mental,
articulações em âmbito nacional ou regional para elaboração de encaminhamento de
editais para captação de recursos financeiros, bem como a participação nos mais diversos eventos como conferências, fóruns e conselhos.42
2.5 A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA MOBILIZAÇÃO E FORTALECIMENTO
DAS REDES LOCORREGIONAIS DE ECOSOL E SAÚDE MENTAL NO ESTADO DO PARANÁ
Frente às considerações apontadas, revela-se indubitável – ainda mais em tempos de profunda crise econômica em decorrência da pandemia de COVID-19 – a relevân-
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cia de políticas públicas de apoio ao desenvolvimento de empreendimentos solidários,
envolvendo os usuários dos serviços de saúde mental, com a finalidade de promover a
reabilitação e a reinserção social através do acesso ao trabalho assegurado pela atual
Carta Magna.
A política de apoio e fomento à economia solidária deve priorizar uma gestão integrada, através da intersetorialidade, que demanda por ações das mais diversas áreas,
articulando-se entre si, com o objetivo de estabelecer um meio adequado de emancipação e empoderamento dos dependentes químicos.
O Projeto Estratégico SEMEAR – Enfrentamento ao Álcool, Crack e Outras Drogas
visa estimular a atuação integrada de membros e servidores do Ministério Público do
Paraná para o estabelecimento, de forma coletiva, de diretrizes institucionais que resultem em políticas públicas de prevenção, atendimento e reinserção social voltadas
aos usuários e dependentes químicos, bem como em medidas contínuas de repressão
ao tráfico de drogas.
Atualmente, o Plano de Ação do Projeto Semear43 se encontra em uma terceira fase
e engloba os seguintes eixos de atuação: a) prevenção ao uso de drogas e formulação
de políticas públicas sobre drogas; b) atendimento e reinserção social dos usuários de
drogas; c) repressão ao tráfico de entorpecentes e; por fim, d) a capacitação dos membros e servidores do Ministério Público. Posto isso, o incentivo aos empreendimentos
solidários se encontra amparado no eixo de atendimento e reinserção social, conforme
previsto no item B das metas prioritárias do Plano de Ação do Projeto Semear:
B) Atendimento e reinserção social dos usuários de drogas:
B.1. Implementação das “Redes de Atenção e Proteção Social
aos Usuários Abusivos e Dependentes de Substâncias Psicoativas” em todos os Municípios do Estado do Paraná, com o auxílio do CAEx, dos CAOPs e da SUBPLAN, mediante o diagnóstico/mapeamento dos serviços e equipamentos (existentes e
necessários) no Estado, a elaboração de protocolos e fluxos de
atendimento, e o fomentando à estruturação de uma articulação intersetorial e à criação de equipamentos inexistentes
necessários à constituição das redes com base no diagnóstico
e nos protocolos e fluxos de atendimento, redes essas construídas a partir de quatro fases:

• Identificação dos serviços/equipamentos formais, locais e

regionais (população/serviço) e informais, buscando preencher as lacunas onde inexistentes, de modo extrajudicial ou
judicial, a partir de georreferenciamento disponibilizado aos
Promotores de Justiça pela Coordenação do Projeto SEMEAR,
pela SUBPLAN e pelo CAEx/NATE;

• Verificação in loco pelo Promotor de Justiça da Comarca dos
43
PROJETO ESTRATÉGICO SEMEAR. 3a Fase do Projeto Estratégico Semear: Enfrentamento ao
Álcool, Crack e outras Drogas. 2018. p. 3
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serviços existentes, objetivando analisar seu modo de funcionamento, seus recursos humanos, as atividades preconizadas
por normativas, seu horário de atendimento e os fluxos internos, no intuito de aprimorá-los qualitativamente;

• Articulação intersetorial (saúde, assistência social, educação, segurança pública e rede informal) através de reuniões
periódicas ordinárias e extraordinárias de trabalho dos órgãos
municipais com poder de deliberação, de modo a constituir
fluxos gerais e atender casos particulares complexos;

• Integração com o Sistema de Justiça (Juiz de Direito, Minis-

tério Público, OAB, Defensoria Pública), de forma que os casos
judicializados em todas as áreas (infância/idoso/deficiência;
criminal/violência doméstica; família e saúde) possam ser
acompanhados pela “Rede de Atenção e Proteção Social aos
Usuários Abusivos e Dependentes de Substâncias Psicoativas”
após intervenção feita pelo Sistema de Justiça, sem prazos
ou propostas curativas e em interlocução com as práticas e
a metodologia propostas no âmbito do Projeto “MP RESTAURATIVO E A CULTURA DE PAZ”, estabelecendo-se fluxos para
o primeiro atendimento/acolhimento dos usuários/familiares
pela rede, e um segundo momento de avaliação dos serviços
prestados aos usuários/familiares, de maneira a possibilitar a
readequação dos fluxos e protocolos pela Rede de Atenção e
Proteção Social e a atuação do Promotor de Justiça visando
melhorá-la ou ampliá-la.

Nesse sentido, constata-se que, em que pese exista um arcabouço legislativo
acerca da temática do incentivo aos empreendimentos solidários, a maximização da
potência da economia solidária somente será alcançada quando houver uma maior integração e articulação de diferentes pessoas, representantes ou não de instituições,
possibilitando a cobrança de políticas públicas, a fiscalização no cumprimento das leis
específicas correlatas ao tema junto ao Ministério Público, assim como a articulação de
projetos para captação de recursos financeiros e humanos.44
A Portaria n° 3.088/1145 prevê a criação de Centro de Convivência a nível nacional,
o qual consiste em uma unidade pública, articulada às Redes de Atenção à Saúde, especialmente à Rede de Atenção Psicossocial, em que são oferecidos à população em
geral espaços de sociabilidade, produção e intervenção na cultura e na cidade. Contudo, constata-se que, desde a criação da Portaria até o presente momento, não foi
44

Ibidem, p. 299.

45
BRASIL, Gabinete do Ministro. Ministério da Saúde. Portaria n° 3.088, de 23 de dezembro de 2011.
Institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 dez. 2011.
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implementada nenhuma unidade no Estado do Paraná. Esses Centros de Convivência
são espaços apropriados fundamentais para promover a articulação entre a economia
solidária e a saúde mental, conforme previsto no parágrafo 4° do art. 6 da Portaria:
§ 4º Os Centros de Convivência, de que trata o inciso III deste artigo, são estratégicos para a inclusão social das pessoas
com transtornos mentais e pessoas que fazem uso de crack,
álcool e outras drogas, por meio da construção de espaços de
convívio e sustentação das diferenças na comunidade e em
variados espaços da cidade.
Além dos Centro de Convivência, os Centros Públicos de economia solidária são
igualmente fundamentais para oferecer alternativas de inserção das populações mais
vulneráveis por meio dos programas de economia solidária, consistindo em espaços
públicos multifuncionais que oferecem atividades voltadas ao fortalecimento dos empreendimentos solidários no Município.
Ainda, a nível municipal, a Lei Municipal que instituiu a Política Municipal de fomento à Economia Solidária e a criação do Conselho Municipal de Economia Popular
Solidária prevê expressamente no inciso XII, do art. 6° a promoção dos fundamentos da
economia popular solidária junto às escolas no Município, tendo como agentes executores da política as universidades, faculdades, centros de formação de profissionais e
educação e instituições de pesquisa. Embora a inclusão do tema nas escolas públicas
de Curitiba seja um dos objetivos da política municipal, o Poder Executivo não promoveu a devida capacitação de docentes para conquistar a mobilização popular, que se
mostra tão importante para o fortalecimento da rede de economia solidária.
O Ministério Público além de monitorar e fiscalizar a legislação atinente ao fomento
da economia solidária, também pode participar de maneira ativa e conjunta na promoção da economia solidária, através da mobilização e fortalecimento das redes locorregionais de ECOSOL e saúde mental, por meio da presença da instituição em encontros e
feiras onde atuam os trabalhadores dos empreendimentos econômicos solidários. Nesse sentido, a utilização de espaços nas feiras de Ecosol destinados a educação popular,
com o intuito de conscientizar a respeito da importância desse investimento, através
do contato direto com os produtores e seus empreendimentos solidários, mostram-se
muito eficazes como uma forma de ampliar o conhecimento e sensibilizar a população
sobre os ideais da economia solidária.46
Considerando todos os pontos aventados, o desafio do Ministério Público se
encontra justamente em promover o desenvolvimento e expansão das redes locorregionais de ECOSOL, visto que, em que pese exista políticas estaduais e municipais de
fomento à economia solidária, não há investimento (recursos humanos, técnicos e financeiros) por parte do Poder Público para que consiga executar e potencializar os empreendimentos solidários.
Logo, a presente tese propõe ao Ministério Público mecanismos como a criação
de Centros de Convivência no Estado do Paraná, já previstos em lei, bem como a capta46

Ibidem, p. 302.
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ção de recursos humanos e financeiros, para que seja possível a expansão da economia
solidária como um instrumento apto a estabelecer novas relações de trabalho com a finalidade de promover a reabilitação e a reinserção social através do acesso ao mercado
de trabalho por meio do empreendedorismo coletivo e social.
3 CONCLUSÃO
O direito ao trabalho é considerado um direito social expressamente garantido
na Constituição Federal de 1988. Embora a atividade laboral detenha status de direito
constitucional, evidencia-se que determinados grupos de pessoas vivenciam grandes
dificuldades para adentrar ao mercado formal de trabalho, a título de exemplo, os dependentes químicos.
A inclusão ou a recolocação no mercado de trabalho passou a ser um grande desafio para o grupo de dependentes químicos, tendo em vista o estigma social existente
que recai especificamente neste grupo. Com o intuito de auxiliar e oferecer oportunidades de inclusão no mercado de trabalho, cingiu-se a criação de um meio de produção
alternativo ao capitalismo, pautado nos ideais de igualdade e autogestão.
Nesse viés, surge a economia solidária como resposta à exclusão social dos dependentes químicos, sendo uma forma estratégica de promover a empregabilidade e a
recolocação no mercado de trabalho. A economia solidária vai além da ressignificação
do trabalho humano, pois, através da geração de trabalho e renda pautados no princípio
da solidariedade e na gestão democrática e apoio mútuo, promove uma nova visão de
mundo aos dependentes químicos, obtendo, por consequência, o reconhecimento social e a recuperação da sua dignidade e identidade social.
As incubadoras tecnológicas de cooperativas populares (ITCPs), vinculadas a universidade, desempenham um papel fundamental no processo de reabilitação psicossocial dos usuários, uma vez que auxiliam os grupos comunitários que desejam trabalhar e
produzir em grupo, bem como fornecem apoio técnico e logístico necessários para que
possam prosperar dentro desse novo meio de produção.
Isto posto, considerando a complexidade do fenômeno em questão, nossa tese é
que o Ministério Público, como fiscal da lei e indutor de políticas públicas previstas em
lei, passe a cobrar do Poder Executivo e do Poder Legislativo o que a lei impõe quanto
à reinserção social de usuários e dependentes de drogas, população vulnerável que necessita, para conseguir exercer de maneira plena o direito ao trabalho, de um modelo
diverso, também previsto em lei, consubstanciado na economia solidária, garantindo,
portanto:
a) o monitoramento e a fiscalização das legislações específicas (estadual e municipal) atinentes ao fomento da economia solidária;
b) a promoção de ações que fomentem a mobilização, estruturação e fortalecimento das redes locorregionais de ECOSOL no Estado do Paraná, por meio da criação
de Centros de Convivência, previstos na Portaria n° 3.088/11, e Centros Públicos de
economia solidária;
c) a divulgação e mobilização política, por meio de ações voltadas à capacitação
de diferentes agentes executores, que englobam as universidades, faculdades, centros
de formação de profissionais e educação e instituições de pesquisa, com o intuito de
sensibilizar a população sobre a política de economia solidária.
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sistema penal. 5 ed. Rio de Janeiro: Revan, 2001.
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ESPIRAL FISCALIZATÓRIA: PROPOSTA DE UM NOVO
MODELO DE ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO ÀS
COMUNIDADES TERAPÊUTICAS
Guilherme de Barros Perini1
Noeli Kühl Svoboda Bretanha2
Letícia Soraya Prestes Gonçalves de Paula3
EXPOSIÇÃO / JUSTIFICATIVA
A tese ora apresentada propõe um novo modelo de atuação do Ministério Público junto às comunidades terapêuticas, concebidas como entidades que promovem o
acolhimento de caráter voluntário e em regime residencial transitório de pessoas com
problemas decorrentes do uso nocivo e/ou dependência de substâncias psicoativas.
Sugere-se a necessidade de articulação de uma espiral fiscalizatória que avalie a
efetividade, a eficiência e a eficácia dos serviços oferecidos, desde o planejamento até
a implementação, inclusive da perspectiva dos usuários dos serviços, a ser concretizada de forma contrarreferenciada pelas diferentes esferas de formulação da política
pública.
A proposta está fundamentada nas conclusões da pesquisa de campo realizada in loco junto a cinco comunidades terapêuticas localizadas no Estado do Paraná e
aos seus usuários, bem como nos conceitos teóricos que balizaram sua metodologia
de atendimento, pautada na ambiência democrática, e na Nota Técnica n° 01/2020,
confeccionada pelo CAOP Cível como Plano de Trabalho conjunto com a Coordenação
do Comitê do MPPR de Enfrentamento às Drogas, por meio da qual o Roteiro de visita
institucional às comunidades terapêuticas (Anexo I) e as Orientações Práticas para o
planejamento das visitas institucionais às comunidades terapêuticas (Anexo II) foram
divulgados para o público interno da instituição.
Abordou-se, para tanto, o antagonismo cooperativo na provisão de cuidado aos
usuários, por meio de dois modelos de assistência: em liberdade e em imersão voluntária, além da dupla articulação das comunidades terapêuticas com a RAPS (Rede de
1
Graduado em Direito e em Comunicação Social pela Universidade Federal do Paraná. Pós-Graduado pela Escola da Magistratura do Paraná.Mestre em Educação pela Universidade Federal do Paraná.
Promotor de Justiça titular na 5° Promotoria de Justiça de Campo Largo e Coordenador do Comitê do
Ministério Público do Estado do Paraná de Enfrentamento às Drogas e do Projeto Estratégico SEMEAR
– Enfrentamento ao Álcool, Crack e outras Drogas. Membro do Conselho Estadual de Políticas Públicas
sobre Drogas, representante do Ministério Público.
2
Formada em Psicologia pela Universidade Tuiuti do Paraná (1988), Especialista em Psicologia
Jurídica pelo Conselho Federal de Psicologia/CFP, Especialista em Direito de Família pela PUC/PR (2002),
Mestre em Direito pela Universidade Internacional de Lisboa (2006), Especialista em Administração
Pública pela Fundação Getúlio
Vargas (1994), Especialista em Perícia de Trânsito pela UFSC (2009). Atua profissionalmente
como Psicóloga Jurídica no Ministério Público do Estado do Paraná (MPPR) desde 1994.
3
Graduada em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Especialista em Direito Constitucional pela Academia Brasileira de Direito Constitucional – ABDCONST. Pós-Graduada em “Ministério Público
- Estado Democrático de Direito” pela Fundação Escola do Ministério Público do Estado do Paraná – FEMPAR. Assessora Jurídica lotada na Coordenação do Comitê do Ministério Público do Estado do Paraná de
Enfrentamento às Drogas e do Projeto Estratégico SEMEAR – Enfrentamento ao Álcool, Crack e Outras
Drogas. Curitiba/PR, Brasil.
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Atenção Psicossocial) e a rede socioassistencial.
Foram analisados, outrossim, os marcos teóricos e legais na articulação da atividade fiscalizatória do Ministério Público, constatando-se vácuo fiscalizatório que precisa ser superado. Mostra-se fundamental, nesse sentido, firmar pacto intergovernamental para estabelecer parâmetros para a articulação de uma espiral fiscalizatória,
que inova tanto no formato quanto no alcance dessa atividade essencial de maternagem social.
1. INTRODUÇÃO
As comunidades terapêuticas atuam no Brasil há décadas sem qualquer tipo de
fiscalização qualitativa sistemática, restringindo-se a supervisão/inspeção de tais entidades às diretrizes estabelecidas nos marcos regulatórios gerais que disciplinam a
fiscalização nos âmbitos de sua inscrição comercial e sanitário, tais como a realizada
pela ANVISA e pelo Corpo de Bombeiros ou, então, quando demandadas por denúncias
pontuais, tomando proporções de âmbito judicial/criminal.
A ampliação quantitativa dessas instituições no território nacional, que foram incorporadas em 2019 à Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), suscitaram debate público
sobre a necessidade de sua regulamentação, enquanto equipamento híbrido e coletivo
destinado ao cuidado e/ou tratamento de dependentes químicos, operando de modo
adjunto em âmbito multi ou interinstitucional, seja no sistema de saúde, na assistência
social, e até mesmo cogitado para atuar como instituição parceira nas iniciativas afetas
à “Justiça Terapêutica”4.
Notável esforço institucional do Ministério Público do Estado do Paraná tem sido
empreendido na perspectiva de estudar e analisar essa urgente demanda social, viabilizando-se, inicialmente, para tanto, um Projeto Piloto de Fiscalização das Comunidades Terapêuticas, que teve como o propósito revisionar bibliograficamente o tema e
abordá-lo in loco, verificando a realidade metodológica que permeia o tratamento dos
usuários acolhidos nesse tipo de equipamento social. O empreendimento pioneiro de
natureza interdisciplinar até o momento possibilitou alguns robustos resultados. Dentre eles, destacam-se:
a) A compilação de elementos bibliográficos e estatísticos, elaboração de relatórios técnicos, publicação de artigos e a apresentação de protótipo de instrumento
técnico específico para as atividades de fiscalização do Ministério Público no âmbito do
equipamento social do tipo Comunidade Terapêutica, ora denominado: “Protocolo de
Ambiência Democrática em Comunidades Terapêuticas” (PAD/CT) - atividades realizadas por psicólogos que atuam no CAEX/NATE – Núcleo de Apoio Técnico Especializado,
mediante a coordenação dos integrantes do Projeto SEMEAR de Enfrentamento ao Álcool, Crack e Outras Drogas;
b) A elaboração e expedição da Nota Técnica n. 01/2020 e seus anexos, referente à
fiscalização do funcionamento das comunidades terapêuticas (CTs) no Estado do Para4
Consoante o Procurador de Justiça Ricardo de Oliveira Silva, fundador da Associação Nacional
de Justiça Terapêutica (ANJT), citado por Lima (2009, p. 22) “A Justiça Terapêutica pode ser compreendida como um conjunto de medidas que visam aumentar a possibilidade de que infratores usuários e
dependentes de drogas entrem e permaneçam em tratamento, modificando seus comportamentos anteriores delituosos para comportamentos socialmente adequados”.
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ná, confeccionada pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cíveis,
Falimentares, de Liquidações Extrajudiciais, das Fundações e do Terceiro Setor como
Plano de Trabalho conjunto com a Coordenação do Comitê do MPPR de Enfrentamento
às Drogas e publicizada em 27 de outubro de 20205.
Tal iniciativa decorreu de emergentes contradições constatadas no âmbito das
políticas públicas relacionadas ao cuidado dos usuários que fazem uso problemático
de álcool e outras drogas, posto que tal cenário tem sido marcado, nos últimos anos,
por dissonâncias e conflitos entre diferentes correntes metodológicas, ideológicas e
agentes institucionais, relativamente a divergências entre dois modelos de atenção a

5
Referido documento, disponível em: <https://site.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.
php?conteudo=3209>, orientou que seja realizada a fiscalização in loco das comunidades terapêuticas,
segundo os parâmetros esmiuçados no roteiro de fiscalização e de acordo com as orientações práticas
para o planejamento das visitas institucionais previstas no Anexo II. Consoante as orientações explicitadas no Anexo II, os membros do Ministério Público responsáveis pela fiscalização devem:
1) Instaurar Livro Virtual Obrigatório no Sistema PRO-MP;
2) Para identificar a existência de Comunidades Terapêuticas:
a. Oficiar à Vigilância Sanitária dos municípios da Comarca, solicitando nome do serviço, endereço, nome dos responsáveis e telefone;
b. Conferir CTs georreferenciadas na Plataforma Atuação, disponível na intranet do MPPR;
c. Conferir as CTs contratadas pelo Ministério da Cidadania georreferenciadas pela Secretaria
Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas –
SENAPRED;
d. Pesquisar no Mapa das Organizações da Sociedade Civil mantido pelo IPEA se há indícios da
existência de outras CTs não abrangidas pelos campos de pesquisa anteriores.
i. Sugere-se clicar no item “consulta avançada”, selecionar o Município e aplicar o filtro de atuação nas áreas de saúde e assistência social ou filtrar pelo CNAE “Atividades de assistência psicossocial
e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química”. Se houver
dúvida sobre as entidades listadas serem ou não CTs, pode-se realizar pesquisa complementar via contato telefônico ou mecanismos de pesquisa online, como o Google.
3. Sugere-se realizar reunião preparatória com os Serviços de Vigilância Sanitária e Secretaria de Assistência Social, caso a CT atenda pessoas em vulnerabilidade econômica, para levantar informações prévias sobre a realidade de cada CT, que auxiliarão a definir a ordem das instituições a serem
visitadas. A reunião servirá também para se combinar responsabilidades de cada componente da equipe.
Atentar-se para que não se forme um grupo de trabalho com grande quantidade de pessoas. O
Promotor de Justiça também poderá optar por realizar o trabalho sem a presença de equipes convidadas.
4. Definir calendário de visitas, em conjunto com os órgãos convidados.
a. Necessário reservar período mínimo de 02 horas na instituição, fora o tempo de deslocamento.
b. Sugere-se que a visita não seja agendada, mas a decisão fica a cargo de cada Promotor de
Justiça.
5. No momento da visita:
a. Esclarecer que a iniciativa faz parte do Projeto Estratégico Semear, com intuito de aproximação da realidade institucional das CTs e o MPPR. Normalmente os dirigentes optam por receber visitantes em seus escritórios, o que facilita a anotação das respostas. Apenas se recomenda atenção ao
tempo, pois a visita pelo espaço físico de toda instituição é imprescindível.
b. Aplicar o Roteiro de Visita às Comunidades Terapêuticas (Anexo I).
c. É interessante a conversa com os acolhidos de forma reservada, utilizando os relatos com
muita cautela para assegurar o anonimato, principalmente nos casos de suspeita de violações de direitos.
d. Para otimização do tempo pode-se solicitar ao dirigente ou responsável técnico o envio por
e-mail de cópias digitalizadas dos documentos que constam no Roteiro de Visita.
6. Registrar a visita no Livro Virtual Obrigatório, conforme Ato Conjunto PGJ/CGMP nº 01/2019,
art. 98, § único.
7. Analisar as informações coletadas na visita e os documentos recebidos posteriormente. Se
houver necessidade de medidas corretivas, converter o Livro Virtual em outros procedimentos extrajudiciais adequados às circunstâncias.
a. Remeter cópia dos documentos à Promotoria de Justiça do Terceiro Setor e outras Promotorias especializadas, conforme necessidade a ser avaliada no caso concreto.
b. Remeter cópia dos documentos à Coordenação do Comitê do MPPR de Enfrentamento às Drogas e do Projeto Semear para acompanhamento das fiscalizações realizadas e composição de dados
estatísticos.
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esse público antagonizados: CAPS ad e Comunidades Terapêuticas.
Ainda que ambas as modalidades de serviços, ao reproduzir a lógica da concorrência no território, convivam e, eventualmente, disputem a atenção dos usuários e de
seus familiares, este artigo atem-se aos aspectos relevantes que apontam para a necessidade de implementação de uma espiral fiscalizatória para as comunidades terapêuticas, ou seja, uma fiscalização articulada das diferentes esferas de formulação da
política pública, do custeio, do acesso, dos serviços prestados e da metodologia adotada pelas CTs no atendimento, a despeito dos conflitos e debates instalados no cenário
nacional.
2. AFINAL, O QUE É UMA COMUNIDADE TERAPÊUTICA?
2.1 A COMUNIDADE TERAPÊUTICA NO ÂMBITO ACADÊMICO
Comunidade Terapêutica (CT), segundo De Leon (2009), professor e pesquisador
americano reconhecido como uma das principais autoridades mundiais em pesquisas
sobre CTs, refere-se a uma modalidade de serviço residencial transitório de atendimento a dependentes químicos, de caráter exclusivamente voluntário, que oferece um
ambiente protegido, cujo objetivo - mais ambicioso do que a manutenção da abstinência -, volta-se para a melhoria geral na qualidade de vida e a reinserção social de seus
residentes.
Para referido autor, a Comunidade Terapêutica é tanto um contexto em que ocorre a mudança como um método que a facilita, de modo que a definição por ele formulada contempla o paradigma de comunidade enquanto ambiente terapêutico.
2.2 COMUNIDADE TERAPÊUTICA SOB A PERSPECTIVA MÉDICA
Consoante tal conceituação, o parecer elaborado pelo Conselho Federal de Medicina no ano de 2015 (CFM nº 09/2015) estabelece que Comunidades Terapêuticas não
são lugares ou instituições. São, antes, um método, uma estratégia que se aplica num
lugar protegido e que, a depender da complexidade de suas práticas, pode assumir caráter médico ou não.
2.3 COMUNIDADE TERAPÊUTICA À LUZ DA NOVA POLÍTICA NACIONAL SOBRE
DROGAS E O ANTAGONISMO COOPERATIVO NO CUIDADO A USUÁRIOS DE DROGAS
O Decreto nº 9.761, de 11 de abril de 2019, que aprovou a Nova Política Nacional
sobre Drogas, inseriu as CTs no âmbito do estabelecimento e manutenção da rede de
assistência integrada de atenção. Prevê, ainda, em seu artigo 3º, a avaliação e o acompanhamento do tratamento em CT, assim como estratégias de prevenção, reinserção
social, mútua ajuda e apoio, inclusive aos familiares.
Ficaram estabelecidos, enquanto direitos do usuário problemático de drogas, a
intersetorialidade, a interdisciplinaridade e a transversalidade da assistência prestada e das ações nela desenvolvidas.
Em conjunto com as Unidades Básicas de Saúde, Ambulatórios, Centros de Atenção Psicossocial, Unidades de Acolhimento, Hospitais, Serviços de Emergência, Corpo
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de Bombeiros, Clínicas Especializadas, Grupos de Mútua Ajuda, etc., as Comunidades
Terapêuticas passam, conforme a supramencionada legislação, a receber estímulos e
apoio, inclusive financeiros, com vistas a garantir a articulação e integração de intervenções para tratamento, recuperação e reinserção social de usuários que fazem uso
problemático de álcool e/ou outras drogas e seus familiares.
Nesse cenário, aparentemente, configuram-se dois modelos de atendimento aos
usuários problemáticos de drogas praticados no Brasil:
A) Modelo de Assistência em Liberdade: adotado em 2003 e que é implementado
pelos Centros de Atenção Psicossocial para Álcool e Drogas (CAPS-AD), com base na
Política do Ministério da Saúde para a Atenção Integral a Usuários de Álcool e Outras
Drogas, enfatizando metodologias de cuidado em liberdade, via serviços de base comunitária, orientados pela lógica da redução de danos;
B) Modelo de Assistência em Internação Voluntária: praticado a partir dos anos
70 e defendido pelas comunidades terapêuticas (CTs) – organizações privadas usualmente vinculadas a instituições religiosas, cuja metodologia enfatiza a internação do
usuário com o propósito de alcançar a abstinência da substância.
Em pesquisa que aborda “O antagonismo cooperativo na provisão de cuidado a
usuários de drogas no Distrito Federal: conflitos e parcerias entre CAPS AD e CT”, DOMINGOS (1990) identificou que a controvérsia entre os modelos têm crescido a cada ano,
desde que o Ministério da Saúde (MS) incorporou as CTs à Rede de Atenção Psicossocial
(Raps) e as tornou elegíveis ao financiamento público. Trata-se de uma intensa disputa
por espaço institucional e por recursos públicos, da qual participam atores institucionais, políticos e sociais, que divergem tanto sobre pressupostos epistemológicos quanto sobre instrumentos e práticas de atenção a pessoas que fazem uso problemático de
substâncias psicoativas (SPAs).
Ocorre que no âmbito da política pública sobre drogas, os programas são teoricamente gestados em instâncias administrativas federais, contudo implementados pelas
administrações de estados e municípios, pois estas gozam de autonomia constitucional, tanto para organizar quanto para realizar a gestão dos serviços públicos em seus
territórios.
Além disso, estudos apontam que durante o período de implantação das políticas
públicas, no interstício entre a identificação das necessidades, a elaboração dos projetos e o momento em que são implementados como bens e/ou serviços na comunidade,
elas podem ser afetadas por alterações, sejam motivadas pela correção dos protocolos
organizacionais elaborados para a sua implementação, sejam em decorrência de dissonância da cultura e dos valores das organizações que executam os bens e/ou serviço,
como de seus agentes que atuam na ponta (Cavalcanti, Lotta e Pires, 2018; Lipsky, 1980;
Pressman e Wildavsky, 1973).
Assim, adaptações são frequentemente interpostas em decorrência de percepções e orientações políticas diversas; da cultura organizacional e do seu impacto sobre
os colaboradores que atuam na linha de frente; da interlocução com os usuários, que
pode gerar ruídos técnicos e administrativos, além da influência de eventuais concorrências entre agendas e perspectivas políticas.
3. EQUALIZAÇÃO DOS MARCOS TEÓRICOS E LEGAIS PARA FINALIDADE FISCALIZATÓRIA
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3.1 VIDA DEMOCRÁTICA
Winnicott (1999), no artigo “Algumas reflexões sobre o significado da palavra democracia”, presente em sua obra “Tudo Começa em Casa”, relata suas conclusões acerca da proporção de indivíduos saudáveis que uma sociedade deve comportar para ser e
continuar sendo democrática, recorrendo a uma formulação estatística de percentuais
entre indivíduos saudáveis e não saudáveis do ponto de vista do diagnóstico psicanalítico, supondo que o percentual mínimo de pessoas maduras, suficiente para indicar uma
tendência democrática inata, seria em torno de 30%.
3.2 O IMPACTO DA TERRITORIALIZAÇÃO NA ADMISSÃO DOS RESIDENTES
Perrone (2019) atribuiu os resultados de uma de suas pesquisas, realizada em comunidades terapêuticas localizadas no estado de São Paulo, à hipótese de que a regionalização do atendimento ao território de abrangência do equipamento pode se
mostrar mais eficiente do que o atendimento a pessoas de outros territórios, que não
terão vínculo prévio com as redes de saúde e proteção social, cujas famílias terão mais
dificuldades em participar do processo, e cujo processo de reinserção social sofrerá
as limitações inerentes à distância do equipamento do local de referência, assim como
tantas outras variáveis que podem prejudicar o desfecho.
3.3 O IMPACTO DA MOTIVAÇÃO PARA A MUDANÇA E A ASSERTIVIDADE DO ENCAMINHAMENTO
O Modelo Transteórico de Mudança de Comportamento avalia a capacidade de tomada de decisão de cada indivíduo. Fundamenta-se na premissa de que a modificação
de um comportamento-problema acontece ao longo de um processo, no qual as pessoas passam por diversos níveis ou estágios de motivação para a mudança (SZUPSZYNSKI
& OLIVEIRA, 2008B; PROCHASKA, DICLEMENTE & NORCROSS, 1992; PROCHASKA & DICLEMENTE, 1982).
De acordo com esses estudos, frente a um contexto marcado pelo crescente consumo de drogas, o critério relacionado à motivação, enquanto fator influenciador da
eficácia nas diversas terapêuticas desenvolvidas e ofertadas, constitui a força propulsora que move os indivíduos na direção de um objetivo específico.
A Escala URICA foi adaptada como instrumento para a avaliação e acesso do estágio de prontidão para a mudança dos sujeitos em tratamento de drogas ilícitas para
que, posteriormente, se adequem às intervenções terapêuticas, visando maior efetividade e adesão às atividades e ações propostas.
Foram estabelecidos quatro principais estágios de motivação para a mudança, a
saber: pré-contemplação, contemplação, ação e manutenção, avaliados pela referida
escala, utilizada como instrumental nas diligências de campo realizadas.
I. Estágio de pré-contemplação: os sujeitos não observam intenção de mudança ante comportamentos problemáticos, sendo a existência do problema comumente
negada. Dificilmente procuram ajuda para iniciar seu processo de mudança, e, quando
o fazem, em geral são impelidos por motivos externos. Processam menos informações
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sobre seus problemas, dedicam menos tempo e energia à reavaliação de si mesmos e
experimentam menos reações emocionais aos aspectos negativos de seus problemas.
Pouco fazem para desviar sua atenção do ambiente em direção à superação de problemas. São mais resistentes ou menos ativos;
II. Estágio de contemplação: os sujeitos admitem ter um problema e consideram
possibilidades de mudança, demonstrando preocupação com sua situação a partir da
avaliação das vantagens e desvantagens nela existentes. Apresentam alto grau de ambivalência, ou seja, apresentam vontade de mudar permeada por momentos de ansiedade e dúvida que podem enfraquecer sua força motivacional;
III. Estágio de ação: os sujeitos adotam níveis mais altos de autoliberação ou força de vontade, acreditando que têm autonomia para mudar sua vida de maneira significativa. Controle mais eficaz de processos comportamentais, como contra-condenação e controle de estímulos, a fim de modificar os condicionantes que frequentemente
provocam recaídas. Momento estressante, pois dependem cada vez mais do apoio e da
compreensão dos “relacionamentos de ajuda”. É nesse estágio que a modificação dos
comportamentos se dá de modo mais visível, quando comparada aos outros estágios
de motivação, exigindo muita dedicação e energia pessoal, inclusive acerca da consciência sobre a necessária a manutenção dos progressos, posto que, uma vez alcançados, não estão garantidos permanentemente;
IV. Estágio de manutenção: marcado pela estabilização do comportamento-problema que se encontra em seu cerne. Requer constante esforço por parte do sujeito
para consolidar os ganhos conquistados nos outros estágios, bem como para prevenir
lapsos e/ou recaídas.
A denominada motivação para o tratamento figura como práxis convencional oferecida pelos equipamentos de saúde na rede de atenção, mais comprometida em avaliar os diferentes graus de adesão dos indivíduos aos protocolos disponibilizados e ao
plano terapêutico individual a eles oferecido sob a perspectiva do tratamento médico
convencional.
Já na denominada motivação para a mudança, construto que embasa teoricamente o Modelo Transteórico, constata-se como fundamental a implicação dos residentes
na modificação de seus comportamentos-problema. Assim, a motivação para o tratamento faz referência ao envolvimento dos residentes com os protocolos convencionais
de saúde e a motivação para mudança faz referência ao comprometimento destes à
modificação de condutas e hábitos relacionados ao comportamento-problema.
Pode-se constatar que se tratam de abordagens motivacionais diferentes, porém
complementares, sugerindo que caso sejam aplicadas observando o timing motivacional adequado ao caso concreto, podem resultar, também, em termos coletivos, na melhoria da assistência prestada pela resolutividade da aplicação dos recursos disponibilizados para essa política pública.
3.4 IMERSÃO DEMOCRÁTICA
Para De Leon (2009), no contexto das Comunidades Terapêuticas, a aprendizagem de um novo estilo de vida precisa ser, além de viva, livre. A vinculação dos residentes aos princípios institucionais é fator decisivo para a efetividade dos resultados, uma
vez que a mudança de comportamento possui relação com experiências e percepções
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nos níveis intra e interpessoal, bem como com o desenvolvimento de valores sociais. É
nesse ponto que as noções de vida e ambiência democráticas podem ser trazidas.
De Leon (2009) pondera que a abordagem e o espaço de tratamento é tanto um
contexto em que ocorre a mudança, como também um método que a facilita, constituindo-se, dessa forma, como ambiente terapêutico. O principal agente terapêutico
nesta metodologia de tratamento é a comunidade por si mesma, ou seja, o ambiente
social e a convivência ética entre os pares, sustentadora de uma aprendizagem do tipo
“ao vivo”. O sucesso na recuperação dos companheiros serve de guia no percurso uns
dos outros. A imersão numa ambiência democrática, posto que saudável e madura, é o
que a diferencia de um tratamento pautado na privação de liberdade.
Portanto, para ser eficaz, a aprendizagem de um novo estilo de vida pelos residentes em recuperação precisa confrontar paradoxalmente a experiência de privação
de liberdade, tendo como premissa a consciência de imersão dos sujeitos em um ambiente pautado pela participação ativa e aprendizagem ao vivo, esta última balizada nas
experiências dos pares e dos profissionais que também se apresentam como membros
da comunidade.
A eficácia da abordagem terapêutica caracteriza-se, dessa forma, enquanto dinâmica imersiva em uma ambiência institucional democrática, sendo tal ambiência saudável e madura.
3.5 A DUPLA ARTICULAÇÃO DAS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS COM A RAPS E A
REDE SOSSIOASSISTENCIAL
A despeito de o cenário da política nacional sobre drogas desvelar-se como politicamente dicotomizado, tal dicotomia descreve a complexidade desse tipo de tratamento, que exige metodologias diversas para oferecer amparo ante a natural diversidade que torna o ser humano sujeito de direitos e não de verdades.
Tem sido expressivo o avanço das comunidades terapêuticas, tanto numericamente, no território, quanto politicamente, com avanço nas pautas orçamentárias mediante o repasse de verbas públicas. Recursos públicos e mesmo recursos privados
têm sido destinados para o funcionamento desse equipamento social, amparados pela
portaria nº 3.588/2017 do Ministério da Saúde, que, ao alterar a RAPS, diversificou a lógica do atendimento prestado, ampliando a quantidade de leitos especializados.
Nessa conjectura é necessário estar atento e organizado para avaliar e fiscalizar
os efeitos que a atualização da política pública sobre drogas possa ter promovido. Entre
avanços e retrocessos, explicitam-se dois cenários: i) aquele decorrente da luta antimanicomial pela garantia de direitos humanos das pessoas portadoras de transtornos
mentais, inclusive os decorrentes do uso de drogas, muitas vezes encaminhadas por
terceiros motivados pela necessidade de tratamento; ii) a garantia de que este mesmo
direito humano não prive os usuários dos meios, consoante a sua perspectiva individual
de motivação para a mudança.
Evidentemente que além de articuladas com a RAPS, as comunidades terapêuticas também devem estar articuladas com os equipamentos da rede socioassistencial,
de forma a possibilitar o controle de entrada e saída dos usuários de tais serviços, mediante referência e contrarreferência, bem como o seu acompanhamento, que possibilitará a construção de um histórico, do qual podem ser extraídos dados relevantes sobre
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a eficácia e a resolutividade das propostas terapêuticas oferecidas.
A título exemplificativo, foi amplamente noticiado que a Portaria 69/2020, do Ministério da Cidadania, regulamentou, no contexto da pandemia da COVID-19, o repasse
financeiro emergencial em ações socioassistenciais, bem como a estruturação da rede
do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), especificando o acolhimento das pessoas em situação de rua que necessitem de tratamento para álcool e outras drogas e
normatizando a atuação conjunta das comunidades terapêuticas com a gestão municipal.
Desse modo, as comunidades terapêuticas devem articular-se com os Centros de
Referência em Assistência Social (CRAS) e os Centros de Referência Especializadas em
Assistência Social (CREAS), provendo atenção às pessoas em situação de rua durante o
período pandêmico. Tal ação conjunta entre a rede socioassistencial e as comunidades
terapêuticas objetivam atender tanto os dependentes químicos quanto a população de
rua que se encontra em situação de vulnerabilidade social e necessita de tratamento.
No mesmo sentido, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) tem orientado
que na demanda para o atendimento às necessidades das pessoas em situações de rua
que também façam uso problemático de álcool e outras drogas, a Rede Socioassistencial, conjuntamente com a Rede de Atenção Psicossocial da saúde, desenhem protocolos e fluxos de encaminhamento para as Comunidades Terapêuticas cadastradas
junto à Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas (SENAPRED).
Além disso, a SENAPRED vem empreendendo esforços para identificar e construir
uma rede de comunidades terapêuticas, visando disponibilizar vagas para pessoas em
situação de rua que precisem e aceitem voluntariamente tratamento para a superação
da condição de uso problemático de álcool e drogas, mediante fluxos de trabalho pré
estabelecidos, sem que, contudo, se faça uso dos recursos orçamentários do SUAS.
Certamente a complexidade desse cenário exige mais sensibilidade técnica e recursos de custeio que aqueles subvencionados nas práticas de teor prevencionistas.
Nesse processo de diversificação metodológica, mostra-se essencial tanto assegurar
o fortalecimento dos serviços da rede pública, como os Centro de Atenção Psicossocial
para Álcool e Drogas (CAPS-ad), quanto garantir que a política sobre drogas seja eficaz, inclusiva e garantidora de todos os direitos, inclusive para aqueles que buscam
tratamento em comunidades terapêuticas motivados pela mudança em seu comportamento problema.
O desafio fiscalizatório mostra-se iminente, demandando por novas tecnologias
e modalidades que atendam não apenas a legalidade dos encaminhamentos, seus fluxos e protocolos, mas também a eficácia dos atendimentos prestados e a resolutividade dos recursos públicos aplicados.
Dada a complexidade do fenômeno articulatório interinstitucional de âmbito intergovernamental e a necessidade de aprimoramento da vinculação, regulamentação e
fiscalização das Comunidades Terapêuticas em consonância com a resolutividade dos
atendimentos prestados, faz-se recomendável a inclusão digital das comunidades
terapêuticas nos sistemas da RAPS e do SUAS, de forma a possibilitar o acompanhamento do histórico dos pacientes atendidos e as ações de referência e contrarreferência entre os serviços e equipamentos.
Procedimento tecnológico dessa envergadura terá potencial para viabilizar a fiscalização relacionada com a eficiência do programa implementado, via cadastramen-
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to institucional de base algorítmica que atualize os dados de acolhimentos realizados
e/ou atendimentos prestados, mediante a inscrição do CPF dos usuários beneficiados,
dado fundamental para orientar a alocação de recursos públicos e para garantir que as
pessoas tenham a oferta não apenas do tratamento mais adequado para o seu estágio
de motivação para a mudança, mas também às abordagens que apresentem resultados
mais eficazes.
4. O PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE E A INTEGRAÇÃO DOS MARCOS TEÓRICOS
E LEGAIS NA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Com o intuito de avaliar a inserção de parâmetros relacionados à ambiência democrática nas comunidades terapêuticas e a motivação para a mudança dos residentes
acolhidos, visando aferir a eficácia e efetividade do modelo de atendimento prestado
em cada instituição, a pesquisa realizada pelo MPPR estabeleceu, tecnicamente, critérios para verificar a assertividade dos encaminhamentos dos usuários neste equipamento social.
Pela definição apresentada dos marcos teóricos e legais, almeja-se superar o espectro estigmatizante que infelizmente repercute na vida e no tratamento dos usuários, bem como desses equipamentos sociais, enquanto modalidade terapêutica, posto
que já inserido na RAPS.
A proposta de atualização do instrumento técnico fiscalizatório institucional pretende investigar e identificar os aspectos mais sutis e paradoxais que emanam da consumação da liberdade, enquanto direito humano inalienável. Deparar-se com a questão
da liberdade, ainda que de maneira assistida, enquanto maternagem social, oferece
oportunidade catalisadora do despertar da saúde mental na superação de eventuais
padrões tóxicos de vinculação primária, entre outros fenômenos estigmatizantes no
laço social.
Assim, a aplicação do modelo proposto na Nota Técnica n° 01/2020 tem como
objetivo avaliar as hipóteses inicialmente formuladas, visando sua validação e aperfeiçoamento técnico, parametrando a fiscalização ministerial de ponta, correlacionada à
eficácia da metodologia de trabalho das Comunidades Terapêuticas junto aos destinatários da política pública.
Contudo, os referenciais teóricos e jurídicos identificados neste período apontam
para a incidência de questões intervenientes relacionadas com a efetividade na implementação da política pública que, para alcançar seu desiderato, perpassa minimamente três instâncias governamentais.
O atual modelo atribui o diagnóstico e o desenho da política pública sobre drogas à
esfera federal; a gestão da implementação dos recursos alocados à esfera estadual e a
aplicação da política à esfera municipal, sem que haja até o momento notícias de ações
fiscalizatórias de âmbito sistêmico sobre a fidedignidade na aplicação metodológica
desenhada e a efetividade dos resultados, face aos recursos alocados.
Tal cenário evidencia vácuo fiscalizatório, considerando que usualmente o Ministério Público estadual tem sua competência fiscalizatória orientada para as esferas
municipal e estadual. Urge aferir a resolutividade da implementação da política pública
sobre drogas entre as instâncias intergovernamentais, dando visibilidade e transparência escalonada da gestão dos recursos públicos alocados e do planejamento meto-
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dológico desenhado, empreendendo ações de atualização, correção e/ou sanção ante
eventuais desvios e/ou dissonâncias.
Conforme ensina BIM (2018) ao discorrer sobre o impacto do princípio da subsidiariedade, enquanto regra de ouro do federalismo em ações fiscalizatórias, “em suma,
ainda que se trate de competência constitucional comum, o princípio da subsidiariedade impõe que a atuação do ente federal, em termos de fiscalização, somente é admitida
quando o estadual ou o municipal não tiverem capacidade de lidar com a questão (“benefício de ordem”), raciocínio aplicável ao estado em relação ao município”.
Consequentemente, a União não deve assumir competências que podem ser efetuadas de forma mais eficiente pelos Estados, e estes, por sua vez, não devem fazer
aquilo que pode ser executado pelo Município, evitando-se, dessa forma, sobreposição
de funções, com desperdício de recursos estatais, prestigiando-se a eficiência e a economicidade.
A discricionariedade para a fiscalização das políticas públicas sobre drogas destaca-se também ante o interesse nacional em fiscalizar algumas ações, posto que o
Estado brasileiro seja signatário de metas que foram acordadas via institutos internacionais.
Nessa perspectiva, é preciso criar meios de fiscalização consoante ao ordenamento de competências que possam, inclusive, concorrer entre si, nos casos em que
o alcance das esferas governamentais seja insuficiente para realizar o planejamento
definido como estratégia na viabilização do bem comum almejado.
A evocação do princípio da subsidiariedade na fiscalização de ações no âmbito
intergovernamental que perpassam as políticas públicas sobre drogas pode ter sido ignorada até o momento devido a distorções da competência comum, situação que pode
estar fomentando sobreposições e desvirtuamento institucional em todas as esferas.
Há, também, que se fortalecer a atuação dos Conselhos Municipais, Estaduais e
Federal, mediante a organização de Conferências Públicas para que haja fiscalização
não só do Tribunal de Contas, Ministério Público, ANVISA, mas da sociedade civil democraticamente organizada. Essa articulação intergovernamental é fundamental para que
haja transparência, viabilizando o compartilhamento de informações e, quiçá, a redefinição estratégica de ações.
Ressalta-se, por fim, que a fiscalização de políticas públicas sobre drogas que
mobilizam questões tão peculiares quanto o cuidado em situação de maternagem social tem requerido, além de muito estudo, criatividade e ousadia para avançar na consolidação das garantias e direitos constitucionais.
Esse avanço, para além de assegurar o direito de acesso ao “melhor tratamento
do sistema de saúde”, consentâneo às necessidades do usuário, como preconiza o art.
2, inciso I, da Lei 10.216/2001, supõe que tal qual cidadãos suficientemente amados, os
usuários possam ter acesso aos meios necessários para alcançar status de sujeitos de
direito e conviver em ambiência verdadeiramente democrática.
5. CONCLUSÃO: A ESPIRAL FISCALIZATÓRIA COMO ESTRATÉGIA ARTICULADA
PARA O ENFRENTAMENTO DA COMPLEXIDADE INERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PELAS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS
1) O atendimento para os usuários que fazem uso abusivo de drogas tem enseja-
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do a oportunidade e o desafio para a implementação de método sistêmico de controle
dos acolhimentos realizados nas comunidades terapêuticas, oportunizando a criação
de novos protocolos fiscalizatórios, tais como central de vagas, avaliação estatística da
recorrência dos acolhimentos, incidência de recaídas, lapsos e abandono do tratamento, entre outras possibilidades de produção e articulação de informação neste setor.
Propõe-se, nesse sentido, que a Nota Técnica n° 01/2020 seja amplamente divulgada
e aplicada como uma prática institucional no âmbito da atuação voltada para as políticas públicas sobre drogas;
2) Mostra-se premente, ainda, como medida complementar, encontrar meios e
instrumentos para a promoção de tripla atenção fiscalizatória que contemple:
3.1) Fiscalização Intergovernamental: fiscalização das variáveis que envolvem as
questões metodológicas relacionadas com a efetividade na implementação da política
pública nas instâncias intergovernamentais;
3.2) Fiscalização Institucional: fiscalização relacionada com a eficácia da metodologia de trabalho das comunidades terapêuticas, que aborde as demandas de natureza mais subjetivas e motivacionais, os direitos humanos e a saúde mental dos usuários
e seus familiares;
3.3) Fiscalização Digital: fiscalização de natureza digital relacionada com a eficiência ou resolutividade do programa implementado, via cadastramento institucional e
base estatística que atualize os dados de acolhimentos realizados e/ou atendimentos
prestados, mediante a inscrição do CPF dos usuários beneficiados.
3.4) Ao constatarmos vácuos fiscalizatórios que precisam ser superados, é fundamental que o Ministério Público atue como agente fomentador do estabelecimento
de um pacto intergovernamental, responsável pela fiscalização tanto das comunidades terapêuticas quanto de outros equipamentos que assistam os usuários abusivos de
drogas, incluindo os demais equipamentos que integram a RAPS.
4) Faz-se necessário, inclusive no âmbito interno ao Ministério Público do Estado do Paraná, acordar os parâmetros na articulação de uma espiral fiscalizatória, a
ser concretizada via sistema intergovernamental, mediante a criação de um grupo de
trabalho, com participação da sociedade civil, para inovar tanto no formato quanto no
alcance da atividade essencial de fiscalização não apenas das comunidades terapêuticas mas também dos demais equipamentos da RAPS e da Rede Socioassistencial, bem
como dos seus fluxos de encaminhamento e protocolos de referência e contrarreferência;
5) Propõe-se, prevalentemente, que a espiral fiscalizatória envolva o acompanhamento dos fluxos de investimento dos recursos públicos alocados e de entrada e saída dos usuários nas comunidades terapêuticas, garantindo igualdade e equidade nos
atendimentos, recursos tão caros e sensíveis às pautas de direitos humanos e direito
à saúde dentro das comunidades de base, tendo como premissas:
5.1) Transparência na versação dos recursos públicos disponibilizados;
5.2) Avaliação dos critérios utilizados para entrada, metodologias de tratamento e
alta do usuário e sua compatibilidade com as pautas dos direitos humanos;
5.3) Digitalização das Cts e das instituições que integram a RAPS e o SUAS e a
subsequente integração dos sistemas tecnológicos;
5.4) Capacitação dos profissionais que atuam na RAPS para que integrem pautas
de acolhimento em comunidades terapêuticas nos protocolos, quando indicado por cri-
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térios técnicos ou se faça necessário, incluindo casos quando da impossibilidade passageira de convivência no meio externo;
5.5) Interlocução e articulação com todos os equipamentos que integram a RAPS,
enquanto alternativas agregadas ao atendimento, posto que não excludentes que abordam o tratamento sem necessidade de internação.
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EFEITOS PRÁTICOS NA ADOÇÃO DO ARTIGO 160 DA LEI DE
EXECUÇÕES PENAIS À HIPÓTESES ALHEIAS À SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA PENA
Heric Stilben1
I. EXPOSIÇÃO
Pretende o texto abordar os problemas práticos no uso indiscriminado da audiência admonitória em situações diversas da hipótese prevista no artigo 160 da Lei
7.210/84 (LEP em diante), em especial a) quando é imposto regime aberto na sentença
condenatória; e b) quando ingressa o apenado no regime aberto em decorrência de progressão de regime.
Para contextualizar o tema, necessário análise prévia da real aplicação da audiência admonitória quando for o caso de concessão da suspensão condicional da pena, artigo 77 do Código Penal. Vejamos os dispositivos da LEP aplicáveis ao caso, com destaques nossos:
Art. 158. Concedida a suspensão, o Juiz especificará as condições a que fica sujeito o condenado, pelo prazo fixado, começando este a correr da audiência prevista no artigo 160 desta
Lei.
Art. 160. Transitada em julgado a sentença condenatória, o
Juiz a lerá ao condenado, em audiência, advertindo-o das consequências de nova infração penal e do descumprimento das
condições impostas.
Art. 161. Se, intimado pessoalmente ou por edital com prazo
de 20 (vinte) dias, o réu não comparecer injustificadamente à
audiência admonitória, a suspensão ficará sem efeito e será
executada imediatamente a pena.
Considerando tratar-se a suspensão condicional da pena de um benefício concedido pelo juiz no momento da condenação (art. 77, CP), o condenado precisa aceitar as
condições impostas na sentença, não sendo possível obrigá-lo a tal2. Por conta disso,
faz-se necessária a realização da audiência admonitória, previsão que já constava no
artigo 8º do Decreto nº 16.588 de 1924, uma “admoestação” que em última análise integra
a própria suspensão condicional da pena3.
1
Promotor de Justiça no Estado do Paraná. Mestrando em Direito pela Universidade Federal do
Paraná – UFPR/ Mestrando em Razonamiento Probatorio pelas Universitat de Girona & Universitá Degli
Studi di Genova.
2

NUCCI, Guilherme. Curso de Execução Penal. 2018. p. 203.

3

BUSATO, Paulo. Direito Penal: parte geral. vol.1. 4ª. ed. rev. atual. e amp. São Paulo: Atlas. 2018.

Transformação e reflexão da realidade sob a ótica do MP

157

Tecnicamente, a competência para tal ato é do juízo do processo de conhecimento, conforme prevê expressamente o artigo 160 da LEP4, expedindo-se a guia de execução após o ato, momento que tem início a competência do juízo de execução. Não
obstante, afirma NUCCI que a competência será do juízo da execução penal, quando
couber a este a fixação das condições5. De todo modo, realizado o ato e com o aceite
das condições impostas, tem início o processo de execução, suspendendo-se tão somente o cumprimento da pena privativa de liberdade enquanto perdurar o período de
prova, subsistindo todos os efeitos legais da condenação, como pagamento da multa,
ressarcimento do dano, reconhecimento de reincidência etc (art. 158, LEP)6.
Por sua vez, caso seja realizada a audiência admonitória e o sentenciado não concorde com as condições ou não compareça injustificadamente, prevê o art. 161 da LEP
a ineficácia do benefício – e não revogação7 – levando à “execução imediata da pena”,
encaminhando-se o condenado para o regime fixado na sentença.
Ressalte-se um ponto que será fundamental para o presente texto: nessa – e como
se verá, apenas nessa – hipótese, a audiência admonitória serve como marco legal para
o início da execução penal.
O início da execução da pena envolve o próprio conceito de execução penal, que
é a fase processual da qual o Estado se vale para exercer a sua pretensão executória,
tratando-se de um instrumento de punição que busca dar concretude às finalidades da
sanção penal então fixada. Justamente por assim ser que sequer “há necessidade de
nova citação (...) tendo em vista que o condenado já tem ciência da ação penal contra
ele ajuizada, bem como foi intimado da sentença condenatória quando pôde exercer o
seu direito ao duplo grau de jurisdição.”8.
Não se pode confundir, entretanto, início da execução penal com “início do cumprimento da pena”, “início do regime”, “ingresso no regime”, dentre outras expressões que
traduzem situações diversas que podem ou não coincidir.
Na hipótese de concessão do sursis, portanto, quando realizada a audiência admonitória, tem início a execução penal com o início do processo de execução e, consequentemente, a competência do juízo da execução penal. Neste caso, o início do processo de execução coincide temporalmente com o início do cumprimento da pena – a única
diferença será a suspensão da privação de liberdade, se houver9.
p. 939; DE BRITO, Alexis Couto. Execução Penal. 5ª ed. São Paulo: Saraiva Educação. 2019. p. 570.
4
MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal. 12. ed. ver. ampl. e atual. de acordo com a lei
12.850/13. Saraiva: São Paulo. 2014. p. 287. Inclusive os dispositivos referem-se ao destinatário como
“réu”, o que implica na assunção de não haver sido iniciado processo de execução.
5
NUCCI, Guilherme. Curso de Execução Penal. 2018. p. 203. Assim como DE BRITO, Alexis Couto.
Execução Penal. 5ª ed. São Paulo: Saraiva Educação. 2019. p. 573.
6

DE BRITO, Alexis Couto. Execução Penal. 5ª ed. São Paulo: Saraiva Educação. 2019. p. 566.

7
MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal. 12. ed. ver. ampl. e atual. de acordo com a lei
12.850/13. Saraiva: São Paulo. 2014. p. 292/293. No mesmo sentido, NUCCI, Guilherme. Curso de Execução Penal. 2018. p. 203.
8

NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Execução Penal. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 3.

9
“Ex.: pode ter recebido uma pena de dois anos por tentativa de estupro, fixando o magistrado o
regime inicial fechado, porém, por preencher os requisitos do art. 77 do Código Penal, concede-lhe sursis. Caso não seja este aceito ou não compareça o réu, devidamente intimado, à audiência admonitória,
perde efeito o benefício e será preso o condenado” (NUCCI, Guilherme. Curso de Execução Penal. 2018. p.
203. Assim como DE BRITO, Alexis Couto. Execução Penal. 5ª ed. São Paulo: Saraiva Educação. 2019. p.
154.
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O que era, entretanto, um ato específico e necessário à eficácia de um benefício concedido na sentença condenatória, passou a ser utilizado pela jurisprudência em
outros momentos do processo de execução, mas mantendo-se as mesmas premissas
procedimentais, gerando problemas graves na prática, como veremos.
II. CENÁRIO 01 – IMPOSIÇÃO DE REGIME ABERTO NA SENTENÇA E DESIGNAÇÃO
DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA
Por conta do eterno descaso estatal em relação ao sistema penal, as Casas de
Albergado, unidades prisionais destinadas a cumprimento de pena em regime aberto,
apenas são conhecidas na maioria das Comarcas por conta da previsão no artigo 93 da
LEP.
Em razão da inexistência, viu-se o Poder Judiciário obrigado a aplicar por analogia
o artigo 117 da LEP10, inserindo-se o condenado em regime aberto na denominada prisão
albergue domiciliar sob determinadas condições, passando a ser regra aquilo que deveria ser uma exceção11.
Em decorrência, e por entender que seria um “benefício” que o apenado deveria
aceitar, buscou-se no artigo 160 da LEP a previsão legal para designação de um ato
de “aceitação” (abaixo veremos o porquê das aspas) das condições. Com a reiteração
da prática, os entes federativos normatizaram o procedimento, prevendo a designação
automática de audiência admonitória na hipótese de regime aberto na sentença12. No
Estado do Paraná, por exemplo, encontra-se previsto na Subseção II da Instrução Normativa Conjunta de 02/2013 que trata “Da Execução em meio aberto, das restritivas de
direito e medidas alternativas à prisão”:
Art. 21. A fiscalização das penas em meio aberto e das restritivas de direito iniciar-se-á com a guia de execução, devidamente instruída com os documentos indicados no art. 12.
(...)
Art. 23. Independentemente de deliberação judicial específica, a Serventia designará nova audiência admonitória no prazo
máximo de trinta (30) dias, providenciando a intimação do executado, de seu advogado e do Ministério Público.
Art. 24. Realizada a audiência, a Serventia cadastrará, no sis-

10
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência
particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de
doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante
11
NUCCI, Guilherme. Curso de Execução Penal. 2018. p. 142. Na jurisprudência: “Nas situações em
que não houver casa de albergado na localidade, esta Corte já entendeu que o cumprimento da pena de
limitação de fim de semana deve se dar em outro estabelecimento adequado ou em regime domiciliar.
Precedentes. 6. Recurso provido. (STJ - REsp: 1716888 GO 2017/0330597-8, Relator: Ministro JORGE
MUSSI, Data de Julgamento: 17/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2018).
12

Altamente questionável, ante o princípio da legalidade, diga-se.
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tema PROJUDI, as condições e encaminhará o executado às
entidades previamente cadastradas em Juízo responsáveis
pela sua fiscalização.
Desta forma, transitando em julgado sentença penal condenatória que impôs regime aberto, e expedida guia de execução (art. 105, LEP e art. 676, CPP)13, os juízos com
competência para execução penal designam uma “audiência admonitória” para que o
apenado “aceite” as condições com fundamento equivocado – como veremos – no art.
113 da LEP14. Realizado o ato, as condições impostas são cadastradas, encaminhando-se o executado às entidades previamente cadastradas.
A partir disso, foram gerados dois problemas com fundamentos que se entrelaçam.
O primeiro deles se deu por atribuir à audiência admonitória nesta situação (Cenário 01) a mesma ideia de marco legal para o “início da execução da pena” daquela hipótese da concessão do sursis, equiparando-se tal expressão à “cumprimento de pena no
regime aberto”15.
O segundo foi ter a jurisprudência buscado no artigo 113 da LEP – que tem relação
com progressão de regime – um reforço a esse entendimento, no sentido de que “o ingresso no regime aberto só ocorre com a aceitação do apenado em audiência admonitória”.
Consequentemente, ao considerar que não houve início da execução da pena,
tampouco ingresso no regime aberto, não teria aplicação o artigo 118 da LEP que prevê
13
No Paraná, artigo 15, §2º, inciso I da Instrução Normativa Conjunta 02/2013. No CNJ, art. 3º da
Resolução 113/2010: “Art. 3º O Juiz competente para a execução da pena ordenará a formação do Processo de Execução Penal (PEP), a partir das peças referidas no artigo 1º”.
14
Art. 113. O ingresso do condenado em regime aberto supõe a aceitação de seu programa e das
condições impostas pelo Juiz
15
Na 2ª Câmara Criminal: TJ-PR - PET: 00016762220208160014 PR 0001676-22.2020.8.16.0014
(Acórdão), Relator: Desembargador Rabello Filho, Data de Julgamento: 05/06/2020, 2ª Câmara Criminal,
Data de Publicação: 05/06/2020; TJ-PR - PET: 00302880420198160014 PR 0030288-04.2019.8.16.0014
(Acórdão), Relator: Juíza Maria Roseli Guiessmann, Data de Julgamento: 14/10/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/10/2019); TJ-PR - EP: 17432890 PR 1743289-0 (Acórdão), Relator: Juiz
Marcel Guimarães Rotoli de Macedo, Data de Julgamento: 07/06/2018, 2ª Câmara Criminal, Data de
Publicação: DJ: 2293 04/07/2018); Na 3ª Câmara Criminal: TJ-PR - PET: 00044678620188160190 PR
0004467-86.2018.8.16.0190 (Acórdão), Relator: Desembargador José Cichocki Neto, Data de Julgamento: 07/12/2018, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/12/2018; Na 4ª Câmara Criminal,
veja: TJ-PR - PET: 00027717820198160190 PR 0002771-78.2019.8.16.0190 (Acórdão), Relator: Desembargador Carvílio da Silveira Filho, Data de Julgamento: 13/06/2019, 4ª Câmara Criminal, Data de
Publicação: 14/06/2019; TJ-PR - PET: 00846179720188160014 PR 0084617-97.2018.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Desembargador Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 14/02/2019, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/02/2019; TJPR - 4ª C.Criminal - 0004653-12.2018.8.16.0190 - Maringá
- Rel.: Des. Carvílio da Silveira Filho - j. 22.11.2018; TJ-PR - PET: 00040252320188160190 PR 000402523.2018.8.16.0190 (Acórdão), Relator: Desembargador Renato Naves Barcellos, Data de Julgamento:
13/09/2018, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/09/2018; na 5ª Câmara Criminal: TJ-PR - PET:
00071236920198160064 PR 0007123-69.2019.8.16.0064 (Acórdão), Relator: Juíza Simone Cherem Fabrício de Melo, Data de Julgamento: 18/05/2020, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/05/2020;
TJ-PR - HC: 00256540720198160000 PR 0025654-07.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Renato Naves Barcellos, Data de Julgamento: 27/06/2019, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação:
02/07/2019; TJ-PR - PET: 00404446420188160021 PR 0040444-64.2018.8.16.0021 (Acórdão), Relator:
Desembargador Jorge Wagih Massad, Data de Julgamento: 24/01/2019, 5ª Câmara Criminal, Data de
Publicação: 29/01/2019; TJ-PR - PET: 00042131620188160190 PR 0004213-16.2018.8.16.0190 (Acórdão),
Relator: Juiz Ruy Alves Henriques Filho, Data de Julgamento: 13/12/2018, 5ª Câmara Criminal, Data de
Publicação: 17/12/2018).
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a regressão de regime em determinadas hipóteses como prática de fato definido como
crime doloso ou não localização do apenado16.
Comecemos pelo primeiro problema.
Vimos acima que a audiência admonitória quando aplicada ao condenado beneficiado com sursis serve como condição para o início da execução penal, materializada
pelo processo de execução, momento em que será possibilitado o início do cumprimento
da pena (art. 160 e art. 161 da LEP).
Por outro lado, quando estamos diante de uma sentença já transitado em julgado
que impõe regime aberto, o processo de execução já está em curso.
Com efeito, transitando em julgado a sentença condenatória, determinam o artigo 674 do CPP e art. 105 da LEP que o juiz ordene a expedição da guia de execução17,
sendo este momento “o formal início da execução”18. Por sua vez, o início do cumprimento da pena ocorre em momento posterior, e no caso de regime aberto, substituída
a pena ou não, só ocorre com o efetivo início do cumprimento, e não com a realização
da audiência admonitória19.

16
EMENTA RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO POR CRIMES DE ROUBO
MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA
PENA. SENTENCIADO INTIMADO PARA A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. NÃO COMPARECIMENTO. PRÁTICA
DE NOVO CRIME COM DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA EM AUTOS DIVERSOS. PEDIDO PARA A REGRESSÃO DE REGIME NOS AUTOS DE EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA EM REGIME ABERTO AINDA NÃO INICIADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 113 DA LEP. PRECEDENTES
DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Se, no curso da execução da
pena, o condenado pratica falta grave, há consequências disciplinares, inclusive a possível regressão
de regime. 2. As consequências disciplinares não constituem sanções imponíveis a novo crime, mas
sim pertinentes à execução da pena imposta pela condenação ao crime anterior. 3. O termo do cumprimento da pena no regime aberto é a data da audiência admonitória, na inteligência do artigo 113 da Lei
de Execução Penal. 4. Caso não iniciada a execução, pela não realização da audiência admonitória, a
prisão preventiva decretada em autos diversos obsta o cumprimento da pena no regime aberto e torna
inviável o reconhecimento de falta grave e a regressão de regime. (TJPR - 4ª C.Criminal - 008461797.2018.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Desembargador Celso Jair Mainardi - J. 14.02.2019) (TJ-PR - PET:
00846179720188160014 PR 0084617-97.2018.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Desembargador Celso Jair
Mainardi, Data de Julgamento: 14/02/2019, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/02/2019). No
mesmo sentido RECURSO DE AGRAVO – EXECUÇÃO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE FIXA
O REGIME PRISIONAL ABERTO - PRÁTICA, EM TESE, DE NOVO CRIME ANTES DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA QUE DARIA INÍCIO A EXECUÇÃO DA PENA – DECISÃO AGRAVADA QUE PROMOVE REGRESSÃO AO
REGIME SEMIABERTO POR SUPOSTA PRÁTICA DE FALTA GRAVE – DESCABIMENTO NA ESPÉCIE - EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME ABERTO QUE AINDA NÃO TINHA SIDO INICIADA
– INTELIGÊNCIA DO ART. 113 DA LEP – DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM FEITO DISTINTO QUE
OBSTA O CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME ABERTO – INOCORRÊNCIA DE FALTA GRAVE – REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL INDEVIDA – RECURSO PROVIDO - Não se confunde o início do processo
de execução (que se estabelece com o trânsito em julgado da sentença), com o início da execução da
pena privativa de liberdade a ser cumprida no regime aberto, cujo cumprimento se deflagra com a audiência admonitória, ato processual destinado à fixação das condições pelo juiz e aceitação pelo sentenciado, nos termos do art. 113 da LEP. (TJPR - 4ª C.Criminal - 0004025-23.2018.8.16.0190 - Maringá
- Rel.: Desembargador Renato Naves Barcellos - J. 13.09.2018) (TJ-PR - PET: 00040252320188160190
PR 0004025-23.2018.8.16.0190 (Acórdão), Relator: Desembargador Renato Naves Barcellos, Data de
Julgamento: 13/09/2018, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/09/2018).
17
Em que pese doutrinadores fazerem diferença entre carta de guia e guia de recolhimento (NOGUEIRA, Paulo. Comentários à lei de execução penal. p. 151-152 e TORNAGHI, Hélio. Curso de processo
penal. v. 2. p. 406), não há qualquer importância prática, podendo simplesmente ser referida como ‘guia
de execução’ (BRITO, Alexis Couto de. Execução Penal. 6ª ed. São Paulo: Saraiva Educação. 2020. p. 349)
18

NUCCI, Guilherme de Souza. op. cit. p. 151.

19
CRIMINAL. RESP. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA.
PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. É entendimento desta Corte que “com a realização da audiência admonitória, em que se
comunica ao apenado as condições do sursis, inicia-se o cumprimento da pena, interrompendo-se, de
consequência, a prescrição, ex vi do art. 117, V, do Código Penal.”. II. Hipótese em que a audiência admo-
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No tocante ao segundo aspecto problemático, qual seja, inferir da leitura do artigo
113 da LEP que a audiência admonitória seria necessária para “o ingresso do apenado
no regime aberto” tal entendimento decorre de uma inadequada análise sistemática da
LEP. Isso pois o dispositivo se refere ao apenado que já está cumprindo pena e que foi
beneficiado com progressão de regime do semiaberto para o aberto. E por tratar-se de
um benefício penal, a progressão de regime não pode ser imposta ao apenado, dependendo do aceite das condições. Inclusive por isso, o apenado poderia até recusar as
condições impostas, permanecendo no regime semiaberto20.
Na hipótese que estamos a tratar, ou seja, da sentença penal condenatória que
impõe regime aberto, não há qualquer benefício concedido, de maneira que não há razão jurídica para entender que o apenado deve aceitar as condições para “ingressar”
no regime. Pensar o contrário, inclusive, geraria uma situação no mínimo esdrúxula:
o que faria o juiz da execução com o apenado que recusasse as condições impostas?
Imporia regime semiaberto, violando a coisa julgada? Regrediria o apenado ao semiaberto mesmo que a recusa não implique em alguma das hipóteses do artigo 118 da LEP?
Suspenderia a execução até o dia que o apenado resolva, de bom grado, sujeitar-se às
condições? Pois é.
Curiosamente, se há uma relutância em regredir o regime pela prática de novo crime quando não há a realização da audiência admonitória, não há maiores dificuldades
em encontrar na jurisprudência decisões permitindo a conversão da pena restritiva de
direito em pena privativa de liberdade na hipótese do apenado não ser localizado para
o ato21, ou quando o apenado é preso em flagrante pelo cometimento de novo delito22.
nitória foi realizada para a fixação das regras para o cumprimento das penas restritivas de direitos, não
podendo ser considerada como início do cumprimento das penas restritivas de direitos, para efeito de
aplicação do art. 117, V, do CP e interrupção da prescrição, pois tal previsão é específica para o sursis. III.
(...). Recurso provido. (STJ - REsp: 719053 PR 2005/0007433-2, Relator: Ministro GILSON DIPP, Data de
Julgamento: 24/05/2005, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 13/06/2005 p. 344.
20

DE BRITO, Alexis Couto. Execução Penal. 5ª ed. São Paulo: Saraiva Educação. 2019. p. 387.

21
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PACIENTE QUE NÃO FOI ENCONTRADO NO ENDEREÇO QUE
DECLINOU NOS AUTOS PARA DAR INÍCIO AO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. CONVERSÃO EM PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1 (...). No mais, uma vez comprovado que o Juízo da Execução
cumpriu o dever de tentar intimar a agravante para dar início ao cumprimento da pena restritiva de direitos, diligenciando no endereço constante dos autos e intimando por edital, restando frustradas todas
as tentativas de intimação, correta a sua decisão em converter a pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade (Lei nº 7.210/84, art. 181, § 1º, alínea a). 3. Tal entendimento harmoniza-se com a jurisprudência consolidada por esta Corte Superior de Justiça, no sentido da possibilidade de conversão das
penas restritivas de direitos em privativa de liberdade quando o condenado não for localizado no endereço existente no processo. Precedentes. 4. Inexistência, portanto, de constrangimento ilegal, a justificar
a concessão da ordem de ofício. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 534901 RJ 2019/0284179-0,
Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/10/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2019)
22
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL - AGRAVANTE CONDENADO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – APENAÇÃO CORPORAL SUBSTITUÍDA POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS
– TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRÁTICA DE NOVO CRIME APÓS TRÂNSITO
EM JULGADO E ANTES DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – PLEITO PELA MANUTENÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS - FALTA GRAVE EVIDENCIADA (ART. 52, DA LEP) – CORRETA A DECISÃO QUE CONVERTEU AS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, SEGUNDO ÀS REGRAS
PREVISTAS NO ART. 44, §4º, DO CP E ART. 181, §1º, ALÍNEA “D” DA LEP – SENTENCIADO QUE TINHA O
CONHECIMENTO DAS PENAS QUE LHE FORAM IMPOSTAS NA SENTENÇA – AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA INFRUTÍFERA POR DESÍDIA DO RECORRENTE (NÃO INFORMOU SUA LOCALIZAÇÃO AO JUÍZO) – INVIABILIDADE DO PEDIDO – SENTENÇA AGRAVADA MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
(TJPR - 4ª C. Criminal - 0009680-73.2018.8.16.0190 - Maringá - Rel.: Desembargador Carvílio da Silvei-
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III. CENÁRIO 02 – PROGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO AO REGIME ABERTO E
DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA
Na hipótese de progressão de regime, o artigo 113 da LEP impõe previamente ao
ingresso no regime aberto a aceitação das condições pelo apenado, por tratar-se de um
benefício. Por ser uma premissa, o aceite deve ser tomado pelo próprio juízo que defere o benefício de progressão de regime como condição de eficácia do benefício. Caso
o apenado não aceite as condições, o benefício não produz efeito e permanecerá no
regime semiaberto23. Parece óbvio. E é, tanto que assim prevê o artigo 19 da Instrução
Normativa Conjunta 02/2013 do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:
Tratando-se de progressão de regime aberto ou de livramento
condicional, a remessa do processo ao Juízo competente para
a execução em meio aberto dar-se-á após a cientificação do
executado quanto às condições que lhe foram impostas e colhida a sua aquiescência, em atenção ao disposto nos arts. 113,
132 e 135 da Lei de Execução Penal.
Pelo natural volume de serviço e por vezes baixa estrutura de pessoal e material
do sistema penal, é comum ser concedida progressão de regime sem presença (física
ou virtual) do apenado, que só tomará ciência e poderá aquiescer às condições em momento posterior. Nenhum empecilho jurídico nesse fluxo, entretanto. Tecnicamente,
porém, o apenado ainda se encontra no regime semiaberto e, portanto, não há possibilidade jurídica para expedição de contramandado de prisão antes do aceite das condições, tampouco de declínio ao juízo com competência para execução de pena em regime aberto, afinal, o regime ainda não foi alterado.
A prática forense, não obstante, mostra o inverso.
Proferindo-se decisão concessiva de progressão, imediatamente tem sido expedido contramandado de prisão com declínio ao juízo competente para o Regime Aberto.
Ao receber os autos, adotam as Varas de Execução Penal em Meio Aberto a mesma sistemática do Cenário 01, qual seja, com base no artigo 23 da IN Conjunta 02/2013, designa-se audiência admonitória, aplicando-se as mesmas premissas acerca das influências práticas da realização do ato, como o entendimento de que “o início da execução da
pena em regime aberto só ocorreria com a realização da audiência admonitória”, ou que
“o apenado só ingressará no regime aberto quando realizada audiência admonitória”24.
ra Filho - J. 14.02.2019) (TJ-PR - PET: 00096807320188160190 PR 0009680-73.2018.8.16.0190 (Acórdão),
Relator: Desembargador Carvílio da Silveira Filho, Data de Julgamento: 14/02/2019, 4ª Câmara Criminal,
Data de Publicação: 15/02/2019);
23

DE BRITO, Alexis Couto. Execução Penal. 5ª ed. São Paulo: Saraiva Educação. 2019. p. 570.

24
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO DA PENA. DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO QUE NÃO REGREDIU CAUTELARMENTE O REGIME PRISIONAL DO APENADO PARA O SEMIABERTO E DETERMINOU O
SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. COMETIMENTO DE NOVO DELITO.
BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO, CONTUDO, SEM A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA
ADMONITÓRIA. REGIME ABERTO NÃO INICIADO. PREVISÃO DO ART. 113 DA LEP. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE FALTA GRAVE, INDEPENDENTEMENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA PENAL
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Dessa premissa, surgem os mesmos entendimentos de não admissão de regressão de regime caso o sujeito pratique fato definido como crime doloso antes da audiência designada, afirmando-se que “não houve ingresso no regime aberto”25, entendimento sujeito às mesmas críticas acima26.
IV. CONCLUSÕES
Conclui-se, portanto, que o ato a ser realizado na hipótese de imposição de cumprimento de pena em regime aberto (Item II), com ou sem substituição da pena por
restritivas de direito27, não tem qualquer efeito na formação do processo de execução,
tampouco como marco inicial ao cumprimento de pena. Trata-se meramente de um ato
administrativo de comunicação das condições impostas – e não uma audiência judicial
– nos mesmos moldes da intimação prevista no inciso II do artigo 149 da LEP28, podendo
ser realizado pelo próprio Cartório da Vara.

PELO NOVO DELITO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 526 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR
- 2a C.Criminal - 0007349-04.2020.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: Desembargador José Maurício Pinto de
Almeida - J. 07.12.2020). No mesmo sentido, TJPR - 3ª C.Criminal - 0001277-08.2020.8.16.0009 - Curitiba
- Rel.: Juíza Ângela Regina Ramina de Lucca - J. 21.09.2020. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL.
APENADO AGRACIADO COM A PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. PRISÃO EM FLAGRANTE SUPERVENIENTE. (...). SENTENCIADO QUE NÃO FOI ADVERTIDO SOBRE O DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES
DO REGIME ABERTO. CUMPRIMENTO DO REGIME QUE SE INICIA COM O REFERIDO ATO. (TJ-PR - PET:
00037920920208160173 PR 0003792-09.2020.8.16.0173 (Acórdão), Relator: Desembargadora Maria José
de Toledo Marcondes Teixeira, Data de Julgamento: 04/07/2020, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação:
06/07/2020).
25
Recurso de agravo. Execução da pena. Decisão do Juízo da Execução que não regrediu cautelarmente o regime prisional do apenado para o semiaberto e determinou o sobrestamento do feito
até sentença penal condenatória. Cometimento de novo delito. Benefício da progressão para o regime
aberto, contudo, sem a realização de audiência admonitória. Regime aberto não iniciado. Previsão do
art. 113 da LEP. Necessidade de apuração de falta grave, independentemente de trânsito em julgado de
sentença penal pelo novo delito. Inteligência da Súmula 526 do STJ. Recurso parcialmente provido. (TJPR
- 2ª C.Criminal - 0007349-04.2020.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: Desembargador José Maurício Pinto de
Almeida - J. 07.12.2020) (TJ-PR - PET: 00073490420208160173 PR 0007349-04.2020.8.16.0173 (Acórdão),
Relator: Desembargador José Maurício Pinto de Almeida, Data de Julgamento: 07/12/2020, 2ª Câmara
Criminal, Data de Publicação: 10/12/2020) RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO DA PENA. DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO QUE NÃO REGREDIU CAUTELARMENTE O REGIME PRISIONAL DO APENADO PARA O
SEMIABERTO E DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
COMETIMENTO DE NOVO DELITO. BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO, CONTUDO, SEM
A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. REGIME ABERTO NÃO INICIADO. PREVISÃO DO ART. 113 DA
LEP. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE FALTA GRAVE, INDEPENDENTEMENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA PENAL PELO NOVO DELITO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 526 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 2a C.Criminal - 0007349-04.2020.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: Desembargador José Maurício Pinto de Almeida - J. 07.12.2020).
26
Curiosamente, e mostrando a confusão que se faz em relação à expressão “audiência admonitória”, na PET: 00037920920208160173 PR 0003792-09.2020.8.16.0173, a eminente Relatora faz referência
a um “artigo” denominado “Execução Penal: para que serve a audiência admonitória?”, que nada mais é
do que um advogado contando sua experiência quando realizou uma audiência admonitória na hipótese
de suspensão condicional da pena. Disponível em https://canalcienciascriminais.jusbrasil.com.br/artigos/394901824/execução-penal-para-que-serveaaudiencia-admonitoria acesso em 29 de abril de 2021,
às 13h50min.
27
Em que pese a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos prevista no
artigo 44 do Código Penal também ser um benefício e depender, logicamente, de aceitação, o processo
de execução já está formado com a expedição da guia de execução. Já em relação ao cumprimento de
pena, o §2º do artigo 149 da LEP é expresso no sentido de que “a execução (leia-se cumprimento da pena)
terá início a partir da data do primeiro comparecimento”.
28
Art. 149. Caberá ao Juiz da execução: (...) II - determinar a intimação do condenado, cientificando-o da entidade, dias e horário em que deverá cumprir a pena;
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Portanto, por já estar o processo de execução em curso e já estar inserido o apenado no regime aberto, designando-se ato para dar-lhe ciência das condições impostas, a não localização, o não comparecimento injustificado ou a informação de prisão
em flagrante são fatores que justificam a regressão de regime, na forma do art. 118, I e
§1º da LEP, com observância do procedimento previsto no §2º.
Ou seja, se o sujeito pratica novo crime após o início do processo de execução da
pena privativa de liberdade (o que, pela lei ocorre com a expedição da guia, artigo 105,
LEP), cabível pedido de regressão cautelar ao regime semiaberto.
Com base nos mesmos argumentos, na hipótese de progressão de regime do semiaberto para o meio aberto (Item III), caso seja deferido o benefício com observância
do art. 19 da IN Conjunta 02/20213, ou seja, com aquiescência do apenado acerca das
condições, não há qualquer necessidade de designação de novo ato, tampouco uma
“audiência admonitória”, pela Vara de Execução Penal em Meio Aberto.
Caso não tenha havido a aquiescência formal às condições, o apenado sequer ingressou no regime aberto e, por uma lógica, ainda se encontra no semiaberto, de maneira que a competência permanece com o juízo da Vara de Execução Penal em Meio
Semiaberto, fluxo previsto no artigo 19 da Instrução Normativa Conjunta 02/20213.
Por fim, por ser frequente a incorreta expedição de contramandado de prisão na
hipótese de progressão de regime mesmo antes da aquiescência do apenado, caso não
seja localizado ou não comparecendo ao ato designado para aceitação das condições
(art. 113, LEP), praticando falta grave ou fato definido como crime doloso, permite-se a
regressão de regime ao regime fechado29.

29
E não ao regime semiaberto, afinal o apenado não ingressou no regime aberto. Equivocadamente, entendendo pela regressão ao regime semiaberto: EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEIXOU DE DETERMINAR A REGRESSÃO CAUTELAR DO SENTENCIADO AO
REGIME SEMIABERTO, PELA PRÁTICA DE FALTA GRAVE [COMETIMENTO DE NOVO CRIME DOLOSO], EM
RAZÃO DA AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE QUE O ATO NÃO SE PRESTARIA A DAR INÍCIO À EXECUÇÃO DA PENA, POSTO QUE SE RADICOU
NA MERA PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. PROCEDÊNCIA DA TESE. REEDUCANDO QUE JÁ POSSUÍA
A PENA EM CURSO, NA MODALIDADE SEMIABERTA, QUANDO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. IMPOSIÇÃO DE
SANÇÃO AO APENADO PELA PRÁTICA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR QUE PRESSUPÕE A EXISTÊNCIA DE
EXECUÇÃO DE PENA ATIVA, O QUE OCORRE NA HIPÓTESE DOS AUTOS. REFORMA DA DECISÃO COMBATIDA QUE SE MOSTRA DE RIGOR, A FIM DE REGREDIR CAUTELARMENTE O ACUSADO AO REGIME SEMIABERTO.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 5ª C. Criminal - 0005995-41.2020.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: Juíza Simone Cherem Fabrício de Melo - J. 14.11.2020) (TJ-PR - PET: 00059954120208160173
PR 0005995-41.2020.8.16.0173 (Acórdão), Relator: Juíza Simone Cherem Fabrício de Melo, Data de Julgamento: 14/11/2020, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/11/2020).
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ANÁLISE PREDITIVA DO DIREITO: A JURIMETRIA COMO ALGO
A SER PENSADO NO MINISTÉRIO PÚBLICO
Hirmínia Dorigan de Matos Diniz1
1. EXPOSIÇÃO DO TEMA
Aplicar o direito constitui-se na atividade de editar um ato para disciplinar determinada situação concreta, tendo por fundamento as normas jurídicas, observando-se, sempre, o devido processo legal.
Trata-se de processo de decisão racional, mas não estritamente racional. Há
também que ser considerado o componente da subjetividade, compreendido como fatores metajurídicos, definidos pela formação e experiência de vida do julgador que, de
alguma maneira, interferem na decisão.
Por isso, para que melhor se possa atuar, importa o estudo acerca do comportamento do julgador. Em outras palavras, importa ter acesso global aos fundamentos
mais recorrentemente utilizados pelo julgador, podendo eles serem de ordem exclusivamente jurídica, política, social, econômica, dentre outros.
Esse conhecimento possibilita definir a melhor argumentação a ser utilizada no
caso que se estiver a analisar, assim como antever a tendência de uma decisão em um
sentido ou em outro.
Essa subjetividade do julgamento pode ser estudada por meio da jurimetria,
construída sobre alicerces jurídicos, estatísticos e de tecnologia2.
O presente ensaio propõe-se a destacar a pertinência de se adotar a jurimetria
para subsidiar a atuação do Ministério Público.
2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1. DO PROCESSO INTERPRETATIVO
O ideal positivista, segundo o qual os operadores do Direito seriam capazes de
aplicar o discurso da lei de forma rigorosamente objetiva, com a mecânica silogística
de subsunção do fato à norma jurídica válida, o que resultaria na prestação jurisdicional
padronizada e racional, não se mostra verossímil.
Na verdade, os textos legais sujeitam-se a um processo interpretativo. Primeiramente, porque “o legislador, ao elaborar a lei, não poderia mesmo prever todas as situações futuras, até por não ser isso possível. A própria dinâmica social engendra infinitas
1
Procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná. Mestre em Direito (PUC/PR).
Doutoranda pela UENP. Membro do Grupo de Pesquisa em Direito Administrativo (MPPR/CEAF). Professora de Direito à Educação.
2
Em França, a Lei 2019-222 proibiu a publicação de informações estatísticas sobre as decisões
dos juízes. O art. 33 da Lei veda que a identidade dos magistrados seja utilizada para avaliar, analisar,
comparar ou prever as práticas reais ou supostas destes profissionais. Com isso, sob o fundamento de
proteção do Judiciário e dos dados produzidos, com o propósito de evitar o desenvolvimento de estratégias, de acordo com as características individuais dos magistrados, terminou-se por comprometer a
transparência das informações.
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situações novas, sendo impossível a tipificação legal de todas elas” (GOMES, 2012, p. 61).
Sabe-se que o ato decisório é dotado de inegável complexidade e não ocorre em
condições de absoluta neutralidade. Na verdade, porque um ato humano, hoje bem se
sabe ser natural a influência das emoções e de aspectos ligados ao inconsciente nesse
processo e, assim, suscetível aos influxos decorrentes de “aspectos envolvendo a formação política e jurídica dos magistrados, passando por questões eventualmente ideológicas, culturais e mesmo em face de origens e condicionamentos religiosos, étnicos,
raciais e de gênero” (LEAL, 2021, p. 125).
Segundo Taís Schilling Ferraz:
Há muito já se reconhecem utópicas – e talvez inconvenientes
ou mesmo nocivas – as ideias de que seria possível a prolação
de decisões puramente racionais de que o juiz seria capaz de
se desligar de seu espaço cultural e de que o ordenamento jurídico traria resposta para todo e qualquer conflito. (FERRAZ,
2018, p. 46).
Em síntese, o juiz transmite no processo decisório suas experiências de vida, suas
impressões, seus valores e emoções.
Além disso, as normas contemplam conceitos jurídicos indeterminados, compreendidos como aqueles “cujos termos são ambíguos ou imprecisos – especialmente
imprecisos –, razão pela qual necessitam ser completados por quem os aplique” (GRAU,
2003, p. 200). Esse aspecto confere à norma uma “textura aberta” (HART, 1994) e, portanto, nos limites da moldura da norma não restam “dúvidas sobre o fato de que o exercício da jurisdição implica o uso de discricionariedade enquanto condição de eleger, de
maneira fundamentada, dentre várias possibilidades de escolhas que se apresentam no
ordenamento jurídico” (LEAL, 2021, p. 126).
Diante de tais indeterminações, é tanto verdade ser defesa a utilização de tais
fundamentos para encobrir preferências subjetivas, quanto o fato de que o aplicador
não consegue afastar-se completamente de suas idiossincrasias, não raras vezes inconscientes, no ato de decidir.
Importa que tais subjetividades não estejam ocultas nas decisões, mas,
contrariamente, devem estar explicitadas nas respectivas motivações. Por outro lado,
conhecer previamente tais significantes propicia, àquele que postula, um melhor refinamento em sua argumentação.
2.2. DA JURIMETRIA
É a definição de jurimetria (NUNES, 2019):
De uma perspectiva objetiva, o objeto da Jurimetria não é
a norma jurídica isoladamente considerada, mas sim a norma jurídica articulada, de um lado, como resultado (efeito) do
comportamento dos reguladores e, de outro, como estímulo
(causa) no comportamento de seus destinatários. A norma ju-
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rídica é estudada na condição de fator capaz de influenciar os
processos de tomada de decisão de julgadores e cidadãos.4 De
uma perspectiva metodológica, a Jurimetria usa a estatística
para restabelecer um elemento de causalidade e investigar os
múltiplos fatores (sociais, econômicos, geográficos, éticos
etc.) que influenciam o comportamento dos agentes jurídicos.
Por meio da jurimetria, aliada à inteligência artificial, codifica-se um algoritmo de
aprendizado para que padrões semelhantes sejam descobertos estatisticamente. Com
isso, é possível, por exemplo, verificar quais são as palavras mais utilizadas pelo magistrado na sentença, perceber eventuais preconceitos e imparcialidades na linguagem.
É possível, sobretudo, melhor conhecer a ordem de fundamentos mais utilizados
na decisão de cada juiz, podendo ser motivações estritamente jurídicas, políticas, de
proteção à parte mais fraca, de justiça social (redistribuição de rendas), econômica,
dentre outros.
A ponderação de Fábio Ulhoa Coelho aponta para a relevância do processo argumentativo:
Os juristas sabemos como convencer o interlocutor de que
a norma x deve ser interpretada do modo y e não do modo z.
Sabemos como operar com determinado repertório (texto da
lei, princípios implícitos, regras de hermenêutica, precedentes jurisprudenciais, lições doutrinárias etc.) para tentar que o
interlocutor, geralmente também familiarizado com o mesmo
repertório, passe a compartilhar de igual convicção sobre a interpretação de uma norma. (COELHO, 2014, p. 195)
Marcelo Guedes Nunes sustenta que o propósito da jurimetria é “investigar a relação entre os planos do ordenamento e do coordenamento, conhecer a realidade do
Poder Judiciário e da prática jurídica, estudar os resultados da aplicação do Direito pelos tribunais, analisar os diferentes graus de aderência das leis e compreender as situações em que elas deixam de ser aplicadas” (NUNES, 2019).
Quanto maior o detalhamento das informações, maiores recursos argumentativos
serão propiciados e, consequentemente, melhores serão os resultados. Considera-se
que, diante do ordenamento jurídico mais aberto, propenso a conferir maior espaço às
normas principiológicas, sobreleva ao intérprete a necessidade de utilização da argumentação3 jurídica como ferramenta de trabalho, conectada com variados ramos do conhecimento. É esse o campo de estudo de Habermas:
[...] o discurso jurídico não pode mover-se autossuficiente-

3
Fábio Ulhoa Coelho parte da premissa de que todo “discurso científico tem alguma carga de
argumentação, posto ter sempre por destinatário outros cientistas da mesma área de conhecimento”. E
problematiza no sentido de que os “argumentos são históricos, ou seja, os que convencem, em determinada época ou situação, podem não ser convincentes em outros contextos” (COELHO, 2014, p. 196).
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mente num universo hermeticamente fechado do direito vigente; precisa manter-se aberto a argumentos de outras procedências, especialmente a argumentos pragmáticos, éticos
e morais que transparecem no processo de legislação e são
enfeixados na pretensão de legitimidade de normas de direito
(HABERMAS, 2012, p. 287).
Portanto, informações relativas aos fundamentos utilizados pelos magistrados
devem ser cadastradas, capacitando o Ministério Público para exercícios de previsibilidade, com as técnicas da jurimetria.
Oportuna, nesse ponto, a observação de Hart sobre a predição das decisões judiciais (HART, 1994, p. 160):
[...] as predições das decisões judiciais têm indiscutivelmente
um papel importante no direito. Quando se atinge a área de textura aberta, muito frequentemente tudo o que podemos com
proveito oferecer em resposta à questão: “Qual é o direito neste assunto?” é uma predição cautelosa sobre o que os tribunais
farão. Além disso, mesmo quando o que é exigido pelas regras
é claro para todos, a sua afirmação pode frequentemente fazer-se na forma de predição das decisões dos tribunais.
O estudo sobre a previsão das decisões judiciais favorece a tomada de decisões
estratégicas, propiciando maior precisão na argumentação, elementos para que se
avalie a pertinência ou não da interposição de recursos, recomende a utilização de soluções consensuais ou, simplesmente, aponte quais são os processos que merecem
atenção especial.
Nesse sentido, parece ser correto confiar aos centros de apoio operacional tal incumbência, na medida em que a eles compete “remeter informações técnico-jurídicas,
sem caráter vinculativo, aos órgãos ligados à sua atividade” (Lei 8.625/1993, art. 33, II).
De forma idêntica é prevista essa atribuição às Câmaras de Coordenação e Revisão, no
âmbito do Ministério Público Federal (LC 75/1993, art. 61, III).
2.3. DO LEVANTAMENTO DE DADOS: EXEMPLOS PRÁTICOS
Ilustra-se o tema com o trabalho desenvolvido pelo Instituto Alana, denominado
Agenda sobre Direitos de Crianças e Adolescentes no Supremo Tribunal Federal, no qual
foram mapeadas 202 ações que, de alguma forma, podem afetar pessoas ainda bastante jovens. Dentre os temas, destacam-se políticas inclusivas, políticas educacionais e
trabalho infantil.
Estão inseridas nesse universo as ações que questionam a constitucionalidade
de normas municipais e estaduais que instituíram projetos semelhantes ao “escola sem
partido”. Constatou-se haver 08 ações relacionadas ao assunto, sendo que o Plenário
ainda não enfrentou a matéria, embora alguns ministros tenham suspendido liminarmente a eficácia dessas leis, como ocorreu na ADI 5.537, em que o Min. Luís Roberto
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Barroso assim declarou:
A norma é, assim, evidentemente inadequada para alcançar a
suposta finalidade a que se destina: a promoção de educação
sem ‘doutrinação’ de qualquer ordem. É tão vaga e genérica que
pode se prestar à finalidade inversa: a imposição ideológica e a
perseguição dos que dela divergem. Portanto, a lei impugnada
limita direitos e valores protegidos constitucionalmente sem
necessariamente promover outros direitos de igual hierarquia.
Em outra pesquisa, realizada a título de dissertação de mestrado, foi analisada a
utilização de preceitos da Análise Econômica do Direito4 na jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, identificados a partir da doutrina básica sobre o tema (Ronald Coase,
Richard Posner, etc ...). No período de 1991 a 2019, foram identificados 39 acórdãos fundamentados em raciocínios econômicos. No período de 1991-2014 não se constatou a
utilização de argumentos ostensivos. Ao contrário, no período 2015-2019 verificou-se
a densificação na argumentação e a intensificação da citação de autores específicos
(CAON, 2020). O resultado, segundo o autor, foi:
[...] o desenvolvimento de uma metodologia de estudo da jurisprudência com base na técnica da análise de conteúdo.
Como aplicação prática desta metodologia – produto final da
pesquisa – foi construída uma série de planilhas que permitem
o monitoramento contínuo da evolução da aplicação da AED
pelo Supremo Tribunal Federal e que, mutadis mutandi, podem
servir como meio de acompanhamento de qualquer tribunal
em relação à aplicação da Análise Econômica do Direito.
Outro exemplo é trazido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)5,
demonstrando, a partir da análise de 373.974 recursos das Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça de São Paulo (2009-2013), que os desembargadores de carreira e os
oriundos da advocacia proferiram maior número de decisões favoráveis ao réu, com
fundamento na Lei 12.403/2011, que veio a condicionar as prisões cautelares à fundamentação e ao afastamento de medidas alternativas.
Quer-se destacar, com tais exemplos, que o manejo da jurimetria permite conhecer os fundamentos que estão sendo utilizados e poderão ser reproduzidos em julgamentos futuros, permitindo que o Ministério Público possa revisitar seus argumentos, à

4
A Análise Econômica do Direito utiliza conceitos e técnicas das Ciências Econômicas para a
formulação de normas jurídicas e para a aplicação do Direito, especialmente sob o viés da consequencialidade. Tal análise assume gradativamente maior relevo no país, especialmente após a Lei 13.655/2018
(LINDB) que estabeleceu o dever de sopesamento das consequências das decisões.
5
“Ideologia judicial e política judiciária: como os magistrados de apelação responderam à reforma do sistema de medidas cautelares penais (Lei nº 12.403/2011)”, conduzida pelo pesquisador Alexandre Samy Castro. Matéria disponível em https://www.jota.info/jotinhas/carreira-relator-reu-pesquisa-21052021. Acesso em 24.05.2021.
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luz do quanto já se conhece das decisões.
3. CONCLUSÃO
É pertinente a utilização da jurimetria, construída sobre alicerces jurídicos, estatísticos e de tecnologia, para que melhor se conheça os fundamentos adotados nas
decisões judiciais e, com isso, as postulações do Ministério Público possam ser melhor
formuladas, o que favorece a tomada de decisões estratégicas, propiciando maior precisão na argumentação, elementos para que se avalie a conveniência ou não da interposição de recursos, recomende a opção de soluções consensuais ou, simplesmente,
aponte quais são os processos que merecem atenção especial.
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A PERMANENTE RESIGNIFICAÇÃO DO CONTROLE JUDICIAL
DAS POLÍTICAS PÚBLICAS: VERTICALIZAÇÃO DOS
PARÂMETROS E CARÁTER ESTRUTURAL DO PROCESSO CIVIL
Hirmínia Dorigan de Matos Diniz1
1. EXPOSIÇÃO DO TEMA
As políticas públicas destinam-se, dentre outras finalidades, à superação das
desigualdades. Notório que tais políticas são, em regra, naturalmente insuficientes
para a consecução de seus objetivos constitucionais voltados ao asseguramento da
dignidade e à concretização da justiça social.
Sucede que o correspondente e necessário controle judicial sobre tais políticas
não apresenta níveis satisfatórios de efetividade. Um dos fatores que explica o problema está na morosidade da tramitação das ações judiciais. Outro óbice, não menos relevante, atribui-se à complexidade inerente às tutelas coletivas, especialmente aquelas dotadas de intensa litigiosidade, passando pela necessidade de enfrentamento de
questões como as de planejamento, orçamento (com os consequentes remanejamentos de recursos) e admissão de pessoal, o que contribui para que o provimento jurisdicional nem sempre seja o que melhor resolva a lide2. A falta de efetividade, muitas
vezes, não se encontra no processo de conhecimento, mas nos percalços que despontam na fase executória. Não raras vezes, o Estado alega a inexistência de meios para o
cumprimento do comando.
Esse cenário convida a uma reflexão sobre o papel do Ministério Público nesse
importante segmento, para o que se propõe que novos critérios sejam agregados ao
modelo de atuação, especialmente no que se refere à incorporação de determinados
institutos do que se denomina como processo estrutural, com o propósito de que se
avance em relação à efetividade do controle.
2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1. POLÍTICAS PÚBLICAS
Entende-se por políticas públicas os programas de ação governamental, estabelecidos com a finalidade de coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades
privadas, para a realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados3. Para Ana Paula de Barcelos (BARCELLOS, 2008, p. 816):
1
Procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná. Mestre em Direito (PUC/PR).
Doutoranda pela UENP. Membro do Grupo de Pesquisa em Direito Administrativo (MPPR/ESMP). Professora de Direito à Educação.
2
Dentre os efeitos indesejados do controle judicial das políticas públicas, apontam-se os processos individuais, os quais poderão, em tese, comprometer outros direitos fundamentais, considerando
que a decisão judicial em caso isolado gera despesas, as quais poderão refletir no equilíbrio dos recursos
públicos destinados à política pública mais global.
3

BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito administrativo e políticas publicas. São Paulo: Saraiva, 2002.
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A Constituição estabelece como um de seus fins essenciais
a promoção dos direitos fundamentais. As políticas públicas
constituem o meio pelo qual os fins constitucionais podem ser
realizados de forma sistemática e abrangente, mas envolvem
gasto de dinheiro público. As escolhas de matéria de gastos
e políticas públicas não constituem um tema integralmente
reservado à deliberação política; ao contrário, o ponto recebe
importante incidência de normas constitucionais.
Odete Medauar descreve a “grade sequencial” das políticas públicas, desde a sua
concepção até a avaliação de seus resultados (MEDAUAR, 2014, p. 192):
Na literatura sobre o tema, são mencionadas, com algumas variações, as fases ou grade sequencial das políticas públicas: a)
identificação do problema e sua inserção na agenda governamental; b) formulação do plano ou programa ou estratégia para
sua solução (p. ex.: quais métodos, meios, atores, prazos etc.);
c) previsão e alocação ode recursos financeiros e provisão de
outros recursos; d) implantação; e) análise dos resultados e, se
for o caso, encerramento do programa ou projeto.
O êxito das políticas públicas, ressalta-se, está condicionado à existência, à correta destinação e ao bom gerenciamento dos recursos públicos.
2.2. CONTROLE JUDICIAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS: ADMISSIBILIDADE
Consolidou-se o entendimento doutrinário e jurisprudencial, no sentido da admissibilidade do controle do mérito do ato administrativo, ainda que dentro de certos parâmetros e sempre em caráter excepcional. Por isso, é perfeitamente possível a tutela
jurisdicional tendente a determinar a adequação de política pública, a qual não atenda
aos fins constitucionais a que se presta. Afinal, as políticas públicas não se tratam de
“protocolares agendas daquilo que os governos pretendem realizar, isto é, simples programas governamentais, não de Estado” (FREITAS, 2014, p. 20), já que “a liberdade administrativa, em matéria de políticas públicas, só pode ser exercida ‘em razão e nos limites’
das prioridades constitucionais” (FREITAS, 2014, p. 23). Nesse sentido: STF. AgReg. no
RE com Agravo 639.337–SP. Rel. Min. Celso de Mello. J. 23.08.2011.
Sobre a possibilidade do controle jurisdicional das políticas públicas, extrai-se
do voto do Min. Celso de Mello na ADPF 45:
Não obstante a formulação e a execução de políticas públicas

p. 241.
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dependam de opções políticas a cargo daqueles que, por delegação popular, receberam investidura em mandato eletivo,
cumpre reconhecer que não se revela absoluta, nesse domínio, a liberdade de conformação do legislador, nem a de atuação do Poder Executivo. É que, se tais Poderes do Estado
agirem de modo irrazoável ou procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos
sociais, econômicos e culturais, afetando, como decorrência
causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo
comportamento governamental, aquele núcleo intangível consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas necessárias a uma existência digna e essenciais à própria
sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, […] – e
até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico –, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em
ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes
haja sido injustamente recusada pelo Estado.

Recentemente, no julgamento do Mandado de Injunção 7.300, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a omissão estatal em relação à implementação da renda básica da cidadania, porque não regulamentada a Lei 10.835/2004:

O Tribunal, por maioria, concedeu parcialmente a ordem injuncional, para: i) determinar ao Presidente da República que,
nos termos do art. 8º, I, da Lei nº 13.300/2016, implemente,
“no exercício fiscal seguinte ao da conclusão do julgamento
do mérito (2022)”, a fixação do valor disposto no art. 2º da Lei
nº 10.835/2004 para o estrato da população brasileira em situação de vulnerabilidade socioeconômica (extrema pobreza
e pobreza - renda per capita inferior a R$ 89,00 e R$ 178,00,
respectivamente - Decreto nº 5.209/2004), devendo adotar todas as medidas legais cabíveis, inclusive alterando o PPA, além
de previsão na LDO e na LOA de 2022; e ii) realizar apelo aos
Poderes Legislativo e Executivo para que adotem as medidas
administrativas e/ou legislativas necessárias à atualização dos
valores dos benefícios básico e variáveis do programa Bolsa
Família (Lei nº 10.836/2004), isolada ou conjuntamente, e, ainda, para que aprimorem os programas sociais de transferência
de renda atualmente em vigor, mormente a Lei nº 10.835/2004,
unificando-os, se possível.
2.3. CONTROLE JUDICIAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS: PROBLEMAS
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Entretanto, em que pesem os avanços vivenciados nesta matéria, constata-se
a ineficiência de tal espécie de controle4. Deve ser considerado que a efetividade dos
processos movidos em desfavor do Poder Público depende da implementação de receita, de orçamento, de licitação, de prestação pecuniária pela via dos precatórios, dentre
outros. De toda sorte, a realização dos direitos sociais não prescinde da sustentabilidade fiscal e do equilíbrio orçamentário.
Exemplos paradigmáticos dos problemas tratados encontram-se nas ações judiciais que buscam a matrícula na educação infantil, cuja satisfação depende da implementação da ampliação da estrutura física e humana existente e, portanto, não é passível de imediato adimplemento.
Além disso, o provimento jurisdicional tem o potencial de provocar distorções nas
prestações estatais, como ocorre nas hipóteses em que simplesmente se substituem
os destinatários atuais do serviço pelos beneficiários da decisão judicial (por exemplo,
nos casos de dispensação de medicamentos); privilegia-se os que demandam judicialmente, em detrimento daqueles que não têm acesso à jurisdição (“fura-filas”, no caso da
educação infantil); ou reduz-se a qualidade do serviço (por exemplo, quando se aumenta o número de alunos por sala, para cumprir decisão judicial).
2.4. O EQUÍVOCO DA RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02 DO CNMP
A Recomendação Conjunta da Presidência e da Corregedoria Nacional nº 02 do
Conselho Nacional do Ministério Público, com o propósito de evitar indevida intromissão na gestão das políticas públicas, apontou critérios de atuação na fiscalização de
políticas públicas às unidades do Ministério Público.
Inicia com “considerandos” já superados pela doutrina e pela jurisprudência,
dentre eles o que assume a posição de que: “o controle do conteúdo da decisão administrativa que seja cometido por outro órgão que não de gestão transborda a análise
objetiva de sua legalidade e enseja violação à tripartição das funções estatais por caracterizar exercício ilegal de competência administrativa alheia”.
Trata-se de retorno amargo à década de 1970 que desconsidera avanços teóricos
em matéria de controle e diminui o Ministério Público, ao afastá-lo do cumprimento de
seu dever constitucional. Se de um lado, de fato, não incumbe ao Ministério Público a
eleição de políticas públicas; de outro é seu dever atuar como agente indutor, proativo
e resolutivo da efetivação dos direitos fundamentais, concretizados por meio das políticas públicas.
4
Com essa preocupação, mesmo que de maneira ainda tímida, o Projeto de Lei 8.058/2014 “institui o processo especial para o controle e intervenção em políticas públicas pelo Poder Judiciário”.
Destaca-se: “Art. 18. Se for o caso, na decisão o juiz poderá determinar, independentemente de pedido
do autor, o cumprimento de obrigações de fazer sucessivas, abertas e flexíveis, que poderão consistir,
exemplificativamente, em: I – determinar ao ente público responsável pelo cumprimento da sentença
ou da decisão antecipatória a apresentação do planejamento necessário à implementação ou correção
da política pública objeto da demanda, instruído com o respectivo cronograma, que será objeto de debate entre o juiz, o ente público, o autor e, quando possível e adequado, representantes da sociedade
civil. II – determinar ao Poder Público que inclua créditos adicionais especiais no orçamento do ano em
curso ou determinada verba no orçamento futuro, com a obrigação de aplicar efetivamente as verbas
na implementação ou correção da política pública requerida. § 1º O juiz definirá prazo para apresentação
do planejamento previsto no inciso I de acordo com a complexidade da causa. § 2º O planejamento será
objeto de debate entre o juiz, o ente público, o autor, o Ministério Público e, quando possível e adequado,
representantes da sociedade civil”.
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Na verdade, não se trata de abolir o inescusável dever de controle do Ministério
Público, mas de aprimorá-lo, mediante a adoção de certos parâmetros dos quais se
passa a tratar.
2.5. CONTROLE JUDICIAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS: PROPOSTAS DE AVANÇO
Para a superação dos óbices existentes, algumas propostas devem ser examinadas, conforme a seguir será pontualmente analisado.
2.5.1. Afastamento fundado e exaustivo de eventual alegação da “reserva do possível”, especialmente em contexto de crise fiscal. Para Daniel Sarmento (2016, p. 229):
A garantia dos direitos fundamentais depende de recursos escassos, o que também vale para a proteção do mínimo existencial. A escassez obriga o Estado, em alguns casos, a se
confrontar com verdadeiras escolhas trágicas, pois, diante da
limitação de recursos para atender a múltiplas demandas, ele
é forçado a eleger prioridades entre diversas necessidades e
exigências legítimas. As escolhas alocativas acabam sendo
também desalocativas, pois subtraem fatias do bolo dos recursos existentes, mesmo quando isso não seja explicitado.
Para lidar com este fenômeno elaborou-se o conceito de reserva do possível.
Considera-se, quanto a esse aspecto, que as restrições orçamentárias constituem-se em destacado óbice aos comandos judiciais voltados a interferir nas políticas
públicas, sendo esse o ambiente para a verificação dos dilemas de alocação de recursos e de mediação orçamentária, para que se evite frustrações nos projetos de concretização dos direitos fundamentais ou mesmo a obtenção de sentenças favoráveis,
porém inexequíveis, porque em descompasso com a realidade.
Há que se ter em mente que os orçamentos públicos têm por finalidade a apresentação das estimativas de receitas e as correspondentes autorizações para a realização
de despesas. Logo, porque é no processo legislativo orçamentário, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, que são estabelecidas as “escolhas trágicas”; deve haver ênfase
na atuação do Ministério Público nesse espaço, de forma que seja plenamente exercido
o controle sobre as decisões alocativas de recursos.
Busca-se, com isso, a perfeita compreensão das plúrimas opções de pactuação
no exercício das competências administrativas, para que, assim, possa ser verificada a
pertinência e mesmo a legitimidade para eventual intervenção.
Importante contribuição nesse sentido adveio das Recomendações CNMP 44 e 48
de 2016 que indicaram frentes de atuação ministerial no controle das despesas mínimas
em saúde e educação.
2.5.2. Análise pormenorizada da relevância do direito que está sendo preterido
pela insuficiência da política pública, pois apenas o denominado “mínimo existencial”
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pode ser oposto à reserva do possível.
Em outras palavras, diante da insuficiência dos recursos financeiros e da legitimidade dos gestores públicos para suas correspondentes alocações, resta ao controle
a verificação do atendimento das necessidades básicas, que integram o denominado
“mínimo existencial”, projeção do princípio da dignidade da pessoa humana.
Lenio Luiz Streck propõe “fórmula” para a verificação quanto à pertinência da
atuação judicial (STRECK, 2020, p. 103):
[...] pode ser feita a partir das três perguntas que um juiz-tribunal deve fazer: se
está diante de um direito fundamental com exigibilidade, se o atendimento a esse pedido pode ser, em situações similares, universalizado – quer dizer, concedido às demais
pessoas – e se, para atender àquele Direito, está-se ou não fazendo uma transferência
ilegal-inconstitucional de recursos, que fere a igualdade e a isonomia.
Insiste-se que apenas em relação ao núcleo essencial de direitos que se legitima
o controle judicial. Nas demais hipóteses, as escolhas quanto às alocações de recursos
devem se esgotar no Poder Legislativo, a quem compete a aprovação dos orçamentos.
2.5.3. Verificação do posicionamento do controle interno e dos órgãos de controle externo. Faz-se, aqui, alusão ao dever de motivação do administrador público, porque
as decisões devem ser sempre fundadas em argumentos razoáveis, extraídos do ordenamento jurídico, os quais poderão esclarecer aos órgãos de controle os riscos ponderados para agir de tal ou qual forma, os aspectos econômicos considerados, os reflexos
sociais e a técnica que balizou a decisão.
2.5.4. Democratização do processo. Considera-se que o “processo não é um
fenômeno restrito ao âmbito de manifestação da vontade do Estado no exercício da
função jurisdicional, mas se estende, com idêntica importância, aos âmbitos de manifestação da vontade estatal no exercício de todas as demais funções: a legislativa e a
administrativa” (MOREIRA NETO, 1997, p. 11-12).
Além disso, não raras vezes, determinado litígio coletivo atinge diferentes grupos
sociais, de certa maneira, com interesses colidentes. Nesse sentido (COSTA; FERNANDES, 2017, p. 367):
Nos últimos anos, tem-se observado esforços em todo o sistema jurisdicional brasileiro no sentido de melhorar os mecanismos de participação social nas decisões. O fato de o Poder
Judiciário começar a intervir de forma reiterada em políticas
públicas também o credenciou a procurar técnicas processuais capazes de legitimar as suas decisões. Tradicionalmente,
a decisão judicial retira a sua legitimidade da participação das
partes, pela via do contraditório travado no processo.

Igual linha de raciocínio é desenvolvida por Ada Pellegrini Gri-
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nover (GRINOVER, 2017, p. 448):

A tutela jurisdicional adequada aos chamados conflitos de
direito público, envolvendo a atuação do Poder Judiciário no
controle de políticas públicas, deve se servir de um novo processo de natureza dialogal, com contraditório e cognição ampliada, servindo-se o magistrado da assessoria dos mais diversos expertos, e que acabe fixando aos demais Poderes ordens
abertas e sucessivas, a serem cumpridas segundo planejamento a ser oferecido pela administração, aprovado pelo juiz e
executado progressivamente, sob a fiscalização deste.

Para Sérgio Cruz Arenhart (ARENHART, 2015, p. 215):

O contraditório visto como direito de efetivamente influir no
convencimento do juiz, aqui, não pode limitar-se a partes de
um conflito abstrato. Exige a participação de toda coletividade, na medida em que a política pública também se destina a
toda ela. Logicamente, porém, essa ampla participação de todos os sujeitos individuais que compõem o grupo ou a sociedade como um todo é inviável, o que impõe o emprego de técnicas de representação adequada dos vários interesses em jogo
e dos vários segmentos que possam utilmente contribuir para
a construção da decisão judicial. Ainda assim, porém, trata-se
de uma visão muito mais ampla do que o tradicional dualismo
que impregna o processo individual e o processo coletivo tal
como praticado hoje em dia.
Ainda nessa linha, necessária a manutenção de diálogos interinstitucionais.
Resgatando-se o exemplo da educação infantil, observa-se que o provimento a
ser proferido atingirá a esfera de interesses das crianças atualmente matriculadas, das
crianças beneficiárias da decisão, do município que ofertará as vagas, dos professores
que prestarão o serviço, dos contribuintes que suportarão o custo da prestação. Todos
esses grupos submetidos a uma mesma decisão judicial.
O controle judicial, não há dúvidas, merece um redimensionamento.
2.6. PROCESSOS ESTRUTURAIS
Os processos estruturais decorrem de demandas judiciais em que se busca a reestruturação de instituições. Isso porque, não raras vezes, “o pedido é apenas um reflexo
da necessidade de se alterar estruturas públicas destinadas a promover prestações à
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coletividade em geral” (VITORELLI, 2018, p. 340).
Tal medida envolve a elaboração de plano de longo prazo e sua respectiva implementação, mediante providências sucessivas e incrementais. Essas etapas são cumpridas e avaliadas continuamente (VITORELLI, 2018, p. 333-369), de tal forma que a fase
de conhecimento limite-se a reconhecer a ilegalidade e, na execução, são criadas as
condições para a concretização das necessárias correções.
O processo estrutural presta-se a definir a transição de uma situação de insuficiência para um contexto mais desejado. Deve, portanto, identificar o problema estrutural, que termina com uma sentença estrutural e, após, parte-se para a estruturação.
Assim, na “medida em que a realidade se altera, pela passagem do tempo e, também,
pela efetivação das providências anteriormente determinadas, cabe ao juiz reestruturar a ordem inicial e modificar os planos, de acordo com o novo contexto” (VITORELLI,
2018, p. 340).
Nesse sentido, deve-se “prever regime de transição quando indispensável para
que o novo dever ou condicionamento do direito seja cumprido de modo proporcional,
equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais” (LINDB, art. 23).
Para tanto, alguns instrumentos próprios devem ser utilizados, a exemplo das audiências públicas e da participação do amicus curiae, de forma que se assegure o direito de influir, tanto pelos variados núcleos de interesse, quanto pelos especialistas aptos a trazerem subsídios técnicos para a compreensão e para a solução dos problemas
(ARENHART, 2015, p. 215):
Para a consecução desse objetivo, instrumentos como as audiências públicas e o amicus curiae são fundamentais. Audiências que permitam a participação ampla da comunidade
envolvida, embora não disciplinadas expressamente nem no
CPC, nem na legislação básica a respeito do processo coletivo, são indispensáveis. Do mesmo modo, é fundamental que o
processo seja capaz de absorver a experiência técnica de especialistas no tema objeto da demanda, em que possam contribuir tanto no dimensionamento adequado do problema a ser
examinado, como em alternativas à solução da controvérsia.
Alguns institutos do processo civil individual também devem ser revisitados, a
exemplo do princípio da adstrição judicial à pretensão ou princípio da demanda. Isso
porque a discussão que envolve políticas públicas é marcada pela dinamicidade, dificultando que o autor, no início da ação, possa deduzir pedido específico que, uma vez
atendido, venha a solucionar o problema ao final do processo.
Por outro lado, ênfase deve ser conferida à consensualidade, prática que poderá
ser instrumentalizada pelos negócios jurídicos processuais.
Todos esses aspectos, absolutamente pertinentes, devem ser incorporados ao
controle judicial das políticas públicas.
3. CONCLUSÃO
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O controle das políticas públicas, pelas vias extrajudicial e judicial, é dever constitucional do Ministério Público. O aperfeiçoamento desse controle recomenda a verticalização dos aspectos orçamentários envolvidos, a demonstração da relevância do
direito tutelado, o exame criterioso da motivação da Administração Pública, a democratização da decisão do Ministério Público e a utilização das ferramentas do processo
estrutural.
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O MINISTÉRIO PÚBLICO E O REGIME DEMOCRÁTICO: FOMENTO
À PARTICIPAÇÃO SOCIAL
Hirmínia Dorigan de Matos Diniz1
1 – EXPOSIÇÃO DO TEMA
Todo o poder emana do povo, que o exerce pelos seus representantes eleitos ou
diretamente (CF, art. 1o, parágrafo único). Por isso, a concretização dos ideais republicanos e democráticos exige que a atuação estatal esteja pautada pelo viés democrático,
dialógico e controlado. Afinal,
[...] é o suporte do povo que produz o poder das instituições de
um país, e esse suporte é nada além do que a continuação do
consentimento que produziu o surgimento das leis. Todas as
instituições políticas são manifestações e materializações de
poder; elas se petrificam e entram em decadência tão logo o
poder existente do povo cessar de dar-lhes suporte (ARENDT,
1970, p. 41).
Essa premissa deve ser transposta para o âmbito da Administração Pública e,
assim, a atuação estatal não deve decorrer exclusivamente de atos decisórios de determinado agente público, mas contemplar a participação de diferentes atores no processo.
Cumpre ao Ministério Público, como defensor do regime democrático, zelar pela
participação social nas decisões administrativas.
2 – FUNDAMENTAÇÃO
A concepção clássica do Direito Administrativo parte da Administração como
agressiva dos direitos dos cidadãos, atuando de forma unilateral e autoritária, enquanto o particular, destituído de direitos subjetivos, ocupa a posição de mero “objeto” do
poder soberano (SILVA, 2003, p. 150).
Na verdade, o regime jurídico administrativo, tradicionalmente, está fundado na
supremacia do interesse público, em detrimento do particular, do que decorrem as
prerrogativas da Administração Pública, estabelecendo-se, em razão disso, relação notadamente verticalizada entre a Administração Pública e os cidadãos.
Em sentido oposto, desde a segunda metade do séc. XX, vivencia-se movimento
voltado a exigir a legitimidade das ações governamentais, o que ocorre, em linhas gerais, com a apresentação de alternativas à participação popular, de forma a considerar
a vontade do povo na tomada de decisões, especialmente naquelas que dizem respeito
1
Procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná. Mestre em Direito (PUC/PR).
Doutoranda em Direito (UENP). Membro do Grupo de Pesquisa em Direito Administrativo (MPPR/ESMP).
Professora de Direito à Educação.
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às políticas públicas.
Dispõe a Convenção Interamericana de Direitos Humanos:
Artigo 23 – Direitos Políticos
1. Todos os cidadãos devem gozar dos seguintes direitos e oportunidades:
a) de participar da condução dos assuntos públicos, diretamente ou por meio de
representantes livremente eleitos;
O princípio da participação está previsto no parágrafo único do art. 1º da Constituição Federal, que trata da democracia representativa e da democracia direta. A repetição deste princípio encontra-se presente em diversos dispositivos constitucionais,
como no inc. VII do art. 194, que trata da seguridade social; no inc. III do art. 198, que
trata da participação da comunidade na política de saúde; no inc. II do art. 204, o qual
preconiza a participação da população na formulação das políticas e no controle das
ações na área da assistência social; e, no inc. VI do art. 206, que dispõe sobre a gestão
democrática no ensino público.
A democracia participativa consubstancia-se na estruturação de mecanismos
que ofereçam aos cidadãos efetivas condições de “aprender a democracia, participar
nos processos de decisão, exercer o controlo crítico na divergência de opiniões, produzir
inputs políticos democráticos” (CANOTILHO, 2003, p. 288).
Canotilho fala em "democratizar a democracia através da participação”, o que “significa, em termos gerais, intensificar a optimização da participação directa e activa de
homens e mulheres no processo de decisão" (CANOTILHO, 2003, p. 301).
De fato, a fiscalização do atendimento das normas que regem o desempenho da
função administrativa pode e deve ser amplamente realizada por toda a sociedade. Nessa perspectiva, o princípio da participação busca a aproximação entre a Administração
e os administrados, seja no que se refere ao controle da atividade estatal, seja em uma
participação mais efetiva nas decisões que afetarão a todos.
Nessa medida, o agente público, por reconhecer a complexidade da questão posta à decisão, compensa eventuais limitações com o debate amplo e com a coleta de
informações, conforme, aliás, vem ocorrendo no âmbito dos tribunais, especialmente
do Supremo Tribunal Federal, com a admissão da figura do amicus curiae e com a designação de audiências públicas que buscam subsidiar os julgadores com informações
e diferentes visões acerca do tema ali sob apreciação.
Tal providência encontra perfeita adequação ao princípio democrático, de matriz
constitucional, tendente à descentralização das decisões de diferentes searas, intensificando-se o processo de participação. De fato, pondera Hermes Zaneti Júnior que para
a realização de um Estado democrático, “as instâncias de participação democrática deverão ser tantas quantas sejam possíveis, e os poderes institucionalizados deverão abrir
seu procedimento às luzes desses outros centros decisórios da sociedade civil” (ZANETI
JR., 2014, p. 128).
Em razão do princípio democrático2, portanto, as decisões governamentais devem se submeter a certos mecanismos de verificação perante os cidadãos, o que ocorre mediante múltiplos meios de participação, relacionados à interferência no próprio
2
Quando se aborda a legitimação da atividade pública pela participação social, ou a insuficiência
dela, é sempre oportuna a remissão ao trabalho de Sérgio Buarque de Holanda, quando afirma que: “[…]
a democracia no Brasil foi sempre um lamentável mal-entendido” (HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes
do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. p. 160).
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processo decisório, assim como de controle social, comprometido com a fiscalização
do quanto decidido e de seu respectivo cumprimento3.
O dever de motivação dos atos administrativos decorre do devido processo legal
(SUNDFELD; CÂMARA, 2011, p. 59):
[...] deve explicar e expor os motivos que a levaram a decidir
daquele modo e não de outro. Deve apontar os estudos de natureza técnica, econômica, científica que tenham servido de
base para aquela regulamentação. A Administração deve, para
resumir tudo numa só frase, expor de modo fundamentado as
razões do ato normativo que expede.
Assim, cada cidadão, individual ou coletivamente, exercerá seu papel de sujeito
no planejamento, na gestão, no controle das políticas públicas e nas decisões estatais
amplamente consideradas. Para Boaventura de Sousa Santos (SANTOS, 2002, p. 77):
Não existe motivo para a democracia assumir uma só forma.
Pelo contrário, o multiculturalismo e as experiências recentes
de participação, apontam no sentido da deliberação pública
ampliada e do adensamento da participação. O primeiro elemento importante da democracia participativa seria o aprofundamento dos casos nos quais o sistema político abre mão
de prerrogativas de decisão em favor de instâncias participativas.
A participação constitui-se em mecanismo de exercício da soberania popular,
pois o cidadão, diretamente ou por seus entes representativos, é convidado a apresentar propostas, reivindicar direitos, exigir a observância de deveres constitucionais e
infraconstitucionais, bem como a tomar ciência de fatos ou medidas adotadas ou a serem adotadas4.
A Emenda Constitucional 108/2020 tratou das etapas de monitoramento e avaliação das políticas públicas. Acrescentou parágrafo único ao art. 193 da Constituição
Federal, assentando que “O Estado exercerá a função de planejamento das políticas sociais, assegurada, na forma da lei, a participação da sociedade nos processos de formulação, de monitoramento, de controle e de avaliação dessas políticas” (destacou-se).
A alteração promovida pela Lei 13.655/2018 na Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro tratou da consulta pública, modalidade de participação, como provi-

3
Desenvolve-se no âmbito do Direito Administrativo, um modelo de governo participativo que
recebe diferentes denominações, a exemplo de Administração Pública Democrática, Administração Consensual, Administração Concertada, Administração Paritária, Administração Dialógica, Administração
Pluricêntrica.
4
Para Bobbio: “a sociedade civil é o lugar onde surgem e se desenvolvem os conflitos econômicos, sociais, ideológicos, religiosos, que as instituições estatais têm o dever de resolver ou através da
mediação ou através da repressão” (BOBBIO, 2007, p. 33).

Transformação e reflexão da realidade sob a ótica do MP

185

dência prévia à edição de atos normativos5:
Art. 29. Em qualquer órgão ou Poder, a edição de atos normativos por autoridade administrativa, salvo os de mera organização interna, poderá ser precedida de consulta pública para
manifestação de interessados, preferencialmente por meio
eletrônico, a qual será considerada na decisão.
[...]
Uma das formas do exercício da participação dá-se por meio dos conselhos de
políticas públicas. Trata-se de estrutura de composição híbrida, que inclui integrantes
da sociedade civil e de representantes do Poder Público, constituindo “uma esfera que
comporta a interação entre grupos organizados da sociedade, originários das mais diversas entidades, organizações, associações, movimentos sociais, etc.” (GOHN, 2001, p.
26). Um exemplo seriam os Conselhos Comunitários de Segurança Pública (CONSEGs),
presentes em diversas localidades, que estabelecem um elo entre a sociedade civil e os
órgão de segurança.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 6226, fixou a tese da inconstitucionalidade de “norma que, a pretexto de regulamentar, dificulta a participação da
sociedade civil em conselhos deliberativos”. No caso, tratava-se do Decreto Federal
10.003/20197, concluindo-se serem incompatíveis com a Constituição Federal as regras previstas no Decreto que, ao disciplinar o funcionamento do Conselho Nacional da
Criança e do Adolescente (Conanda), terminava por frustrar a participação das entidades da sociedade civil na formulação e no controle da execução de políticas públicas em
favor de crianças e adolescentes.
Ponderou-se que a referida disciplina, ao conferir ao Poder Executivo o controle
da composição e das decisões do Conanda, neutraliza o órgão como instância crítica de
controle e, por isso, contraria norma constitucional que exige a participação e, portanto, coloca em risco a proteção integral e prioritária da infância e da juventude (CF, art.
204, II, c/c o art. 227, § 7º)8.

5
A Lei do Processo Administrativo já previa que: “Quando a matéria do processo envolver assunto
de interesse geral, o órgão competente poderá, mediante despacho motivado, autorizar consulta pública
para manifestação de terceiros, antes da decisão do pedido, se não houver prejuízo para a interessada”
(Lei 9.784/99, art. 28). No mesmo sentido, a Lei das Agências Reguladoras (Lei 13.848, de 25.06.2019, art.
6º, § 3º).
6

ADPF 622/DF, relator Min. Roberto Barroso, julgamento virtual finalizado em 27.2.2021.

7
Decreto 10.003/2019: “Art. 2º Ficam dispensados todos os membros do Conanda na data de entrada em vigor deste Decreto”.
8
“Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos
do orçamento da seguridade social, previstos no art. 195, além de outras fontes, e organizadas com base
nas seguintes diretrizes: (...) II – participação da população, por meio de organizações representativas,
na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. (...) Art. 227. É dever da família,
da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade,
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma
de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (...) § 7º No atendimento dos
direitos da criança e do adolescente levar-se-á em consideração o disposto no art. 204.”.
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Com a mesma linha de argumentação, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional o art. 7º-A do Decreto 4.877/2003, com redação dada pelo Decreto 9.908/20199,
que previa a nomeação “pro tempore”, pelo Ministro da Educação, de dirigentes de instituições de ensino federais. Considerou que a nomeação desses dirigentes é atribuição do Ministro da Educação, porém, essa competência é vinculada, sendo exercida a
partir de indicação pela comunidade escolar, com base em processo eleitoral do qual
participam os corpos docente e discente e os servidores, em atenção aos princípios do
pluralismo, da gestão democrática do ensino e da autonomia das entidades autárquicas
(CF, art. 206, III, V e VI). Assim, ao substituir a atuação da comunidade, suprime a gestão
democrática da entidade de ensino e restringe o pluralismo de ideias, fundamento da
organização do Estado Democrático de Direito (STF. ADI 6543/DF, relatora Min. Cármen
Lúcia, julgamento virtual finalizado em 26.3.2021).
É evidente a pertinência de o Ministério Público zelar pelo adequado funcionamento dos referidos Conselhos, o que se extrai, dentre outros exemplos que também
poderiam ser trazidos, na área da educação, em relação à qual foi expedida a Recomendação CNMP nº 44, de 27.09.2016, que dispõe sobre a atuação do Ministério Público no
controle do dever de gasto mínimo na educação, fazendo alusão ao “regular e autônomo
funcionamento dos conselhos e fóruns (municipais, estaduais e nacional) de acompanhamento e controle social da área de educação, para que lhes sejam garantidas condições materiais e finalísticas de cumprir tempestivamente seu papel institucional [...]”
(art. 4o, inc. XIX).
Por fim, considera-se que a não observância do direito de participação, porque
contrária à ordem jurídica, ao menos em relação à sua procedimentalização, pode ensejar a nulidade do ato administrativo (ARAGÃO, 2006, p. 15), medida que também deverá ser deduzida pelo Ministério Público, em decorrência de sua função constitucional de
defesa do regime democrático (CF, art. 127).
3 – CONCLUSÃO
Do que precede, define-se pelo posicionamento segundo o qual o Ministério Público, na condição de defensor do regime democrático, deve zelar pela efetiva participação social nas decisões administrativas, promovendo as medidas voltadas ao controle
de constitucionalidade dos atos normativos e de nulidade dos atos administrativos em
geral, na hipótese de ser violado o direito de participação.
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A ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA APLICADA À ROTINA DAS
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
Janaina Bruel Marques1
Francisco Ilídio Hernandes Lopes2
Guilherme Franchi da Silva Santos3
O conhecimento de conceitos de inteligência e sua aplicação à atividade ministerial é ferramenta imprescindível ao pleno atingimento dos objetivos institucionais do
Ministério Público em todos os âmbitos, nos planos operacional, estratégico, político e
tático, transpassando seus diversos níveis de atuação, sendo que, não por outro motivo, a questão tem sido objeto de diversos trabalhos e iniciativas, especialmente quanto
a sua aplicação no âmbito institucional e sua relação com as atividades investigativas
e especializadas.
Inclusive, nações de relevada importância mundial, grandes empresas e até mesmo organizações criminosas4, atentas aos benefícios de tal prática, têm buscado formas de aplicar esses conceitos as suas realidades, objetivos e missões.
A importância do tema para os Ministérios Públicos já foi ratificada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, o qual, no bojo da sua Comissão de Preservação da
Autonomia, tem investido na formação dos membros e na consolidação de convênios e
parcerias com órgãos de inteligência5, de forma a sedimentar a temática em abrangência nacional.
Outrossim, tal aproximação com outros órgãos de inteligência se justifica na medida em que a atividade de inteligência possui amplo substrato doutrinário, sólida regulação legal6 e diversos mecanismos de controle interno e externo7, conferindo supedâneo hábil e seguro para a sua aplicação no âmbito ministerial, superando-se a ideia de
tratar-se de mister dissociado da ordem jurídica.
Conectados a esse movimento, diversos Ministérios Públicos têm evoluído sensivelmente na implementação de órgãos de inteligência, sendo que o Ministério Público
do Estado do Paraná tem passado, desde 2018, por um significativo processo de evolução no âmbito da inteligência ministerial, com a reestruturação do Núcleo de Inteligência no MPPR (NI) e a agregação de uma agência de inteligência da PM, sem descurar
do necessário investimento na capacitação de membros e servidores em temáticas da
área.
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Promotora de Justiça.

2

Promotor de Justiça.
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Promotor de Justiça.
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https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/07/27/pcc-criou-celulas-de-inteligencia-para-matar-agentes-penitenciarios-federais.htm
5
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13734-cnmp-em-parceria-com-a-abin-da-inicio-ao-curso-de-inteligencia-aplicada
6
Lei nº 9883/99, Decreto 4376/02 Decreto 8793/16 e Decreto s/nº, de 15 de dezembro de 2017 (Estratégia Nacional de Inteligência)
7
Lei nº 9883/99, Art. 6º e 14. Controle externo: CCAI – Comissão Mista de Controle das Atividades
de Inteligência;
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Entretanto, apesar da amplitude da discussão e da percepção de se tratar de atividade própria de instâncias superiores, é na rotina diária das Promotorias de Justiça
que o tema ganha destacada relevância, e por isso deve receber atenção especial, já
que é em tal locus que a atuação ministerial é sentida de forma direta pelo cidadão, seu
principal destinatário, o qual é impactado de forma decisiva por uma atuação mais segura, efetiva, eficiente e eficaz.
Ao contrário do que se pensa, o emprego dos conceitos e atividades de inteligência nas unidades ministeriais de piso não se restringe à vertente investigativa, mais ligada à seara criminal e à proteção ao patrimônio público, positivadas em procedimentos
investigatórios criminais e inquéritos civis, espraiando-se, com plena aplicabilidade, a
toda e qualquer situação na qual o agente ministerial, assessorado por sua equipe, faça
uso de informações denominadas sensíveis e tenha que tomar decisões com base em
tal acervo de conhecimentos, sem descurar da proteção destes, o que se alinha à própria definição de atividade de inteligência e contrainteligência.
Além disso, é nessa linha de frente que os principais bens da instituição, o Promotor de Justiça e os servidores, estão mais expostos e mais próximos da sociedade e,
por isso, necessitam de maior proteção e de ferramentas simples e práticas a potencializar sua atuação, protegendo-os de ações adversas contra si e contra as informações
que detêm.
Em que pese tudo o indicado, tal abordagem ainda é pouco analisada ou difundida,
o que acaba por fomentar a ideia de que se trata de tema restrito, denso, complexo e
dependente de iniciativas de formação demoradas e custosas, aplicável apenas a órgãos ministeriais específicos.
Destarte, é preciso promover uma aproximação entre a rotina ministerial de piso
e os conceitos de inteligência, a suprir tal lacuna, perquirindo as ideias, técnicas e ferramentas que, devidamente analisadas e adaptadas, possam ser aplicadas de forma
direta, simples e objetiva à vida prática do agente ministerial e de suas equipes nas
Promotorias de Justiça, como forma primordial de disseminar a temática no Ministério
Público.
Vivenciando a realidade de grande parte das unidades ministeriais, nota-se que
diversos desses postulados já são usados diuturnamente, mas de forma essencialmente empírica, balizando processos decisórios, auxiliando na condução de apurações e, na
mesma medida, criando rotinas e fluxos de gestão e proteção de ativos.
Ao conceituar e dar substrato técnico a tais práticas, resgatando-as do plano empírico ou meramente teórico, de forma contextualizada e ajustada à realidade das Promotorias de Justiça, ilustrando-as com exemplos de casos de sucesso ou não, permite-se ao membro e aos servidores o uso consciente e o olhar crítico acerca dos conceitos
e ferramentas de inteligência, além de propiciar um aprofundamento em tais questões
e o fomento, em cada unidade, de uma cultura voltada ao melhor uso e proteção dos
bens mais caros ao Ministério Público.
Por isso, sem descurar da importância do arcabouço doutrinário e normativo aplicado a todos os níveis da Instituição, tem-se que a criação de uma cultura institucional
de inteligência deve ter como vertente imprescindível a formação e incentivo aos membros e servidores, no sentido de difundir e fomentar a aplicação prática de tais axiomas no cotidiano das Promotorias de Justiça, dando densidade a muitas ideias que,
na maioria das vezes, já são praticadas de forma empírica, desfazendo o preconceito
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de que a atividade de inteligência verte-se em dogmas complexos, limitados a nichos
específicos ou restritos a órgãos de inteligência ou policiais, dissociados da atuação
diária do MP.
Registre-se que tal estratégia apresenta inúmeras vantagens.
Seguindo-se por este caminho e focando-se na difusão e aplicação de conceitos
objetivos e práticos às rotinas ministeriais, permite-se, a um só tempo, a disseminação
ampla do tema a um maior número de membros e servidores e, na mesma medida, confere-se uma maior segurança, eficiência e eficácia aos serviços prestados à sociedade.
Além disso, estabelece-se na Instituição o requisito básico para o intercâmbio de
informações entre o Núcleo de Inteligência e os agentes ministeriais, e entre o ente
ministerial e os demais órgãos de inteligência, que é a certificação destes para o manuseio e utilização dos conhecimentos de inteligência.
Ainda, cumpre afirmar que, por ser focado em conceitos simples e objetivos, ganha-se ainda na forma de difusão, tornando o ensino mais fácil, rápido e dinâmico, otimizando recursos humanos e materiais, destinando o aprofundamento no tema – mais
denso, demorado e custoso – aos membros e servidores alocados em órgãos de inteligência ministerial ou àqueles com funções que, pela sua natureza, exijam um conhecimento mais amplo no tema.
Por fim, permitindo-se a aproximação, através desta vertente, às atividades de
inteligência, aplicáveis de forma imediata no trabalho diário de membros e servidores,
colhe-se, sem tardar, seus benefícios, rompe-se a barreira do preconceito e abre-se
importante via para a difusão e aprofundamento na temática nos mais diversos níveis
da instituição.
Ou dito de outro modo: difunde-se o tema a um universo muito mais amplo de
membros e servidores, com menor ônus à Instituição, potencializando-se os seus resultados com benefício a uma parcela maior da população.
A ilustrar a tese, e corroborar a sua importância e aplicabilidade, destacamos três
grupos de conceitos simples, típicos da atividade de inteligência, aplicáveis de forma
direta e imediata às Promotorias de Justiça com quaisquer dimensões, estrutura ou
atribuições.
SIGILO, COMPARTIMENTAÇÃO, VAZAMENTO E COMPROMETIMENTO DAS INFORMAÇÕES: O PROMOTOR DE JUSTIÇA COMO DETENTOR E GESTOR DE INFORMAÇÕES
SIGILOSAS
A atividade de inteligência, por definição, é revestida pelo sigilo em todo o processo de produção do conhecimento, com o intuito de assegurar a vantagem estratégica
sobre o interesse adverso.
Isto significa que a transmutação para inteligência de informações não se caracteriza apenas pela divulgação restrita de seu apanhado, mas sim pelo sigilo envolvido
em todo o processo, desde a coleta do dado até a efetiva difusão.
Entretanto, não quer dizer que a inteligência dependa somente da obtenção do
dado negado ou do dado não-disponível, ainda que tais dados sejam auspiciosos, pois
também há inteligência em dados coletados em fontes abertas.
Desta forma, a fonte de informação pode ser ostensiva, mas o caminho para ela, a
natureza da informação coletada, o processamento desta e a difusão do conhecimento
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produzido precisam ser resguardados.
É cediço que o tema “sigilo” não é novo aos agentes ministeriais e suas equipes,
na medida em que os conceitos decorrentes da lei, em diversos casos, emprestam a
processos e procedimentos tal caráter sigiloso, a exemplo do trazido no Artigo 2º, da
Resolução nº 441\2015-PGJ8.
Observe-se que, na atividade investigativa, o sigilo se aplica de forma decisiva na
denominada “fase velada” das apurações, momento em que o menor conhecimento dos
fatos pelos investigados, ou por terceiros a eles ligados, pode exterminar qualquer possibilidade de êxito da investigação, na medida em que poderia culminar na destruição
de provas, cooptação ou intimidação de testemunhas ou na montagem de teses defensivas inverídicas.
O mesmo pode-se dizer das diversas unidades que recepcionam e usam dados
revestidos de sigilo determinado por lei, ainda que fora da atividade de investigação, ao
passo que eventual divulgação indevida pode gerar a responsabilização do membro que
atua no feito9, reforçando-se a necessidade de conhecer e aplicar técnicas de proteção
da informação.
Portanto, compreender a importância do sigilo, conhecer ferramentas aptas a garantir sua manutenção, e, ainda, perceber o momento em que se pode romper a barreira da fase sigilosa para a fase ostensiva, o que implica no potencial conhecimento da
apuração pelos investigados e testemunhas, impõe-se como uma das decisões mais
importantes em uma investigação, e que pode definir o seu sucesso ou insucesso.
É evidente que o conhecimento prévio de uma apuração pelo investigado, ou a
ciência de determinada entidade de que será alvo de uma fiscalização ministerial, decorrente da quebra do sigilo, apenas para citar dois exemplos, certamente podem modificar sobremaneira o resultado de tais atuações.
De outro lado, a quebra de segurança pode ocorrer pelo comprometimento e pelo
vazamento. Vazamento ocorre quando há a divulgação não autorizada de dados ou conhecimentos sigilosos, que pode, inclusive, ser criminalizada; comprometimento é a
perda da segurança de dados ou conhecimentos, provocada por causas humanas, naturais ou acidentais, como, por exemplo, o acesso por pessoa não autorizada a elementos de inteligência, a adulteração, destruição ou extravio de conhecimentos que provoquem dano à organização, entre outras possibilidades.
Evitar o vazamento ou o comprometimento de um conhecimento produzido deve
ser uma obsessão das equipes ministeriais em sua prática diuturna. E uma das formas
eficazes de preservação de sigilo é a utilização dos conceitos de “necessidade de conhecer”10 e o credenciamento de segurança, ou seja, somente terão acesso a dados
sigilosos aqueles que têm a necessidade funcional de conhecê-los, ou que sejam devidamente autorizados/credenciados para tanto.

8

Fonte: https://mppr.mp.br/arquivos/File/cgmp/2015/res4412015pgj.pdf

9
A esse respeito, consta do Ato Conjunto nº 001/2019-PGJ/CGMP, em seu artigo 35, parágrafo único: “O membro do Ministério Público será responsável pelo uso indevido das informações e documentos
que requisitar, mormente nas hipóteses legais de sigilo”.
10
De acordo com a Portaria n.º 244-ABIN/GSI/PR, de 23 de agosto de 2016 (Aprova os Fundamentos
Doutrinários da Doutrina Nacional da Atividade de Inteligência DE 23 DE AGOSTO DE 2016), o conceito de
“Necessidade de conhecer” é definico pela condição para que determinada pessoa tenha acesso a conhecimento ou dado sigiloso.
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A credencial de segurança somente é concedida após superadas as etapas de investigação para credenciamento, que é a averiguação sobre a existência de requisitos
indispensáveis para a concessão da credencial, e de definição do nível a ser concedido, que é a delimitação pela autoridade responsável do nível de segurança, classificado
pelo grau de sigilo do dado, informação, documento, material, área ou instalação.
Em determinados casos, dada a sensibilidade do dado, poderá ser adotada uma
ação de segurança bastante restritiva, denominada compartimentação. Nessa situação, o acesso ao dado ficará restrito ao membro responsável por este ou a um número
extremamente reduzido de pessoas, minimizando qualquer possibilidade de difusão indevida por vazamento ou comprometimento.
Na prática ministerial, o zelo pelo sigilo deve ser observado, inicialmente, de forma
externa às unidades ministeriais, mas também pode – e deve – ser aplicado no âmbito
interno das Promotorias, reforçando-se o controle das informações sensíveis e concedendo-se acesso apenas aos membros e servidores que atuam efetivamente nos feitos
e que, por isso, possuem a já indicada “necessidade de conhecer”.
Além da vertente subjetiva, a preservar o sigilo em relação a pessoas, importante
ainda observar sua vertente objetiva, a impedir o acesso a tais informações sensíveis
registradas em meio digital ou físico, de forma dolosa ou culposa, por pessoas não autorizadas.
Para tanto, deve-se evitar peremptoriamente a alocação de documentos sensíveis em pastas compartilhadas, servidores de arquivos com acesso livre ou em máquinas de uso comum, sugerindo-se o uso de pastas locais não compartilhadas em rede,
servidores protegidos por senhas ou espaços virtuais acessados por intermédio de endereços eletrônicos específicos.
Para os documentos na forma física, sugere-se a delimitação, nas unidades, de
espaços de acesso controlado ou restrito – gabinetes e/ou salas de assessoria – acondicionando-os em armários ou arquivos com chave, evitando-se a alocação em mesas
e armários abertos, muitas vezes expostos até a populares e servidores terceirizados,
observando-se sempre os critérios de segurança estabelecidos pelo membro ou servidores responsáveis.
A aplicação de tais conceitos impede, de forma relevante e eficaz, a possibilidade
de violação do sigilo e, caso tal venha a ocorrer, limita-se de forma decisiva o campo
de apuração a aferir suas causas, as quais devem ser imediatamente eliminadas, com
a responsabilização daqueles que deram causa ao evento. Inclusive, partindo dessa
metologia, será possível a estrita avaliação das as consequências para o procedimento
investigatório e para a atuação ministerial, permitindo-se eventual mudança de estratégia para o curso da investigação com vistas a alcançar os objetivos almejados originalmente.
COLETA E BUSCA DE INFORMAÇÕES: O PROMOTOR DE JUSTIÇA COMO RESPONSÁVEL PELA INVESTIGAÇÃO
É da rotina ministerial o aporte diário de informações, denúncias e solicitações
das quais os membros e servidores deve levar a efeito alguma providência, sendo que,
da forma mais rápida e eficiente possível, deve-se angariar o máximo de informações
em relação a determinado fato para, ao final, tomar a melhor decisão.
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Desde a instrução de uma singela notícia de fato ou da formulação de uma manifestação de indeferimento de instauração, passando pelos acompanhamentos e fiscalizações em procedimentos administrativos, até a efetivação de extensas investigações relacionadas a crimes complexos e atos de improbidade de vulto, grande parte da
condução de tais feitos centra-se em pesquisas de bancos de dados e diligências de
campo.
Diversamente da realidade de unidades especializadas ou de forças-tarefa, a vivência demonstra que em grande parte das unidades ministeriais, já assoberbadas de
funções, tais atividades têm que ser desenvolvidas por equipes limitadas ou pelo próprio agente ministerial, seja por questões estruturais, seja por questões relacionadas
ao sigilo ou compartimentação.
Assim, o sucesso da maioria dos processos decisórios a que está submetido o
Promotor de Justiça, e suas equipes, na sua atividade diária está diretamente ligado
ao conhecimento, aplicação e uso adequado das atividades de coleta e busca, as quais,
apesar de nascidas e sistematizadas pela atividade de inteligência, se aplicam de forma
plena especialmente ao âmbito extrajudicial da atividade ministerial.
A tais atividades, a doutrina de inteligência define como ações de coleta e ações
de busca, sistematizando-as de forma bem definida em relação à forma e momento de
cada uma dessas tarefas, e as cautelas necessárias para a sua aplicação.
A definição de coleta11 no âmbito da Doutrina de Inteligência indica que são todos
os procedimentos realizados, ostensiva ou sigilosamente, com o intuito de obter dados
depositados em fontes abertas, públicas ou privadas.
A coleta é dividida em coleta primária, quando se desenvolvem ações para a obtenção de dados disponíveis, e coleta secundária, quando se tratar de acesso a bancos
de dados protegidos, por meio de acesso autorizado. Tais conceitos devem ser diferenciados dos conceitos de “fonte primária”, produtora do dado ou informação, e de “fonte
secundária”, sistemas que usam dados importados ou cruzados de fontes primárias.
Já a busca12, também denominada operação de inteligência, é conceituada como
o conjunto de ações e técnicas operacionais, realizadas para obtenção de dados protegidos ou negados, em um universo antagônico.
Está claro que as ações de busca, por envolverem situações de risco, devem ser
utilizadas tão somente após exauridas as ações de coleta e, mesmo assim, em casos
específicos e com todas as cautelas necessárias para não expor a investigação ou atuação ministerial.
A aplicabilidade direta e imediata nas Promotorias de Justiça, portanto, limita-se
às ações de coleta, pois que situadas em ambientes abertos, ou a que se possui autorização de acesso, que se afigura como a atividade diária do Promotor nas investigações
e perquirições diversas.
Aqui já se pode inferir a premência absoluta de investimento em capacitação de

11
De acordo com a Portaria n.º 244-ABIN/GSI/PR, de 23 de agosto de 2016 (Aprova os Fundamentos
Doutrinários da Doutrina Nacional da Atividade de Inteligência DE 23 DE AGOSTO DE 2016), o conceito de
coleta consiste em ação especializada para obtenção de dados de livre acesso.
12
De acordo com a Portaria n.º 244-ABIN/GSI/PR, de 23 de agosto de 2016 (Aprova os Fundamentos
Doutrinários da Doutrina Nacional da Atividade de Inteligência DE 23 DE AGOSTO DE 2016), o conceito de
busca consiste em ação especializada para obtenção de dados negados, mediante o emprego de técnicas operacionais.
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membros e servidores, para a difusão de conceitos básicos de inteligência.
A título de exemplo, em uma ação simples de coleta pode-se verificar rapidamente, via portais de transparência, que uma denúncia referente a um servidor público que
faria uso indevido de um veículo do município, mencionou servidor já aposentado ou
lotado em município diverso, ou, ao contrário, pode-se comprovar não só a existência e
cargo do agente público, como também a alocação do veículo denunciado exatamente
no seu órgão de lotação, atribuindo verossimilhança à denúncia a justificar a instauração e aprofundamento da apuração.
A necessidade de se estabelecer uma metodologia uniforme de coleta de dados,
que é prática recorrente nas atividades de produção de conhecimento de inteligência,
para sistematizar a organização dos dados e informações sobre a investigação, apuração preliminar ou procedimento administrativo, instaurados nas Promotorias de Justiça, corrobora a premência do investimento em capacitação.
Nesta seara, o Núcleo de Inteligência do CAEx administra acessos, desenvolve
sistemas e capacita agentes ministeriais para as ações de coleta.
Paradigma de sistema de coleta no MPPR é o SIAP – Sistema Integrado de Apoio ao
Promotor13, disponibilizado pelo Núcleo, em que se congregam diversas bases e aplicativos para consulta unificada de dados disponíveis em fontes primárias e secundárias,
com variadas possibilidades de entrada de pesquisa, fornecendo resultados enriquecidos, além de aplicações para identificação de vínculos entre investigados, consultas a
base de Notas Fiscais Públicas de entidades paranaenses, entre outras opções a serem
brevemente disponibilizadas.
Ressalte-se que o Núcleo de Inteligência, em parceria com a Escola Superior do
MP, já realizou várias capacitações para utilização do referido sistema e planeja realizar novas capacitações, incluindo outros sistemas de apoio à investigação disponíveis,
como o SITTEL – Sistema de Investigação de Dados Telefônicos e Telemáticos, o SIMBA
– Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias, os aplicativos “De Olho no Remédio!”, “De Olho nas Doações Eleitorais!”, “BuscaNFE”, entre outros.
Além do SIAP, paradigma, são disponibilizados acessos a diversos outros sistemas de consulta para coleta de dados, acessíveis diretamente pelos agentes ministeriais, como os do COAF, SINESP\INFOSEG, SIEL, ARISP, CENSEC, CCS, entre outros, e
também sistemas que, por limitação na disponibilização de chaves de acesso, podem
ser consultados através do SISCON – Sistema de Consulta ao NI, como COPEL, SIARCO
e HOD (RFB).
Por fim, na sistematização das ações, sugere-se, como já dito, o esgotamento das
ações de coleta, partindo sempre das ferramentas mais simples para as mais complexas, a verificar, em um segundo momento, a real necessidade de alguma ação de busca
a suprir eventual lacuna, observando a mesma cautela, prezando pela observância dos
princípios de conveniência, oportunidade, adequação e proporcionalidade à luz do objeto sob disceptação.
Imprescindível reiterar, como já dito anteriormente, a importância do esgotamento da atividade de coleta na fase inicial das apurações, nominada “fase velada”, a
preservar seu sigilo, evitando-se qualquer diligência ou requisição externa à unidade

13
O Sistema SIAP foi desenvolvido e cedido pelo MPPB/GAECO, tendo sido aperfeiçoado para as
demandas do MPPR com as bases de dados regionais.
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ministerial, sob pena de expor e inviabilizar a investigação.
Estabelecido tal conjunto de atividades a balizar o processo decisório, de forma
racional e organizada, o Promotor de Justiça, assessorado por sua equipe, pode decidir
com mais segurança pelo seguimento ou não de determinada iniciativa ou apuração,
observando a necessidade do uso de medidas mais invasivas ou ostensivas, como providências judiciais de quebra de sigilo, buscas e apreensões, oitivas, requisições de informações e vistorias.
Por fim, cumpre destacar que as ações de coleta e busca têm por limitação a ordem jurídica, limite intransponível e inegociável em qualquer atuação ministerial, sendo
que nos casos em que tais perquirições toquem dados protegidos por sigilo legal ou
constitucional (p. ex. sigilos bancários, fiscais, telefônicos e telemáticos), estas devem
ser submetidas à apreciação judicial, observadas todas as regras aplicáveis ao caso
concreto.
CONTRAINTELIGÊNCIA – O PROMOTOR DE JUSTIÇA COMO ALVO DE AÇÕES DE INTELIGÊNCIA
Tão importante quanto usar e aplicar as técnicas e conceitos de inteligência em
sua rotina, os membros e servidores devem aplicar tal conhecimento, com a mesma
intensidade, para proteger a si e às informações que detêm contra ações adversas, vez
que eventuais ataques atingem não só dados e integrantes, mas também o próprio Ministério Público, sendo certo que o nominado “dano institucional” pode assumir dimensões gravíssimas.
Tal proteção é exatamente uma das variáveis que são tratadas pela área de contrainteligência, que é definida pela doutrina14 como um ramo da atividade de inteligência que se destina a produzir conhecimentos para proteger a atividade de inteligência15
e a instituição a que pertence, de modo a salvaguardar dados e conhecimentos sigilosos, e identificar e neutralizar ações adversas de qualquer natureza.
A contrainteligência é dividida em três segmentos: a segurança orgânica, que é
o conjunto de medidas preventivas que visam minimizar vulnerabilidades; a segurança
ativa, que visa à identificação e neutralização de ameaças; e a segurança de assuntos
internos, que visa assessorar e apoiar as ações de correição.
Sem adentrar na amplitude conceitual da contrainteligência, deve-se destacar a
área de Segurança Orgânica, que atualmente, no âmbito do Ministério Público do Paraná, é desenvolvida pela Coordenadoria de Segurança Institucional – COSI, em atuação

14
De acordo com a Portaria n.º 244-ABIN/GSI/PR, de 23 de agosto de 2016 (Aprova os Fundamentos
Doutrinários da Doutrina Nacional da Atividade de Inteligência DE 23 DE AGOSTO DE 2016), a contrainteligência é definida como o ramo (função) da Atividade de Inteligência que desenvolve ações especializadas
destinadas à prevenção e contraposição (detecção, obstrução e neutralização) à atuação da Inteligência
adversa e a outras ações que constituam ameaças à salvaguarda de conhecimentos e dados sensíveis,
pessoas, áreas e instalações de interesse da sociedade e do Estado.
15
Consoante dispositivos positivados na Lei n. 9.883/1998 (art. 1º, §§ 2º e 3º), cuja ementa é “Institui o Sistema Brasileiro de Inteligência, cria a Agência Brasileira de Inteligência – ABIN, e dá outras
providências”, entende-se como inteligência a atividade que objetiva a obtenção, análise e disseminação
de conhecimentos dentro e fora do território nacional sobre fatos e situações de imediata ou potencial
influência sobre o processo decisório e a ação governamental e sobre a salvaguarda e a segurança da
sociedade e do Estado e entende-se como contrainteligência a atividade que objetiva neutralizar a inteligência adversa.
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conjunta com o Núcleo de Inteligência, a qual tem por finalidade agregar um conjunto
de medidas de caráter eminentemente defensivo, destinado a garantir o funcionamento da Instituição, de modo a prevenir e obstruir as ações adversas de qualquer natureza.
Nesta senda, a COSI tem em seu planejamento a elaboração de Planos de Segurança Orgânica em todas as unidades ministeriais, atuando nas frentes de segurança
de pessoal, de documentos, de áreas e instalações, de material, de comunicações e
telemática, e de informática.
Portanto, inserido no contexto da presente tese, apesar do amplíssimo espectro
da contrainteligência, existem diversos conceitos básicos, de fácil compreensão e aplicação prática, que podem reverberar em benefícios imediatos às Promotorias de Justiça, efetivando a proteção das informações, membros, servidores e espaços físicos.
A estabelecer uma maior proteção das informações e métodos utilizados nas unidades ministeriais, além de proteger a própria instituição e seus integrantes, as cautelas na admissão de estagiários e assessores, por exemplo, assumem importância destacada nas unidades de piso, na medida em que, por congregar grupos pequenos, em
espaços limitados e com a necessidade de atuar em diversas frentes, dado o espectro
de atribuição e volume de serviço, torna-se difícil promover a limitação de acesso a dados e métodos, sob pena de comprometer a prestação do serviço.
Em rápida pesquisa em fontes abertas, podem ser verificados vários casos em
que a inobservância de algumas regras simples gerou profundos prejuízos16, sendo certo ainda que a maioria dos membros com alguma experiência ministerial já vivenciou o
problema em alguma medida, comprovando-se a imprescindibilidade da discussão.
Trata-se, portanto, de implementar em âmbito local um Processo de Recrutamento Administrativo – PRA, que engloba desde um atento processo de seleção e admissão,
até um adequado processo de controle e acompanhamento dos colaboradores no desempenho de suas funções, inclusive quando do seu desligamento.
Apesar da aparente complexidade do conceito, este pode ser ajustado de forma
simples à rotina ministerial, com benefícios evidentes.
Assim, além de todo o trabalho efetivado pelo Departamento de Gestão de Pessoas, cumpre ao promotor e sua equipe, de forma autônoma ou por intermédio dos órgãos
de inteligência da instituição, efetivar pesquisas prévias à admissão, a verificar se o
candidato reúne as condições necessárias a acessar dados sigilosos e sensíveis.
Em tal âmbito, repisa-se a importância da atividade de coleta, especialmente em
redes sociais e fontes abertas, a verificar situações que, em geral, não são percebidas
nas rotinas comuns de contratação, podendo tais pontos serem questionados ao candidato na fase da entrevista, a perquirir sua veracidade.
Não se pode descurar ainda, como dito, de eventual pedido de apoio aos setores
de inteligência da instituição ou, ainda, do uso de informações advindas de pessoas
que, já submetidas a tais critérios de admissão e integradas às unidades, detenham
dados acerca do candidato.
Em complemento a tais cautelas, a orientar e vincular o novo colaborador às regras de sigilo inerentes à atividade ministerial, após sua aprovação em todas as fases
16
https://endireito-cienciasjuridicas.jusbrasil.com.br/noticias/663025140/estagiarios-do-tj-pr-sao-presos-por-aplicarem-golpe-com-prejuizo-superior-a-r-100-mil; https://g1.globo.com/pr/norte-noroeste/noticia/estagiario-da-justica-federal-e-preso-por-acesso-ilegal-a-processo-envolvendo-um-dos-maiores-traficantes-do-pais.ghtml
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admissionais, sugere-se concitá-lo a subscrever documento simples no qual constem
tais normativas e advertências legais referentes ao acesso e manuseio de informações
sensíveis, registrando sua responsabilidade não só durante a vigência do seu vínculo,
mas também após seu desligamento.
Em tempo, tais rotinas podem ser aplicadas, conforme o caso, também a servidores terceirizados ou quaisquer outros agentes, públicos ou privados, que necessitem
acessar ou frequentar as unidades ministeriais, a impor as devidas limitações de acesso e, ainda, evitar que permaneçam sozinhos nos ambientes.
Na mesma linha das cautelas ao inserir pessoas na unidade ministerial, tem-se
por imprescindível aos membros e servidores a aplicação de regras simples de proteção em relação aos seus dados pessoais e imagem17, rememorando-se o asseverado
em relação ao sigilo dos dados relacionados à sua atividade-fim.
A exposição de tais dados pode permitir desde o seu uso para ataques à imagem e
honra dos membros ou servidores, inclusive de familiares, causando profunda desestabilização dos serviços prestados, ou até mesmo permitir ataques pessoais com risco à
vida e integridade física destes, sempre em retaliação à atuação finalística.
Como exemplos simples de tal prática, tem-se a limitação da exposição de dados
pessoais e fotos em redes sociais, incluindo-se rotinas, locais de frequência e dados de
familiares, além dos cuidados no uso de aplicativos de mensagens e telefones celulares, observando-se o uso de ferramentas mais seguras e devidamente configuradas a
minimizar a possibilidade de invasão.
Infelizmente o problema não é novo, assomando-se nos últimos anos diversos casos de ataques a membros do Ministério Público, tanto em relação as suas comunicações18, quanto à imagem19 e integridade física20, comprovando-se a importância da
difusão e aplicação dos conceitos de inteligência nas atividades rotineiras e na proteção pessoal de todos os integrantes das unidades ministeriais.
CONCLUSÕES:
A atividade de inteligência, sem a menor possibilidade de erro, será uma das principais frentes de ação a orientar atividades ministeriais estratégicas e finalísticas em
futuro próximo, como já o demonstram as iniciativas patrocinadas pelo CNMP.
Mesmo tendo-se em mente o grande esforço já desenvolvido pelo Núcleo de Inteligência do CAEx, no sentido de difundir o conhecimento sobre a área de inteligência,
com seus incontáveis benefícios para a instituição, deve-se perceber a premência de
difusão e aplicação dos conceitos e práticas da atividade de inteligência para todos os
segmentos de atuação do Ministério Público, impactando de maneira direta na percep-

17
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/14210-mp-seguro-cnmp-lanca-campanha-sobre-seguranca-institucional-de-integrantes-do-ministerio-publico
18

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-49103904;

19
https://www.plural.jor.br/colunas/caixa-zero/deputado-e-denunciado-pelo-mp-e-chama-promotora-de-desequilibrada/;
20
https://noticias.r7.com/minas-gerais/promotor-sofre-atentado-e-policia-prende-ex-vereador-por-suspeita-de-ordenar-crime-23022015; http://apmp.org.br/promotor-de-justica-sofre-atentado-no-interior-de-rondonia/; https://noticias.r7.com/sao-paulo/promotor-sofre-tentativa-de-atentado-no-interior-de-sao-paulo-16092018;
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ção da efetividade da atuação finalística pela sociedade paranaense.
Ressalte-se, nesse âmbito, a essencial colaboração do Núcleo de Inteligência da
Polícia Militar junto ao Ministério Público, que tem sido a mola propulsora da difusão do
conhecimento e da aplicabilidade das atividades de inteligência no âmbito ministerial,
fato que nos motiva a acreditar na necessidade e importância na implementação da
tese ora apresentada.
A proposição que aqui se coloca visa primordialmente apresentar o Ministério
Público do Estado do Paraná em uma nova perspectiva na área de inteligência, pouco
difundida e explorada, com a obtenção dos seguintes resultados diretos, entre outros
indiretos:
1) Difundir e constituir uma CULTURA DE INTELIGÊNCIA na estrutura ministerial,
estabelecendo-se um princípio de confiança de outros órgãos afins, no sentido de que
as regras e doutrinas da área de inteligência serão observadas e respeitadas pela instituição;
2) A par da constituição de uma cultura de inteligência ministerial, viabiliza-se a
aplicação prática dos conceitos da atividade de inteligência nas rotinas diárias das Promotorias de Justiça, resultando em otimização de processos e gestão, segurança dos
dados e informações, adoção de métodos de salvaguarda dos bens institucionais, incluindo aí a conscientização sobre a salvaguarda dos dados pessoais, e, mais importante, que a atuação ministerial segura, efetiva, eficiente e eficaz seja percebida de forma
direta pelo cidadão, seu principal destinatário, tudo isso de forma mais rápida, prática
e com menor ônus à instituição;
3) Ainda, com a implementação da estratégia proposta, obter-se-á a padronização dos mecanismos de difusão institucional no âmbito da inteligência, por intermédio
da elaboração de materiais instrucionais em suas variadas formas, abrangendo aplicações práticas simples e de rápida assimilação, direcionadas a membros e servidores de
todos os níveis da instituição, includindo tal conteúdo também nos cursos de ingresso,
vitaliciamento e aperfeiçoamento funcional.
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UMA INTERPRETAÇÃO POSSÍVEL DO PROCEDIMENTO PARA
CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
João Conrado Blum Júnior1
Bruna Mayara De Oliveira2
A interessante novidade trazida pela Lei n. 13.964/2019, que introduziu o acordo de
não persecução penal como artigo 28-A do Código de Processo Penal3, alterou sobre1
Bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa/PR, especialista em Direito
Constitucional (UNISUL), mestrando em Direito Constitucional pela Universidade de Lisboa e Promotor
de Justiça do Ministério Público do Paraná, titular da 8ª Promotoria de Justiça de Ponta Grossa/PR.
2
Bacharela em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa/PR, especialista em Direito
Processual Civil (UNINTER), especialista em Direito Aplicado (Escola da Magistratura do Paraná) e Assessora de Promotor DAS5.
3
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4
(quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário
e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo; (Incluído pela Lei nº
13.964, de 2019)
II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos,
produto ou proveito do crime; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima
cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);
(Incluído pela Lei nº
13.964, de 2019)
IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da
execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos
aparentemente lesados pelo delito; ou (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
§ 1º Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. (Incluído pela Lei nº 13.964,
de 2019)
§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: (Incluído pela Lei nº 13.964,
de 2019)
I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal
habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas; (Incluído
pela Lei nº 13.964, de 2019)
III - 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 (Incluído pela Lei
nº 13.964, de 2019)
IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher
por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
§ 3º O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
§ 4º Para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor, e sua
legalidade. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
§ 5º Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de
não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de
acordo, com concordância do investigado e seu defensor. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
§ 6º Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério
Público para que inicie sua execução perante o juízo de execução penal. (Incluído pela Lei nº 13.964, de
2019)
§ 7º O juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender aos requisitos legais ou quando não
for realizada a adequação a que se refere o § 5º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
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maneira os rumos do processo penal brasileiro, desde sua entrada em vigor em janeiro
de 2020.
Diante da vagueza e da abertura interpretativa deixada pelo texto legal, busca-se
com esta tese apresentar uma sugestão para o procedimento a ser adotado desde o
momento do oferecimento do acordo até a sua efetiva celebração com o beneficiário.
Já nos primeiros dias da entrada em vigor da novel legislação criadora do instituto
em tela, após algumas discussões internas e estudos dentro da 8a Promotoria de Justiça de Ponta Grossa e também conversas com os magistrados atuantes perante a 1a Vara
Criminal da mesma Comarca, foi possível chegar a uma interpretação razoável sobre
o procedimento a ser adotado para as fases de oferecimento e aceitação do acordo
de não persecução penal. A articulação que promovemos, por conseguinte, foi exitosa.
Nesse contexto, mostra-se importante não perdermos a oportunidade para elogiar a
postura receptiva e humilde por parte dos juízes criminais aos quais o assunto foi levado, Dra. Larissa C. Muniz e Dr. Luiz Carlos F. Bittencourt.
Antes de mais nada, o artigo 28-A do Código de Processo Penal estabelece claramente os seguintes requisitos para que seja celebrado o acordo em análise: (1) não pode
ser caso de arquivamento da investigação; (2) deve haver confissão formal e circunstanciada da prática do delito; (3) tal delito não pode ter sido praticado com violência ou
grave ameaça; (4) a pena mínima do delito confessado deve ser menor que 04 anos de
privação de liberdade; (5) o acordo deve ser necessário e suficiente para a reprovação e
prevenção do crime; (6) não pode ser cabível transação penal; (7) o investigado não pode
ser reincidente; (8) não pode haver elementos de habitualidade, reiteração ou profissionalidade criminosa pelo investigado, com exceção de casos antecedentes configuradores de crimes de bagatela; (9) não pode o agente ter sido beneficiado por acordo de
não persecução penal, transação penal ou sursis processual nos cinco anos anteriores
ao cometimento da nova infração; (10) não cabe para delitos de violência doméstica ou
familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino.
Além disso, deve ser formulado por escrito e assinado pelo membro do Parquet,
pelo investigado/beneficiário e por seu defensor.
Na sequência, a homologação do acordo se dará em audiência na qual o juiz verificará a sua voluntariedade diretamente das palavras do investigado, que estará acompanhado de seu defensor, bem com sua legalidade, podendo recusá-lo, com a aquiescên§ 8º Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia. (Incluído pela Lei nº 13.964,
de 2019)
§ 9º A vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e de seu descumprimento. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
§ 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
§ 11. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado
pelo Ministério Público como justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do
processo. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
§ 12. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de certidão de
antecedentes criminais, exceto para os fins previstos no inciso III do § 2º deste artigo. (Incluído pela Lei
nº 13.964, de 2019)
§ 13. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção
de punibilidade. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
§ 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal,
o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
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cia do causídico, desde que insuficientes, inadequadas ou abusivas as suas condições.
Depois de homologado pelo juízo de direito, o Ministério Público será instado a iniciar
sua execução.
A interpretação que ora se propõe restringe-se aos momentos da formulação da
proposta de acordo e da sua aceitação pelo investigado na audiência especialmente
designada para esta finalidade.
Mesmo que numa primeira leitura pareça necessária a prévia confissão da prática criminosa pelo investigado e que ela ocorra no gabinete do membro do Ministério
Público, fora do ambiente judiciário e antes da audiência judicial, entendemos que isso
pode ser feito de modo diverso, sem malferimento da lei processual penal e nem das
garantias fundamentais do investigado.
Ora, em um exercício de prognóstico de como seria visto o acordo de não persecução penal pela comunidade jurídica, principalmente pelos defensores públicos e
advogados, percebeu-se pela mídia especializada a ampla aceitação de tais profissionais quanto ao instituto. Durante a fase de vacatio legis, que durou 30 dias, poucas e
pontuais objeções foram levantadas sobre o instituto, principalmente relacionadas à
exigência da confissão para que o investigado acessasse o benefício despenalizador e
dos limites do uso para essa confissão pela acusação caso o beneficiário descumprisse
o acordo e a ação penal fosse iniciada. Malgrado tais críticas, como a confissão tornou-se legalmente requisito sine qua non para a formulação de proposta de acordo de não
persecução penal, pensamos em uma “estratégia” jurídica aceitável para que o investigado confessasse tão logo fosse possível e já, de imediato, o acordo fosse firmado.
Desse modo, diante da ainda vasta quantidade de peças inquisitoriais físicas e
também para maior celeridade dos feitos eletrônicos, evitando-se assoberbamento de
oitivas e reuniões dentro do espaço da 8a Promotoria de Justiça de Ponta Grossa, optou-se pelo oferecimento da proposta escrita de acordo já no primeiro momento em
que tivemos/temos contato com os procedimentos inquisitoriais durante a vigência do
novel instituto no país.
Vale dizer, como a lei processual penal não proíbe essa forma de atuar e muito
menos estabelece procedimento estanque para que se ofereça o acordo, não havendo
uma única via do “como” será feita a proposta, esta é juntada ao feito, requerendo-se4 a
designação imediata de audiência pelo Juízo de direito para que seja colhida a aceitação (voluntariedade) pelo investigado e o magistrado avalie a legalidade das condições
propostas.
Destarte, como necessariamente sempre deverá ser marcada uma audiência judicial para que o Poder Judiciário exerça seu controle sobre a liberdade de adesão ao
acordo, para verdadeira fiscalização do negócio jurídico-processual, se o investigado
realmente está ciente e quer aquilo, dentro do espectro maior de legalidade, por que
motivo não fazê-lo desde logo, se o artigo 28-A não o proíbe?
Então, independente da existência no inquérito policial ou no procedimento investigatório criminal de confissão e de qualquer informação ou peticionamento do investigado sobre o interesse em firmar o acordo, desde logo já se junta a proposta, pe4
Também requer-se a intimação da vítima, se o caso, para apresentar informações e documentos
sobre o prejuízo, bem como requer-se que conste do mandado de intimação do investigado que o não
comparecimento será interpretado como não aceitação do acordo e terá como consequência o oferecimento de denúncia.
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dindo-se no mesmo ato a designação de audiência judicial.
A audiência é cindida em dois atos.
No primeiro ato somente participam o membro do Ministério Público, o investigado e seu defensor. Assim, o Parquet reafirma a oferta e explica a proposta para o
investigado e seu defensor, que de regra já estão cientes dos seus termos porque foram
formalmente intimados para a audiência e conheceram da transação oferecida pelo
Parquet. E é notório que tal conhecimento prévio tem facilitado por demais a celebração do acordo, também pelo interessante tempo da intimação ao ato que investigado e
seu defensor dispõem para amadurecer sobre o acordo até o encontro forense com o
Promotor de Justiça5. Ainda, o investigado deve confessar a prática da infração penal,
cuja obrigatoriedade que o faça fica exaustivamente esclarecida e tudo é feito na presença do defensor daquele. Registre-se que, até o momento, no qual celebramos cerca
de uma centena de acordos6, houve apenas uma objeção7 para a confissão circunstanciada, que fica gravada em mídia digital. Na parte final do primeiro ato, com todos os
termos da proposta de acordo esclarecidos e com a colheita da confissão, pede-se para
constar em ata a proposta aceita pelo investigado e assim tem-se por firmado o negócio jurídico-processual. E não raro, diga-se, as condições aceitas no acordo divergem
daquelas inicialmente propostas, o que evidencia o caráter negocial do instituto.
Em seguida, no segundo ato da audiência, ingressa na sala de audiências (virtual
ou presencial) o magistrado, que então participa para aferir a voluntariedade pelo investigado e a legalidade do acordo. Estando tudo em conformidade, o juiz de direito homologa imediatamente o acordo, constando tudo em ata. Daí para frente, abre-se vista
ao Parquet para o início da execução do acordo de não persecução penal.
Como esta sistemática ganhou-se muito em celeridade e efetividade sem que isso
implicasse em prejuízos aos direitos fundamentais processuais do investigado de estar
assistido por advogado, da não autoincriminação, da não abusividade ou inadequação
legal do acordo.
Como visto, esse modo de se interpretar o procedimento para o oferecimento e
celebração desses acordos também tem gerado benefícios para a própria gestão da
Promotoria de Justiça, visto que dispensa a realização de entrevistas ou audiências
extrajudiciais para o oferecimento e celebração dos acordos com investigados e seus
defensores, com ganho primordial de tempo e otimização dos trabalhos para se fazer
frente ao turbilhão de investigações criminais e processos penais nos quais atuamos
diariamente.
Destaca-se que quando da intimação do investigado acerca da data da audiência
bipartida já lhe é entregue cópia do acordo de não persecução penal apresentado pelo
Ministério Público e lhe é questionado sobre a necessidade de nomeação de advogado.
Sendo a resposta positiva, a Defensoria Pública (ou na impossibilidade de atuação, de-

5
Nada impede que o investigado diretamente ou o seu causídico procurem o Ministério Público
neste ínterim para discutir os termos da proposta ou mesmo informar que aquele não tem interesse no
acordo.
6
Com 51 atualmente em fase de execução, conforme dados obtidos pelo sistema PROJUDI em
26/04/2021, e o restante ainda aguardando audiência para homologação ou retorno para início de execução.
7
O que se traduz por mais de 99% de confissões realizadas como pré-requisito para o acordo de
não persecução penal nos casos de atribuição da 8a Promotoria de Justiça de Ponta Grossa.
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fensor dativo) é intimada para participar dos atos, garantindo-se que de forma nenhuma o investigado participe dos dois momentos da audiência sem a presença de defesa
técnica.
Outrossim, parte-se do pressuposto que necessariamente o membro do Ministério Público estará obrigado a participar do ato judicial no qual o acordo será homologado. Disso se justifica a possibilidade ora apresentada de concentração dos atos inerentes ao acordo de não persecução penal (reoferecimento da proposta trazida antes
por escrito, celebração e homologação) na mesma audiência judicial, o que, além do
explicitado nas linhas anteriores, colore o princípio da razoável duração dos processos
e dos procedimentos, consagrado em nossa Magna Carta (artigo 5o, inciso LXXVIII).
REFERÊNCIAS
BRASIL. Código de Processo Penal. Decreto lei nº 3.689, de 03 de outubro de 1941. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm.
Acesso em 27 abr.2021.

204

Transformação e reflexão da realidade sob a ótica do MP

UMA ANÁLISE QUANTO À ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO
QUANDO DA RECUSA DO OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL PELO PARQUET
João Conrado Blum Júnior1
Bruna Mayara De Oliveira2
Uma das mais badaladas Leis, com grande impacto no processo penal nos últimos tempos (assim como também no direito penal e na execução penal), foi a n.
13.964/2019, em vigor desde 23 de janeiro de 2020, a qual ficou conhecida como “Pacote Anticrime”. Ela trouxe importantes institutos e reafirmou a necessidade de uma
reforma global da atual codificação processual penal, datada de 3 de outubro de 1941, a
fim de alinhar todos os dispositivos a um único núcleo, a Constituição Federal.
Nesta senda, não é demasiado destacar que tramitou perante o Senado Federal o
Projeto de Lei n. 156/2009, sobre a reforma do Código de Processo Penal. Após aprovação, ele foi remetido à Câmara dos Deputados, onde passou a tramitar como Projeto de
Lei n. 8.045/2010. Em 2018 foi proferido parecer pela constitucionalidade, juridicidade,
adequada técnica legislativa e, no mérito, aprovação do projeto, sendo sua última movimentação em 20 de abril de 2021, quando a Mesa Diretora prorrogou por 12 sessões o
prazo para a Comissão Especial discutir e votar o projeto e as emendas com os pareceres3.
A alegada necessidade de substituição do Código de Processo Penal tem em vista
compatibilizar o processo penal com os ideais democráticos estabelecidos pela Carta
Maior, notadamente com o princípio acusatório, considerando que o atual diploma vigente tem como base estrutural o Código Italiano, de 1930, insculpido por ideias fascistas e de índole inquisitorial. Devido a isso, em sua origem, o Código de Processo Penal
brasileiro de 1941 colocava o juiz em posição de superioridade em relação às partes da
relação processual4.
O almejado sistema acusatório, em síntese, tem como primado a separação das
funções de acusar, defender e julgar, conferidas à partes distintas e com igualdade de
condições na relação processual5.
Nesta seara, a Lei n. 13.964/2019 inseriu o artigo 3º-A, no Código de Processo
Penal, passando a prever que: “O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a
iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do ór-

1
Bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa/PR, especialista em Direito
Constitucional (UNISUL), mestrando em Direito Constitucional pela Universidade de Lisboa e Promotor
de Justiça do Ministério Público do Paraná, titular da 8ª Promotoria de Justiça de Ponta Grossa/PR.
2
Bacharela em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa/PR, especialista em Direito
Processual Civil (UNINTER), especialista em Direito Aplicado (Escola da Magistratura do Paraná) e Assessora de Promotor DAS5.
3
Disponível em:<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=490263>. Acesso em: 27 abril 2021.
4
TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosamar Rodrigues. Curso de direito processual penal. 12. ed. rev.
Salvador: JusPodivm. 2017.
5
LOPES JÚNIOR, Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional: volume I. Rio
de Janeiro: Lúmen Júris, 2007.p. 58.
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gão de acusação”. A norma em questão é bem similar ao artigo 4º do já citado Projeto
de Lei n. 8.045/20106.
E em meio a tantas inovações que o “Pacote Anticrime” trouxe7, destaca-se o
acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28-A da Lei Processual Penal8.

6
Art. 4º do PL n. 8.045/2010 - O processo penal terá estrutura acusatória, nos limites definidos
neste Código, vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória
do órgão de acusação.
7
Algumas incorporadas ao ordenamento jurídico apenas em 19 de abril de 2021, quando o Senado
Federal confirmou votação anterior da Câmara dos Deputados, derrubando parcialmente o veto presidencial n. 56/2019, que impedia a vigência de 24 artigos do “Pacote Anticrime”.
8
Art. 28-A do CPP - Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal
e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima
inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;
II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos,
produto ou proveito do crime;
III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma
do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);
IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da
execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos
aparentemente lesados pelo delito; ou
V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada.
§ 1º Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto.
§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses:
I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei;
II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal
habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas;
III - 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
IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher
por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor.
§ 3º O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor.
§ 4º Para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor, e sua
legalidade.
§ 5º Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de
não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de
acordo, com concordância do investigado e seu defensor.
§ 6º Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério
Público para que inicie sua execução perante o juízo de execução penal.
§ 7º O juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender aos requisitos legais ou quando não
for realizada a adequação a que se refere o § 5º deste artigo.
§ 8º Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia.
§ 9º A vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e de seu descumprimento.
§ 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia.
§ 11. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado
pelo Ministério Público como justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do
processo.
§ 12. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de certidão de
antecedentes criminais, exceto para os fins previstos no inciso III do § 2º deste artigo.
§ 13. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção
de punibilidade.
§ 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal,
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Embora somente agora tenha sido legislado, o instituto já estava previsto na Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público n. 181/2017, normativa que mobilizava
intensa discussão acerca de sua inconstitucionalidade formal, questão que extrapola
os limites deste estudo.
Inserido na lógica do sistema acusatório – que, como exposto, foi expressamente afirmado pelo legislador como o modelo desejado para o processo penal brasileiro
- trata-se de um negócio que envolve o investigado, sua defesa técnica e o Ministério
Público, como prevê o § 3º do artigo 28-A, tendo como âmbito de ocorrência a fase pré-processual, daí porque se defende que não é cabível o oferecimento do acordo quando
já recebida a denúncia.
O acordo de não persecução penal insere-se no modelo consensual de solução
de conflitos (que não é vedado no Direito Penal, mas precisa ser legislado) e impõe-se
como mitigação ao princípio da obrigatoriedade da ação penal pública incondicionada.
Assim, é possível afirmar que se trata de um negócio jurídico-processual, cuja natureza
jurídica é de medida despenalizadora, tal como a suspensão condicional do processo, a
transação penal e a composição civil de danos, previstas na Lei n. 9.099/95.
A proposição destes benefícios despenalizadores evidencia que o papel do Ministério Público, à luz da Constituição Federal de 1988, reclama uma postura cada vez mais
resolutiva e não puramente demandista ou acusatória9.
Mas, eis que então surge a questão: qual o papel do juiz no acordo de não persecução penal?
O artigo 28-A, especificamente no § 4º, traz a necessidade da realização de uma
audiência específica para a homologação do acordo, cabendo ao juiz a função de analisar a legalidade e voluntariedade do negócio, para tanto ouvindo o investigado sobre o
acordo, na presença de seu defensor.
A homologação do juiz, contudo, não o torna parte no acordo, mas cumpre requisito para sua eficácia, pois é a partir deste ato que o acordo pode ser executado pelo representante do Parquet. Também é a partir da homologação que o curso da prescrição
é suspenso (art. 116, IV, do CP10) e que se inicia a contagem do prazo de 5 anos, dentro do
qual não pode ser oferecido novo acordo11.
Nos §5º, §7º e 8º do artigo 28-A, do Código de Processo Penal, o legislador também
se dedicou em estabelecer os ditames da atuação do juiz no contexto do acordo de não
persecução penal, restando indubitável que ele não é um integrante do acordo.
O primeiro dispositivo citado (§5º) trata da hipótese de o juiz considerar que as
condições do acordo oferecido pelo Ministério Público são inadequadas, insuficientes
ou mesmo abusivas, quando então a conduta prevista é que ele devolva os autos ao órgão ministerial para que reformule a proposta, observado o contraditório.

o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código.
9
MESSIAS, Mauro. Acordo de não persecução penal. Teoria e prática. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019. p. 1.
10
Art. 116 CP - Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre:
[...]
IV - enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal. [...]
11
CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Manual do acordo de não persecução penal. Salvador: JusPodivm, 2020.
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O §7º prevê que quando o juiz constatar que os requisitos legais para o acordo não
estiverem presentes ou quando não forem realizadas alterações quanto à inadequação,
insuficiência ou abusividade das condições, o julgador poderá deixar de homologar a
proposta.
Havendo a recusa da homologação, o juiz então devolve os autos ao Ministério Público para que avalie a necessidade de continuidade da investigação ou então ofereça a
denúncia (§8º). Nesta situação, o Ministério Público (assim como o investigado) também
tem ao seu dispor o recurso em sentido estrito, cuja hipótese foi prevista no artigo 581,
inciso XXV, do Código de Processo Penal.
Nota-se que a função do juiz no acordo é de zelar pela garantia dos direitos do
investigado e pela legalidade, razão pela qual deve ser exercida pelo juiz das garantias,
consoante se extrai do artigo 3º-B, caput, e inciso XVII, do Código de Processo Penal12,
rememorando-se que a eficácia das normas que tratam do juiz de garantias permanecem suspensas sine die, por decisão do Egrégio Supremo Tribunal Federal nas Ações
Diretas de Inconstitucionalidade n. 6.298; n. 6.299; n. 6.300 e n. 6.305.
Em que pese o §5º permita ao juiz analisar se as condições do acordo são (in) adequadas, (in) suficientes ou abusivas, não se interpreta o comando como a possibilidade
de o magistrado interferir diretamente sobre o conteúdo das condições, alterando seus
termos. O entendimento que se extrai, dentro de toda a estrutura acusatória sobre a
qual o instituto se solidificou, é a de que esses termos estão diretamente relacionados
à legalidade13. Assim, exemplificativamente, não caberia ao juiz determinar a modificação do valor da prestação pecuniária ou do tempo da prestação de serviço comunitário,
mas analisar se o que foi estipulado no acordo está dentro dos limites previstos na lei.
Parece-nos ser esta a interpretação sistemática mais plausível e é justamente
neste sentido o Enunciado n. 24, do Conselho Nacional de Procuradores-gerais de Justiça, o qual prevê que a homologação do acordo de não persecução penal é ato judicial
de natureza declaratória, não cabendo ao magistrado proceder a um juízo quanto ao
mérito/conteúdo do acordo, sob pena de afronta ao princípio da imparcialidade, indispensável no sistema acusatório.
Porém, a questão que julgamos ter maior relevância e que é o objeto central desta
tese refere-se à postura do juiz diante do não oferecimento do acordo de não persecução penal pelo agente ministerial, quando ele (o juiz) entende que seria cabível.
E a leitura do §14 do artigo 28-A, da Lei Processual Penal, afinada à interpretação
sistemática, poderia ensejar uma resposta firme e pacífica, de que se acaso o investigado não se mobilizar, ao juiz nada caberia fazer, devendo manter-se inerte. No entanto, a prática jurídica já demonstrou que esta questão está longe de encontrar solo tão
estável.
Antes de adentrar efetivamente nesta questão, há que se ponderar, como premissa, acerca da natureza do acordo de não persecução penal.
Respeitáveis vozes do Direito Processual Penal, representadas por Aury Lopes
12
Art. 3º-B, CPP - O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação
criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente. [...]
XVII - decidir sobre a homologação de acordo de não persecução penal ou os de colaboração premiada,
quando formalizados durante a investigação.
13
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Júnior14, entendem que se está diante de um direito público subjetivo do investigado,
com o que ousamos discordar.
Isto porque, como consignado anteriormente, o acordo de não persecução penal
pertence à mesma classe da suspensão condicional do processo e da transação penal,
sendo todas medidas despenalizadoras. Quanto a estes dois institutos, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que são “solução de consenso e não
direito subjetivo do acusado”, tratando-se de poder-dever do Ministério Público, titular
da ação penal, a quem cabe, com exclusividade, analisar a possibilidade de aplicação da
suspensão condicional ou da transação penal, desde que o faça de forma fundamentada (STJ. AgRg no HC 504.074/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em 13/08/2019, DJe 23/08/2019 e STJ. 5ª Turma. AgRg no RHC 91265/RJ, Rel.
Min. Felix Fischer, julgado em 27/02/2018, respectivamente).
Especificamente acerca do acordo de não persecução penal, o Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado do Paraná possui decisão no mesmo sentido ora exposto, quanto
à inexistência de direito público subjetivo do investigado:
HABEAS CORPUS. CRIME PATRIMONIAL. RECEPTAÇÃO. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECUSA MINISTERIAL
QUANTO AO OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA AO CASO CONCRETO.
PACIENTE QUE NÃO PREENCHEU OS REQUISITOS DO ARTIGO
28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO
TITULAR DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA. (TJPR - 4ª C.
Criminal - 0031694-68.2020.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Juiz
Pedro Luís Sanson Corat - J. 06.07.2020).(Grifou-se).
Justamente por reconhecer que a suspensão condicional do processo é um poder-dever do Ministério Público em relação ao agente (e, por analogia, a transação penal), o enunciado da súmula n. 696, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, está assim
redigido: “Reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do
processo, mas se recusando o promotor de justiça a propô-la, o juiz, dissentindo, remeterá a questão ao Procurador-Geral, aplicando-se por analogia o art. 28 do Código de
Processo Penal”.
Talvez diante da similitude ideológica dos institutos em tela com o acordo de não
persecução penal é que alguns juízes (a exemplo do que ocorre com o Juízo titular da
1ª Vara Criminal de Ponta Grossa, perante o qual o membro que esta subscreve atua)
passaram a adotar a mesma solução jurídica nos casos em que discordam do entendimento do agente ministerial em não oferecer o acordo de não persecução penal, ainda
que este assim o faça mediante substanciosa fundamentação das razões da negativa.
Entretanto, data venia, não é o entendimento que extraímos da Lei que, a nosso
ver, não apresenta lacuna a ser integrada pela analogia ou pela jurisprudência, como foi
necessário com a suspensão condicional do processo e a transação penal.
14

LOPES JÚNIOR, Aury. Direito processual penal. 17ª. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020.
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Rememora-se o conteúdo do já citado § 14, do artigo 28-A, do Código de Processo
Penal, o qual prevê que havendo recusa do órgão ministerial em propor o acordo de não
persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos ao órgão superior do Parquet. Trata-se de um tipo de recurso administrativo hierárquico, de legitimidade exclusiva do investigado.
Diferentemente do que ocorreu nos artigos 76 e 89, da Lei n. 9.099/1995, o legislador não foi omisso ao tratar da consequência para o caso de não oferecimento do
acordo de não persecução penal pelo Parquet, prevendo expressamente que cabe ao
investigado requerer a remessa dos autos ao órgão de revisão para análise definitiva
sobre o cabimento. Não houve previsão para que tal providência fosse realizada oficiosamente pelo Juízo de direito.
Novamente atentando-se para a interpretação sistemática, parece ter restado
clarividente que ao prever o legitimado a requerer a reconsideração quanto à negativa
do oferecimento do acordo, sendo este apenas o investigado, nada mencionando sobre
o juiz, o legislador vedou a atuação deste, ainda que a palavra “vedado” não esteja expressa no texto legal.
É o mesmo entendimento que se aplica quanto à interpretação do artigo 311 do
Código de Processo Penal15, no qual não há previsão de que o juiz possa decretar de
ofício a prisão preventiva do investigado/réu. No citado dispositivo, o legislador também previu os legitimados a requererem ou representarem pela prisão preventiva (Ministério Público, querelante, assistente e representação da autoridade policial), sendo
pacífico que ao juiz não cabe mais a atuação oficiosa, como era possível antes da Lei n.
13.964/2019.
A mesma sistemática orienta os dois artigos em tela (28-A e 311, do Código de Processo Penal), idealizados sob o mesmo primado do princípio acusatório, não se revelando justificável que no caso do acordo de não persecução penal seja admitida a atuação
oficiosa e, na prisão preventiva, isso não se mostre possível.
Outrossim, tratando-se de um negócio jurídico e sendo oportunizado ao investigado valer-se de defesa técnica desde a investigação, cabendo aqueles que assim necessitarem requerer a atuação da Defensoria Pública ou a nomeação de defensor dativo, depende da vontade do investigado a celebração do acordo, que traz condições,
compreendidas assim como ônus dos quais ele pode, de antemão, não estar disposto a
arcar.
A despeito do aspecto do benefício de não ser processado criminalmente e de
não configurar antecedente criminal, é inegável, como todo acordo sinalagmático no
qual se constitui, que depende de vontade e interesse do investigado, além, é claro, da
presença dos requisitos legais, entre os quais está a verificação de que o acordo é necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.
Nota-se que este é um aspecto não discricionário, mas com maior grau de subjetividade, cuja verificação não deve ficar a cargo do juiz, mas do agente ministerial
atuante no caso, que, analisando todas as nuances do fato e circunstâncias pessoais

15
Art. 311, CPP - Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão
preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou
por representação da autoridade policial.
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do investigado, pode entender que o acordo de não persecução penal não é cabível16,
embora presentes os requisitos de cunho objetivo, uma vez que não são alternativos,
mas cumulativos.
Por esta razão, quando o agente ministerial entende que o investigado não satisfaz os requisitos legais para a celebração do acordo de não persecução penal, e por
isto não o oferece, a atuação oficiosa do Juízo em remeter os autos ao órgão de revisão
ministerial (Procurador-geral de Justiça, no caso do Ministério Público Estadual; ou Câmara de Coordenação e Revisão Criminal, no âmbito do Ministério Público Federal) nos
parece ilegal e em descompasso com o princípio acusatório, revelando-se em perigoso
ímpeto de juiz ativista. E, como bem leciona Lenio Luiz Streck, citado por estes autores
em obra coletiva17: “O ativismo [judicial] sempre é ruim para a democracia, porque decorre de comportamentos e visões pessoais de juízes e tribunais”.
O que se espera da atividade jurisdicional é o império da imparcialidade, não podendo atuar com afoiteza condenatória, é bem verdade, pois violaria o princípio acusatório que rege o devido processo democrático e constitucional, mas também não
podendo imiscuir-se na atividade do órgão de acusação, eis que lhe foi conferida a titularidade para a promoção da justiça e, para tanto, há de ser respeitada a autonomia de
sua atuação.
Outrossim, nota-se uma tendência do Juízo, pelo menos nos casos que chegaram
a
à 8 Promotoria de Justiça de Ponta Grossa, em rejeitar denúncias oferecidas após a
confirmação do órgão ministerial revisor sobre o descabimento do acordo de não persecução penal e, por mais que exista ferramenta recursal adequada, isto pode eventualmente evidenciar a parcialidade do juiz, que antes mesmo do oferecimento da denúncia
já “advogava” em prol do investigado, quando a lei assim não lhe permite.
Com tal proceder do Juízo também é possível – como inclusive já ocorreu em caso
penal da atuação do agente ministerial que esta subscreve18 – que o Ministério Público
ofereça denúncia e quando de sua análise, entendendo caber o acordo, o magistrado
remeta, de ofício, os autos ao Procurador-geral de Justiça. Como a decisão não tem o
condão de suspender o processo, além de importar em verdadeira rejeição de denúncia
(ainda que tácita), cabível a interposição de recurso em sentido estrito pelo órgão ministerial. Assim, não se descarta a possibilidade de tanto o órgão recursal do Poder Judiciário quanto o órgão revisor do Ministério Público serem instados a analisar a mesma
questão: o cabimento do acordo de não persecução penal, em total descompasso com
o princípio acusatório e com a segurança jurídica, e tudo isso sem que o maior interessado, o investigado, tenha nem sequer requerido o benefício.
16
Inclusive, entendemos que o Ministério Público pode revogar a proposta de acordo se, antes
da sua homologação judicial, descobre-se que algum requisito não foi atendido ou passou a não sê-lo
de forma superveniente. Notadamente, em caso de habitualidade criminosa interestadual, quando nos
chegam às mãos os antecedentes criminais exógenos ao Estado do Paraná, além de outras inúmeras
possibilidades.
17
Apud BLUM JÚNIOR, João Conrado; et al. Temas atuais de direito penal e de processo penal:
estudos críticos à prática forense sob o viés constitucional. Ponta Grossa: João Conrado Blum Jr. Editor,
2019 (disponível em www.amazon.com.br). p.187.
18
Processo penal n. 0031210-93.2020.8.16.0019, no qual houve rejeição tácita da denúncia. Em
sede de recurso em sentido estrito requereu-se tutela cautelar provisória de urgência, de forma antecedente, com a determinação de que a instância de revisão ministerial se abstenha de analisar o mérito
da remessa oficiosa do Juízo até que haja a comunicação da decisão definitiva do recurso em sentido
estrito pelo egrégio Tribunal de Justiça.
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Dessa forma, a interpretação que se mostra mais adequada quanto ao § 14, do
artigo 28-A, do Código de Processo Penal, é a de que se o investigado, acompanhado de
seu defensor, entender que estão presentes os requisitos para a celebração do acordo
de não persecução penal e o membro do Ministério Público divergir, recusando-se a
oferecer o benefício, cabe ao interessado, e somente a ele, provocar a atuação do órgão
de revisão ministerial (estadual ou federal).
Por fim, não é demasiado destacar que no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.305, o Ministro Relator Luiz Fux suspendeu a eficácia da nova redação do artigo 28, do Código de Processo Penal, que previa o trâmite direto das investigações entre o membro do Parquet e os respectivos órgãos de revisão. Logo, como o
famigerado § 14 do artigo 28-A remete ao artigo 28, ambos da Lei Processual Penal, a
referência é à redação anterior ao “Pacote Anticrime”, de modo que o pedido de revisão
feito pelo investigado é encaminhado ao juiz, que então o submete ao órgão de revisão
ministerial19. Este nos parece ser o rito mais adequado ao sistema acusatório.
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O INSTRUMENTO DA COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA COMO
FORMA DE EFETIVAÇÃO DA AUTOCOMPOSIÇÃO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO
Leandro Suriani Masão Gobi1
1. JUSTIFICATIVA
A fim de que seja possível aprimorar o debate jurídico no século XXI, é fundamental reconhecer o papel do Ministério Público como transformador da realidade social,
órgão de destaque na preservação da ordem jurídica e democracia. Como forma de
consolidar tal premissa, é importante também reconhecer a impossibilidade do Poder
Judiciário em solucionar de forma efetiva e célere todos os conflitos de interesse.
Os interessados, cada vez mais, possuem papel importante em construir soluções
jurídicas que diretamente lhes afetam, propondo métodos alternativos de resolução de
conflitos. Ao invés da propositura direta de demandas judiciais, sem prazo concreto de
efetividade, alternativas de negociação, como a conciliação e a mediação ganham mais
relevo, ampliando concretamente o acesso à justiça.
No cenário constitucional, o Ministério Público, com a sua configuração diferenciada, possui incumbência extremamente relevante para aprimorar os métodos autocompositivos de resolução de conflitos na realidade jurídica brasileira. Ao negociar em
situações envolvendo direitos coletivos ou sociais ou induzir a conciliação em causas
que discutam direitos indisponíveis, o Ministério Público exerce papel concretamente
determinante para promover a pacificação e justiça sociais.
A título de ilustração, o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) implementou modelo de Gestão Estratégica para o período compreendido entre os anos de
2010-20152, intitulado como Mapa Estratégico Nacional, tendo sido eleito quatro pilares
fundamentais, ou seja, a) defesa dos direitos fundamentais, b) transformação social, c)
indução de políticas públicas, d) diminuição da criminalidade e da corrupção.
Na concretização de tais pilares, o Ministério Público brasileiro passa a assumir
a responsabilidade de transformar a sociedade, mediante uma postura educativa e
pedagógica, estimulando a sociedade apreender a buscar soluções autocompositivas
e colaborativas para a resolução efetiva de conflitos, problemas e controvérsias que
eventualmente surjam entre as partes.
Obviamente, a tarefa é árdua, sobretudo, na atual cultura do imediatismo, em que
propor uma solução prévia negociada parece ser inefetiva. Em determinados casos, o
tempo despendido para a elaboração e preparo de uma demanda judicial complexa é
evidentemente maior do que uma possível conversa entre os envolvidos. É preciso en-
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Disponível em https://www.cnmp.mp.br/portal/images/stories/Destaques/Publicacoes/Mapa_
Estrat%C3%A9gico_Nacional.PDF – Acessado em 22.04.2021 às 10:45.
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tender que a palavra negociar significa, etimologicamente, negar o ócio3, demandando
uma postura ativa por parte dos envolvidos. Na negociação existem, basicamente, dois
métodos relevantes para analisarmos a temática, isto é, o método colaborativo e o método competitivo.
No método colaborativo, a preocupação principal é atingir um senso comum e célere entre os envolvidos, objetivando um resultado efetivo e aprimorando um relacionamento entre as partes. Por outro lado, no método competitivo, o principal anseio de um
dos interlocutores é potencializar o número de vitórias em detrimento do outro, deixando de lado a possibilidade de construção ou não de um bom relacionamento, refletindo
uma postura formal, rígida e inflexível4.
É no viés colaborativo que o Ministério Público tem fomentado a prática entre
seus membros e servidores, não só pela celeridade em construir uma solução prática
para o conflito de interesses, mas em decorrência da maior efetividade no exercício da
fundação pedagógica da cidadania, exatamente como refletem os artigos 1ª, parágrafo
único, 3º, 6º, 127 e 205, todos da Constituição Federal.
2. COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA
Ao analisar a estrutura de uma comunicação, identificamos a presença de três
elementos básicos, quais sejam, a mensagem, o remetente e o destinatário5. A comunicação é elemento essencial para o exercício da sobrevivência. Através de uma adequada comunicação, o ser humano consegue atingir suas necessidades e obter as respectivas respostas, ainda que não concorde com elas. O ato de comunicação implica na
frequente tentativa em se estabelecer a colaboração entre os seres humanos.
Em uma situação de conflito, não raras vezes, um terceiro, alheio aos fatos, entra
em cena para tentar solucionar a controvérsia. É da essência humana depender da colaboração de outros agentes, seja para auxiliar no campo psicológico, social ou físico.
O reconhecimento da necessidade deste auxílio implica em exercer e exteriorizar a comunicação, seja ela escrita, visual ou oralmente6.
O discurso consiste em uma ação linguística permitindo compreender o esquema
comunicativo. O modelo retórico atualmente existente é baseado no padrão perguntas
e respostas. O ato de discutir é baseado nessa premissa, consistindo no modelo atrelado na teoria da comunicação e da informação7. Atingir o mútuo entendimento demanda
a adequada decodificação da mensagem exercida pelo remetente, exercendo um verdadeiro filtro para estabelecer a comunicação8.

3
MORAES, Paulo Valério Dal Pai e MORAES, Márcia Amaral Corrêa. A Negociação Ética para Agentes Públicos e Advogados. Belo Horizonte: Editora Fórum. 2012. p. 75 e seguintes.
4

DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do processo civil moderno, cit., v. 2, p. 836-837
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BLIKSTEIN, Izidoro. Técnicas de Comunicação Escrita. 22ª ed. São Paulo: Ática, 2006.
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BLIKSTEIN, Izidoro. Técnicas de Comunicação Escrita. 22ª ed. São Paulo: Ática, 2006.
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FERRAZ JÚNIOR. Tércio Sampaio. Direito, Retórica e Comunicação. Subsídios para uma pragmática do discurso jurídico. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 4..
8
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A cultura ocidental, tal como foi cunhada pelos grandes pensadores gregos e pela tradição que a eles se seguiu, concebe
ou nos leva a conceber o discurso como um fenômeno intersubjetivo específico. Quem discursa age. O discurso é um ato
entre homens e deve ser concebido como ação linguística, isto
é, ação dirigida a outros homens, em oposição ao mero agir.
Mais do que isso, trata-se de uma ação que apela ao entendimento de outrem, sendo esta a sua finalidade primordial. Todo
discurso, nesse sentido, como já o notara a retórica antiga, dirige-se a um auditório. Todo ser humano, a menos que se queira ficticiamente imaginar uma situação robinsoniana, acha-se
inserido num mundo linguisticamente articulado e corresponde aproximadamente à experiência de Lebenswelt de Husserl.
A linguagem consiste em uma das formas mais frequentes em se concretizar a
comunicação. A mal compreensão das mensagens, por muitas vezes, pode iniciar o
estabelecimento de um verdadeiro conflito, dando início as controvérsias pessoais e
sociais. No mundo atual, não apenas a compreensão irregular das mensagens ou a má
interpretação, mas também a utilização inadequada de uma linguagem carregada de
agressividade e palavras ofensivas.
Neste cenário, surge o conceito introduzido por Marshall B. Rosenberg de Comunicação Não Violenta. Ao analisar as causam que concernem a alteração do comportamento humano, identificou que a linguagem exerce uma função extremamente relevante, bem como a utilização das palavras adequadas. A mal interpretação de uma
mensagem ou o uso de uma linguagem empregada de ofensividade pode originar desnecessariamente um conflito, por vezes, difícil de ser solucionado.
O referido autor intitulou de Comunicação Não Violenta, fazendo referência a concepção compassiva trazida por Gandhi9. Na obra, destaca: “Embora possamos não considerar ‘violenta’ a maneira de falarmos, nossas palavras não raro induzem à mágoa e à
dor, seja para os outros, seja para nós mesmos. Em algumas comunidades, o processo
que estou descrevendo é conhecido como comunicação compassiva; […]”.
Através do exercício adequado da Comunicação Não Violenta, aprimoram-se os
relacionamentos sociais, profissionais e afetivos. Ao assumir o estado natural compassivo, tal modalidade de comunicação pode ser aplicada nos relacionamentos íntimos,
familiar, escolar, em organizações e instituições, terapia e aconselhamento, negociações diplomáticas e comerciais e disputas e conflitos de toda e qualquer natureza10.
O referido autor defende que a Comunicação Não Violenta reformula o modo que
pelo qual os seres humanos devem se expressar e escutar os demais11. E a linguagem
deve ser analisada em um contexto mais amplo, não apenas no emprego do uso das

9
ROSENBERG, Marshall B. Comunicação não-violenta: técnicas para aprimorar relacionamentos
pessoais e profissionais, São Paulo: Ágora, 2006., p. 21.
10
ROSENBERG, Marshall B. Comunicação não-violenta: técnicas para aprimorar relacionamentos
pessoais e profissionais, São Paulo: Ágora, 2006., p. 21.
11
ROSENBERG, Marshall B. Comunicação não-violenta: técnicas para aprimorar relacionamentos
pessoais e profissionais, São Paulo: Ágora, 2006., p. 21.
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palavras, mas em utilizar o silêncio, a linguagem corporal, a expressão facial, dentre
outras maneiras de se expressar.
Ao narrar a concepção de Comunicação Não Violenta, aponta Roosevelt quatro pilares primordiais, quais sejam: sentimento, observação, pedido e necessidades. Parte
da premissa de que é importante observar sem avaliar, identificar e expressar os sentimentos, assumir a responsabilidade pelos sentimentos e realizar os pedidos. Através
do emprego de tais pilares, é possível atingir a empatia com o outro interlocutor e exercer a Comunicação Não Violenta.
A fim de que seja possível exercer a Comunicação Não Violenta, é preciso reconhecer que existe a denominada Comunicação Violenta, que, na ótica de Roosevelt está
relacionada ao que intitula como comunicação alienante da vida12. No mesmo sentido,
fazendo um paralelo sobre a cultura da paz e a utilização da violência da humanidade
para resolver os conflitos, Leandro Karnal explica:
Quando falamos sobre a cultura da paz, um dos meus lamentos é que a história da humanidade conte pouco de respostas
não violentas da humanidade aos conflitos. Os livros de história pouco tratam de pessoas que tiveram uma maneira de viver
menos violenta. Que foram menos agressivas e mais acolhedoras. Discriminações, preconceitos, guerras, escravização,
tortura, raiva sempre existiram entre nós, humanos. Manifestações de ódio não são novidade da nossa época. Assim como
sempre existiram, também, grupos que pensam de maneira
diferente. O que acontece é que se dá muita visibilidade às
violências e ao medo através dos meios de comunicação, da
informática, da tecnologia. Ficamos sabendo imediatamente
de tudo o que possa estar acontecendo em qualquer lugar do
mundo. E a mídia parece interessada em mostrar o que não é
bom. Daí, eu pergunto: Qual a necessidade de manter a população amedrontada? Quais as vantagens disso? A quem interessa uma população que pensa: ‘O outro é perigoso, é o inimigo;
arme-se, prepare-se para a luta.” (KARNAL, 2018, p. 9)
Ao analisar as indagações de Leandro Karnal sobre o tema, citando Monja Coen,
é possível perceber que, em detrimento da cultura da paz, com frequencia verifica-se
a prática de discursos de ódio, ofensas desnecessárias em detrimento de outras pessoas, concretização de condutas intolerantes, sobretudo, nas redes sociais, ambiente
em que as pessoas se encorajam cada vez mais para criticar e ofender outras pessoas.
Algumas práticas exercidas pela sociedade afastam o estado compassivo natural
das pessoas, defende Rosenberg13. A primeira delas, defende o autor, é a realização dos
12
ROSENBERG, Marshall B. Comunicação não-violenta: técnicas para aprimorar relacionamentos
pessoais e profissionais, São Paulo: Ágora, 2006., p. 38.
13
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pessoais e profissionais, São Paulo: Ágora, 2006., p. 37.
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denominados julgamentos moralizantes. Afirma o autor:
Um tipo de comunicação alienante da vida é o uso de julgamentos moralizantes que subentendem uma natureza errada
ou maligna nas pessoas que não agem em consonância com
nossos valores. Tais julgamentos aparecem em frases como:
“O teu problema é ser egoísta demais”, “Ela é preguiçosa”, “Eles
são preconceituosos”, “Isso é impróprio”. Culpa, insulto, depreciação, rotulação, crítica, comparação e diagnósticos são
todos forma de julgamento. […] Muito antes de ter chegado à
idade adulta, aprendi a me comunicar de uma maneira impessoal que não exigia que eu revelasse que se passava dentro
de mim. Quando encontrava pessoas ou comportamentos de
que não gostava ou que não compreendia, reagia considerando que fossem errados. Se meus professores me determinavam uma tarefa que eu não queria fazer, eles eram “medíocres”
ou estavam “exorbitando”. Se alguém me dava fechada uma no
trânsito, minha reação era gritas “Palhaço”! Quando usamos
tal linguagem, pensamos e nos comunicamos em termos do
que há de errado com os outros para se comportarem desta
ou daquela maneira – ou, ocasionalmente, o que há de errado
com nós mesmos para não compreendermos ou reagirmos do
modo como gostaríamos.
Outros panoramas em que é possível identificar uma comunicação alienante da
vida ainda são apontados pelo referido autor, tais como, a realização de comparações,
a negação de responsabilidades e a apresentação de desejos em forma de exigência. A
comunicação alienante possui um poder destrutivo. É preciso enxergar o outro com as
próprias lentes, a fim de que possa se iniciar uma comunicação adequada. Este é o primeiro passo. No campo do Ministério Público, este consiste em um instrumento extremamente relevante, sobretudo, em vista da maior tendência na resolução extrajudicial
de solução de conflitos.
3. A LINGUAGEM JURÍDICA E A COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA
Debater as práticas de negociação demanda diretamente uma reflexão a respeito
do exercício da comunicação. Nesse cenário, inexiste possibilidade de introduzir a negociação sem exercer, em si, o ato comunicativo. É a ação comunicativa que estabelecerá um contrato de cooperação entre o enunciador e o receptor, os quais necessitam
estar dispostos a dialogar e cooperar, visando atingir um senso comum14.
A fim de que seja possível atingir minimamente a fase inicial da negociação, entendida esta como a comunicação, enunciador e receptor devem estabelecer uma pre-

14
GRICE, H. P. Lógica e conversação. In: Fundamentos Metodológicos da Lingüística. Marcelo DASCAL (org.). Vol IV. Campinas, 1982.
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missa inaugural de igualdade. A comunicação se expressa em uma perspectiva ampla,
abrangida por elementos subjetivos e objetivos, conduzindo à boa negociação.
A legitimidade da negociação é atingida, sobretudo, no momento em que os agentes envolvidos expressem o consenso livre, de boa-fé, concordando com as premissas
da negociação e suas consequencias, sem vícios ou erros na formação da vontade. Daí
surge a importância do Ministério Público em assegurar que o agente envolvido se obrigue de forma livre, com a correta compreensão de suas obrigações15.
No campo jurídico, a negociação, por vezes, é difícil de ser atingida. A comunicação jurídica é complexa, sendo composta por integrantes peculiares. O ambiente jurídico tem como natureza jurídica primária o conflito, o qual está enraizado nos prédios que
sediam os Tribunais ou Fóruns. É por esta razão que existe a necessidade de um terceiro, alheio ao conflito de interesses, impor métodos para que haja a respectiva solução,
seja o juiz, conciliador ou mediador.
Explicando a natureza da exigibilidade, FERRAZ JR. destaca:
Vejamos, agora, o que temos de fazer para entender uma situação comunicativa discursiva como jurídica. Em primeiro
lugar, observamos que, enquanto nas situações comunicativas sociais em geral a comunicação se dá entre dois comunicadores, ambos dotados, ao mesmo tempo, da capacidade
de emitir e de receber informações, vale dizer, de pergunta e
de responder, em certas situações comunicativas é atribuída
ao receptor (qualquer um dos comunicadores) a faculdades
de exigir a informação. “Exigibilidade”, para usar um termo de
Miguel Reale, significa, em nossa análise, uma regra segundo
a qual, dada uma situação comunicativa em que pelo menos
um dos comunicadores se recusa a comunicar-se, na medida
em que renuncia, voluntária ou involuntariamente, ao papel
de receptor ou de emissor, ao outro comunicador é facultado
reclamar o comportamento recusado. [...] Entendemos que
a “exigibilidade” tem, além disso, um outro efeito, ela amplia
a situação comunicativa social, acrescentando-a de mais um
comunicador: o árbitro, o juiz, o legislador, mais genericamente, a norma. A situação comunicativa torna-se, assim, triádica.
(2015, pp. 83-84).
É o juiz que, na qualidade de terceiro totalmente alheio ao conflito de interesses,
o decidirá, através de uma decisão judicial, a qual se operará de forma direta, exteriorizando a respectiva resposta estatal, cabendo ao advogado representar as partes em
litígio. Não raras as vezes, as partes sequer possuem a alternativa de serem ouvidas
pelo juiz, cabendo ao procurador exercer tal papel de manifestação formal.
Ainda que a linguagem jurídica deva ser empregada para concretizar a paz social

15
GAVRONSKI, Alexandre Amaral. Técnicas extraprocessuais de tutela coletiva: a efetividade da
tutela coletiva fora do processo judicial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 274-94
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e consolidação definitiva de um conflito de interesses, até mesmo constituindo obrigação legal das partes litigantes não utilizar expressões ofensivas nos escritos apresentados, a teor do artigo 78 do Código de Processo Civil (Lei Federal n.º 13.105/15), por
vezes, é mal compreendida pelo jurisdicionado, ou seja, pelo respectivo destinatário.
Neste cenário, o uso do intitulado juridiquês pode trazer uma mal interpretação, seja
na utilização desnecessária de expressões em latim, seja pelo excessivo uso de termos
técnicos nas petições, mal assimilados.
Relevantes são as considerações de Dad Squarisi16 em relação ao tema:
A área que mais se prestou à redação empolada e tola foi a jurídica, onde até hoje impera o imponente, viscoso e gosmento
juridiquês: ‘Os cânones civis pavimentaram a pavimentação
sumária, estribada no Livro das Coisas, na Magna Carta, na boa
doutrina e nos melhores arestos deste sodalício. Urge sejam
vivificados os direitos fundamentais do Ordenamento Jurídico, espeque do petitório que aqui se encerra. O apossamento
solerte e belicoso petitório que aqui se encerra. O apossamento solerte e belicoso deve ser sepultado ab initio e inaudita altera parte, como corolário da mais lídima justiça.” (SQUARISI,
CUNHA, 2015, p. 166).
É a partir daí que surgem, cada vez mais, os intitulados mecanismos alternativos
de solução de conflitos, tais como, a mediação e conciliação, trazendo um caráter mais
humano na solução do empasse, afastando-se do caráter eminentemente técnico utilizado judicialmente para a emissão da resposta estatal.
Somente através do exercício da adaptação da linguagem jurídica é que os destinatários terão uma melhor compreensão da resposta estatal, permitindo uma aproximação da comunicação não violenta e o aprimoramento da observação. Enquanto o ato
de julgar traz um caráter de superioridade, o exercício da negociação traz uma natureza
de igualdade, condizente com a condição humana.
4. A COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA E OS MÉTODOS ALTERNATIVOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS EXERCIDOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
Há anos, o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) vem introduzindo e
fomentando a prática da composição por seus membros. Tal atribuição decorre expressamente da redação legal prevista no artigo 130-A, §2º, inciso I da Constituição Federal
e nos artigos 66 e 67-A de seu Regimento Interno, implementando, de forma concreta a
ampliação da cultura do diálogo e do consenso.
O legislador infraconstitucional também reconheceu o papel do Ministério Público
em introduzir mecanismos de negociação, inclusive, atribuindo força executiva aos instrumentos de transação referendados pelo órgão ministerial, conforme interpretação

16
166.
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do artigo 585, inciso II do Código de Processo Civil, 57 da Lei Federal n.º 9.099/95 e 5º,
§6º da Lei Federal n.º 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública).
Tal prática é manifestamente amparada pela Constituição Federal ao preconizar
que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional
do Estado, a qual possui como principal missão a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput e 129,
Constituição Federal).
Seguindo nesta mesma linha de atuação, a Resolução n.º 118/2014 do Conselho
Nacional do Ministério Público (CNMP) instituiu a Política Nacional de Incentivo à Autocomposição no Ministério Público Brasileiro. Na mesma toada, a Recomendação n.º
57/2017 do CNMP dispôs sobre a Política Nacional de Fomento à Atuação Resolutiva
do Ministério Público brasileiro e a Recomendação n.º 57/2017 considerou como fundamental a atuação proativa dos membros do Ministério Público que atuam junto aos
Tribunais, nas sessões de conciliação ou mediação.
Além dos mecanismos tradicionais, tais como o inquérito civil, a recomendação
administrativa e o compromisso de ajustamento de conduta, disciplinados no âmbito
da Constituição Federal e na legislação infraconstitucional, o membro do Ministério
Público possui a sua disposição amplo leque de atuação, inclusive, a coordenação de
projetos sociais17, evidenciando o importante papel a ser exercido pelo órgão.
Nas palavras de Antônio Alberto Machado18:
[...] na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos
interesses sociais, apesar de sua cultura formalista e unidimensional, está em condições de fazer do ‘Promotor de Justiça’ um operador do direito consciente de suas funções não só
jurídicas, mas também políticas e sociais, pelo relacionamento
transdisciplinar que doravante estará forçado a fazer entre a
estrutura normativa do direito que aplica e as estruturas sociopolíticas que estão na gênese dos conflitos coletivos.
No mesmo sentido, Marcelo Goulart19 destacou que cabe ao Ministério Público:
[...] transformar-se em efetivo agente político, superando a
perspectiva meramente processual da sua atuação; atuar integradamente e em rede, nos mais diversos níveis — local, regional, estatal, comunitário e global —, ocupando novos espaços
e habilitando-se como negociador e formulador de políticas
públicas; transnacionalizar sua atuação, buscando parceiros
17
LIMA, Paulo Cesar Vicente. O Ministério Público como instituição do desenvolvimento sustentável: reflexões a partir de experiências na bacia do Rio São Francisco. 2008. Dissertação (Mestrado em
Desenvolvimento Social). Universidade Estadual de Montes Claros.
18
MACHADO, Antônio Alberto. Ministério Público: democracia e ensino jurídico. Editora Delrey.
1999. p. 194.
19
GOULART, Marcelo Pedroso, Ministério público e democracia —- teoria e práxis, São Paulo: Editora de direito, 1998. p. 96
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no mundo globalizado, pois a luta pela hegemonia (a guerra de
posição) está sendo travada no âmbito da ‘sociedade civil planetária’; buscar a solução judicial depois de esgotadas todas
as possibilidades políticas e administrativas de resolução das
questões que lhe são postas (ter o judiciário como espaço excepcional de atuação).

No âmbito do Ministério Público do Estado do Paraná, a título de ilustração, foi
instituído pela Resolução n.º 7.105/18-PGJ20, o Núcleo de Prática e Incentivo à Autocomposição (NUPIA), o qual é responsável pela efetivação da Política de Incentivo à Autocomposição, consolidando no âmbito do referido órgão uma política permanente de
incentivo e aperfeiçoamento dos mecanismos de mediação, dos métodos autocompositivos de solução de conflitos e do sistema restaurativo, reforçando o papel da instituição como agente de transformação social, fomentador e implementador de políticas
públicas.
A fim de atingir tal finalidade, é primordial que o membro do Ministério Público
observe os parâmetros trazidos por Rosenberg no que se refere a Comunicação Não
Violenta, quais sejam: observar, sentir, necessitar e pedir. O primeiro passo a ser perseguido é a observação, o qual é descrito pelo referido autor:
“1. Usar o verbo ser sem indicar que a pessoa que avalia aceita a
responsabilidade pela avaliação; 2. Usar verbos de conotação
avaliatória; 3. Implicar que as inferências de uma pessoa sobre pensamentos, sentimentos, intenções ou desejos de outra
são as únicas possíveis; 4. Confundir previsão com certeza;
5. Não ser específico a respeito da pessoa a que se refere; 6.
Usar palavras que denotam habilidade sem indicar que se está
fazendo uma avaliação; 6. Usar advérbios e adjetivos de maneiras que não indicam que está se fazendo uma avaliação.”
(ROSENBERG, 2006, pp. 55-56)
No que se refere ao verbo sentir, este consiste na identificação e expressão dos
sentimentos, inicialmente dos próprios sentimentos. Ampliando essa identificação, é
possível aprimorar e reconhecer a importância na resolução dos conflitos, identificando as vulnerabilidades existentes no outro. Tal mister não é fácil em ser desempenhado,
mas fundamental para aprimorar a negociação.
Quando o autor se refere ao verbo necessitar, tal está relacionado ao que se encontra por trás dos sentimentos. Deve-se buscar uma total aceitação por nossos sentimentos e reconhecer a impossibilidade de atender a todas as necessidades alheias
ao nosso próprio custo. Por fim, o pedir compõe o quarto pressuposto da Comunicação
Não Violenta e deve ser exercido de forma objetiva e clara, expressando o que se real-

20
Disponível em https://site.mppr.mp.br/arquivos/Image/Nupia/Resolucao_PGJ_7105-18_Cria_o_
NUPIA.pdf – Acessado em 11.09.2020
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mente quer, não se confundindo com exigência.
Utilizando-se das premissas trazidas pela Comunicação Não Violenta, a tecnicidade inerente a linguagem jurídica é afastada, ampliando-se a possibilidade de resolução
concreta do conflito de interesses. Através da Comunicação Não Violenta, é possível
que o membro do Ministério Público amplie a utilização dos instrumentos previstos legalmente (inquéritos civis, compromissos de ajustamento de conduta, recomendações
administrativas, etc.), como forma de atingir o consenso, transformando efetivamente
a realidade social.
A judicialização, devido ao expressivo número de processos judiciais existentes
no território brasileiro, tem se tornado uma das últimas alternativas a serem percorridas como forma de solução do conflito. Até mesmo nas ações de improbidade administrativa, incluiu-se a possibilidade de formalização de acordos de não persecução cível
(art. 17, §1º, Lei Federal n.º 8.429/92), o que ocorreu com as alterações promovidas pela
Lei Federal n.º 13.964/2019.
Isto apenas representa dizer que, caso o membro do Ministério Público utilize de
forma adequada os preceitos decorrentes da Comunicação Não Violenta, maior será
a possibilidade de ampliar o êxito na negociação (observar, sentir, necessitar e pedir),
deixando como alternativa derradeira a judicialização da controvérsia. Ao ampliar os
atendimentos, receber advogados em gabinete, disponibilizar maior acesso para contato, o diálogo aumenta e as formas de negociação também.
5. CONCLUSÃO
Através da exteriorização do diálogo e o exercício da Comunicação Não Violenta
na negociação, é possível atingir um consenso mais célere frente as situações mais
extremas. Ao utilizar as premissas trazidas pela Comunicação Não Violenta de Marshall Rosenberg, a tecnicidade inerente a linguagem jurídica é afastada, ampliando-se
a possibilidade de resolução concreta do conflito de interesses. Daí o desafio imposto ao membro do Ministério Público em exercer o papel de transformador da realidade
social, através do diálogo a ser empregado com gestores e agentes públicos. Ao invés
da propositura de demandas judiciais, nas quais, cabe uma infinidade de recursos e
discussões nos Tribunais pátrios, nos parece mais efetivo a utilização de instrumentos
de acordo, mediante o exercício da negociação e do consenso, ajustando as condições
para que as providências possam ser concretamente adotadas.
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ESTIMATIVA DE PREÇO NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES: É
POSSÍVEL SUPERAR O MITO DOS TRÊS ORÇAMENTOS?
Leonardo Dumke Busatto1

1. PRÁTICAS TRADICIONAIS PARA A ESTIMATIVA DO PREÇO DE REFERÊNCIA NAS
LICITAÇÕES
Quando tratamos de compras públicas, sabe-se que a Constituição Federal preconiza que, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações da Administração Pública serão contratados mediante processo de
licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas
da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação
técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações (artigo
37, inciso XXI). Essa mesma sistemática foi também adotada em relação ao regime de
concessão ou permissão para a prestação de serviços públicos (artigo 175, caput).
Para dar concretude a esse comando, o texto constitucional atribuiu competência
privativa à União para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação para as
Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito
Federal e Municípios (artigo 22, inciso XXVII). Como desdobramento, foram editadas ao
longo dos anos diversos diplomas, entre os quais: a Lei nº 8.666/1993, que estabeleceu
normas gerais sobre licitações e contratos administrativos; a Lei nº 10.520/2002, que
tornou o pregão modalidade licitatória para a aquisição de bens e serviços comuns; a
Lei nº 12.462/2011, que instituiu o Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC);
a Lei nº 13.303/2016, que dispôs sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, disciplinado as suas licitações; e, mais
recentemente, a Lei nº 14.133/2021, que veio a revogar as três primeiras leis mencionadas e prescrever novas normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
A despeito desse arcabouço normativo, até a edição da nova Lei de Licitações as
regras existentes foram bastante genéricas ao tratar da pesquisa na fase preparatória
(ou interna) do processo licitatório para formar o preço de referência (ou orçamento
estimativo) de bens e serviços que serão objeto de contratação. A Lei nº 8.666/1993,
nesse aspecto, limitou-se a dizer que “as compras, sempre que possível”, deveriam “balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da Administração
Pública” e ser processadas por meio de sistema de registro de preços – este “precedido
de ampla pesquisa de mercado” e submetido à estipulação prévia do sistema de controle e atualização dos preços registrados, os quais, de qualquer modo, não obrigariam a

1
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Administração “a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada
a utilização de outros meios” (artigo 15, incisos II e V, § 1º, § 3º e § 4º). Mais adiante, referiu que a licitação deveria ser processada e julgada com observância da “verificação da
conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, conforme o caso, com os
preços correntes no mercado ou fixados por órgão oficial competente, ou ainda com os
constantes do sistema de registro de preços” (artigo 43, inciso IV).
Como resultado da interpretação conferida à abstração dos termos se possível,
ampla pesquisa de mercado e outros meios, consolidou-se no âmbito da Administração
Pública, notadamente nos Municípios, a praxe de se obter o preço de referência das
licitações apenas com base na cotação de orçamentos realizada com três potenciais
fornecedores. Por meio dessa prática, o ente licitante solicita a três pessoas jurídicas
que comercializam o objeto do certame que encaminhem suas propostas de orçamento para fornecer o produto ou prestar o serviço, as quais servirão de parâmetro para a
futura aquisição ou contratação.
Especula-se que tal tradição para estimar o preço de mercado seja decorrente da
atuação dos próprios órgãos de controle do setor público. Tem-se como exemplo a deliberação tomada pelo Plenário do Tribunal de Contas da União (TCU), em 1999, respondendo consulta formulada pela Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Câmara
dos Deputados sobre dispensa de licitação, na qual o colegiado consignou como boa
prática a realização de pesquisa de preço com ao menos três orçamentos, utilizando
por analogia o requisito mínimo de concorrentes previsto para a licitação na modalidade convite:
Assim, considera-se de bom alvitre a elaboração de uma pesquisa de preços, dotada de, pelo menos, três propostas, aliada
à escolha de fornecedor idôneo. Embora a Lei em enfoque não
preconize explicitamente tal procedimento, nos casos de dispensa de licitação, ao se perscrutar os veios mais profundos
da mesma, não é difícil depreender, pela sua essência, a necessidade de um levantamento de preços de mercado, mesmo
(e principalmente) nas circunstâncias em que o certame licitatório não se perfaz. A ideia de um mínimo de três propostas
se fundamenta na definição que a norma adjudica à modalidade convite. Analogamente à situação de dispensa, no convite,
o administrador é munido de certa discricionariedade para
a escolha de fornecedor. Além disso, em se tratando da modalidade mais simples entre as definidas na Lei, o convite já
determina o mínimo de três propostas, o que leva à conclusão
de que tal exigência se constitui no mínimo necessário à realização do certame. Com efeito, o art. 22, § 3º, da Lei 8.666/93
assim prescreve: § 3º Convite é a modalidade de licitação entre
interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados
ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três)
pela unidade administrativa (Decisão 627/1999).

226

Transformação e reflexão da realidade sob a ótica do MP

Seguindo essa lógica, o Tribunal de Contas da União (TCU) passou a determinar
que o mínimo de três orçamentos fosse utilizado como regra para todas as licitações,
dispensas e inexigibilidades de seus órgãos jurisdicionados, conforme se depreende de
decisão dirigida à Indústria Nucleares do Brasil (Decisão 955/2002): “8.2.4. proceda, nas
licitações, dispensas ou inexigibilidades, à consulta de preços correntes no mercado,
ou fixados por órgão oficial competente ou, ainda, constantes do sistema de registro
de preços, […] consubstanciando-a em, pelo menos, três orçamentos de fornecedores
distintos”.
No contexto de uma Administração Pública cujo princípio norteador da eficiência
demandou status constitucional por emenda para ser observado (Emenda Constitucional nº 19/1998), não é preciso grande esforço argumentativo pra se compreender que
as deliberações dos órgãos de controle quanto à obtenção do número mínimo de três
cotações de preços passaram, pelo costume administrativo, a ser entendidas como a
obtenção do número suficiente de orçamentos para atender ao que determina a legislação infraconstitucional sobre o tema.
Porém, de forma paulatina essa prática consolidada deixou de ser entendida como
uma tradição amplamente aceita no âmbito dos processos licitatórios para nos dias
atuais consagrar-se como um genuíno mito sob a perspectiva da boa governança pública, já que usualmente não caracteriza uma pesquisa que possa ser considerada ampla
para alcançar o valor estimado do objeto licitado, nem reflete na maioria das vezes os
reais preços praticados pelo mercado. Sua utilização, em verdade, majora riscos associados à prática de ilícitos contra a Administração Pública, que vão desde o sobrepreço
ocasionado pela ausência de adequada cotação até condutas fraudulentas envolvendo
o conluio com fornecedores e a falsificação de orçamentos.
Com relação ao sobrepreço – aplicado o significado conceitual trazido pela nova
Lei de Licitações, que o diferencia de superfaturamento2 –, é inegável que sua materialização será fomentada pelo comportamento do mercado empresarial em face da realidade burocrática que permeia o setor público.
O preço do orçamento cotado, nessa perspectiva, pode ser superestimado por
três razões principais.
A primeira porque o potencial fornecedor não tem interesse em estabelecer relação de compra e venda com a Administração Pública ou compreende que estrategicamente a cotação de preço nesta fase preparatória do processo licitatório não lhe tratá
nenhum benefício financeiro. Pelo contrário, além de não ensejar nenhuma expectativa
de contratação (que dependerá de sua participação na fase externa do certame), o envio de seu orçamento permitirá que este seja conhecido desde logo por agentes públicos e talvez ainda exposto aos seus concorrentes, vindo porventura a influenciar em
sua competitividade no mercado.
As variáveis que envolvem o cálculo do preço de referência e as ofertas dos licitantes constituem a segunda causa: o empresário tem conhecimento de que o valor de
seu orçamento será, na fase preparatória, englobado em uma média ou mediana com
outros orçamentos para formar o preço estimado, ou poderá ainda, opcionalmente, fi-

2
Sobrepreço é o “preço orçado para licitação ou contratado em valor expressivamente superior
aos preços referenciais de mercado […]” (artigo 6º, inciso LVI). Definição também presente na Lei das
Estatais (artigo 31, § 1º, inciso I).
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gurar como o preço máximo da licitação; na fase externa, por sua vez, seu orçamento
estará sujeito à comparação com o valor das propostas dos licitantes, de modo a porventura indicar que sua cotação não reflete o real preço de mercado. Nesse cenário,
especialmente se possuir interesse em apresentar proposta na fase de julgamento, não
vislumbrará vantagem em contribuir com a pesquisa de preço.
A terceira razão se relaciona aos custos decorrentes da inadimplência da Administração Pública e mesmo da corrupção3, pois o potencial fornecedor não ignora que
são frequentes os casos em que os órgãos licitantes atrasam pagamentos valendo-se
de cláusulas exorbitantes dos contratos administrativos, não respeitam a ordem cronológica dos credores ou criam empecilhos burocráticos para postegar a satisfação do
débito. Há ainda aquelas situações em que agentes públicos fazem a captura do Estado
e, agindo criminosamente, solicitam ou exigem do particular o pagamento de vantagem
indevida como condição de exequibilidade dos contratos. Esses fatores evidentemente são levados em consideração pelas sociedades empresariais em seu planejamento
financeiro e, não raras vezes, restam embutidos no orçamento que é cotado pelo setor
público.
De qualquer modo, poder-se-ia indagar se a deficiência na formação do preço de
referência tem o condão de impactar o valor do contrato celebrado ao final da licitação,
já que os concorrentes podem oferecer propostas mais vantajosas em relação ao valor
inicial estimado. A resposta é afirmativa: estudos demonstram que, quanto maior o valor estimado na pesquisa de preço, maior o valor homologado ao final do processo licitatório. Vale dizer, estimativas acima da média de mercado tendem a gerar propostas
mais caras pelos licitantes e ajudam a explicar a dispersão de preços que, em geral, ensejam prejuízo para a Administração Pública. A Controladoria-Geral da União em Mato
Grosso, por exemplo, detectou variações de até 17.000% nos preços de medicamentos e produtos médico-hospitalares em 76 Municípios do Estado, com base nas atas
de registro de preços vigentes no ano de 2014, concluindo que os Municípios auditados
poderiam economizar mais de R$ 50 milhões por ano, se os melhores preços fossem
observados nas contratações (SANTOS, 2015).
Os casos de sobrepreço nem sempre são de fácil identificação, porque exigem o
revolvimento de matéria preponderantemente técnica e a verificação dos preços praticados no curso da realização do processo licitatório. Uma vez identificados, poderão
caracterizar a prática de atos de improbidade administrativa, desde que não consubstanciem pequenas variações albergadas pela razoabilidade e facilmente justificadas
pelas circunstâncias concretas (GARCIA; ALVES, 2011). O artigo 9º, inciso II, da Lei nº
8.429/1992 tipifica como ato ímprobo que importa enriquecimento ilícito a conduta de
“perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta
ou locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas entidades referidas no art. 1° por preço superior ao valor de mercado”, ao passo que o artigo 10, inciso
V, da mesma lei assenta como ato ímprobo que causa lesão ao erário a conduta de “permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior
ao de mercado”.

3
Os custos da corrupção, aliás, têm um efeito ainda pior para as atividades empresariais. Estudo
conduzido por Bologna e Ross (2015) sugere que a corrupção no Brasil reduz o número de empresas operando nos Municípios.
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A praxe dos três orçamentos, quando não associada a outras fontes de pesquisa, incentiva também o direcionamento da cotação de preço, porque o agente público
responsável pela tarefa tenderá a consultar sempre os mesmos potenciais fornecedores constantes de seu cadastro, os quais, se vislumbrarem um futuro cenário de contratação que lhes beneficie, acabarão se especializando nessa função. Consequência
disso é a criação de um ambiente propício para que particulares combinem entre si
os orçamentos que serão ofertados nas licitações e desenvolvam práticas econômicas
anticompetitivas quanto à precificação de determinados produtos ou serviços, o que
impactará posteriormente o valor do contrato, sobretudo se detiverem o monopólio em
âmbito regional ou local do objeto licitado, ou mesmo quando a Administração Pública
for a única ou a maior compradora de sua cartela de clientes. Garcia (2016), a esse respeito, adverte que a manipulação de valores cotados pelas sociedades empresariais
pode configurar abuso de poder econômico.
É notório que essa tradição, pela usual ausência de confiabilidade, checagem e
controle das fontes consultadas, ainda estimula uma série de condutas antijurídicas
para as quais podem concorrer agentes públicos e particulares, entre as quais podemos
destacar o conluio para restringir ou favorecer a participação de determinadas sociedades empresariais; o pagamento de vantagem indevida para garantir algum benefício
decorrente da estimativa do preço de referência; a cotação realizada com fornecedores
que na realidade não comercializam o objeto licitado; a participação de pessoas jurídicas “laranjas” ou “fantasmas”; a alteração fraudulenta de valores cotados com fornecedores idôneos; e a falsificação documental de orçamentos.
As hipóteses associadas ao desacerto dessa forma de pesquisa de preço, como
visto, são muitas e sujeitam os agentes envolvidos a diferentes esferas de responsabilização. Em âmbito criminal, as condutas poderão tipificar crimes licitatórios, de falsidade documental e contra a Administração Pública, entre outros, a depender da forma
como executadas; na esfera administrativa, implicarão a possibilidade de sancionamento administrativo-disciplinar de agentes públicos, vinculando-se à normatização
incidente sobre o órgão licitante, geralmente disposta em códigos de ética e estatutos
de servidores; na seara cível, como já mencionado, possibilitarão a deflagração de ação
de improbidade administrativa, cuja tipologia não estará circunscrita apenas às condutas antes associadas a sobrepreço. Há ainda, em relação às sociedades empresariais,
as sanções previstas na Lei Anticorrupção, que consagra como atos lesivos, no tocante
a licitações e contratos, as ações de frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação
ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público; impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público; e fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente (artigo 5º, inciso IV,
da Lei nº 12.846/2013).
As medidas de caráter repressivo ocasionadas pela atuação dos órgãos de controle e de persecução estatal, porém, não têm sido suficientes para coibir o cometimento
de novos ilícitos ou mesmo incitar o aperfeiçoamento substancial de boas práticas em
matéria de pesquisa de preço nas licitações4.
4
A título ilustrativo, confira-se o trabalho “Do Government Audits Reduce Corruption? Estimating
the Impacts of Exposing Corrupt Politicians”, que investigou o papel que as auditorias governamentais
desempenham na redução da corrupção política em Municípios por meio da responsabilização eleitoral
e judicial. A análise de 1.949 auditorias realizadas pela Controladoria-Geral da União (CGU) no Programa
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Em 2020, aliás, a melhoria da governança das contratações públicas sofreu uma
perceptível estagnação decorrente do enfrentamento do Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), já que a Lei nº 13.979/2020, com redação dada pela Lei nº 14.035/2020, permitiu
que nas aquisições ou contratações de bens, serviços e insumos necessários ao combate da pandemia a Administração Pública se valesse de um único parâmetro para obter
a estimativa de preço ou mesmo a dispensasse, excepcionalmente. Arrolou-se como
fontes elegíveis para essa pesquisa o Portal de Compras do Governo Federal; pesquisa
publicada em mídia especializada; sites especializados ou de domínio amplo; contratações similares de outros entes públicos; ou a pesquisa realizada com os potenciais
fornecedores (artigo 4º-E, § 1º, inciso IV, e § 2º). Como era de se esperar, esse afrouxamento normativo resultou na ocorrência de um incontável número de aquisições com
sobrepreço5.
Com a recente publicação da nova Lei de Licitações, a Lei nº 14.133/2021, espera-se agora uma evolução desse panorama, pois a norma foi no ponto da controvérsia
para tratar das múltiplas fontes de pesquisa na formação do preço de referência, conforme será melhor abordado no capítulo seguinte.
2. BOAS PRÁTICAS PARA FORMAÇÃO DO PREÇO DE REFERÊNCIA E A NOVA LEI DE
LICITAÇÕES
A pesquisa de preço para referenciar o valor de mercado de bens ou serviços que
serão licitados pela Administração Pública não provoca desdobramentos apenas em relação ao valor do futuro contrato administrativo celebrado com o particular.
O preço estimado na fase preparatória da licitação também delimita os recursos
orçamentários que serão objeto da despesa pública; permite em alguns casos a opção
pela contratação direta mediante dispensa de licitação ou mesmo a realização de pequenas compras ou a prestação de serviços de pronto pagamento; baliza critérios de
julgamento e de exequibilidade das propostas dos licitantes; possibilita verificar a economicidade da aquisição e a viabilidade da prorrogação do contrato; justifica a compra
por intermédio do sistema de registro de preços e a prorrogação do prazo de vigência
da ata de registro de preço; e, sob a égide da Lei nº 8.666/1993, ainda norteava a modalidade da licitação a ser adotada (convite, tomada de preços ou concorrência).
Ciente dessas implicações e dos riscos que passaram a ser associados à praxe
dos três orçamentos, sobretudo a caracterização de sobrepreço, o Tribunal de Contas
da União (TCU) deu uma guinada em sua jurisprudência sobre a elaboração do orçamento estimativo nas licitações e já há alguns anos tem advertido expressamente seus
jurisdicionados de que a pesquisa para a formação do preço de referência não deve, em
regra, restringir-se a cotações realizadas junto a potenciais fornecedores, muito menos
ao mínimo de três.
O alerta para que a Administração Pública utilize “outras fontes como parâmetro,
de Fiscalização por Sorteios Públicos indicou que a corrupção é apenas 8% menor em locais que foram
auditados em comparação com os Municípios que não foram (AVIS; FERRAZ; FINAN, 2016).
5
Até a primeira quinzena de abril deste ano, o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de
Justiça de Proteção ao Patrimônio Público e à Ordem Tributária do Ministério Público do Paraná constatou 702 casos com suspeitas de sobrepreço ou terceirização indevida de serviços para o enfrentamento
da Covid-19 nos Municípios paranaenses (MPPR, 2021).
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a exemplo de contratações públicas similares, sistemas referenciais de preços disponíveis, pesquisas na internet em sítios especializados e contratos anteriores do próprio
órgão” (Acórdão 3224/2020) tornou-se expressão reiterada em diversos julgamentos.
A admissão do orçamento estimativo formado exclusivamente com base na cotação
proveniente de três empresas do mercado foi relegada a situações excepcionais, para
os casos em que não puder ser realizada a pesquisa conjunta a outras fontes, impossibilidade esta que deverá ser comprovada na fase preparatória do processo licitatório,
por meio de estudos e levantamentos (Acórdão 2531/2011)6.
O órgão de controle tem destacado a necessidade de se priorizar consultas ao
Painel de Preços do Portal de Compras do Governo Federal e a contratações similares
de outros entes públicos, em detrimento de pesquisas com fornecedores, publicadas
em mídias especializadas ou em sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo,
cuja adoção deve ser tida como prática subsidiária e suplementar (Acórdão 3351/2015),
uma vez que os sistemas oficiais de referência da Administração Pública refletiriam, em
boa medida, os preços de mercado e, por gozarem de presunção de veracidade, devem
ter precedência em relação à utilização de cotações feitas diretamente com empresas
do mercado (Acórdão 452/2019).
Referenciais para produtos ou serviços dotados de especificidades também não
podem ser ignorados. É o caso do Banco de Preços em Saúde (BPS) do Ministério da
Saúde, para medicamentos (Acórdão 527/2020); do Sistema de Custos Referenciais de
Obras (Sicro) e do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção
Civil (Sinapi), para obras e serviços de engenharia (Acórdão 2628/2020); e dos preços
divulgados pela Fundação de Pesquisas Econômicas (Fipe), para veículos (Acórdão
7277/2016).
Essa multiplicidade de fontes de pesquisa, quando combinadas, teriam condições
de melhor espelhar o valor de mercado dos bens e serviços que a Administração Pública pretende adquirir por meio de licitação, constituindo o que o Tribunal de Contas da
União (TCU) passou a denominar de cesta de preços aceitáveis (Acórdãos 2170/2007 e
2637/2015). A cesta, nessa perspectiva, seria composta por todos os preços passíveis
de serem consultados para a formação do orçamento estimativo, ao passo que o preço
aceitável seria aquele formado por cotações que não se revelem fora da média de mercado, de modo a evitar distorções no custo médio apurado. O orçamento estimativo da
licitação, assim, decorreria da pesquisa atualizada a vários parâmetros, excluindo-se
cotações com preços manifestamente abaixo do limite inferior ou acima do maior valor
constante da faixa identificada para o produto ou o serviço, levando ainda em consideração as condições de contratação específicas de cada caso, como a quantidade, a
necessidade de parcelamento, o local de entrega do produto ou da prestação do serviço
e os impostos incidentes neste local, entre outras.
Trilharam também esse caminho as Instruções Normativas nº 05/2014, 03/2017
e 73/2020, editadas pelo Ministério da Economia para disciplinar a pesquisa de preço
para a aquisição de bens e contratação de serviços, no âmbito da Administração Pública federal. A Instrução Normativa nº 73/2020, atualmente em vigor, estabeleceu a
6
O comportamento dos licitantes também passou a ser objeto de atenção: “as empresas que oferecem propostas com valores acima dos praticados pelo mercado, tirando proveito de orçamentos superestimados elaborados pelos órgãos públicos contratantes, contribuem para o superfaturamento dos
serviços, sujeitando-se à responsabilização” (Acórdão 7074/2020).
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utilização de quatro parâmetros, passíveis de emprego combinado ou não, desde que
priorizados os dois primeiros: (i) Painel de Preços do Governo Federal; (ii) aquisições e
contratações similares de outros entes públicos; (iii) dados de pesquisa publicada em
mídia especializada, de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo; (iv) e
pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação.
A nova Lei de Licitações incorporou essas boas práticas sedimentadas pela jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU) em seu artigo 23, ao disciplinar que
o valor estimado para as licitações será obtido mediante pesquisa no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde do Portal Nacional de Contratações
Públicas (PNCP); contratações similares feitas pela Administração Pública; pesquisa
publicada em mídia especializada, tabela de referência aprovada pelo Poder Executivo
federal e sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo; pesquisa direta com no
mínimo três fornecedores; e em notas fiscais eletrônicas. Para os fins deste trabalho,
cabe destacar o seu caput e os § 1º e § 3º:
Art. 23. O valor previamente estimado da contratação deverá
ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos
e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial
economia de escala e as peculiaridades do local de execução
do objeto.
§ 1º No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme regulamento, o valor
estimado será definido com base no melhor preço aferido por
meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados de forma combinada ou não:
I – composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços
ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);
II – contratações similares feitas pela Administração Pública,
em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à
data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços
correspondente;
III – utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo
Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados
ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de
acesso;
IV – pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresen-
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tada justificativa da escolha desses fornecedores e que não
tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;
V – pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na
forma de regulamento.
[…]
§ 3º Nas contratações realizadas por Municípios, Estados e
Distrito Federal, desde que não envolvam recursos da União, o
valor previamente estimado da contratação, a que se refere o
caput deste artigo, poderá ser definido por meio da utilização
de outros sistemas de custos adotados pelo respectivo ente
federativo.
[…]
Veja-se que a norma, de forma muito mais detalhada do que a Lei nº 8.666/1993,
consagra a multiplicidade das fontes de consulta para a formação do preço de referência, mencionando ao menos cinco parâmetros para serem utilizados, sem prejuízo de os
entes federativos ainda definirem outros sistemas para pesquisa. E, de modo inovador,
faz alusão ao Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), plataforma criada para
centralizar diversas funcionalidades sobre contratações públicas em sítio eletrônico
oficial, entre elas painel para consulta de preços, banco de preços em saúde e acesso à
base nacional de notas fiscais eletrônicas, as quais serão utilizadas pelos órgãos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todos os entes federativos
(artigo 174), permitindo-se minimizar, quando adequadamente utilizadas, riscos associados à deficiência na pesquisa de preço, notadamente a ocorrência de sobrepreço.
É interessante observar que o artigo 23, § 1º, replicando a redação da Instrução
Normativa nº 73/2020 do Ministério da Economia, refere que os diferentes parâmetros a
serem utilizados para a obtenção do preço estimativo das licitações serão adotados de
forma combinada ou não. Poder-se-ia cogitar que esse dispositivo dá azo à escolha discricionária de apenas uma das fontes de pesquisa arroladas na lei, inclusive a pesquisa
direta com no mínimo três fornecedores (inciso IV), o que viria a fortalecer a obtusa tradição de se referenciar bens e serviços unicamente com base em orçamentos cotados
junto a três empresas do mercado.
Não é esse, porém, o sentido a ser extraído do dispositivo, a partir de sua interpretação teleológica. Como já tratado, a finalidade buscada pelo legislador com a nova
Lei de Licitações foi aprimorar a governança das contratações públicas, incorporando
boas práticas consolidadas pela jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU)
quanto à formação do preço de referência ou orçamento estimativo, o que implica dizer
que a consulta a um único parâmetro de pesquisa, quando possível fazê-lo em múltiplas fontes, constituiria flagrante retrocesso, porque tal procedimento usualmente não
é capaz de espelhar o preço de mercado de produtos e serviços, estando associado à
materialização de riscos em prejuízo da Administração Pública.
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O mesmo entendimento também decorre da interpretação sistemática da Lei nº
14.133/2021, pois ela prestigia a observância dos princípios da eficiência, da economicidade, do interesse público e do planejamento (artigo 5º) e estabelece textualmente que
um dos objetivos do processo licitatório é evitar contratações com sobrepreço (artigo
11, inciso III). A norma também atribui à alta administração do órgão ou entidade a responsabilidade pela governança das contratações e o dever de implementar processos
e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar
e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao
planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e
eficácia em suas contratações (artigo 11, parágrafo único). E ainda prevê que as contratações públicas deverão submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de
riscos e de controle preventivo (artigo 169, caput).
Ora, é evidente que a compra pública planejada, íntegra e eficaz, nos termos do
que foi almejado pela nova Lei de Licitações, é aquela que maximiza na fase preparatória da licitação as fontes de pesquisa de preço disponíveis para consulta, a fim de
alcançar valores estimados condizentes com o mercado e, assim, acarretar propostas
vantajosas que possam reduzir riscos e custos na contratação.
Logo, a regra que deve nortear a pesquisa para a formação do preço de referência
ou orçamento estimativo nas licitações é a consulta a múltiplas fontes, privilegiando-se
painéis, referenciais e registros de contratações anteriores da própria Administração
Pública, com o intuito de se obter uma cesta de preços aceitáveis que reflita os reais valores praticados pelo mercado. A utilização de um único parâmetro de pesquisa, como a cotação solicitada a um mínimo de três potenciais fornecedores, constitui
exceção e somente será admissível quando as características do objeto licitado assim
exigirem – por exemplo, um novo produto cujas especificidades ainda não constam do
registro de compras em outros órgãos do setor público –, o que deverá ser devidamente
motivado e comprovado pelo agente público responsável pelo procedimento.
3. CONCLUSÃO
A praxe consolidada de se obter o preço de referência das licitações apenas com
base na cotação de orçamentos realizada com três potenciais fornecedores deixou de
ser entendida como uma tradição amplamente aceita no setor público para consagrar-se como um genuíno mito que, sob a perspectiva da boa governança pública, deve ser
superado. Isso porque esse procedimento usualmente não caracteriza uma pesquisa
que possa ser considerada ampla para alcançar o valor estimado de bens e serviços,
nem reflete na maioria das vezes os reais preços praticados pelo mercado. Sua utilização, em verdade, majora riscos associados à prática de ilícitos contra a Administração
Pública, que vão desde o sobrepreço ocasionado pela ausência de adequada cotação
até condutas fraudulentas envolvendo o conluio com fornecedores e a falsificação de
orçamentos.
A nova Lei de Licitações, acolhendo práticas sedimentadas pela jurisprudência
do Tribunal de Contas da União (TCU), evidencia a necessidade de que a pesquisa de
preço não se restrinja às cotações realizadas com empresas do mercado, demandando a consulta a múltiplas fontes, preferencialmente da própria Administração Pública,
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como painéis de preços e contratações similares, além de notas fiscais eletrônicas e
sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, entre outras, a fim de se obter
uma cesta de preços aceitáveis. O artigo 23, § 1º, ao estabelecer que as fontes de pesquisa poderão ser utilizadas “de forma combinada ou não”, precisa ser compreendido,
a partir de sua interpretação teleológica e sistemática, no sentido de que a consulta a
variados parâmetros deve ser a regra, afastada apenas de modo excepcional, motivado
e comprovado pelo agente público responsável pela pesquisa, quando assim exigirem
as características do objeto licitado.
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IMPOSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL EM CRIMES DE VIOLÊNCIA DE
GÊNERO CONTRA A MULHER, ESPECIALMENTE NOS CRIMES
EXPOSTOS PELOS ARTIGOS 215-A E 216-A DO CÓDIGO PENAL.
Mariana Seifert Bazzo1
Fernanda da Silva Soares2
Juliana Gonçalves Krause3
Mariana Dias Mariano4
Mabiane Message5

I. EXPOSIÇÃO
Apesar do avanço no enfrentamento à violência de gênero, em razão, sobretudo,
de movimentos feministas e outros movimentos sociais, este problema nunca esteve
perto de ser erradicado. Ao contrário, conforme demonstra o Atlas da Violência, publicado em 2019 pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), verificou-se crescimento expressivo de 30,7% no número de homicídios de mulheres no país durante a
última década, assim como no último ano, que registrou aumento de 6,3% em relação
ao anterior6.
O denominado “Pacote Anticrime”, recentemente criado pela Lei nº 13.694/2019,
apresentado pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública como alternativa à redução da criminalidade, dentre outros mecanismos, incluiu no Código de Processo Penal,
o art.28-A, que insere o acordo de não persecução, novo mecanismo de solução consensual no âmbito criminal.
O objetivo principal deste trabalho consiste em analisar o instituto do acordo de
não persecução penal, especificamente o requisito objetivo, previsto no artigo 28-A, §
2º, inciso IV do Código de Processo Penal e consequente impossibilidade de aplicação
do acordo nas hipóteses dos crimes sexuais de importunação sexual e assédio sexual,
descritos nos artigos 215-A e 216-A do Código Penal.

1
Promotora de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná desde o ano de 2004. Pós-Graduada em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito de Coimbra. Mestra em “Estudos Sobre Mulheres”
pela Universidade Aberta de Portugal. Doutoranda em Direito Financeiro pela Universidade de São Paulo
(USP).
2
Mestranda em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Pós-graduada em Direito
Penal Econômico pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Promotora de Justiça do Ministério
Público do Estado do Paraná desde o ano de 2008.
3

Promotora de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná desde o ano de 2008.

4

Promotora de Justiça.

5

Promotora de Justiça.

6
Disponível em: https://www.ipea.gov.br/portal/Atlas da violência2019.Acesso em 12 de agosto
de 2020.
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Sobretudo, pretende-se demonstrar que apesar de o sujeito passivo dos referidos
crimes não se tratar exclusivamente de mulher, tratam-se de crimes praticados, na maciça maioria, por razões da condição de sexo feminino.
Assim, evidentemente que eventual entendimento no sentido da possibilidade de
aplicação do acordo de não persecução penal aos referidos crimes representaria um
movimento de produção da violência de gênero chancelado pelo próprio Estado, a contribuir para o aumento dos índices inicialmente expostos.
2. JUSTIFICATIVA
2.1. LEI 13.694/2019 (PACOTE ANTICRIME): CONSIDERAÇÕES INICIAIS.
Como já mencionado, o denominado ‘Pacote Anticrime’, recentemente criado pela
Lei nº 13694/2019, alterou o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei de Crimes
Hediondos, a Lei de Execuções Penais, Código Eleitoral e Código de Processo Penal
Militar.
As alterações promovidas pela referida lei representam nítida intenção de reforma na estrutura do ordenamento penal brasileiro e no sistema da nossa justiça criminal.
A nova lei resulta de uma confluência entre o Projeto de Lei nº 882/2019, desenvolvido pelo então ministro Sérgio Moro, e o Projeto de Lei nº 10.372/2018, elaborado por
uma comissão presidida pelo ministro Alexandre de Moraes.
Ao mesmo tempo que prevê normas penais e processuais penais de caráter recrudescedor, um dos seus principais pontos é a previsão no artigo 28-A do Código de
Processo Penal de mais um instituto de justiça criminal negocial: o acordo de não persecução criminal.
Como justificativa para a previsão deste novo modelo negocial, afirma-se que o
sistema de investigação criminal brasileiro não vai bem. Mudanças no sistema de repressão reativo (tradicional ostensivo) urgem. Sabe-se que desde a década de 60 do
século XX esse modelo não funciona. O ‘coração’ das polícias modernas chama-se inteligência, investigação e informação. Assim, a fim de se buscar um sistema mais eficiente, eficaz e adequado é que surgiu o acordo de não persecução criminal. Como isso, estabelecem-se prioridades, prosseguindo-se na persecução criminal apenas em relação
aos casos mais graves e relevantes. E aí repousam, dentre outros, os crimes de gênero.
Como é cediço, três reformas específicas despontam como as grandes conquistas dos feminismos: a Lei Maria da Penha, a reforma do Título VI do Código Penal, referente aos crimes sexuais, e a criação da figura do feminicídio.
Não obstante as recentes conquistas, há muito que se buscar e, por evidente, que
eventual admissão de qualquer modelo negocial quando da prática de crimes envolvendo violência de gênero contra mulher se trataria de retrocesso.
2.2 ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL E VIOLÊNCIA DE GÊNERO CONTRA A
MULHER: VEDAÇÕES E POSSIBILIDADES
Como já mencionado, previu no artigo 28-A do Código de Processo Penal que não
sendo o caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstanciadamente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mí-
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nima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público pode propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante o cumprimento de condições tais como reparação do dano, quando possível,
prestação de serviços à comunidade ou pecuniária, dentre outras, nos termos dos incisos I a V.
o
O parágrafo 2 do art. 28-A dispõe que a proposta do acordo não será formulada
pelo Ministério Público, entre outras hipóteses, “nos crimes praticados no âmbito da
violência doméstica e familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de
sexo feminino, em favor do agressor”.
Assim, o legislador optou por vedar o acordo de não persecução penal em duas hipóteses, quando o delito for cometido: (i) no âmbito de violência doméstica ou familiar;
e (ii) contra mulher por razões da condição de sexo feminino.
A primeira hipótese envolve todos os crimes praticados no contexto doméstico,
ou seja, abrange todos os delitos que envolvam pessoas (não importando o gênero) que
convivam num mesmo lugar. Já com relação aos crimes cometidos no âmbito familiar,
leva-se em consideração – não o espaço físico - mas as relações de parentesco existentes entre os envolvidos, ainda que não residam juntos.
A segunda hipótese de vedação do acordo de não persecução penal, prevista no
inciso IV, § 2º, do artigo 28-A, do Código de Processo Penal, diz respeito aos delitos cometidos contra mulher por razão da condição de sexo feminino, em favor do agressor.
Esta segunda hipótese merece especial atenção, uma vez que a despeito dos crimes de importunação e abuso sexual poderem ser praticados contra vítimas do sexo
masculino, revela, na essência, a motivação de gênero para sua prática.
Há que mencionar que apesar de desde o ano de 1990 ter-se observado importante
avanço legislativo no que pertine ao tratamento de questões voltadas ao gênero feminino, há que ficarmos muito atentos à efetiva e correta aplicação dessas leis, sobretudo
no intuito e necessidade de imprimir efetivo caráter repressor aos delitos de gênero.
Esse arcabouço legislativo com o escopo de especialmente garantir direitos a
mulheres em situação de violência (importante relembrar que parte dessas figuras típicas foram criadas há menos de uma década) merece efetiva punição, não podendo
conceber eventual involução no processo de conquista de direitos.
Ou seja, ao contrário do direito penal como um todo, que caminha para uma menor
intervenção, os crimes de gênero, aqui em especial de importunação e abuso sexual,
não se encaixam aos fundamentos que justificam o oferecimento do acordo de não
persecução criminal.
Somente uma análise a partir da teoria feminista do Direito é capaz de evidenciar
a cruel, enorme e injusta desigualdade econômica, social, política e cultural existente
entre os sexos, descortinando não só a existência da iniquidade, como também apontando para a exigência de uma elaboração, interpretação e aplicação da lei que não a
reproduza, intensifique ou desconsidere (BIANCHINI, BAZZO, CHAKIAN, 2019).
2.2.1. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E A (IM) POSSIBILIDADE DE OFERTA DE
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
No ano de 2017, condutas que se enquadram no atual crime de importunação sexual ganharam visibilidade pública da sociedade, quando foi divulgado na ampla mídia
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que o r. juiz do Foro Central Criminal da Capital de São Paulo decidiu por relaxar a prisão
de homem que, um dia antes, havia ejaculado no pescoço de mulher que se utilizava do
transporte público da cidade7. Na época, o ato estava enquadrado como a contravenção
penal de importunação ofensiva ao pudor, ainda estava prevista no já revogado artigo
61 do Decreto Lei nº 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais), cuja pena era o pagamento de multa de duzentos mil réis a dois contos de réis (moeda brasileira da década
de 1940):
Art. 61. Importunar alguém, em lugar público ou acessível ao
público, de modo ofensivo ao pudor:
Pena – multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis. (Revogado pela Lei nº 13.718, de 2018)
O mesmo autor do delito, após alguns dias, novamente esfregou seu pênis em outra mulher que se utilizava do transporte público, tornando clara a necessidade de um
maior apenamento para prevenção desse tipo de comportamento e outros semelhantes. Há que se dizer, que, assim como a referida decisão, agora especialmente projetada na imprensa8, essa era a tendência, há muitos anos, da jurisprudência pátria (TJ/MS,
Segunda Câmara Criminal, APL 0009599-64.2011.8.12.0002, Relator Desembargador
Carlos Eduardo Contar, j. 05.11.2012, DJ 16.01.2013 TJ/MG, Quinta Câmara Criminal, Emb
Infringentes e de Nulidade 0028305-02.2011.8.13.0024, Relator Desembargador Eduardo Machado, j. 16.09.2014, DJ 25.09.2014)
O referido crime, sem o uso de violência física e grave ameaça, era comum por
meio de atos de apalpadelas, beijos roubados, lambidas, encoxadas, entre outros dessa
natureza e não recebia até o momento qualquer apenamento efetivo:
"Ao mesmo tempo em que se banalizava o ato como mera contravenção penal, em outras análises, um beijo forçado poderia
ser até considerado o gravíssimo crime de estupro com penas
que variam entre 6 e 10 anos de reclusão. Nesse sentido: https://mdemulher.abril.com.br/estilo-de-vida/beijo-forcado-esta-sendo-caracterizado-como-estupro-em-pernambuco/.
[...] E é, justamente, o princípio da proibição da proteção deficiente — derivado do princípio da proporcionalidade — que está
sendo violado com o desequilíbrio hodiernamente verificado
entre a gravidade dos abusos sexuais relatados e a branda
pena que lhe são impostas. [...] A partir desta escorreita de-

7
Conforme demonstra Ata de Audiência nos autos de prisão em flagrante n. 007656559.2017.8.26.0050, inteiramente transcrita em GRILLO, 2017.
8
O caso chegou a ocupar espaço no programa televisivo “Fantástico”, exibido em 03 set. 2017, um
dos programas de maior audiência no Brasil. (FANTÁSTICO, 2017)

Transformação e reflexão da realidade sob a ótica do MP

241

finição, percebemos, à luz dos princípios que regem o direito
penal, notadamente o princípio da legalidade, que a única forma de se corrigir o equívoco em análise será através de uma
reforma legislativa, implantando-se no ordenamento jurídico
tipo penal intermediário, a contemplar as situações infracionais narradas, que de um lado não se amoldam à gravidade e
à hediondez do crime de estupro e de outro não configuraram
apenas contravenção penal punida exclusivamente com multa. (SANTOS; ELIAS, 2017)
Em atenta crítica social feita a um Direito de matriz masculina9, graças à pressão dos movimentos de mulheres, após cerca de um ano do episódio do ônibus acima
descrito, por meio da Lei nº 13.718/2018, entra em vigor o tipo penal da importunação
sexual, no artigo 215-A do CP, visando a sanar a lacuna legislativa que dificultava o enquadramento de determinadas condutas, como os divulgados abusos nos espaços públicos e meios de transportes coletivos: “beijos”, “encoxadas”, “lambidas”, “apalpadas” e
até “ejaculação”, eis que muito pouco apenada se amoldada à contravenção de importunação ofensiva ao pudor; infração de menor potencial ofensivo, com previsão de pena
ínfima; e exageradamente punida se enquadrada como crime de estupro, de natureza
hedionda, cuja pena prevista é de seis a dez anos de reclusão. Assim, para condutas
praticadas após o início da vigência da Lei 13.718/2018, foi criado o crime:
Art. 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato
libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a
de terceiro:
Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o ato não constitui crime mais grave.
O novo tipo penal intermediário seguiu o exemplo do Direito comparado, em legislações penais de diversos países desenvolvidos, como é o caso das leis penais portuguesa10 e espanhola11.
Feitas essas considerações sobre o importante avanço legislativo para fins de
combate à violência de gênero contra a mulher, repisa-se que a Lei nº 13.964/19 previu
no artigo 28-A que, não sendo o caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstanciadamente a prática de infração penal sem violência ou grave
9
“O Direito Penal como supranalisado é dirigido especialmente aos homens enquanto operadores
de papéis na esfera (pública) de produção material. O seu gênero, do ponto de vista simbólico, é masculino”. (BARATTA, 1999, p. 46)
10
“Artigo 170.o Importunação sexual: Quem importunar outra pessoa praticando perante ela actos
de carácter exibicionista ou constrangendo-a a contacto de natureza sexual é punido com pena de prisão até um ano ou com pena de multa até 120 dias, se pena mais grave lhe não couber por força de outra
disposição legal.”
11
“Artículo 178. El que atentare contra la libertad sexual de otra persona, utilizando violencia o intimidación, será castigado como responsable de agresión sexual con la pena de prisión de uno a cinco
años.”
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ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público pode propor
acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação
e prevenção do crime, mediante o cumprimento de condições tais como reparação do
dano, quando possível, prestação de serviços à comunidade ou pecuniária, dentre outras, nos termos dos incisos I a V.
o
Conforme já citado no item 2.2 desse artigo, o parágrafo 2 do art. 28-A dispõe
que a proposta do acordo não será formulada pelo Ministério Público, entre outras hipóteses, “nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor”.
Feita a contextualização da promulgação de tal lei protetiva, evidente que se trata
de crime contra mulher por razões da condição de sexo feminino, ainda que não ocorra
no âmbito da lei Maria da Penha, ou seja, praticado por pessoa com a vítima tenha relação de parentesco ou afeto:
Portanto entendemos que ao vedar a possibilidade do acordo
de não persecução penal para crimes praticados por razões da
condição do sexo feminino, leia-se, por circunstâncias de gênero, o legislador também criou a impossibilidade para o delito
da importunação sexual do artigo 215-A do CP. A uma, porque
se trata de conduta criminosa que, a despeito de poder ser
praticada em face de vítimas do sexo masculino, revela, na sua
essência, a motivação de gênero para sua prática. Prova disso
são as estatísticas desse tipo de comportamento que, como já
mencionado, sempre contou com a justificativa da dominação
histórica masculina sobre o corpo feminino, com o incremento
da impunidade. A duas, porque quando no caput do artigo 28-A
o legislador permite a possibilidade do acordo de não persecução penal apenas para a “prática de infração penal sem violência ou grave ameaça”, não restringe o tipo de violência à modalidade física. No caso da importunação sexual, entendemos
estar presente a violência moral, que atenta contra a dignidade sexual, aviltando-a e causando traumas na vítima que podem se manifestar a curto ou longo prazo (BAZZO, BIANCHINI,
CHAKIAN, 2020, p.217).
2.2.2 CRIME DE ASSÉDIO SEXUAL E A POSSIBILIDADE DE OFERTA DE ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL
Diversas condutas são nominadas como “assédio sexual”, e, diante de um significado amplo e não exclusivamente penal, configura-se sempre que ocorre manifestação
sexual ou sensual não consentida pela pessoa a quem ela se direciona. Nesse sentido,
podem ser citadas: abordagens grosseiras, cantadas ofensivas, condutas que intimidem de alguma forma a vítima, todo ato com conotação sexual, ainda que sem contato
físico.
Há que se ressaltar que o elemento determinante para a configuração de referi-

Transformação e reflexão da realidade sob a ótica do MP

243

do crime é o não consentimento, ou seja, o assédio não se confunde com a paquera,
quando há equilíbrio entre as partes, com busca de consentimento mútuo e recíproca
aproximação.
Anteriormente à já citada Lei nº 13.718/2018, a contravenção penal da importunação ofensiva ao pudor, o revogado artigo 61 da Lei das Contravenções Penais traduzia
como assédio conduta que fosse de abordagem grosseira, humilhante ou intimidadora,
de conotação sexual e com dissenso da vítima, acompanhada ou não de toques íntimos.
Atualmente, essas condutas se enquadram no artigo 215-A do Código Penal.
O assédio em sentido amplo pode configurar crime contra a honra como injúria ou
difamação e ainda, ato obsceno, quando a conduta envolver utilização de gestos ou prática de atos de conotação sexual inadequados, nos termos do art. 233 do Código Penal:
Art. 233. Praticar ato obsceno em lugar público ou aberto ou
exposto ao público.
Pena – detenção de três meses a um ano ou multa.
O assédio ainda pode ser conduta enquadrada até como estupro, quando envolver
violência e grave ameaça, de acordo com a previsão do artigo 213 do Código Penal:
Art. 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave
ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que
com ele se pratique outro ato libidinoso.
Pena – reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.
Finalmente, no caso de violência presumida, condutas de assédio podem ser enquadradas no art. 217- A do Código Penal.
Entretanto, a figura típica correta e precisamente delimitada como “assédio sexual” é aquela em que o autor do constrangimento ocupa posição de superioridade hierárquica ou ascendência profissional em relação à vítima e a conduta tiver como objetivo
a obtenção de favorecimento sexual, nos termos exatos do art. 216-A do Código Penal:
Art. 216-A. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de
sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício do emprego, cargo ou função.
Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos.
[...]
§ 2º. A pena é aumentada em até um terço se a vítima é menor
de 18 (dezoito) anos.
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“Portanto, o assédio sexual, no sentido penal, tem caráter restrito a esse ambiente. Caso a hipótese não apresente os requisitos de condição hierárquica superior ou ascendência inerente ao exercício do emprego, cargo ou função, assim como o
objetivo de favorecimento sexual, não há que se falar no tipo
penal do artigo 216-A do Código Penal, mas pode, ainda assim,
configurar alguma outra figura típica a cima citada. Isso porque os bens jurídicos que se pretende proteger nesse tipo penal são também específicos: a liberdade sexual e a não discriminação no local de trabalho”. (BAZZO, BIANCHINI, CHAKIAN,
2020).
Assim como o crime de importunação sexual, a figura do assédio sexual se caracteriza como conduta criminosa por razões de gênero, afetando sobretudo a população
feminina. A expressão sexual harassment foi introduzida por Catharine Mackinnon em
1979, nos Estados Unidos e surgiu no mundo jurídico em 1980, quando a EEOC (Equal
Employment Oportunity Comission), criada pela Carta dos Direitos Civis de 1964 e cujas
normas a Suprema Corte Americana confere status de lei federal, o definiu como:
[...] avanços sexuais indesejados, pedidos de favores sexuais e
outras condutas verbais ou físicas de natureza sexual quando
da submissão ou rejeição a essas condutas afetam, explícita
ou implicitamente, o emprego de alguém, interferem injustificadamente com o desempenho do trabalho ou criam um ambiente de trabalho hostil, ofensivo ou intimidativo. (MARZAGÃO
JR., 2006, p. 67)
Da mesma forma que a trajetória narrada no item anterior, sobre a criminalização
da importunação sexual, essa legislação que envolve Direito e Estudos de Gênero também é fruto de projeção na mídia, pautas de movimentos sociais de mulheres e, finalmente, provoca ação do Poder Legislativo12.
Nítido é o cenário de crime que envolve violência baseada no gênero, o histórico
desse crime se contextualiza com a conquista cada vez maior do mercado de trabalho
pela mulher, as quais começam a ser prejudicadas por homens que, a partir da superioridade hierárquica ou da função e de constrangimento, exigem vantagem sexual:

12
Dentre os tipos de assédio, distingue-se o assédio moral, que não está restrito às relações laborais e, apesar de também atentar contra a dignidade da vítima, causando danos emocionais, não tem
conotação sexual. Essa modalidade de assédio foi tipificada em 2002, em primeiro lugar no âmbito do direito administrativo da esfera municipal, com o advento da Lei nº 13.288/2002 do município de São Paulo,
que depois foi replicada também em outros municípios e nos Estados. Não há tipificação dessa figura no
Código Penal. Também o comportamento do assediador que faz insinuações de natureza sexual, indesejáveis, sem, contudo, ter o objetivo de obter favor sexual, mas sim de importunar a vítima, prejudicando
todo o ambiente de trabalho, não é tipificado no Código Penal como assédio sexual, podendo configurar,
eventualmente, outros crimes ou contravenções, a depender das circunstâncias.
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“Existem muitos estudos e pesquisas sobre o assédio sexual
contra a mulher no ambiente de trabalho, demonstrando que o
assédio sexual é causador de impactos negativos nas vítimas,
incluindo o desenvolvimento de transtornos de ansiedade, depressão, perda ou ganho de peso, dores de cabeça, estresse
e distúrbios do sono. Isso sem contar a queda de rendimento profissional e a dificuldade de desenvolver plenamente seu
potencial de trabalho”. (CHAKIAN, 2019, p. 232). “Tais impactos
estão relacionados ao que se convencionou chamar de custo
social e também econômico da violência contra a mulher. De
fato, no ambiente de trabalho o assédio se torna ainda mais
nocivo para a vítima (daí a preocupação específica do nosso
legislador penal), uma vez que representa ameaça ao meio de
subsistência da vítima e consequentemente de seus dependentes”. (BAZZO, BIANCHINI, CHAKIAN, 2020)
Como as demais formas de violência de gênero o assédio sexual se constitui um
fenômeno sociocultural, “justificado” por um histórico de dominação da mulher pelo homem, que contou com o estímulo da invisibilidade e, via de consequência, impunidade
por parte do sistema de justiça.
o
Conforme já citado no item 2.2 desse artigo, o parágrafo 2 do artigo 28-A dispõe
que a proposta do acordo não será formulada pelo Ministério Público, entre outras hipóteses, “nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor”.
Feita a contextualização da promulgação de tal lei protetiva, evidente que se trata
de crime contra mulher por razões da condição de sexo feminino e assim, novamente,
entende-se que, ao vedar a possibilidade do acordo de não persecução penal para crimes praticados por razões da condição do sexo feminino, o legislador também criou a
impossibilidade para o delito previsto no art. 216-A do Código Penal.
3. CONCLUSÃO:
A luta contra a submissão, desvalorização e objetivação da mulher passou a fazer parte da agenda há poucos anos, em que pese a violência, movida apenas e tão somente pela condição de mulher da vítima, exista desde os primórdios da civilização.
Graças aos trabalhos dos movimentos femininos, a inclusão do debate de gênero vem
ganhando visibilidade e adeptos. Mas, ainda consiste numa batalha que se encontra em
fase inicial, sendo necessárias muitas intervenções político-legislativas de caráter afirmativo para alteração do cenário nacional, hoje permeado pela violência de gênero.
Não por outro motivo, imprime-se um caráter repressor aos delitos de gênero (que
contam com menos de dez anos de arcabouço legislativo), no intuito de garantir direitos
para as mulheres em situação de violência.
Em sentido oposto, o direito penal vem sofrendo alterações, ganhando roupagem
menos intervencionista e ampliando o espectro da justiça penal negocial. Neste con-
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texto, a promulgação da Lei nº 13.964/19 trouxe efetivação para essas novas diretrizes,
e dentre suas principais inovações, o acordo de não persecução penal, que caminha de
mãos dadas com o atual perfil do direito penal brasileiro.
Em paralelo, surge para o Estado o desafio de coexistirem essas políticas criminais aparentemente excludentes. Enquanto o combate da violência de gênero exige
cada vez mais um endurecimento das penas abstratamente cominadas a estes delitos;
noutro vértice, a justiça penal negocial, ao menos aparentemente, parece flexibilizar o
então rígido direito penal.
Neste cenário, ao vedar o acordo de não persecução penal para os crimes de gênero, andou bem o legislador, razão pela qual, reafirma-se, pelas razões expostas, que
não se torna possível a celebração de acordo de não persecução penal quando da
prática dos crimes expostos nos artigos 215-A e 216-A do Código Penal contra vítimas mulheres.
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O ATENDIMENTO AO PÚBLICO COMO ESTRATÉGIA DE (RE)
LEGITIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Mônica Louise de Azevedo1
Anna Terra M. Mathais de Oliveira2
Aparecida Suely Barboza3
Clarice Metzner4
Giovana Kucaniz5
1. INTRODUÇÃO
Ser reconhecido pela sociedade como instituição essencial à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.6 Esta
é a visão de futuro apontada desde o início do processo de planejamento institucional
do Ministério Público do Paraná7. Tal direção identifica a importância de uma instituição
que dialogue com os cidadãos, ao prestar serviços de qualidade à sociedade, obtendo,
consequentemente, reconhecimento social e assim gerando valor público8.
O presente trabalho se propõe a apresentar a política institucional do atendimento ao público, tema transversal contemplado no planejamento estratégico, cuja dimensão e importância não se esgota com sua institucionalização e apenas é anunciado,
ante as múltiplas possibilidades que se descortinam com a organização e estruturação
da aproximação do Ministério Público com a população, através dos diversos canais de
atendimento, que se amplificam ainda mais com as tecnologias que invadem o cotidiano de todos nessa segunda década do século XXI.
Na revisão do primeiro ciclo de planejamento, agora para o ciclo de 2019-20299,
o atendimento ao público foi incluído como tema transversal às outras áreas temáti-

1

Procuradora de Justiça.

2

Assessora Jurídica.

3

Assessora Jurídica.

4

Assistente Social.

5

Assistente Social.

6Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Art. 127. O Ministério Público é 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.
7
Plano Estratégico do MPPR GEMPAR 2010-2018. Disponível em: https://mppr.mp.br/arquivos/
File/subplan/PlanoEstrategico_MPPR.pdf.
8
Valor público é o valor que uma organização pública agrega ou disponibiliza para a sociedade
sob a forma de serviços e benefícios. Quando um grupo é atendido e consegue resolver a sua situação ou
obtém uma orientação clara e adequada de como pode solucioná-la, cria-se valor público. A geração de
valor também acontece quando a pessoa é bem atendida e fica satisfeita com o acolhimento recebido.
Para a população, valor público é algo que é valioso, não no sentido monetário, mas no sentido do interesse público ou bem comum. Já para os integrantes da instituição, o valor público pode ser visto como
um propósito a ser alcançado, resultado do comprometimento em atender à sociedade. MOORE, Mark
H. Criando Valor Público: Gestão Estratégica no Governo. Rio de Janeiro: Letras & Expressões/Brasília:
Enap.
9
Planejamento Estratégico do MPPR 2019-2029. Disponível em: http://site.mppr.mp.br/arquivos/
File/Planejamento_Estrategico/Caderno_do_Planejamento_20192029/Final_Caderno_Planejamento_
Ciclo_2019-2029_16_04_21.pdf. Acesso em 29/04/2021.
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cas de atuação, confirmando-se a necessidade de aprimorar este componente como
essencial à atividade ministerial, mediante a consolidação das diretrizes propostas10
e aprofundar nas potencialidades desse contato com a população, seja com suas repercussões como democracia participativa na escolha das prioridades nas atividades
finalísticas e no âmbito interno, seja no impacto social das intervenções na realidade.
A RETOMADA DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO COMO ATIVIDADE ESSENCIAL
O atendimento ao público é um componente histórico da prestação de serviços à
sociedade pelo Ministério Público11, seja nas Promotorias de Justiça de comarcas e municípios de pequeno porte, seja nos grandes centros urbanos. Antes da Constituição de
1988, a Lei Complementar 40/81 já contemplava o atendimento ao público como atividade essencial da atividade do Ministério Público, possibilitando atuação da instituição
na defesa dos interesses sociais e direitos coletivos, nos termos da Lei 7.347/85 (Lei de
Ação Civil Pública).
No Ministério Público do Paraná, desde a última década do século XX, diversas
iniciativas promoveram formas de aproximação com a sociedade12: atendimento descentralizado para comunidades e pessoas em situação de vulnerabilidade social, econômica ou familiar em locais fora da sede das comarcas; a criação de Promotorias de
Comunidade, com atuação em locais definidos por análise de indicadores de vulnerabilidade das regiões e da procura por parte da população; a realização de audiências e
reuniões públicas para captação de demandas de interesse coletivo e busca da resolução extrajudicial de conflitos, nas mais diversas áreas temáticas.
A experiência foi modelo de sucesso e referência nacional. Entretanto, identificou-se que esta atividade estava sujeita a interrupções, decorrentes da dinâmica das
Promotorias de Justiça, com alterações dos responsáveis pelo atendimento nas comarcas, normativas internas e prioridades administrativas13. Era necessária a organização e sistematização dessas iniciativas de interação com a sociedade dentro do

10
Foram propostas as diretrizes de ampliação do acesso ao Ministério Público do Paraná, dando
visibilidade para a atuação institucional mediante o fortalecimento dos canais de atendimento; a coletivização de demandas a partir dos atendimentos, visando subsidiar a atuação na promoção da cidadania
e acesso a direitos; e a qualificação do atendimento da população pelo Ministério Público do Paraná.
11
O atendimento ao público, que lato sensu é próprio a qualquer agente da autoridade pública, no
tocante ao órgão do Ministério Público é função naturalmente institucional. MAZZILI, Hugo Nigro. O Promotor de Justiça e o atendimento ao público. São Paulo: Saraiva, 1985. p. 5.
12
Ainda no ano de 1995, foi expedida pela Procuradoria-Geral de Justiça, a Resolução nº 701, dispondo sobre a criação de Promotorias de Justiça das Comunidades, visando promover a aproximação
da instituição com a população, e consequentemente, garantir o efetivo acesso aos direitos constitucionais. Entre as atribuições previstas na predita Resolução, destacam-se, o atendimento em horário
diferenciado, de preferência, em período noturno, bem como, o atendimento nos locais mais periféricos
e de difícil acesso aos serviços públicos em diversas cidades do Estado.
13
Dentre as normativas, destacam-se os Atos nº 27/2002, nº 215/2002 e nº 04/2003, que incorporaram as atribuições das Promotorias das Comunidades às atribuições do Centro de Apoio Operacional das
Promotorias da Cidadania. Posteriormente, a Resolução nº 729/2008 alterou a denominação do Centro
de Apoio Operacional das Promotorias da Cidadania para Centro de Apoio Operacional das Promotorias
de Justiça das Comunidades, atribuindo-lhe a coordenação das Promotorias de Justiça das Comunidades. No ano de 2012, a Resolução nº 1355-PGJ, extinguiu o Centro de Apoio Operacional das Promotorias
de Justiça das Comunidades, objeto da Resolução nº 729/08 e também dos Atos nºs 27/02, 215/02 e nº
04/03, transferindo suas funções à atribuição do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos, em área específica.
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planejamento institucional, visando inclusive obter dados e informações para o aprimoramento dessa atividade, dando efetividade à participação popular no elenco de possibilidades de intervenção da instituição.
Neste sentido, o planejamento estratégico 2010-2018 promoveu o desenvolvimento de projetos estruturados, como expansão das Promotorias de Justiça das Comunidades, iniciativa da década anterior a ser consolidada, a Regionalização da atuação do
Ministério Público do Paraná, o Ministério Público Social, e a implantação de Centrais
de Atendimento ao Cidadão – 1ª e 2ª fases, além da implantação do sistema de registros
eletrônicos PRO-MP para gestão de processos e procedimentos; desenvolveu, ainda
Plano de Comunicação e de Capacitação de integrantes, e aprimorou infraestrutura e
organização administrativa das unidades ministeriais.
Na avaliação desse primeiro ciclo, verificou-se que houve incremento, dentre
outras áreas, da atuação extrajudicial e do atendimento ao público14. Avançando nessa direção, com base nas experiências consolidadas, foram moldadas diretrizes para a
criação de uma política institucional permanente de aperfeiçoamento das estratégias,
mecanismos e sistemas de atendimento ao público e, em 2019, a Procuradoria-Geral de
Justiça do Ministério Público instituiu, por meio das Resoluções n° 1711/2019-PGJ e nº
1712/19-PGJ, a Política Estadual de Atendimento ao Público e a Coordenadoria da Política Estadual de Atendimento ao Público (CPEAP).
Entre os principais objetivos da Política, por meio de sua Coordenadoria, destacam-se o fomento de ações para implantação de novas Centrais de Atendimento em
comarcas de entrância final15, o incentivo aos atendimentos itinerantes e descentralizados, especialmente nos municípios que não são sede de comarcas e áreas de vulnerabilidade social e econômica, tais como assentamentos rurais, aldeias indígenas e
comunidades com condições precárias e falta de acesso a políticas e serviços públicos.
Ainda, ante o avanço das tecnologias de comunicação, o fomento à implantação e ao
uso de novas plataformas e canais de atendimento multimeios (como portais, dispositivos de autoatendimento e aplicativos), dando continuidade ao planejamento institucional. Além disso, por meio do adequado registro eletrônico dos atendimentos e sua posterior avaliação, o objetivo de tornar possível quantificar e qualificar as intervenções do
Ministério Público no fomento e articulação com as redes de cooperação e as políticas
públicas.
Importante ressaltar a convergência da direção institucional do Ministério Público
do Paraná com o Conselho Nacional do Ministério Público que, em período concomitante, consagrou também o atendimento ao público como essencial para o diálogo direto
com a sociedade, e forma de legitimar socialmente o Ministério Público brasileiro ao estabelecer a Política Nacional de Atendimento ao Público (Resolução Nº 205/19-CNMP).
A Resolução, consolidando toda a legislação anterior relacionada ao atendimento da
população16, considera também o entendimento de que o atendimento ao público, além
14
Plano Estratégico do MPPR 2010-2018. Disponível em:
subplan/PlanoEstrategico_MPPR.pdf. Acesso em 29/04/2021.

https://mppr.mp.br/arquivos/File/

15
A proposta de instalação de Centrais de Atendimento para referenciar o acolhimento da população em cada prédio da instituição já foi objeto de tese aprovada no XXII Congresso Nacional do MP, no ano
de 2017 em Belo Horizonte. - COLOCAR NA BIBLIO
16
Normativas elencadas na Política Nacional de Atendimento ao Público: Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993; Leis nos 10.048, de 8 de novembro de 2000, 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e 10.741,
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de norma institucional, concretiza o princípio democrático constitucional, que tem a
cidadania e o acesso à justiça como fundamento e direito, respectivamente, e também
a garantia dos objetivos e direitos fundamentais, elencados nos artigos 3º e 5º da Constituição Federal de 1988.
1.1 O ATENDIMENTO AO PÚBLICO COMO UMA POLÍTICA PÚBLICA INSTITUCIONAL
Através do atendimento ao público17 o contato com o povo e a sua realidade é possível concretizar a inserção da instituição na sociedade18, legitimando sua atuação tradicional e também possibilitando uma intervenção preventiva19, resolutiva20 e autocompositiva21, numa perspectiva mais contemporânea de mediação entre a população e os
poderes e serviços públicos.
Todos os dias e pelos diversos canais de atendimento, na atual quadra do século
XXI, um grande número de situações são trazidas ao Ministério Público para atendimento, tanto no âmbito individual quanto no coletivo, que acrescem àquelas já formalizadas
em processos judiciais e procedimentos extrajudiciais, muitas das quais expressam a
existência de situações de desproteção e risco social, com indicativos de condições
socioeconômicas vulnerabilizantes de pessoas ou comunidades inteiras.22
Para o cumprimento da função institucional do Ministério Público, emerge a necessidade de conhecer com maior profundidade o território, as pessoas, os interesses
e os direitos em relação aos quais cabe intervir, superando a concepção de atuar de
forma demandista, em face das solicitações que chegam cotidianamente. É possível
reconhecer, nas demandas que são acolhidas no atendimento, na maioria das vezes de
forma individual, a expressão de sujeitos com histórias, inseridos em determinada realidade social, e que muitas vezes encontram-se afastados de seus direitos e garantias
constitucionais. Esta realidade nem sempre se apresenta para a Instituição de forma
clara, tendo em sua complexidade elementos que requerem aproximação e conhecimento para proposição de soluções institucionais adequadas, e o atendimento ao público é uma das possibilidades dessa comunicação com a realidade social.
Neste sentido, o reconhecimento da demanda individual para além das orienta-

de 1º de outubro de 2003, Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, e na Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017, Resoluções do CNMP nº 88, de 28 de agosto de 2012, nº 64, de 1º de dezembro de 2010, nº 95, de 22 de maio
de 2013, e nº 153, de 21 de novembro de 2016, bem como a Resolução nº 82, de 29 de fevereiro de 2012,
Decreto Federal nº 9.094, de 17 de julho de 2017, Recomendação de Caráter Geral nº 01/2017 – CN/CNMP.
17
O Ministério Público é a instituição legitimada a exercer a intermediação entre a Administração
Pública e o povo, com quem interage através do atendimento ao público.CAMBI, Eduardo; PORTO, Leticia
Andrade. Ministério Público resolutivo e proteção aos direitos humanos. - Coleção Ministério Público Resolutivo - Belo Horizonte: Editora D'Plácido, 2019,p.10.
18
MORAES, Paulo Valério Dal Pai, Noções Preliminares, in Manual de Negociação e Mediação para
Membros do Ministério Público, Ministério da Justiça: Brasília, 2014, p.25.
19
GOULART, Marcelo Pedroso. Elementos para uma teoria geral do Ministério Público. Belo Horizonte: D'Plácido Editora, 2020, 2a. ed., p.220-224.
20
A atuação resolutiva do Ministério Público foi instituída pela “Carta de Brasília”, documento aprovado pela Corregedoria Nacional do CNMP e estabelece diretrizes para uma atuação mais eficiente.
21

Resolução 118/2014 do CNMP.

22
Atendimento ao público na pandemia da Covid-19. Mathais, Anna Terra de Oliveira M.; Barboza;
Aparecida Suely; Metzner, Clarice; Eickhoff, Luís Gustavo; Azevedo, Mônica Louis. - Covid-19 e o Ministério Público. Belo Horizonte: D'Plácido Editora, 2020, p. 115-138.
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ções e providências iniciais, acolhendo-a como notícia de um fato a ser encaminhado
de forma qualificada e estruturada internamente, é etapa crucial para que o atendimento resulte em intervenção efetiva da instituição, preferencialmente através da atuação
extrajudicial resolutiva pelas áreas finalísticas. Além disso, a leitura ampla das demandas que aportam na instituição podem contribuir para a indução, monitoramento e fiscalização das políticas públicas das temáticas implicadas, na atuação com perspectiva
coletiva e, se imprescindível e superadas as possibilidades extrajudiciais, a provocação
da tutela jurisdicional.
Portanto, o planejamento e a elaboração de estratégias estruturadas de aproximação do Ministério Público das populações e comunidades que serão afetadas pela
execução das prioridades da instituição, são capazes de impactar na conjuntura complexa que determina e condiciona a existência daquelas situações.
O Conselho Nacional do Ministério Público, ao demarcar como importante a criação da cultura de escuta do cidadão com a ampliação dos espaços de diálogo com os
mais diversos públicos, tratamento adequado às demandas que ingressam pelos canais
de atendimento, implementação de medidores de desempenho quantitativos e qualitativos, indica que é necessário a tomada de decisões a partir de respostas dos cidadãos,
mediante a elaboração de estratégias e planos de atuação fundamentados nessas manifestações.
Para que esta cultura se materialize, são necessárias condições objetivas e ferramentas que possibilitem ultrapassar o plano das práticas pessoais e se apresentem
como política institucional a ser seguida por todos os integrantes do Ministério Público. Necessária também a compreensão dos elementos que compõem a construção de
uma política pública: as interpretações teleológicas e definições conceituais, traduzidas nos pressupostos, diretrizes, objetivos; organização de estruturas administrativas
e técnicas; processos de trabalho e atores envolvidos e ferramentas que serão utilizadas na execução e no suporte. Para a sua implementação, parte-se de um diagnóstico
e prospectam-se objetivos a serem alcançados, o que deve sempre reportar-se a contínuos processos de avaliação e monitoramento, na garantia de tratamento adequado e
dando efetividade de fruição aos direitos individuais e coletivos no Estado Democrático
de Direito.
1.2 A IMPORTÂNCIA DO REGISTRO DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO E SEUS DESDOBRAMENTOS
Considerando-se que o atendimento ao público é uma prestação de serviço à sociedade pelo Ministério Público, esta estratégia deve ser formalizada e devidamente
planejada e registrada para a produção de seus efeitos.23 Tratando-se de política institucional, um sistema de registro que dê conta de o quê e como registrar possibilita
o tratamento adequado às demandas trazidas pela população, em consonância com
as atribuições e propostas de intervenção da instituição. Além disso, com o registro

23
O Ato Conjunto nº 001/2019-PGJ/CNMP Consolida e sistematiza, no âmbito da atuação extrajudicial cível do Ministério Público do Estado do Paraná, o rito da Notícia de Fato, do Inquérito Civil, do
Procedimento Preparatório, do Procedimento Administrativo, da Recomendação e do Compromisso de
Ajustamento de Conduta.
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adequado é possível a formação de uma base de dados para a produção de informações que subsidiarão as atividades finalísticas, mediante a gestão e a retroalimentação
das informações, de forma transparente e integrada, possibilitando o monitoramento e
aperfeiçoamento da atividade.
Sob essa perspectiva, o desenvolvimento e monitoramento do módulo de atendimento do sistema eletrônico ePROMP24, substituindo o sistema de registro anterior, o
PRO-MP25, foi um avanço na área da tecnologia da informação. Esse sistema eletrônico
de registros trouxe inovações quanto a sua interface, intuitiva e com maior usabilidade,
apresentando uma ferramenta mais funcional, ágil e prática. Dentre as modificações,
destaca-se a introdução da nova tabela de classificação de assuntos, onde se desenvolveu uma taxonomia própria26, alinhada conforme a realidade se apresenta para o Ministério Público e as prioridades definidas pelos Centros de Apoio Operacional, levando
em conta as especificidades de cada área de atuação.
A articulação é necessária entre a porta de entrada do atendimento das demandas da população e as áreas especializadas de atuação, mediado por um sistema de
registro adequado e confiável, que proporcione dados confiáveis porque efetivado por
integrante da instituição, seja membros, servidores ou mesmo estagiários, mas que
compreendam a finalidade teleológica do atendimento para o cumprimento da missão
constitucional da instituição e que permita a formação de um banco de dados suficiente para orientar as prioridades de atuação e fundamentar intervenções finalísticas.
Com esse enfoque, as informações obtidas pelo registro adequado do atendimento ao público, mediante análises quali-quantitativas e a sua avaliação possibilita a compreensão das múltiplas dimensões que envolvem as demandas trazidas à instituição,
com a leitura ampliada das necessidades efetivas da população em dado território e
também de temas voltados para grupos populacionais específicos, viabilizando o controle social, o acompanhamento de políticas públicas, das redes de atenção e proteção
e sua interpretação a partir dos indicadores sociais disponíveis, proporcionando cenários para a adoção de ferramentas de intervenção nas perspectivas coletiva, estruturada e resolutiva.
1.3 A CAPACITAÇÃO PARA O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E OS DESDOBRAMEN-

24
O novo sistema processual eletrônico ePROMP é a plataforma eletrônica que progressivamente
substituirá o PRO-MP no trâmite procedimental da instituição. O Módulo de Atendimento, fruto da construção conjunta entre SUBPLAN e Coordenadoria da Política Estadual de Atendimento ao Público do
MPPR, visa estimular e padronizar o registro dos atendimentos, consolidando essa atividade em todo
âmbito institucional, e foi o primeiro módulo do sistema, implantado em todas as unidades ministeriais
do estado em 04.05.2020.
25
A área “Atendimento” do PRO-MP, que teve vigência de 5 anos, ainda é utilizado para algumas
finalidades residuais em unidades específicas, não contém a mesma concepção restrita de atendimento
ao público.
26
O novo Módulo de Atendimento ePROMP criou a oportunidade de aperfeiçoar a atividade e revisar
a taxonomia dos assuntos, mediante consulta aos Centros de Apoio Operacional das áreas finalísticas,
com a introdução de novos temas que expressam a atuação do Ministério Público, notadamente a intervenção extrajudicial, no fomento das políticas públicas, pois somente mediante o registro adequado dos
atendimentos é possível a coleta de dados que contribua na organização das informações, o reconhecimento de padrões, tendências, panoramas e cenários, essencial para análise e tomada de decisões
estratégicas da instituição. A nova taxonomia repercutiu diretamente nos registros dos atendimentos às
populações em situação de vulnerabilidade social, permitindo a conexão da demanda que chega de forma
individualizada com a necessária atuação junto à política pública à qual está vinculada.
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TOS DA ATIVIDADE
A educação continuada dos integrantes do Ministério Público é um dos pilares
para a consolidação da cultura do atendimento ao público, e a sua formação e atualização permanente é essencial para que a primeira aproximação da instituição com o
sujeito demandante possa desencadear intervenções mais complexas e efetivamente
aproximar a instituição da realidade social. Portanto, a capacitação em atendimento
ao público deve envolver todos que tem contato com a população, ou seja, estagiários,
servidores e promotores de justiça.
O diálogo entre os diversos setores da instituição, com reuniões, oficinas, grupos
de trabalho, consultas, eventos27 é elemento fundante e essencial para o aprimoramento do atendimento ao público: enquanto área transversal, é desenvolvido inicialmente
pelos integrantes que estão nas unidades de execução, mas de acordo com as orientações expedidas pelas áreas temáticas especializadas, com órgãos de avaliação da atividade ministerial (corregedoria e ouvidoria), com a administração superior para obter
condições materiais e suporte às atividades, além da assessoria de comunicação para
divulgação interna e externa dos canais de atendimento.
Dessa forma, em parceria com a Escola Superior do Ministério Público do Paraná
e por meio de plataformas digitais, foram incorporadas diversas capacitações à trilha
de aprendizagem Atendimento ao Público28, para sensibilizar, estimular e qualificar os
integrantes da instituição; o lançamento de curso on-line Atendimento ao público, e outras transmissões ao vivo apresentando, além das orientações e divulgação do uso do
sistema ePROMP Módulo de Atendimento, a relação do atendimento ao público com planejamento estratégico e as diretrizes da Política Estadual, com o perfil constitucional
do Ministério Público, tratando de técnicas de acolhimento e comunicação, e do aprimoramento dos registros e atendimento, com a produção de materiais de apoio29 como
tutoriais, orientações, bem como o estímulo e assessoramento na implantação das diversas modalidades de atendimento às unidades que realizam o atendimento.
As ações deste processo educativo levado a cabo pela coordenação da Política
Estadual de Atendimento ao Público, articuladas com as propostas da Escola Superior
de promover continuamente capacitações sobre técnicas e métodos de acolhimento e
abordagem da população, manejo e integração dos sistemas de registros e articulação

27
A Coordenadoria da Política Estadual de Atendimento ao Público, na fase de implantação do Módulo de Atendimento-ePROMP, criou grupo de apoio na ferramenta hangouts, durante o período de treinamento, para acompanhamento e suporte, e promoveu reuniões de capacitação on-line com todas as
unidades ministeriais do estado, para orientações sobre atendimento ao público, registro, encaminhamento e suas implicações.
28
A Coordenadoria participou de diálogos virtuais, que passaram a ser conhecidos como lives, promovidos pela Escola Superior sobre o atendimento ao público, na parceria de quem lançou um curso à
distância abordando a temática, dentro da trilha de aprendizagem específica, para sensibilizar, estimular
e qualificar os integrantes da instituição. Curso de Atendimento ao Público - 2o sem/2020, a 2a edição do
curso integra as Trilhas de Aprendizagem ofertadas pela Escola Superior do MPPR, o curso contou com
1907 inscritos em sua 1a edição.
29
Foram elaborados pela CPEAP os seguintes materiais orientativos, disponibilizados na página
Atendimento à População: Módulo de atendimento (ePROMP) - Administração do módulo, Registro de
Atendimento, Validação do Atendimento, Tutoriais em vídeo, Boas Práticas sobre registros de atendimento no ePROMP, FAQ; Orientações - Manual de Atendimento ao Público, Atendimento por Telefone
- Ministério Público do Paraná, Roteiro Atendimento Telefônico. Divulgação-notícias no site institucional
e disponibilizadas na página Atendimento à População/Notícias.
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interna, orientações e estudos de caso que possibilitam ampliar o olhar da instituição
para além das orientações ou intervenções pontuais e individuais que majoritariamente
se apresentam para atendimento para a dimensão coletiva e complexa das situações
que são trazidas cotidianamente pela população.
Nesse cenário, as ações da Política Estadual de Atendimento ao Público são integradas ao planejamento estratégico, para a estruturação, sistematização e qualificação
da atividade transversal de acolhimento e registro das demandas, com encaminhamentos alinhados às estratégias de intervenção, em atividades que perpassam as funções
típicas e finalísticas da instituição e que podem agregar valor aos planos setoriais e
institucionais.
1.4 O DESAFIO DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM CENÁRIOS ADVERSOS
Em março de 2020, um ano apenas da instituição da Política Estadual de Atendimento ao Público no Ministério Público do Paraná, adveio a pandemia da COVID-19, o
que implicou na suspensão das atividades presenciais30, e em medidas de contingenciamento das atividades da instituição. No novo cenário, tais medidas impactaram inclusive na estruturação do atendimento ao público, cuja política pública interna ainda
se encontrava em fase de implementação no âmbito institucional. Diante das circunstâncias excepcionais, em período de trabalho remoto e afastamento das atividades
presenciais, com vistas a garantir o acesso à cidadania e promover a interação com a
sociedade, a CPEAP buscou desenvolver novos mecanismos que dialogassem com a
população e que mantivessem o canal institucional conectado à sociedade.
No que concerne às modalidades de atendimento, ganhou destaque em todas as
unidades ministeriais nesse período o atendimento à distância, seja por telefone ou
pelo formulário eletrônico Fale Conosco - Ministério Público do Paraná31, acessível pelo
sítio eletrônico da instituição, em fase inicial de desenvolvimento e organização. Nesse
que se tornou um importante canal de atendimento, a população passou a levar suas
demandas ao conhecimento do Ministério Público, de qualquer localidade do Estado,
seja no interesse individual ou coletivo, inclusive de forma anônima.32
Neste período constataram-se registros de várias demandas diretamente rela-

30
Resolução Nº 1611/2020-PGJ. Disponível em: <https://apps.mppr.mp.br/bdoc/resolucoes/pesquisa>, e Resolução Nº 1645/2020-PGJ - Disponível em: <https://apps.mppr.mp.br/bdoc/resolucoes/
pesquisa>. Suspensão das atividades presenciais a partir de 16 de março de 2020
31
Em julho de 2019, de modo ainda incipiente a Coordenadoria da Política Estadual de Atendimento
ao Público desenvolveu e colocou em execução o formulário eletrônico “Fale Conosco”, acessível através
da página de atendimento do sítio da instituição. Os formulários recebidos por esse canal de atendimento são acolhidos pela própria CPEAP, sendo que, após triagem e os devidos registros pela equipe, que
inclui contatos e telefonemas para esclarecimentos e orientações, são validados pela Coordenadora.
Imediatamente, em sendo reconhecida demanda interna para conhecimento de órgão de execução, é
instaurada “Notícia de Fato” nos termos do Ato Conjunto Nº 001/2019-PGJ/CGMP e encaminhado para a
Promotoria de Justiça com atribuição para seu conhecimento.
32
Defesa do consumidor - abuso de preços em produtos específicos (álcool gel, máscara, etc.) e
nas mensalidades escolares; áreas relacionadas ao patrimônio público, envolvendo a administração pública - uso irregular de recursos públicos na aquisição de produtos específicos no combate ao coronavírus; violência institucional-policial; política de assistência social -indeferimento do auxílio emergencial;
violência doméstica; educação - ensino na modalidade EaD; falta de acesso à água potável; dificuldade
de acesso aos serviços de saúde, entre outras demandas, foram recebidas e encaminhadas pela instituição.
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cionadas a pandemia COVID-19, como denúncias de aglomerações, uso de EPIs, aulas
remotas, entre outros. De imediato definiu-se pela inclusão do assunto COVID-19 na taxonomia do Módulo de Atendimento ePROMP, em todas as áreas de atuação. Com isto,
foi possível identificar e mensurar estas situações, resultando também na publicização
por meio do painel Data COVID-19 Atendimentos realizados, no sítio eletrônico do Ministério Público.
Vale lembrar que, mesmo pelo canal de atendimento não presencial, a análise da
demanda e seu encaminhamento devem ocorrer de forma qualificada. Em especial, no
contexto pandêmico a CPEAP afirmou a importância de constante diálogo e articulação
com todas as unidades e áreas especializadas, considerando a atenção às recomendações e orientações específicas para este momento; e a constante comunicação e capacitação de todos os integrantes envolvidos no atendimento. Por conta deste processo,
embora se conheçam os efeitos do retrocesso de direitos, da precarização dos serviços
públicos e empobrecimento da população, analisou-se no sistema ePROMP a incipiência de indicadores destes de temas, apontando para a possível falta de acesso da população mais vulnerabilizada ao Ministério Público. Uma das estratégias encontradas foi
solicitar à Assessoria de Comunicação o preparo de cards, para que cada Promotoria de
Justiça e Central de Atendimento divulgue seus contatos via aplicativos de mensagens
a agentes públicos, redes de proteção, lideranças locais e público em geral.
Embora a transformação digital seja uma realidade em todos os segmentos da
sociedade, como outras mudanças que serão mantidas pós pandemia, atualmente identificam-se dois tipos de usuários: o cidadão digital, que está conectado no mundo virtual,
e aquele tradicional, sem acesso à tecnologia, sendo que ambos devem ser contemplados como o foco da atuação da instituição”33. Assim, no Ministério Público e nas demais
instituições públicas, o desafio é o uso da tecnologia como uma ferramenta em favor
da promoção da justiça e no atendimento ao público. Portanto, o acesso à instituição
pela via digital, tal qual o predito formulário, precisa evoluir com inovação34 que permita
integração com as novas mídias, em linguagem acessível e pronto retorno ao usuário,
para se constituir em efetivo canal de comunicação com a população, sem deixar de
manter o atendimento presencial como referência daqueles excluídos do mundo virtual.
Pode-se afirmar que mesmo em cenários adversos como o que se vive atualmente
causado pela pandemia, que impôs aos integrantes do Ministério Público o trabalho remoto, quando o atendimento ao público está estruturado como política institucional é
possível dar continuidade na sua implantação e principalmente realizar as adequações
necessárias, sem descuidar dos pressupostos norteadores.
2. CONCLUSÃO

33
PICOLLI, Ademir M. Judiciário Exponencial: 7 premissas para acelerar a inovação e o processo
de transformação no ecossistema da Justiça. São Paulo, Vidaria Livros, 2018.
34
Inovação é um processo de criação de uma cultura e um ambiente onde todos e cada um se sinta
desafiado a rever seus modelos mentais, buscar soluções e resolver, desde pequenos problemas de fluxo de trabalho até propostas mais ousadas, num processo que precisa de gerenciamento para garantir
a materialização de novas ideias e tecnologias, além de integração e coordenação, o que não apenas é
possível mas imperativo no setor público, para fazer frente aos novos desafios tecnológicos. (PICCOLI.
2018, p. 142, 143 e 150)
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1. O atendimento ao público, enquanto política pública institucional prevista pela
Resolução N° 1711/2019-PGJ e com a devida estruturação, por meio de planejamento e
aprimoramento permanente da atividade, metodologia e ferramentas tecnológicas, dá
a oportunidade ao Ministério Público cumprir a missão determinada pelo artigo 127 da
Constituição com maior efetividade.
2. Como elementos essenciais ao atendimento ao público de qualidade estão o
adequado registro das demandas em um sistema eletrônico integrado aos demais procedimentos extrajudiciais da instituição, com sua formalização parametrizada e taxinomia a partir das áreas de intervenção da instituição,assim como metodologias de
recepção e acolhimento das situações trazidas pela população, proporcionando informações sobre a realidade que possibilitem estruturar a atuação posterior, tanto nas
demandas individuais, quanto no planejamento para atuação em demandas coletivas e
políticas públicas alinhadas ao contexto socioeconômico local.
3. As diretrizes de “ampliação do acesso ao Ministério Público do Paraná e da visibilidade de atuação institucional mediante o fortalecimento dos canais de atendimento”, “coletivização de demandas a partir dos atendimentos, visando subsidiar a atuação
na promoção da cidadania e acesso a direitos”, e “qualificação do atendimento da população pelo MPPR”, são propostas no Planejamento Estratégico Ciclo 2019-2029/MPPR
para contribuir na área finalística de intervenção da instituição.
4. No contexto adverso, como da pandemia, com a restrição ao atendimento
presencial e itinerante, o atendimento remoto revelou a importância do aparato tecnológico oferecido pela instituição e o incremento de sua utilização pelos integrantes,
viabilizando a continuidade da prestação do serviço público, dentro das possibilidades
do momento, promovendo alterações nas rotinas de trabalho que podem ampliar a comunicação do Ministério Público com a sociedade, mediante integração com as novas
mídias, em linguagem acessível e pronto retorno ao usuário, sem deixar de manter o
atendimento presencial como referência para aqueles excluídos do mundo virtual.
5. O atendimento em situação adversa e nos territórios onde é possível alcançar a
população em maior situação de vulnerabilidade, considerando o agravamento de situações de violência doméstica, desemprego, da pobreza, da fome, a conjuntura de desmonte das políticas públicas e congelamento dos orçamentos é um dos desafios ainda
a serem superados pela instituição.
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EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
Murilo Alan Volpi1
I. TESE INSTITUCIONAL
A atuação do Ministério Público em relação à pena de multa deve se orientar a
partir de duas diretrizes: a) instituição de mecanismos extrajudiciais de cobrança da
multa; b) definição de valores de multa que serão cobrados exclusivamente pela via extrajudicial, e valores que serão cobrados pela via extrajudicial e judicial. A definição dos
referidos valores deve ser feita dentro de cada ramo do Ministério Público, especialmente a partir da consideração da realidade econômica de cada Estado da federação.
II. EXPOSIÇÃO
Após a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.150 e o advento do Pacote Anticrime, a pena de multa, até então executada pela Fazenda Pública, passou a ser cobrada
pelo Ministério Público, como forma de se tentar resgatar sua função político-criminal.
A reforma operada, contudo, traz como efeitos colaterais uma sobrecarga de processos
de execução de multa e uma possível irracionalidade econômica na execução de multas
irrisórias. O presente trabalho, dentro de suas limitações, aponta que a atuação do Ministério Público em relação à pena de multa deve se orientar a partir de duas diretrizes:
a) instituição de mecanismos extrajudiciais de cobrança da multa; b) definição de valores de multa que serão cobrados exclusivamente pela via extrajudicial, e valores que
serão cobrados pela via extrajudicial e judicial. Aponta-se, ainda, que a definição dos
referidos valores deve ser feita dentro de cada ramo do Ministério Público, especialmente a partir da consideração da realidade econômica de cada Estado da federação.
II.1. CONCEITO DE MULTA
Multa é uma das espécies de sanção penal. Consistente no pagamento de uma determinada quantia em pecúnia, previamente fixada em lei, em favor do Estado (NUCCI,
2020). Pode ser originária ou substitutiva (art. 44, §2º, e art. 60, §2º, do CP).
De acordo com Luiz Regis Prado, “o vocábulo ‘multa’ tem origem na palavra latina
‘mulcta’ (reproduzir, multiplicar) – devido, provavelmente, ao fato de que antigamente sua
quantia era fixada multiplicando-se o dano produzido pelo delito” (PRADO, 2019, p. 816).
A pena de multa é a espécie de sanção penal pecuniária2 que foi majoritariamen1
Promotor Substituto no Estado do Paraná (MP/PR). Doutorando e Mestre em Direito Político e
Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM). Especialista em Direito Tributário pela
USP (FDRP/USP). Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1183964859259783>. ORCID: https://orcid.org/00000001-5593-8272.
2
“O patrimônio – conjunto de bens e direitos de conteúdo econômico de uma pessoa – é um bem
jurídico, além de ser objeto de múltiplos direitos, reais e de crédito. As penas incidentes sobre o patrimônio são denominadas patrimoniais e, quando impostas em dinheiro, pecuniárias. A pena de multa é uma
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te adotada pela maior parte dos ordenamentos jurídicos. As demais modalidades de
sanções penais pecuniárias, como o confisco e a multa reparatória, foram adotadas de
forma excepcional (BITENCOURT, 2019).
II.2. CARACTERÍSTICAS DA PENA DE MULTA
A multa possui inúmeras características, com destaque para as seguintes: (i) é
sanção de natureza penal, (ii) pecuniária, (iii) personalíssima, (iv) com destinação específica e que, em alguns países, (v) pode ser convertida em prisão no caso de não pagamento.

Figura 1. Fonte: os autores (2021)
		
Por ser sanção penal, a pena de multa está sujeita ao regime jurídico penal, ainda
que a lei afirme ser uma dívida de valor3. A simples definição do nome ou título de uma
obrigação não altera sua natureza jurídica. “Dívida de valor” ou não, a pena de multa continua sendo sanção criminal e, portanto, sujeita-se às regras de direito penal. A afirmação de que a multa é “dívida de valor” tem, na realidade, um duplo objetivo: deixar claro
que, em caso de inadimplemento, não poderá ser convertida em prisão; e evidenciar
que, por ser dívida de valor, pode ser corrigida monetariamente.
Por ser sanção pecuniária, a multa exige do agente um pagamento de determinada quantia em dinheiro. A multa, ainda, tem caráter personalíssimo, sendo extinta
no caso de morte do agente. Por exemplo, se o autor do delito morrer, a pena de multa
não é transferida aos herdeiros. Em razão do princípio da personalidade da pena, os
herdeiros e sucessores não respondem pela multa penal. A morte do agente extingue a
punibilidade (art. 107, I, do CP).
Por ter destinação específica, os recursos obtidos a partir da pena de multa são
espécie de pena patrimonial, de caráter pecuniário” (PRADO, L. Regis. Tratado de Direito Penal Brasileiro
- Parte Geral - Vol. 1, 3ª edição. Grupo GEN, 2019).
3
Art. 51 do Código Penal: “Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas
à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da
prescrição”.
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vertidos para o Fundo Penitenciário Nacional (Funpen), com aplicação vinculada a finalidades específicas, nos termos da Lei Complementar nº 79/1994. Isso porque, caso
não fosse assim, haveria uma imoralidade no enriquecimento do Estado às expensas do
crime, que, em vez de prevenir o crime, receberia recursos, beneficiando-se da própria
ineficiência (GARCIA, 1982).
Por fim, em inúmeros outros países, a pena de multa tem mais uma característica marcante: a possibilidade de conversão em pena de prisão caso não seja paga
(BITENCOURT, 2019). Para alguns autores, a essência da pena de multa criminal reside
na possibilidade de conversão em prisão. Essa característica é o que diferencia a multa
penal das multas civil, administrativa etc (MOREIRA, 1979). A Lei nº 9.268/96, contudo,
afastou-se essa caraterística da pena de multa no Brasil, impedindo sua conversão em
pena de prisão nos casos de falta de pagamento, fortemente fundamentado no art. 5.º,
LXVII, da CF e art. 7.º, 7, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San
José da Costa Rica), que estabelecem que “ninguém deve ser detido por dívida”. Essa
caraterística peculiar da pena de multa exige uma reflexão sobre os instrumentos utilizáveis para que a multa seja eficaz.
II.3. FASES DA PENA DE MULTA NO BRASIL
A pena de multa passou por 03 (três) grandes fases no Brasil.
Na primeira fase (antes do advento da Lei nº 9.628/96), a pena de multa era executada pelo Ministério Público e, quando não fosse paga, por malícia do devedor, era convertida em prisão. A falta de recursos pagamento, contudo, desencadeava, em última
análise, a possibilidade de conversão da pena de multa em prisão, gerando um grande
inconveniente a ser solucionado.
Diante de tal cenário, o legislador editou a Lei nº 9.628/96, a qual previu que a multa é dívida de valor, vedando sua conversão em pena de prisão, inaugurando, assim, uma
segunda fase da pena de multa no Brasil.
Nessa segunda fase (após o advento da Lei nº 9.628/96), a pena de multa passa
a ser considerada dívida de valor e cobrada pela Procuradoria da Fazenda. Com o passar do tempo, todavia, muitas multas deixaram de ser executadas pelo desinteresse da
Procuradoria, conforme critérios definidos para efetivação da execução. Gerou-se, por
consequência, um cenário de grande impunidade, e a multa perdeu completamente sua
função político-criminal.
Como resposta à situação acima pontuada, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.1504 e no Pacote Anticrime, definiu-se que a legitimidade para a cobrança da

4
Execução penal. Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Pena de multa. Legitimidade prioritária do Ministério Público. Necessidade de interpretação conforme. Procedência parcial do
pedido. 1. A Lei nº 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente por força do art. 5º, XLVI, c, da Constituição Federal. 2. Como
consequência, a legitimação prioritária para a execução da multa penal é do Ministério Público perante a
Vara de Execuções Penais. 3. Por ser também dívida de valor em face do Poder Público, a multa pode ser
subsidiariamente cobrada pela Fazenda Pública, na Vara de Execução Fiscal, se o Ministério Público não
houver atuado em prazo razoável (90 dias). 4. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga
parcialmente procedente para, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 51 do Código
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pena de multa é do Ministério Público, inaugurando a terceira fase da pena de multa no
Brasil. O objetivo da reforma foi evidentemente foi resgatar a função político-criminal
da multa.

Figura 2. Fonte os autores (2021)
II.4. A EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO (3ª FASE)
Nos termos do art. 129 da Constituição Federal, compete ao Ministério Público
promover privativamente a ação penal. Promover a ação penal significa conduzi-la até
o fim, abrangendo inclusive a execução da pena de multa. A execução da pena de multa, portanto, cabe prioritariamente ao Ministério Público e, apenas subsidiariamente, à
Fazenda Pública.
A execução é promovida na Vara de Execuções Criminais (art. 51 do CP). O valor é
monetariamente corrigido, tendo como termo inicial a data em que foi praticada a infração penal, ou seja, a data dos fatos. (STJ, AgRg no REsp 1.063.031/PR, rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura, 6.ª Turma,14/02/2012).
O procedimento a ser observado é o dos arts. 164 a 170 da Lei de Execução Penal
(LEP), aplicando-se, no que couber, as regras da Lei n.º 6.830/1980 (art. 51 do CP). A
prescrição continua disciplinada pelo art. 114 do CP. As causas interruptivas e suspensivas da prescrição são as previstas pela Lei de Execução Fiscal (6.830/80).
A multa tem destinação específica ao fundo penitenciário. Aplicá-la em finalidades diversas, destinando os valores para entidades sociais ou filantrópicas, é violar a

Penal, explicitar que a expressão “aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da
Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição”, não
exclui a legitimação prioritária do Ministério Público para a cobrança da multa na Vara de Execução Penal.
Fixação das seguintes teses: (i) O Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da
pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos
164 e seguintes da Lei de Execução Penal; (ii) Caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não
proponha a execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do
feito ao órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva
cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei 6.830/1980. (STF, ADI
3150, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em
13/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 05-08-2019 PUBLIC 06-08-2019)
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lei, podendo tal ato configurar improbidade administrativa e malversação de verbas públicas.
Faz-se necessário, contudo, uma reflexão mais aprofundada acerca da forma
como o Ministério Público deverá buscar alcançar a satisfação da pena de multa. A figura do Ministério Público demandista, que ajuíza toda e qualquer execução de pena
de multa, independentemente de valor e de qualquer possibilidade real de satisfação
do débito, mostra-se incompatível com uma atuação consentânea com os princípios
constitucionais previstos no art. 37 da CF, notadamente o princípio da eficiência. Haverá hipóteses em que o emprego de métodos extrajudiciais, por exemplo, pode ser mais
adequado para a cobrança da multa.
Registre-se que a necessidade reflexão acerca da forma de satisfação da pena de
multa decorre da própria imposição de uma de atuação resolutiva do Ministério Público. De acordo com o art. 1º, §1º, da Recomendação nº 54/2017 do Conselho Nacional do
Ministério Público, entende-se por atuação resolutiva “aquela por meio da qual o membro, no âmbito de suas atribuições, contribui decisivamente para prevenir ou solucionar,
de modo efetivo, o conflito, problema ou a controvérsia envolvendo a concretização de
direitos ou interesses para cuja defesa e proteção é legitimado o Ministério Público, bem
como para prevenir, inibir ou reparar adequadamente a lesão ou ameaça a esses direitos
ou interesses e efetivar as sanções aplicadas judicialmente em face dos correspondentes
ilícitos, assegurando-lhes a máxima efetividade possível por meio do uso regular dos instrumentos jurídicos que lhe são disponibilizados para a resolução extrajudicial ou judicial
dessas situações”.
A mesma recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público ainda estabelece, em seu art. 1º, §2º, que “sempre que possível e observadas as peculiaridades do
caso concreto, será priorizada a resolução extrajudicial do conflito, controvérsia ou situação de lesão ou ameaça, especialmente quando essa via se mostrar capaz de viabilizar
uma solução mais célere, econômica, implementável e capaz de satisfazer adequadamente as legítimas expectativas dos titulares dos direitos envolvidos, contribuindo para
diminuir a litigiosidade”.
Diante de tal contexto, o presente trabalho, dentro de suas limitações, aponta que
a atuação do Ministério Público em relação à pena de multa deve se orientar a partir
de duas diretrizes: a) instituição de mecanismos extrajudiciais de cobrança da multa,
como o protesto, além da efetiva fiscalização do pagamento de multa por ocasião dos
pedidos de progressão de regime de cumprimento de pena; b) definição de valores de
multa que serão cobrados exclusivamente pela via extrajudicial, e valores que serão cobrados pela via extrajudicial e judicial.
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Figura 3. Fonte: os autores (2021)
II.5. DA COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DA MULTA (PROTESTO)
A instituição de mecanismos de cobrança extrajudicial da multa, conforme já exposto acima, é medida que decorre da necessidade de uma atuação resolutiva do Ministério Público. Faz-se necessário a criação de um fluxo a partir do qual o título executivo
(sentença condenatória) seja levado a protesto e, apenas no caso de ser frustrada a
tentativa de solução extrajudicial, sejam adotadas as medidas tradicionais da execução
judicial do título.
Inaugurar de plano uma execução judicial de título passível de recebimento pela
via extrajudicial implica em necessária violação ao princípio da eficiência (art. 37 da
Constituição Federal), uma vez que a movimentação do poder judiciário, como é cediço, possui significativos custos, conforme já apontado em ao menos dois trabalhos de
Jurimetria desenvolvidos pelo Estado: o “Estudo sobre Execuções Fiscais no Brasil”,
promovido pelo Ministério da Justiça em 2007, e o “O Custo Unitário do Processo de
Execução Fiscal na Justiça Federal”, organizado pelo CNJ e IPEA em 2011.
Registre-se que, no XI Encontro Nacional do Ministério Público no Sistema Prisional, foi aprovado o seguinte enunciado acerca do protesto: “o manejo do protesto extrajudicial é providência antecedente e não obrigatória para a execução da pena de multa,
recomendando-se o seu uso como providência de alternativa resolutiva sem a necessária judicialização da execução” (Enunciado 2.3). Pontuou-se também a necessidade do
CNMP “promover diálogo interinstitucional com o órgão nacional de representatividade
dos notários, a fim de aprimorar o fluxo de trabalho do protesto da pena de multa” (Enunciado 2.1).
Além do protesto, a satisfação da pena de multa também passa pela verificação,
por ocasião dos pedidos de progressão de regime de cumprimento de pena, do efetivo
adimplimento da pena de multa, uma vez que seu descumprimento deliberado obsta a
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progressão5. Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal (no contexto de crimes
contra a administração pública):
“(…) não é possível a progressão de regime sem o pagamento da
multa fixada na condenação. Assinale-se que o condenado tem
o dever jurídico – e não a faculdade – de pagar integralmente o
valor da multa. Pensar de modo diferente seria o mesmo que ignorar modalidade autônoma de resposta penal expressamente
concebida pela Constituição, nos termos do art. 5º, inciso XLVI,
alínea “c”. De modo que essa espécie de sanção penal exige cumprimento espontâneo por parte do apenado, independentemente da instauração de execução judicial. É o que também decorre
do art. 50 do Código Penal, ao estabelecer que “a multa deve ser
paga dentro de 10 (dez) dias depois de transitada em julgado a
sentença”.
18. Com efeito, o não recolhimento da multa por condenado que
tenha condições econômicas de pagá-la, sem sacrifício dos
recursos indispensáveis ao sustento próprio e de sua família,
constitui deliberado descumprimento de decisão judicial e deve
impedir a progressão de regime. Além disso, admitir-se o não
pagamento da multa configuraria tratamento privilegiado em
relação ao sentenciado que espontaneamente paga a sanção
pecuniária.
19. Não bastasse essa incongruência lógica, note-se, também,
que a passagem para o regime aberto exige do sentenciado “autodisciplina e senso de responsabilidade” (art. 114, II da LEP), o
que pressupõe o cumprimento das decisões judiciais que se lhe
aplicam. Tal interpretação é reforçada pelo que dispõe o art. 36,
§ 2º, do Código Penal e o art. 118, §1º, da Lei de Execução Penal,
que estabelecem a regressão de regime para o condenado que
“não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta”.
De modo que o deliberado inadimplemento da pena de multa
sequer poderia ser comparável à vedada prisão por dívida, nos
moldes do art. 5º, LXVII, da CF/88, configurando apenas óbice
à progressão no regime prisional. (...)” (STF, EP 12 ProgReg-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em
08/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 10-065
Execução Penal. Agravo Regimental. Inadimplemento deliberado da pena de multa. Progressão
de regime. Impossibilidade. 1. O inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional. 2. Tal regra somente é excepcionada pela
comprovação da absoluta impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa, ainda que parceladamente. 3. Agravo regimental desprovido. (STF, EP 12 ProgReg-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO,
Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 10-06-2015 PUBLIC
11-06-2015)
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2015 PUBLIC 11-06-2015, p. 12/13).
II.6. DA DEFINIÇÃO DE VALORES QUE SERÃO COBRADOS EXCLUSIVAMENTE DE
FORMA EXTRAJUDICIAL E DE VALORES QUE SERÃO COBRADOS TAMBÉM PELA VIA
JUDICIAL
Para além de instituição de mecanismos de cobrança extrajudicial da pena de
multa, é preciso definir valores que serão cobrados exclusivamente pela forma extrajudicial, reservando-se a cobrança judicial apenas para condenações de valores mais
expressivos.
A multa irrisória, embora deva ser executada (pela via extrajudicial) em razão dos
princípios da imperatividade e inderrogabilidade, não pode ser cobrada em juízo, pois
o Poder Público dispenderia mais recursos com a cobrança do que obteria ao final do
condenado. Nessa hipótese, o sentenciado sequer suportaria o caráter retributivo da
pena.
O elevado custo de um processo de execução, já mensurado em diversos estudos
econômicos, justificou a criação de um limite mínimo de valor para a cobrança de valores nas execuções fiscais (THEODORO JÚNIOR, 2016). É o caso, por exemplo, de dois
trabalhos de Jurimetria desenvolvidos pelo Estado: o “Estudo sobre Execuções Fiscais
no Brasil”, promovido pelo Ministério da Justiça em 2007, e o “O Custo Unitário do Processo de Execução Fiscal na Justiça Federal”, organizado pelo CNJ e IPEA em 2011. Referida realidade não pode ser ignorada em relação ao processo de execução penal.
A cobrança judicial de valores irrisórios implicaria, em última análise, em violação
ao princípio da proporcionalidade, pelo grande dispêndio dos escassos recursos públicos em um processo sem efeito relevante. Referida cobrança ainda seria incompatível
com o princípio da instrumentalidade do processo, pois haveria uma execução destituída de função relevante.
Diante de tal contexto, tem-se como necessária a definição de valores, dentro de
cada Ministério Público, a partir de parâmetros da realidade local, que serão executados exclusivamente pela forma extrajudicial e valores que serão cobrados pela via extrajudicial e judicial, caso não satisfeita a obrigação após a adoção da primeira forma
de cobrança.
É certo que os valores definidos no âmbito da execução fiscal não poderão ser
transpostos para a seara criminal6, especialmente em razão da diferença de natureza
dos créditos cobrados.

6
No Ministério Público do Estado de São Paulo, há orientação elaborada pelo CAO Criminal apontando a inaplicabilidade da Lei Estadual 16.498/2017 e da Resolução PGE 21/17, que tratam da execução
fiscal. Disponível em: <http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Criminal/Noticias_CAO_Criminal>
Acesso em: 27. jul. 2020 (vide .
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Todavia, inaugurar milhares de execuções judiciais de pena de multa de valores
irrisórios sob o argumento da imperatividade e inderrogabilidade das penas é conduta que, no longo prazo, trará inúmeros prejuízos à justiça criminal. É preciso levar em
conta os estudos realizados acerca dos custos das execuções em geral, em especial da
execução fiscal.
Para além do custo financeiro da execução da pena de multa, o ajuizamento indiscriminado de execuções dessa natureza traz também o chamado custo da burocracia
executiva, já apontado em Estudos de Execução Fiscal:
“Não basta levar em conta simplesmente o custo médio da Execução Fiscal para calcular esse piso, pois além desse custo, há
o custo da burocracia executiva, o aumento da quantidade de
execuções no Judiciário, prejudicando o andamento daquelas
de valor realmente substancioso – de forma sintética, gera muito esforço para pouco retorno, e perde recursos que poderiam
ser aplicados em devedores com créditos e liquidez maiores”7.
Dessa forma, embora todas as penas de multa devam ser executadas, é preciso
distinguir aquelas que serão exigidas exclusivamente pela via extrajudicial daquelas
que serão cobradas pela via extrajudicial e judicial.
A delimitação da linha divisória entre as multas que serão cobradas judicialmente
(ou não) deve ser dentro de cada ramo do Ministério Público, a partir de estudos dos
custos das execuções, e especialmente a partir da consideração da realidade econômica de cada estado da federação.
III. CONCLUSÃO
O presente trabalho, dentro de suas limitações, aponta que a atuação do Ministério Público em relação à pena de multa deve ser orientar a partir de duas diretrizes:
a) instituição de mecanismos extrajudiciais de cobrança da multa, como o protesto; b)
definição de valores de multa que serão cobrados exclusivamente pela via extrajudicial,
e valores que serão cobrados pela via extrajudicial e judicial.
A definição dos referidos valores deve ser feita dentro de cada ramo do Ministério
Público, especialmente a partir da consideração da realidade econômica de cada estado da federação.
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Faculdade De Direito Da Universidade São Judas Tadeu, (4), 177-200. Disponível em: https://revistadireito.emnuvens.com.br/revistadireito/article/view/86

Transformação e reflexão da realidade sob a ótica do MP

271

ANDREUCCI, Ricardo Antunes. A pena de multa e o princípio da legalidade. Ciência Penal. São Paulo: Convívio, n. 4, 1975.
BARTOLI, Márcio. Sobre a aplicação da penal de multa. RBCC. São Paulo: RT, v. 12, 1995.
BAUMANN, Jürgen. ¿Existe actualmente la posibilidad de eliminar la pena privativa de
libertad de hasta seis meses? Problemas actuales de las Ciencias Penales y la filosofía
del Derecho. Buenos Aires: Pannedille, 1970.
BERISTAIN IPIÑA, Antonio. La multa penal y administrativa en relación con las sanciones privativas de libertad. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Madrid, n. 28,
1975.
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal : parte geral v. 1. 25. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.
BOUZAT, Pierre; PINATEL, Jean. Traité de Droit Pénal et de Criminologie. Paris: Dalloz,
t. 1. 1970. BRAGA, Vera Regina de Almeida. Pena de multa substitutiva no concurso de
crimes. São Paulo: RT, 1997.
BRASIL. Estudo sobre Execuções Fiscais no Brasil. Ministério da Justiça, 2007.
________. O Custo Unitário do Processo de Execução Fiscal na Justiça Federal. Conselho Nacional de Justiça, 2011.
CEREZO MIR, José. Considerações político-criminais sobre o novo Código Penal de
1995. Revista de Ciências Jurídicas. Maringá: Publicação oficial do curso de Mestrado
em Direito na Universidade Estadual de Maringá, n. 1, 1997. Idem. Sanções penais e administrativas no Direito espanhol. Revista Brasileira de Ciências Criminais. São Paulo:
RT, v. 2, 1993.
CORRÊA JUNIOR, Alceu. Confisco penal: alternativa à prisão e aplicação aos delitos
econômicos. São Paulo: IBCCrim, 2006.
CUELLO CALÓN, Eugenio. La moderna penología. Barcelona: Bosch, 1974. DIAS, Astor
Guimarães. Penas de curta duração. Revista Brasileira de Criminologia e Direito Penal.
Rio de Janeiro: Forense, n. 3, 1963.
FIGUEIREDO DIAS, J. de. 2, Secção de Textos da Faculdade de Direito da Universidade
de Coimbra, 1988. FRANCO, A. S. O princípio da legalidade. Temas de Direito Penal. São
Paulo: Saraiva, 1986.
GARCIA, Basileu. Instituições de Direito Penal, v.1, t 2. 6. ed. [s.l.] : Max Limonad, 1982.
GRACIA MARTÍN, Luis; et alii. Las consecuencias jurídicas del delito en el nuevo Código
Penal español. Valencia: Tirant lo Blanch, 1996.

272

Transformação e reflexão da realidade sob a ótica do MP

GRAVEN, J. Plan général d’un système de prévention du crime. Geneve: MJ, [s.d.].
GUALLART DE VIALA, Alfonso. El Derecho Penal histórico de Aragón. Zaragoza: Institución Fernando El Católico, 1977.
HARRIS, Alexes. A Pound of Flesh: Monetary Sanctions as Punishment for the Poor. [s.l:
s.n.].
HASSAN, M. Ali. L’amende pénale dans les droits modernes et spécialement dans le
Code Pénal suisse. Paris: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1959.
JESUS, Damásio E. de. Alterações do Código Penal. Lei 9.268, de 1.º de abril de 1996.
Boletim do IBCCrim. São Paulo: RT, n. 41, 1996.
PRADO, L. Regis. Tratado de Direito Penal Brasileiro - Parte Geral - Vol. 1, 3ª edição. Grupo GEN, 2019.
LYRA, Roberto. A pena pecuniária no Código Penal brasileiro. Revista Forense. Rio de
Janeiro: Forense, v. 102, 1945.
MARVULLI, Nicola. Multa (Diritto greco). Novissimo Digesto italiano. Torino: Utet, t. X,
1957.
MASSON, Cleber. Direito Penal: parte geral (arts. 1o a 120) – vol. 1. 13. ed. São Paulo: MÉTODO, 2019.
MOMMSEN, Théodore. Le Droit Pénal romain. Trad. J. Duquesne. Paris: Albert Fontemoing, 1907.
MOREIRA, Silvio Teixeira. Revista de Direito Penal. Revista de Direito Penal, [s. l.], v.
28, p. 86, 1979. Disponível em: <https://www.yumpu.com/pt/document/read/12615938/
leia-mais-fragoso-advogados>
NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Penal - Parte Geral - Vol. 1. Grupo GEN,
2020.
OLIVEIRA, Ana Sofia Schmidt de; et alii. Considerações sobre a multa em face da Lei
9.268/96. Revista Brasileira de Ciências Criminais. São Paulo: RT, v. 19, 1997.
PIMENTEL, Manoel Pedro. Estudos e pareceres de Direito Penal. São Paulo: RT, 1973.
PRADO, Luiz Regis. Do sistema de cominação da pena de multa no Código Penal brasileiro. Revista dos Tribunais, São Paulo: RT, v. 722, 1995. Idem. Multa penal: doutrina e
jurisprudência. 2. ed. São Paulo: RT, 1993. Idem. Multa substitutiva: medida de política
criminal alternativa. Revista dos Tribunais, São Paulo: RT, v. 722, 1995. PRINS, Adolphe.

Transformação e reflexão da realidade sob a ótica do MP

273

Science pénale et Droit Positif. Bruxelles-Paris, Bruylant & Christophe Éditeurs, 1899.
ROSSETTO, Enio Luiz. Teoria e aplicação da pena. São Paulo: Atlas, 2014.
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Lei de execução fiscal: comentários e jurisprudência.
13. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

274

Transformação e reflexão da realidade sob a ótica do MP

CONFISCO ALARGADO E INQUÉRITO POLICIAL
Murilo Alan Volpi1
I. TESE INSTITUCIONAL
A introdução do instituto do confisco alargado no ordenamento jurídico brasileiro promoveu uma ampliação do objeto das investigações criminais, a demandar uma
maior articulação entre os agentes envolvidos na persecução penal, notadamente entre Ministério Público e Polícia Civil, a fim de que a investigação preliminar passe também a contemplar informações acerca da situação patrimonial dos investigados.
II. EXPOSIÇÃO
A Lei Anticrime (Lei nº 13.964/19) inseriu no Código Penal o art. 91-A, que trata do
chamado “confisco alargado”. O presente trabalho, dentro de suas limitações, aponta
que a referida modificação legislativa, para além de instituir mais um mecanismo de
combate à criminalidade organizada à disposição do Ministério Público, implica em uma
necessária ampliação do objeto das investigações criminais, a demandar uma maior
articulação entre os agentes envolvidos na persecução penal, notadamente entre Ministério Público e Polícia Civil, a fim de que a investigação preliminar passe também a
contemplar informações acerca da situação patrimonial dos investigados.
II.1. INTRODUÇÃO
A Lei Anticrime (Lei nº 13.964/19) introduziu na legislação brasileira um conjunto
de alterações com o pretenso objetivo de elevar a eficácia no combate ao crime organizado. Dentre as referidas modificações está a inserção do art. 91-A no Código Penal, dispositivo que trata do chamado “confisco alargado” e permite que, na hipótese de
condenação por infração penal com pena máxima superior a 06 (seis) anos, seja decretada a perda, como produto ou proveito do crime, de todos os bens do sentenciado que
ultrapassem aquilo que seria compatível com seu “rendimento lícito”.
O confisco alargado é medida indicada por diversas Convenções Internacionais
(Viena, Palermo e Mérida) e possui flagrante viés político-criminal, na medida em que
visa, por meio do atingimento dos recursos oriundos da prática delitiva, cumprir com o
adágio “o crime não compensa”2. Giovanni Falcone, juiz italiano mundialmente conhecido por suas ações antimáfia, assassinado em 1992 pela Cosa Nostra, antes da Operação
Mãos Limpas, já apontava a necessidade de implementação de medidas que fossem
1
Promotor Substituto no Estado do Paraná (MP/PR). Doutorando e Mestre em Direito Político e
Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM). Especialista em Direito Tributário pela
USP (FDRP/USP). Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1183964859259783>. ORCID: https://orcid.org/00000001-5593-8272.
2
RIOS, Rodrigo Sánchez; PUJOL, Luiz Gustavo. Confisco alargado: reflexões acerca de suas possibilidades no ordenamento jurídico brasileiro. Revista Brasileira de Ciências Criminais | vol. 118/2016 | p.
123 - 158 | Jan - Fev / 2016 DTR\2016\671
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além da prisão como forma de combater o crime organizado, pontuando que “os mafiosos temem mais o confisco de bens do que serem presos”.
Desde sua introdução no ordenamento jurídico brasileiro até o presente momento, o art. 91-A tem sido objeto de diversos estudos, notadamente no que diz respeito
ao standart probatório aplicável à decisão judicial de confisco. Fábio André Guaragni,
Mateus Eduardo Siqueira Nunes Bertoncini e Gustavo Henrique Rocha De Macedo3, em
profícuo estudo acerca do tema, após discorrerem acerca dos principais standarts probatórios (“prova acima de dúvida razoável”, “probabilidade prevalente” e “prova clara e
convincente”), apontam que o “standart probatório” aplicável à decisão acerca do confisco alargado é o da “probabilidade prevalente”4, embora o “standart” aplicável à decisão de condenação/absolvição seja o da “prova acima de dúvida razoável”. A sentença,
para os autores, “pode ser dividida em capítulos identificáveis: um é a condenação pela
prática do crime, com respectiva dosimetria da pena; outro trata da perda do patrimônio
ilícito”. A cada capítulo aplica-se um “standart probatório” diverso.
O presente trabalho, partindo do pressuposto de que a decisão judicial acerca do
confisco depende de prévio requerimento formulado pelo Ministério Público (amparado
em elementos mínimos de informação), tem por objeto de estudo os reflexos da introdução do art. 91-A no Código Penal no momento inicial da persecução penal, a saber, a
investigação preliminar. Aponta-se, em síntese, que a modificação legislativa promovida no Código Penal, para além de introduzir no ordenamento jurídico brasileiro mais
um mecanismo de combate à criminalidade à disposição do Ministério Público, implica
em uma necessária ampliação do objeto das investigações criminais, a demandar uma
maior articulação entre os agentes envolvidos na persecução penal, notadamente entre Ministério Público e Polícia Judiciária, a fim de que a investigação preliminar passe
também a contemplar informações acerca da situação patrimonial dos investigados.
II.2. PERSECUÇÃO PENAL
Persecução penal é o conjunto de atividades desempenhadas pelo Estado a fim
de tornar possível a atividade repressiva em sede penal. É o caminho percorrido para
3
GUARAGNI, Fábio André; BERTONCINI, Mateus Eduardo Siqueira Nunes; MACEDO, Gustavo Henrique Rocha De. Modelos De Constatação De Provas Em Lides De Improbidade Administrativa E Confisco
Alargado No Processo Penal. Relações Internacionais no Mundo, v. 3, n. 27, 2019
4

O que é probabilidade prevalente?
“No processo civil, outras possibilidades têm sido aventadas. O modelo da probabilidade prevalente ou mais provável que sim do que não tem sido bastante aclamado, e significa que “se as provas dos
autos permitem concluir que a versão da parte autora é mais provável que a versão contrária, o juiz está
autorizado a definir o juízo de fato nesse sentido” (CARPES, 2017). O modelo é nomeado por Taruffo como
o standard racional. Explica que inferências podem, com grau não absoluto de segurança, confirmar certa hipótese, e então ‘esta hipótese é preferida se tem um grau de confirmação probatória mais elevado do
que o da hipótese contrária’ (TARUFFO, 2017, p. 198). Assim, ao se dar crédito à hipótese com maior prova
do que a oposta, o sistema più probabile che non por certo amplia a chance da descoberta da verdade. A
racionalidade aqui é lógica, pois a narrativa mais encorpada deve prevalecer sobre aquela suportada por
elementos mais fracos. A versão mais provável, ou seja, com maior confirmação probatória, tem maior
verossimilhança, e por tal razão deve ser admitida na sentença como verdadeira.” (GUARAGNI, Fábio André; BERTONCINI, Mateus Eduardo Siqueira Nunes; MACEDO, Gustavo Henrique Rocha De. Modelos De
Constatação De Provas Em Lides De Improbidade Administrativa E Confisco Alargado No Processo Penal.
Relações Internacionais no Mundo, v. 3, n. 27, 2019)
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que seja viável a aplicação de pena ou medida de segurança àquele que praticou uma
infração penal.
A persecução penal tem como objetivos descobrir a verdade e aplicar a sanção
penal ao autor do fato. Primeiro, apuram-se os fatos, verificando se houve um crime,
quem foi o autor e em quais circunstâncias o delito foi praticado. Em seguida, aplica-se
a pena ou medida de segurança ao agente que praticou o injusto.
A persecução penal é trifásica5. É composta pelas seguintes fases:

II.3. INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR
A fase preliminar investigatória tem como objetivo reunir provas mínimas da ocorrência do delito e sua autoria, a fim de evitar ações temerárias. Sem justa causa, isto
é, provas mínimas da autoria e da materialidade do crime, a denúncia ou queixa crime
serão rejeitadas (art. 395, III, do CPP). Isso porque, diante da carga aflitiva do processo
penal, um indivíduo só responderá a um processo criminal se houve provas mínimas de
autora e materialidade do delito.
Em regra, a fase preliminar investigatória é realizada por meio de inquérito policial. Contudo, em duas situações não será assim, a saber:

II.4. PROPÓSITO DA INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR
A investigação criminal não é, nem pode ser unidirecional, como se fosse um instrumento exclusivo da acusação para a reunião de provas. Os órgãos que têm atribuição
de investigação devem ser imparciais, não tendo compromisso com a acusação, nem
com a defesa.

5
Para parcela da doutrina, a persecução penal é bifásica, não abrangendo a fase de execução
penal.
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A fase preliminar investigatória tem duas funções: preparatória e preservadora.

O inquérito policial e demais instrumentos de investigação preliminar são, por assim dizer, um “filtro”. Tem por finalidade buscar a verdade, seja fornecendo substratos
para a ação penal, seja documentando elementos em favor do investigado, que possibilitem o arquivamento.
2.5. INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR E CONFISCO ALARGADO
De acordo com o art. 91-A, §3º, do Código Penal, a perda de bens decorrente do
confisco alargado deve ser requerida expressamente pelo Ministério Público por ocasião do oferecimento da denúncia, com indicação da diferença apurada entre o valor
do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito.
Referido dispositivo evidencia que, nos crimes com pena máxima superior a 6
(seis) anos de reclusão, a investigação preliminar não resta mais findada com a reunião
de elementos de informação acerca da materialidade e autoria delitivas. É necessário,
para viabilização da utilização do instituto do confisco alargado, que se vá além, buscando identificar a situação patrimonial do acusado e sua compatibilidade com os rendimentos auferidos licitamente. Graficamente, o objeto das investigações preliminares
pode ser sintetizado da seguinte forma:

Alexandre Morais da Rosa6 aponta que o pedido de perda alargada “pressupõe in-

6
ROSA, Alexandre Morais da. Entender a perda alargada trazida pelo pacote "anticrime". Disponível em: https://www.conjur.com.br/2020-fev-07/limite-penal-entender-perda-alargada-trazida-pacote-anticrime#:~:text=A%20perda%20alargada%20(confisco%20alargado,correspondentes%20
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vestigação escorreita e madura, constando expressamente os ativos que se deseja confiscados, porque a ampliação da acusação no decorrer da ação penal se constitui como
inovação surpresa e fora do jogo limpo”.
Referido posicionamento, contudo, não encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro. Com efeito, se até a própria imputação penal pode ser modificada a luz de
novos elementos de prova (mutatio libelli), não há motivos para afirmar que a extensão
do pedido de confisco alargado seria imodificável, notadamente porque o bem jurídico
em jogo no confisco (patrimônio) é de importância menor que aquele em jogo na imputação penal (liberdade).
Dessa forma, mostra-se mais adequada a linha perfilhada pelo Enunciado nº 27 do
Conselho Nacional de Procuradores-Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da
União (CNPG), segundo o qual a indicação de perda alargada pode ser feita a partir de
“cálculo simplificado”, com incremento do quantum no curso do processo, caso surjam
provas no curso da fase judicial.
Todavia, ainda que a indicação possa ser feita a partir de cálculo simplificado, com
possibilidade de modificação posterior, faz-se necessário um subtrato mínimo (investigação patrimonial) a embasar o pedido. E a existência de um subtrato mínimo acerca
da situação patrimonial dos investigados passa uma maior articulação entre os agentes
envolvidos na persecução penal, notadamente entre Ministério Público e Polícia Judiciária, a fim de: a) instituir um mecanismo simplificado de consulta patrimonial; b) redefinir o objeto das investigações preliminares.
Atribui-se a Leonardo da Vinci a frase segundo a qual “a simplicidade é o último
grau da sofisticação”. Referida afirmativa, com as devidas ressalvas, pode ser transposta ao processo penal. Quanto mais a investigação preliminar depender de tarefas
complexas, menores serão as chances de se obter, em todos os inquéritos policiais ou
Procedimentos Investigatórios Criminais, elementos acerca da situação patrimonial
dos investigados.
Dessa forma, uma primeira medida fundamental para efetivação do uso corrente
do instituto do confisco alargado parece ser a instituição de um mecanismo simplificado de consulta patrimonial, preferencialmente um sistema único a partir do qual possam ser levantadas todas as informações acerca da situação patrimonial do investigado e das pessoas em nome das quais possam estar registrados seus bens.
Para além da instituição de um mecanismo simplificado de consulta patrimonial,
há também a necessidade de redefinição do objeto das investigações preliminares nos
%C3%A0%20diferen%C3%A7a%20entre%20o
7
ENUNCIADO 2 (ART. 91-A, caput e parágrafo 3º, do CP). Nos casos de confisco alargado (art.
91-A), para efeito de indicação do valor a ser perdido (parágrafo 3º), basta a apresentação de cálculo simplificado, baseado nos dados disponíveis no momento do oferecimento da denúncia, sem prejuízo do
incremento do quantum decorrente de eventuais provas que venham a ser aviadas aos autos no curso da
instrução processual.
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crimes com pena máxima superior a 06 (seis anos), a fim de cada um dos agentes da
persecução penal esteja ciente do papel a ser desempenhado por ele.
Com efeito, o Inquérito Policial, por exemplo, não pode ser encerrado e relatado sem informações acerca da situação patrimonial dos investigados nos crimes com
pena máxima superior a 06 (seis) anos. Referido encerramento prematuro abriria duas
alternativas: a) realização da investigação patrimonial pelo próprio titular da ação penal, que daria prosseguimento ao trabalho desempenhado pela Polícia Civil, exercendo
uma espécie de segundo capítulo da investigação criminal; b) requisição de diligências
complementares. Ambas as alternativas, contudo, retardariam o fluxo da investigação
preliminar.
III – CONCLUSÕES
A introdução do instituto do confisco alargado no ordenamento jurídico brasileiro,
para além de criar mais um mecanismo de combate à criminalidade organizada à disposição do Ministério Público, promoveu uma necessária ampliação do objeto das investigações criminais, a demandar maior articulação entre agentes públicos envolvidos na
persecução penal, notadamente para o fim de: a) instituir um mecanismo simplificado
de consulta patrimonial; b) redefinir o objeto das investigações preliminares e, por consequência, o papel da cada um dos atores da persecução penal.
O pedido de confisco alargado deve estar embasado em um subtrato probatório
mínimo (investigação patrimonial), impondo que as investigações preliminares passem
a contemplar também informações acerca da situação patrimonial dos investigados, de
modo a viabilizar a utilização do instituto previsto no art. 91-A do Código Penal.
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A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NOS
EMPREENDIMENTOS NÁUTICOS
Priscila da Mata Cavalcante1
I. INTRODUÇÃO
“O patrão atual, por exemplo, berrava sem precisão. Quase
nunca vinha à fazenda, só botava os pés nela para achar tudo
ruim. O gado aumentava, o serviço ia bem, mas o proprietário descompunha o vaqueiro. Natural. Descompunha porque
podia descompor, e Fabiano ouvia as descomposturas com o
chapéu de couro debaixo do braço, desculpava-se e prometia
emendar-se. Mentalmente jurava não emendar nada, porque
estava tudo em ordem, e o amo só queria mostrar autoridade,
gritar que era dono.”
(Vidas Secas, Graciliano Ramos)
O presente trabalho tem como escopo abordar a atuação do Ministério Público, na
esfera extrajudicial e judicial, no licenciamento ambiental de empreendimentos náuticos, a partir do acompanhamento da revisão e interpretação do sistema normativo, da
expedição de recomendações administrativas e do ingresso com ações civis públicas,
reforçados pela promoção de uma rede de trabalho cooperativa e interinstitucional.
O Ministério Público Estadual e Federal, em litisconsórcio ativo ou separadamente, ingressaram com dezenas de ações civis públicas no Litoral do Paraná, em face
de empreendimentos náuticos, cujo objeto é a ausência de regular licenciamento ambiental e/ou dano em área de preservação permanente, requerendo-se a demolição das
estruturas e recuperação das áreas degradadas, bem como, em alguns casos, a regularização dos empreendimentos.2
As primeiras ações do Ministério Público do Paraná são de 2003/2004 e tem por
enfoque a ausência de regular licenciamento ambiental, o dano em área de preservação
permanente, a demolição das estruturas irregulares e a necessidade de recuperação
das áreas degradadas. Complementarmente, em 2012, o IBAMA, em levantamento dos
empreendimentos náuticos do Litoral do Paraná, constatou que as empresas, embora
não possuíssem nenhum tipo de licenciamento ambiental, encontravam-se em atividade, o que motivou a proposição de novas ações civis públicas, nas quais os Ministérios Públicos Estadual e Federal requereram a condenação dos estabelecimentos a apresentarem e executarem projeto de recuperação de área degradada, sob a supervisão do

1
Promotora de Justiça do Ministério Público do Paraná. Coordenadora do GAEMA – Regional Paranaguá. Mestrado em Direito Público/UFBA: “O Sistema Internacional de Cooperação para o Desenvolvimento”. MBA em Gerenciamento de Projetos/ISAE/FGV.
2
Atualmente, no sistema Eproc, da Justiça Federal, existem 69 ações civis públicas relativas ao
licenciamento ambiental de empreendimentos náuticos no Litoral do Paraná.
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IAP3, para obtenção de licença ambiental de regularização da obra e, sucessivamente,
a demolição das obras existentes. Requereram ainda a regularização dos imóveis junto
à SPU, com o pagamento das taxas devidas e, sucessivamente, a demolição das obras
que utilizassem as águas federais e a condenação a pagar indenização a título de dano
moral coletivo, proporcional ao dano ambiental causado. Por fim, em 2017, o Ministério
Público Federal ingressou com novas ações com o objetivo de regularizar os empreendimentos, junto ao IAP e à SPU, e caso não fosse possível, a demolição das estruturas
com a recuperação das áreas degradadas.
Os órgãos ambientais, embora, em alguns casos, tenham lavrado autos de infração, nem sempre embargaram as atividades ou interditaram os empreendimentos,
muito menos ingressaram com as medidas judiciais cabíveis. No que tange ao licenciamento ambiental, não obstante ausente na maioria dos casos, quando deferido pelo
órgão ambiental estadual, encontra-se eivado de nulidades, especialmente pela ausência da participação das instituições intervenientes e pela condução dos procedimentos por servidores inabilitados. A maioria, também, não conta com a cessão de uso de
espaço físico em águas públicas, da Secretaria do Patrimônio da União (SPU). A União
apresentou interesse nas demandas judiciais, como assistente litisconsorcial e informou que os empreendimentos se encontravam em terreno de marinha, de dominialidade da União. Parte das demandas foi saneada e instruída, com a determinação de
realização, inclusive, de perícia judicial, e outras foram julgadas, após a regularização
da SPU e do IAP, através da emissão de Licença de Operação de Regularização (LOR).
O que se verifica destes casos é precipuamente a ausência de ordenamento territorial das áreas costeiras; a falta da implementação de instrumentos de gerenciamento
costeiro; a desconsideração do Projeto Orla; a ausência de regular fiscalização, monitoramento e punição dos infratores por parte dos órgãos ambientais (IBAMA, IAP e Município), patrimoniais (SPU), sanitários (Município), de segurança (Corpo de Bombeiros)
e urbanísticos (Município), além de impactos cumulativos e sinérgicos ao meio ambiente estuarino, com danos à flora e fauna marinha. Percebe-se que, neste caso, tudo
está ruim, nada está em ordem e a autoridade não aparece. Grita-se ao Estado de Direito.
II. EXPOSIÇÃO
1. “Berrava sem precisão”: o Canal do DNOS
Uma das áreas mais afetadas com empreendimentos náuticos irregulares é o Canal do DNOS, no município de Pontal do Paraná, Litoral do Paraná.
Segundo o Estudo de Modelagem Matemática do Canal de Drenagem para o Estudo de Impacto Ambiental da Faixa de Infraestrutura, em Pontal do Paraná, na década
de cinquenta, construiu-se o canal do DNOS, “com o objetivo de melhorar o saneamento, pois, na época, a área era repleta de manguezais que eram vistos como áreas insalubres. Desde a sua abertura, a foz do canal se manteve instável e diversas obras de contenção foram realizadas pela população local, modificando a dinâmica de transporte da
deriva litorânea, o que desencadeou um intenso processo erosivo que perdura até os
3
Instituto Ambiental do Paraná (IAP), atual Instituto Água e Terra (IAT), autarquia estadual integrante do SISNAMA.
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dias de hoje” (Grifou-se).
Aponta-se também que o processo de manutenção do canal e a atividade das empresas que fabricam plataformas de petróleo, próximas dali, não permitem a restauração natural das fitofisionomias, pois as ações de manutenção e aumento das atividades necessitam cada vez mais de espaço para infraestrutura dos empreendimentos,
o que afeta direta ou indiretamente o ambiente de seu entorno. Agravando a situação,
o asfaltamento do acesso ao embarque para a Ilha do Mel provocou um aumento explosivo das marinas no canal do DNOS e no trecho canalizado do rio Perequê, na década de
1990 (ANGULO, 1993). O próprio EIA apontou deficiências e o imprescindível maior aprofundamento dos estudos no que tange à hidrodinâmica e ao assoreamento do canal do
DNOS, a necessidade permanente de dragagem e os seus impactos ambientais.
Assim, a partir do estudo, alguns aspectos chamam a atenção: (i) o aumento de
efluentes na temporada; (ii) a disponibilização de saneamento para apenas 25,88% da
população de Pontal do Paraná; (iii) a existência de fontes de poluição, como cemitérios, areais e o antigo lixão, que são atividades que demandam intensa fiscalização ambiental por parte do Estado e do Município; (iv) a alteração dos padrões de erosão/deposição ao longo do canal DNOS e dos ambientes costeiros adjacentes; (v) a diminuição
de mobilidade da comunidade de Mangue Seco e (vi) o aumento explosivo das marinas
no canal do DNOS. Outrossim, nítido o impacto no modo de vida tradicional e na destruição da floresta, bem como na redução drástica da ictiofauna, da qual dependem os
pescadores.
2. “Ouvia as descomposturas com o chapéu de couro debaixo do braço”: Impactos dos Empreendimentos Náuticos na Pesca Artesanal
O parecer técnico sobre os “Impactos dos Empreendimentos Náuticos na Pesca
Artesanal de Pontal do Paraná e Recomendações para o seu Licenciamento Ambiental,
Gestão e Ordenamento Territorial” aporta informações da Tese de Doutorado “Justiça
Ambiental e Desenvolvimento Alternativo: limites e possibilidades para a pesca artesanal em Pontal do Paraná”, no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento (PPGMADE), da UFPR.
O trabalho teve como objetivo contribuir para a compreensão dos possíveis impactos associados aos empreendimentos ligados ao turismo náutico na pesca artesanal do
litoral paranaense, sobretudo no que se refere aos conflitos envolvendo os usos de espaços no espelho d’água e em terra, vistos como fundamentais para a atividade pesqueira, de forma a se subsidiar a elaboração de procedimentos de licenciamento ambiental
e ordenamento territorial que sirvam para o tratamento dos conflitos envolvidos e para
assegurar os direitos das populações tradicionais de pescadores artesanais da região
costeira.
Aponta o autor que, na região do Canal do DNOS, no Município de Pontal do Paraná,
encontra-se uma das maiores concentrações de empreendimentos náuticos e embarcações de passeio do Sul do Brasil e divide a área com centenas de pescadores artesanais, que utilizam este corpo hídrico e os espaços terrestres adjacentes como acesso ao
mar, local para a ancoragem de embarcações e realização de processos de trabalho relacionados à pesca, entrelaçando-se uma conflitiva convivência e um processo histórico de exclusão e precarização territorial das comunidades pesqueiras locais. Dentre os
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conflitos observados, destacam-se: conflitos pelo uso do espelho d’água; pelo uso de
espaços em terra e restrições de acesso ao mar e ao canal.
Na região do Canal do DNOS, observa-se a ocupação das margens por marinas,
clubes náuticos, residências e terminais de embarque e desembarque de passageiros,
situação que dificulta o acesso das comunidades ao mar e restringe significativamente
a disponibilidade de espaços para a guarda de embarcações e instalação de ranchos e
portos de pesca. Agrava-se o quadro em decorrência dos bloqueios e edificações em
áreas que, anteriormente, eram públicas e de uso comum, como finais de rua que dão
acesso ao canal e ao mar e que sofreram processo de apropriação privada.
Esta espécie de conflito foi apontada pelo Projeto Orla, da Prefeitura Municipal de
Pontal do Paraná (PMPPR, 2004) e pelo diagnóstico de elaboração do Plano Diretor de
Desenvolvimento Integrado de Pontal do Paraná, aprovado pela Lei municipal complementar n° 001, de 03 de agosto de 2007. O Projeto Orla propõe a regularização do uso
e ocupação da área a partir de critérios específicos, a instituição de medidas compensatórias aos empreendimentos licenciados (como a implantação de rampas públicas,
praças, entre outras), a delimitação e a abertura de acessos públicos para o canal.
Saliente-se, contudo, que nem os instrumentos de gerenciamento costeiro, nem
o Projeto Orla 2004, foram sequer considerados pelo Instituto Ambiental do Paraná na
tentativa de regularização dos empreendimentos náuticos, o que compromete a metodologia de licenciamento ambiental adotada. Atualmente, grande parte das margens
do Canal do DNOS é ocupada por propriedades particulares e boa parte dos finais de
rua, anteriormente usados para acesso ao canal e à orla, encontra-se bloqueada.
As comunidades pesqueiras litorâneas vivem, historicamente, um doloroso processo de realocação involuntária, em decorrência do (des)ordenamento territorial, do
autoritarismo fundiário e da absoluta desconsideração ao Estado de Direito.
3. “Gritar que era dono”: Plano Diretor, Faixa de Infraestrutura e (Des)Ordenamento Territorial
Agravando a situação supra narrada, a correta avaliação dos conflitos envolvendo os empreendimentos náuticos e a pesca artesanal exige a consideração do cenário
prospectivo para esses tipos de uso na região. Neste contexto, o cenário projetado em
decorrência do empreendimento Faixa de Infraestrutura (em fase de licenciamento
ambiental)4, em especial no que se refere às obras para a retificação e ampliação do Canal do DNOS, implicam graves impactos ambientais e sociais, conforme apresentado
no Estudo de Impacto Ambiental do empreendimento (ENGEMIM, 2015). O estudo indicou que “a ampliação e retificação do Canal do DNOS promoverá o aumento da demanda do local para atividades turísticas e de lazer, aumentando o fluxo de embarcações
e intensificando a especulação imobiliária e ocupação das margens do canal. Desse
modo, existe grande probabilidade de intensificação dos conflitos supramencionados.”
Piorando o quadro, o Plano Diretor do Município5, aprovado pelo Decreto Estadual

4
A ACP nº 5003001-75.2018.4.04.7000 tem por objeto a nulidade do procedimento licitatório para
elaboração do EIA RIMA e a nulidade do procedimento de licenciamento ambiental e encontra-se em fase
de sentença judicial.
5

A ACP nº 5054725-89.2016.4.04.7000/PR pleiteou a nulidade do Plano Diretor, por ausência de
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no 5980, de 19 de janeiro de 2017, não apresenta qualquer dispositivo para assegurar os
espaços essenciais para a continuidade da pesca artesanal. As áreas que margeiam a
porção navegável do Canal do DNOS, incluindo espaços comuns utilizados pelos pescadores, integram um dos espaços delimitados como Zona Especial de Turismo (ZETUR),
que são zonas “destinadas à exploração turística para instalação de marinas, complexo
de atividades náuticas, complexos hoteleiros, chácaras de lazer e atividades complementares”.
A integração entre o Projeto Orla e os planos diretores municipais é essencial para
a gestão adequada das cidades costeiras. Esta articulação tem relevância estratégica, criada para orientar políticas públicas e garantir o cumprimento da função social e
ambiental da propriedade costeira brasileira. O projeto propõe que os Planos Diretores
de municípios com orlas fluviais e marítimas adotem dispositivos para a garantia dos
direitos das populações tradicionais que vivem e utilizam estes ambientes.
Esta integração dos planos de gestão da orla aos processos de gestão e ordenamento territorial também é considerada essencial para a concretização das diretrizes e
ações previstas pelo Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC), instituído pela
Lei no 7661/1988, atualizado pela Resolução nº 005/1997, da Comissão Interministerial
para os Recursos do Mar (CIRM) (PNGCII) e Decreto nº 5.300/2004.
Os conflitos envolvem as diversas formas de uso e apropriação do espaço costeiro
pelos empreendimentos náuticos e as territorialidades expropriadas dos pescadores
artesanais, para quem o Canal do DNOS e adjacências representam porção essencial do
território.
Os documentos analisados e os depoimentos colhidos, no parecer, indicam um
aumento significativo no número de empreendimentos náuticos na região, o que deverá se intensificar considerando o cenário institucionalmente projetado, com a Faixa
de Infraestrutura. Acrescente-se ainda o quadro de irregularidades, precariedades e
absoluta insuficiência relacionada ao respeito aos instrumentos de gestão e ordenamento territorial que deveriam lidar com estes conflitos.
4. “Só botava os pés nela para achar tudo ruim”: (IR)Regularidade do Licenciamento Ambiental
O licenciamento ambiental é um dos instrumentos da Política Nacional do Meio
Ambiente, previsto no artigo 10 da Lei nº 6.938/81, por intermédio do qual a Administração Pública, no exercício de seu poder-dever constitucionalmente previsto, ao estabelecer condições e limites para o seu exercício, exige a adequação das atividades
empresariais à defesa do meio ambiente e exerce o controle ambiental das atividades
potencialmente degradadoras do ambiente.
As Resoluções SEMA no 31/2008, CEMA no 65/2008, CEMA no 105/2019 e no
107/2020 exigem a documentação mínima e metodologia específica, no procedimento
diagnóstico e participação (prévia, livre e informada) das comunidades tradicionais na sua construção,
em desacordo com instrumentos de gestão e ordenamento territorial, tais como o Estatuto da Cidade
(Lei no10.257/2001); a Resolução nº 25/2005, do Conselho das Cidades; o Decreto Federal nº 4.297/2002 e
a Lei Estadual nº 15229/2006; a inobservância da Resolução n° 34/05, do Conselho Nacional das Cidades;
o Decreto nº 6.040/2007 e o Decreto no 5051/2004.
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de licenciamento ambiental e autorização ambiental, conforme o caso, sempre considerando a lei de uso e ocupação do solo urbano e a legislação de proteção do meio ambiente municipal. A Resolução SEMA no 40/2013, por seu turno, trata especificamente
dos empreendimentos náuticos. A Portaria IAP no 164/2015 disciplina “as diretrizes a
serem cumpridas e apresentadas ao Instituto Ambiental do Paraná, na forma de Plano
de Controle Ambiental (PCA), no ato se solicitação de licenciamento ambiental de empreendimento náuticos”.
O licenciamento para os empreendimentos náuticos pode exigir o licenciamento
trifásico e, em alguns casos, a elaboração e aprovação de EIA/RIMA, sobretudo tendo
em vista o impacto cumulativo não apenas da instalação, ampliação e operação dos
empreendimentos, mas também por conta do licenciamento simultâneo de outros empreendimentos na área do Complexo Estuarino de Paranaguá, especificamente no Canal do DNOS, em Pontal do Paraná e da Baía de Guaratuba, sem qualquer análise acerca
da existência de infraestrutura, impacto social e danos ambientais. Além disso, o licenciamento ambiental deve respeitar o Código Florestal, a Lei da Mata Atlântica e as Resoluções CONAMA no 417/2009 e no 447/2012. Por fim, deve observar o Plano Nacional de
Gerenciamento Costeiro (Lei no 7661/1988), o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro
(Lei 13.164/2001) e o Projeto Orla.
Relembre-se também que o Litoral do Paraná integra a Reserva da Biosfera –
Mata Atlântica, da ONU e é Patrimônio Natural da Humanidade (UNESCO); possui dois
sítios Ramsar (ESEC Guaraqueçaba e APA de Guaratuba) e faz parto do Mosaico Lagamar de Unidades de Conservação, do ICMBio, além de fazer parte, no mapeamento
do Ministério do Meio Ambiente, de área de extrema relevância para conservação da
biodiversidade.
Nos procedimentos de licenciamento ambiental dos empreendimentos náuticos,
do Litoral do Paraná, em regra, os pareceres eram elaborados pelo mesmo servidor,
agente de execução, sem habilitação técnica para proceder à avaliação de viabilidade
locacional e a auditoria dos processos ambientais, e que também não exigia a documentação mínima para o deferimento dos licenciamento ambientais, assinados pelo presidente da autarquia estadual. Além disso, em alguns casos, os pareceres eram assinados
também por residentes comissionados, sem a devida autonomia técnica para apontar
as irregularidades e impedir o andamento de procedimentos ilegais. Observou-se ainda a ausência de vistorias e pareceres técnicos multidisciplinares; a falta de consultas
e visitas aos moradores, comunidades tradicionais e pescadores afetados; a desconsideração das instituições intervenientes como SECC/CPC/CEPHA, FUNAI, IAP/DIBAP,
IBAMA, ICMBio e IPHAN; a despreocupação com estudos relacionados à erosão da costa
e dragagem; a desconsideração histórica dos relatórios de monitoramento ambiental; a
desvalorização do impacto nos manguezais e na restinga; a falta de integração entre os
empreendimentos licenciados pelo IAP e pelo IBAMA; a desconsideração da existência
de outros empreendimentos previstos e existentes na área de influência, efeitos sinérgicos, cumulativos e conflitos potenciais, bem como a ausência de análise quanto à
(in)viabilidade ambiental do empreendimento, confrontando-se com a hipótese de não
execução do projeto. Outrossim, desconsiderou-se o ordenamento territorial, com instrumentos como o Macrozoneamento do Litoral do Paraná, o ZEE, o Plano Diretor e o
Projeto Orla, além da legislação pertinente ao gerenciamento costeiro e à regularização
de áreas da União em terra e água. Não havia o georreferenciamento dos polígonos das
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áreas do dano e dos empreendimentos e nem tampouco a avaliação de impacto sinérgico, pois sempre foram tratados de forma atomizada. Em síntese, viola-se não apenas
a legislação, como também a jurisprudência do TCU6 e TCE7.
Diante deste quadro, necessária seria uma Avaliação Ambiental Integrada - AAI,
da Bacia Litorânea e, mais especificamente, da área onde se encontram os empreendimentos náuticos para verificar os diversos impactos ambientais, da instalação e funcionamento dos empreendimentos, nos meios físico, biótico e socioeconômico.
O Ministério Público, diante da ausência da necessária AAI, requereu, nos diversos
processos judiciais, a realização de perícia multidisciplinar, preferencialmente integrando todos os licenciamentos ambientais de empreendimentos náuticos em curso,
para verificar não a possibilidade de regularização individual, mas a viabilidade, de todos eles, de forma sinérgica, em seu impacto no Complexo Estuarino de Paranaguá –
CEP e na Baía de Guaratuba, do ponto de vista locacional, estrutural e tecnológico, o
que, infelizmente, fora indeferido pelo juízo, que indicou, em determinados casos, perícia judicial individual.
5. “Mentalmente jurava não emendar nada”: Avaliação Ambiental Estratégica e
Integrada
A Avaliação Ambiental Integrada (AAI), diferente da Avaliação Ambiental Estratégica8, é um “estudo capaz de conhecer especificamente os efeitos sinérgicos e
cumulativos resultantes dos impactos ambientais ocasionados pelo conjunto de empreendimentos em planejamento, implantação e operação em uma determinada área
(uma bacia hidrográfica, por exemplo)”.9
O Estudo de Impacto Ambiental (EIA), por seu turno, é uma análise limitada a um
empreendimento específico e não considera o impacto gerado por outros empreendimentos na mesma região. Desta forma, não considera adequadamente alternativas locacionais, tecnológicas, impactos cumulativos e sinérgicos. Além disso, a prevenção, a
mitigação e a compensação destes impactos pode ser muito melhor conduzida a partir
de um olhar territorial e sincronizando da metodologia de monitoramento dos diversos
programas ambientais exigidos pelos órgãos licenciadores e intervenientes. Portanto,
ausente, no atual cenário, uma abordagem estratégica para identificar os principais
problemas e discuti-los com os stakeholders impactados.
No mesmo sentido, o impacto da poluição atmosférica, hídrica, sonora e de solo,
6
Acórdão 1.869/2006-TCU-Plenário, subitem 2.2.2: o órgão ambiental não poderá admitir a postergação de estudos de diagnóstico próprios da fase prévia para as fases posteriores sob a forma de condicionantes do licenciamento. (CARTILHA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. 2ª Edição, Brasília – 2007.
Trabalho elaborado com a colaboração do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis).
7
Processo n° 891442/17, Despacho n° 187/18 e Acordão nº 321/18, do Tribunal de Contas do Estado
do Paraná, que ensejou a Portaria IAP nº 034/2018 e a Portaria IAP n° 3032019.
8
SANCHEZ, Luis Enrique. Por que não avança a avaliação ambiental estratégica no Brasil? Estudos Avançados. 31 (89), 2017 167. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142017000100167. Acesso em: 06.02.2018.
9
VALERA, Carlos Alberto. A avaliação ambiental integrada dos impactos cumulativos sinérgicos
dos empreendimentos minerários. Disponível em: https://aplicacao.mpmg.mp.br/xmlui/bitstream/
handle/123456789/1086/6%20R%20MJ%20Avaliacao%20ambiental%20-%20carlos%20valera.pdf?sequence=1. Acesso em: 06.02.2018.
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bem como do volume de veículos, em rodoviais ou de embarcações, em hidrovias, não é
adequadamente mensurado nos estudos individuais. Ademais, outro limite da avaliação
individual de projetos é a atribuição legal e técnica dos diferentes setores governamentais. Um departamento governamental de estradas de rodagem, por exemplo, não tem,
em seu escopo, propostas de outros modais de transporte, com alternativas ferroviárias
ou hidroviárias e avalia apenas o modelo do projeto rodoviário, sem refletir sobre outras
alternativas menos impactantes e, até, melhores, do ponto de vista logístico.
No caso dos empreendimentos náuticos é impossível dimensionar o real impacto
e as devidas medidas para mitigá-los sem um planejamento direcionado à adequada
gestão territorial. Não existe um direito fundamental a possuir e gerir um empreendimento náutico privado, mas ele deve estar de acordo com a legislação e a organização
do território costeiro, que demanda uma análise dos órgãos licenciadores da viabilidade, da quantidade, do tipo e da capacidade dos empreendimentos, em todo o Litoral
Paranaense. Do contrário, estar-se-ia permitindo a regularização dos empreendimentos em locais inadequados, com fragilidade ecossistêmica, e sem a devida recuperação
das áreas de manguezal e restinga afetadas.
A avaliação ambiental estratégica e integrada pode contribuir para fundamentar
as decisões na esfera pública e privada, de forma mais racional e organizada, pois além
de considerar toda a legislação protetiva ao meio ambiente, é capaz de verificar a melhor locação e forma de gestão dos empreendimentos náuticos.
6. “O gado aumentava, o serviço ia bem”: Sustentabilidade Marinha e Participação
Uma questão que não era abordada nos processos de licenciamento ambiental
é a absoluta ausência de escuta dos usuários do Complexo Estuarino de Paranaguá e
Baía de Guaratuba. Além dos proprietários dos empreendimentos náuticos irregulares,
o local também é utilizado por comunidades caiçaras e de pescadores, além daqueles
que trabalham com pesquisa científica, transportes náuticos e turismo, sobretudo para
Ilha do Mel, segundo principal destino turístico paranaense.
Existem diversas metodologias de trabalho participativo e que envolvem a comunidade, tendo como foco a interrelação entre conhecimento científico e tradicional e o
saber local e regional. Há também diversos foros de governança nos conselhos municipais de meio ambiente e urbanismo, bem como nos conselhos gestores das Unidades
de Conservação.
Baseando-se em uma esquematização de Dahl, Habermas operacionaliza o processo democrático-participativo em cinco pontos: (i) a inclusão de todos os envolvidos; (ii) a divisão equitativa de chances de participação; (iii) o igual direito a voto; (iv)
o mesmo direito para a escolha de temas; (v) a possibilidade da formação da opinião, a
partir de uma base ampla de informações transparentes e de bons argumentos.10 A governança ambiental, contudo, especialmente em regiões costeiras é um imenso desafio,
que não comporta simples soluções.

10
HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre faticidade e validade, v. 2, 2. ed. Trad. Flavio
Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, p. 42-43.
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Um artigo publicado na Revista Frontiers in Marine Science11 tem por objetivo enfrentar o desafio e entender o que é necessário para alcançar a transformação na governança oceânica, baseando-se na teoria da agência transformativa (theory of transformative agency), que se concentra em um contexto de governança em diversos níveis,
pesquisa interdisciplinar e planejamento espacial marinho, que considera os aspectos
ambiental e social, assim como o valor dos serviços ecossistêmicos costeiros e marinhos.
Uma governança oceânica sustentável exige a implementação de uma abordagem
de rede, ambiental e socialmente coerente, nas áreas marinhas protegidas, e como
cerne do planejamento espacial marinho nacional baseado em ecossistemas.12
O grande desafio, contudo, é estruturar um processo democrático de governança
que conecte as esferas federal, estadual, municipal e local e alie os conhecimentos
tradicional e científico entre os diversos stakeholders, buscando-se respeitar os limites
naturais e colocando-se, em perspectiva, experiências pretéritas nas áreas costeiras,
além de se considerar todo o arcabouço já construído de planejamento territorial e que
deve ser solidificado no gerenciamento costeiro.
Em síntese, a sustentabilidade marinha e costeira tem como pressupostos a participação popular e a integração do conhecimento. Neste diapasão, emerge a nítida necessidade de elaboração de uma Avaliação Ambiental Integrada da Bacia Litorânea,
para verificação da viabilidade locacional, estrutural e tecnológica dos empreendimentos náuticos, nas esferas públicas e privadas.
Por conseguinte, diante dos “berros” de irregularidades, o “Estado-Patrão” precisa
reconhecer que está “tudo ruim” e que não basta uma emenda para colocar “tudo em ordem”, e sim demonstrar respeito por aqueles que carregam o “chapéu de couro debaixo

11
GERHARDINGER, L.C.; Gorris P, Gonçalves LR, Herbst DF, Vila-Nova DA, De Carvalho FG, Glaser
M, Zondervan R and Glavovic BC (2018) Healing Brazil’s Blue Amazon: The Role of Knowledge Networks in
Nurturing Cross-Scale Transformations at the Frontlines of Ocean Sustainability. Front. Mar. Sci. 4:395.
doi: 10.3389/fmars.2017.00395.
12
No Antropoceno, a governança oceânica possui três principais desafios: (i) a interconectividade dos sistemas marinhos; (ii) a crescente pressão sobre recursos comuns e (iii) a necessidade de uma
aprimorada coordenação global em governança, o que pode ser tratado com a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs), especialmente o objetivo 14 (Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável); o Acordo
de Biodiversidade nas Áreas Além da Jurisdição Nacional (alto-mar), na Convenção da ONU sobre Direito
do Mar; A Avaliação Mundial do Oceano (2016); o Marco de Sendai para a Redução do Risco de Desastre
(2015–2030) e o Acordo de Paris, no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (2016). Destaca-se ainda as recomendações da Declaração do World Urban Forum (WUF9),
recém concluído, em Kuala Lumpur, na Malásia, encorajando a aceleração da implementação da Nova
Agenda Urbana através de estruturas, governanças e parcerias e soluções inovadoras, consolidando-se
o desenvolvimento territorial integrado, que inclui a integração de políticas setoriais, instituições e investimentos; integração entre as diferentes esferas do governo; integração espacial em todo o contínuo
urbano-rural; melhor coordenação entre os atores; e alinhamento aprimorado das políticas nacionais,
subnacionais e locais com agendas internacionais e a adoção de múltiplos mecanismos de governança
colaborativa que envolvam ativamente os governos nacionais, subnacionais e locais, todos os grupos da
sociedade, cujo trabalho solidário é fundamental para promover mais buy-in e co-responsabilidade nas
atividades para o desenvolvimento urbano sustentável. O atual cenário demonstra que o Brasil passou
por um sério processo de degradação e diminuição das áreas protegidas, nos últimos dez anos, em condições políticas e institucionais instáveis, a despeito da sua participação, na 10ª Conferência das Partes
da Convenção sobre Diversidade Biológica (COP-10), realizada na cidade de Nagoya, Província de Aichi, no
Japão, onde foi estabelecido o Plano Estratégico de Biodiversidade, para o período de 2011 a 2020, cuja
Meta 11 dispõe sobre a proteção, até 2020, de, pelo menos, dez por cento de áreas marinhas e costeiras,
sobretudo áreas de especial importância para biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Por fim, o Brasil
apresentou seis Compromissos Voluntários na Conferência do Oceano da ONU, em junho de 2017.
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do braço”, construindo diagnósticos e soluções integradas com a participação efetiva
da rica comunidade do Litoral do Paraná.
7. “Estava tudo em ordem”: Recomendação Administrativa n° 01/2020
Corroborando as ilegalidades supra narradas, o MPPR expediu 18 recomendações
administrativas relativas à nulidade do licenciamento ambiental de empreendimentos
náuticos, demonstrando, judicialmente, o conhecimento, pelo órgão ambiental, das nulidades apontadas.
Diante deste quadro, o Ministério Público realizou reuniões com a Presidência do
IAT e com o IAT/ERLIT, e expediu a Recomendação n° 01/2020, com diretrizes para revisão e regularização dos empreendimentos náuticos.
Na sequência, foram publicadas duas Portarias: (i) Portaria IAT n° 121/2020 – criação da Câmara Técnica de Licenciamento de Empreendimentos Náuticos e (ii) Portaria
IAT n° 122/2020 - Grupo de Trabalho-GT para revisar, discutir e propor atualizações nos
procedimentos de licenciamento ambiental para empreendimentos náuticos.
Nesta linha de raciocínio, com o intuito de conferir segurança jurídica aos administrados e elaborar uma avaliação da viabilidade locacional integrada dos empreendimentos náuticos, o IAT criou a Câmara Técnica e o Grupo de Trabalho Interinstitucional,
que devem funcionar como uma instância de análise do território e revisão dos procedimentos de licenciamento ambiental, conduzidos de forma absolutamente ilegal nos
últimos anos, porquanto simplesmente desconsideraram as normas básicas de licenciamento e "pularam etapas" com pressa em deferir licenças ambientais, por servidores
inabilitados, especialmente em ano eleitoral.
O maior dano, no presente caso, porém, não é ao meio ambiente, ao patrimônio
público da União, à ordem urbanística municipal, à pesca tradicional ou à biodiversidade
costeira e sim ao Estado de Direito, resumido no descumprimento das leis. Enquanto
a não observância da legislação for premiada, a Constituição será uma folha de papel.
III. CONCLUSÃO OBJETIVA COM OS FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE A EMBASAM
Em sede de conclusão, sugere-se uma atuação coordenada do Ministério Público
para exigir o cumprimento, pelas instituições ambientais estaduais e federais, da legislação ambiental nacional e internacional, inicialmente expedindo-se recomendações
administrativas e, caso não acatadas, o ingresso com ações civis públicas, inclusive em
litisconsórcio com o Ministério Público Federal.
No que tange à proposta de Recomendação Administrativa:
1. Observar as exigências legais, nacionais e internacionais, inclusive as consultas, vistorias, estudos e pareceres técnicos;
2. Observar a anuência das instituições intervenientes federais (ANTAQ; FUNAI;
ICMBio; IPHAN; Marinha; SPU), estaduais (COLIT/Macrozoneamento/ZEE; IAT/UC, IAT/
Diretoria de Recursos Hídricos e Outorgas; SECC/CPC/CEPHA), municipais (Secretaria
de Meio Ambiente/Anuência Ambiental; Secretaria de Urbanismo/EIV-RIV e Certidão de
Uso e Ocupação do Solo) e entidades privadas (energia e saneamento);
3. Considerar os instrumentos de Ordenamento Territorial do Litoral do Paraná,
como: Planos Regionais (Plano da Bacia Hidrográfica Litorânea - PBHL, Plano Estadual
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de Gerenciamento Costeiro - PEGC, Plano de Desenvolvimento Sustentável do Litoral –
PDSL, Zoneamento Ecológico Econômico – ZEE e Paraná Mar e Costa - Proposta de Zoneamento da Zona Costeira); Planos Setoriais (Plano de Desenvolvimento Integrado do
Turismo Sustentável - PDITS, Plano Local de Desenvolvimento da Maricultura – PLDM,
Planos de Manejo das Unidades de Conservação, Projeto Orla/Gestão Municipal da Orla)
e Planos Municipais (Plano de Arborização Urbana, Plano Diretor, Plano Municipal da
Mata Atlântica e Plano de Saneamento);
4. Considerar os programas ambientais, em meio físico, biótico, cultural e socioeconômico no que for pertinente e de acordo com o porte do empreendimento;
5. Respeitar as decisões do TCU e TCE, sobre licenciamento ambiental;
6. Exigir os shapes do polígono da área do imóvel, do empreendimento e do dano
ambiental, para análise territorial e submeter os dados à avaliação do Núcleo de Inteligência Geográfica e da Informação (NIGI/IAT);
8. Encaminhar os procedimentos de licenciamento ambiental, de empreendimentos náuticos, à CT GERCO para ciência;
9. Organizar Câmara Técnica, para análise dos procedimentos de licenciamento
ambiental, de empreendimentos náuticos;
10. Comunicar, ao Ministério Público, a existência de procedimentos de licenciamento ambiental, de empreendimentos náuticos, com respectivos protocolos e autos
de infração, tendo em vista o acompanhamento das ações judiciais na Justiça Federal;
Em relação aos processos judiciais:
1. Exigir a realização de Avaliação Ambiental Integrada, supervisionada por Câmara Técnica Multidisciplinar, com participação da FUNAI, IAT, IBAMA, ICMBio, IPHAN, SPU
e Marinha, para avaliação dos impactos cumulativos e sinérgicos dos empreendimentos náuticos, considerando também os demais empreendimentos de infraestrutura e
portuários;
2. Exigir a elaboração e execução de metodologia de monitoramento ambiental
integrado, supervisionada por Câmara Técnica Multidisciplinar, com as instituições acima;
3. Exigir a realização de estudo e perícia multidisciplinar, que envolva todos os
processos de regularização de empreendimentos náuticos; considere outros empreendimentos previstos e existentes, suas relações sinérgicas, efeitos cumulativos, conflitos potenciais e sua inviabilidade; e conte, ao menos, com profissionais dos meios físico, biótico, cultural e socioeconômico, como: antropólogo, assistente social, biólogo,
engenheiro ambiental/civil/químico, geógrafo, geólogo, oceanógrafo;
4. Neste contexto, o Ministério Público se fortalece como instituição vocacionada
para a promoção da cidadania e da proteção ambiental, por intermédio da fiscalização
das ações governamentais e das autarquias ambientais, atuando nas fases extra e judicial para proporcionar o regular licenciamento ambiental dos empreendimentos náuticos.
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A INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DE MANEIRA
EXTRAJUDICIAL NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
PELO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL
Rafael Pereira1
Sérgio Cruz Arenhart2
1.EXPOSIÇÃO
A lei de Improbidade Administrativa foi estabelecida no ano de 1992 e trouxe consigo um sistema de responsabilização civil-administrativa aos agentes públicos e privados que se enriquecem ilicitamente, causem prejuízo ao erário ou violem princípios
da administração pública.
Tal lei veio regulamentar a previsão no art.37,§4º da Constituição Federal de 1988
e na época representou significativo avanço na correção e combate a corrupção. Nesse
momento o ordenamento jurídico brasileiro também se adaptava a nova norma fundamental e como a lei de improbidade, surgiram demais normas sancionatórias todas com
cunho de defesa da ordem jurídica e do regime democrático, esse tão custoso ao um
país recém-saído de um regime ditatorial.
Desde a sua entrada em vigor a norma com aplicações de sanções por ato de improbidade era expressa vedando a transação, acordo ou conciliação. Porém, os Ministérios Públicos estaduais3 e posteriormente o Conselho Nacional do Ministério Público,
interpretando as mudanças legislativas e principalmente o confronto da lei nº 8.429/92
com a constituição, regulou a possibilidade de realização de termo de ajustamento de
conduta nos casos de improbidade administrativa. Isso porque a lei de 1992 estava em
confronto com o Art. 37, caput, da Constituição Federal que trouxe o princípio da eficiência com a emenda constitucional 19/98 e também com o princípio da duração razoável do processo, incluído pela emenda nº45/20044, no art. 5º, LXXVIII.
No entanto, mantinha-se a vedação legal até a entrada em vigor da lei n° 13.964/19,
a qual estabeleceu a figura do acordo de não persecução cível, alterando o artigo 17,§1º
da Lei de Improbidade Administrativa, cuja redação ora se transcreve: “Art. 17. […] § 1º

1
Mestrando em ciências jurídicas pela UENP - Universidade Estadual do Norte do Paraná. Promotor de Justiça do Estado do Paraná. Professor da Fundação Escola do Ministério Público do Paraná-FEMPAR. Autor do Livro Manual do Acordo de Não Persecução Cível.
2
É mestre e doutor em Direito pela UFPR e pós-doutor pela Università degli Studi di Firenze. Professor Associado dos cursos de Graduação, Mestrado e Doutorado da UFPR, é também Procurador Regional da República. Ex-juiz Federal, possuindo mais de vinte obras publicadas, além de diversos artigos,
no Brasil e no exterior. Professor Visitante na Universidade de Zagreb (Croácia)
3
MPES - Resolução COPJ Nº 006/2014, MPAP – Resolução CSMP nº 002/2017, MPPR – Resolução
CSMP nº 01/2017, MPMG – Resolução CSMP nº 03/2017, MPPB – Resolução CPJ nº 019/2018, MPGO – Resolução CPJ nº 09/2018, MPRS – Provimento PGJ nº 58/2018, MPTO - Resolução CSMP nº 005/2018, MPMS
- Resolução CPJ nº 06/2019, MPRN – Resolução CPJ nº 008/2019, MPMA - Resolução CPMP nº 75/2019,
MPRO – Resolução CPJ nº 06/2019 e MPAL – Resolução CPJ nº 11/2019.
4
LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
(Incluído pela Emenda Constitucional
nº 45, de 2004)
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As ações de que trata este artigo admitem a celebração de acordo de não persecução
cível, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)”
A outra alteração prevista e sancionada sem vetos na Lei nº 8.429/92, foi a inclusão do §10-A, também no artigo 17, tratando da possibilidade de interromper o prazo
da contestação, no caso de consenso entre as partes, veja-se: “[…]§ 10-A. Havendo a
possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção
do prazo para a contestação, por prazo não superior a 90 (noventa) dias. (Incluído pela
Lei nº 13.964, de 2019)”
Além das alterações no artigo 17 da Lei nº.8.429/92, a Lei nº 13.964, de 2019 também criou o artigo 17-A, o qual tratava detalhadamente sobre o acordo de não persecução cível nas ações de improbidade:
Art. 17-A O Ministério Público poderá, conforme as circunstâncias do caso concreto, celebrar acordo de não persecução cível, desde que, ao menos, advenham os seguintes resultados:
I – o integral ressarcimento do dano;
II – a reversão, à pessoa jurídica lesada, da vantagem indevida
obtida, ainda que oriunda de agentes privados;
III – o pagamento de multa de até 20% (vinte por cento) do valor
do dano ou da vantagem auferida, atendendo a situação econômica do agente.
§ 1º Em qualquer caso, a celebração do acordo levará em conta a personalidade do agente, a natureza, as circunstâncias, a
gravidade e a repercussão social do ato de improbidade, bem
como as vantagens, para o interesse público, na rápida solução do caso.
§ 2º O acordo também poderá ser celebrado no curso de ação
de improbidade.
§ 3º As negociações para a celebração do acordo ocorrerão entre o Ministério Público e o investigado ou demandado e o seu
defensor.
§ 4º O acordo celebrado pelo órgão do Ministério Público com
atribuição, no plano judicial ou extrajudicial, deve ser objeto
de aprovação, no prazo de até 60 (sessenta) dias, pelo órgão
competente para apreciar as promoções de arquivamento do
inquérito civil.
§ 5º Cumprido o disposto no § 4º deste artigo, o acordo será
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encaminhado ao juízo competente para fins de homologação.5
Embora tenha a redação sida aprovada no âmbito do legislativo, conforme descrito acima, o Poder Executivo vetou todo o futuro art.17-A, apresentando como justificativas, de maneira objetiva aqui, em relação ao parágrafo §2º, que ao determinar que o
acordo poderia ser celebrado durante todo curso da ação de improbidade, contrariaria
o interesse público por ir de encontro à garantia da efetividade da transação e do alcance de melhores resultados. Já as demais disposições, o veto decorreu do texto por
apontar pela legitimidade exclusiva do Ministério Público para elaboração do Acordo.
Como dito acima, o acordo de não persecução cível é aplicável e prima facie poderia se interpretar que este seja utilizado somente na fase judicial. Primeiro porque
a própria norma fala em ações, ou seja, adoção de medida judicial, segundo a própria
referência ao caput do artigo 17, o qual trata do procedimento judicial para responsabilização por ato de improbidade administrativa e terceiro porque o §10-A, refere-se
a possibilidade de interrupção do prazo processual para obter a solução consensual,
sendo assim também na fase judicial.
Entretanto, recorda-se a previsão legal vetada, Art.17-A, § 4º O acordo celebrado
pelo órgão do Ministério Público com atribuição, no plano judicial ou extrajudicial, deve
ser objeto de aprovação, no prazo de até 60 (sessenta) dias, pelo órgão competente para
apreciar as promoções de arquivamento do inquérito civil.
O §4º do art.17-A, trazia a possibilidade do Ministério Público elaborar o Acordo de
Não Persecução Cível, tanto no plano judicial como também no extrajudicial, sanando
eventual discussão. Porém, como dito, o artigo foi vetado, utilizando-se dos fundamentos da legitimidade exclusiva do Ministério Público, sem especificar ou impedir a forma
extrajudicial.
Nesse sentido, indiscutível a possibilidade de acordo de não persecução cível no
âmbito extrajudicial, além da própria natureza do instituto, o Ministério Público está
cada vez mais voltado para a resolutividade especialmente de maneira extrajudicial,
dando acesso à justiça de maneira mais efetiva e uma proteção eficiente aos bens jurídicos essenciais6.
Conquanto tenha-se evoluído para possibilidade do termo de ajustamento de conduta e agora com o acordo de não persecução cível nos casos de improbidade administrativa, não houve uma previsão legal ou discussão quanto a possibilidade de interrupção ou suspensão da prescrição enquanto o compromisso ou acordo estão vigentes,
sendo tal tema fundamental, já que caso haja descumprimento do entabulado, será
possível, além da execução dos títulos, a possibilidade de retorno da ação judicial de improbidade administrativa, sendo certo que caso não tenha tal aplicação interrompendo
ou suspendendo, os fatos poderão ser atingidos pela prescrição, que na lei nº8.429/92
possui prazo escasso.
5
BRASIL. Projeto de Lei n. 10372, de 2018. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2178170>. Acesso em: 14 mar. 2021.
6
Exemplo disso é a Carta de Brasília e a Resolução nº118/2014 (CORREGEDORIA NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Carta de Brasília. Disponível em: <https://www.cnmp.mp.br/portal/institucional/
corregedoria/carta-de-brasilia> Acesso em: 14 mar. 2021. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Resolução nº 118, de 1º de dezembro de 2014. Disponível em: <https://www.cnmp.mp.br/portal/
images/Resolucoes/Resolu%C3%A7%C3%A3o-118.pdf>. Acesso em: 14 mar. 2021.
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Inicialmente, rememora-se quanto o instituto da prescrição, o qual no direito brasileiro é amparado pelo princípio da segurança jurídica, com exceções no texto constitucional como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos
armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art.
5º, XLIV, CRFB), em face da possibilidade ad aeternum de persecução do estado por
atos ilícitos.
Na teoria do direito, a prescrição é concebida com um ato-fato, onde se extrai
a pretensão relacionada ao direito material, o decurso do tempo e inação do titular a
ação.
Neste sentido, Pontes de Miranda7:
Não se pode sustentar que não existe pretensão à tutela jurídica para a declaração, nem que não exista a ação (no sentido
do direito material), nem que apenas exista a “ação” (remédio
jurídico processual). Existem os três. A ação declarativa, no
sentido do direito material, está apontada. Se desfavorável a
sentença, a declaração (direito pré-processual e processual) é
pela inexistência da ação declarativa de direito material.
Assim, não há perda da ação e sim a da pretensão do direito material, ou seja, o ato
não deixa de ser ilícito, apenas o encobrimento da eficácia da pretensão.
Na improbidade administrativa a afirmação estabelecida por Pontes de Miranda
tem relevância quanto aos aspectos da imprescritibilidade das ações ressarcitórias decorrentes do ato de improbidade administrativa, quando o Supremo Tribunal Federal
apontou a necessidade, mesmo que prescrita a pretensão quanto aos efeitos sancionatórios da lei, para aplicação do rito processual para ressarcimento da ação de improbidade, sendo necessário o reconhecimento do ato de improbidade prefacialmente a
imposição da obrigação de ressarcimento8.
A lei nº 8.429/92 divide a forma de contagem da prescrição levando-se em consideração o vínculo dos sujeitos ativos do ato de improbidade, incisos I e II, art. 23 e da
apresentação das contas, inciso III, do mesmo artigo.
Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:
I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de
cargo em comissão ou de função de confiança;
II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para
faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço
público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego.

7
MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado das ações. São Paulo: Revista dos Tribunais,
tomo II, 1971, p. 9
8

Supremo Tribunal Federal, Pleno. RE 636.886, Rel. Min. Alexandre de Moraes. DJe 24.06.20
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III - até cinco anos da data da apresentação à administração
pública da prestação de contas final pelas entidades referidas
no parágrafo único do art. 1º desta Lei.9
Ao agente público com vínculo temporário, mandato, cargo em comissão ou função de confiança, o prazo se inicia a partir do primeiro dia após a extinção do vínculo,
ocorrendo a continuidade do prazo quando em mandados consecutivos10.
Em relação a segunda hipótese, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego, a contagem do prazo prescricional levará em conta o previsto em lei específica para
faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público.
Em muitas oportunidades aplica-se o prazo prescricional previsto na lei penal
quando as infrações disciplinares também são consideradas crimes. Neste ponto, o
Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o prazo prescricional a ser utilizado é o
da pena em abstrato e não o da pena em concreto11.
Ainda, a jurisprudência aponta que caso não haja lei específica municipal quanto
as infrações disciplinares é possível a utilização analógica da lei n. 8.112/90, estatuto do
servidor público federal.12
Outra premissa necessária relacionada a prescrição dos atos de improbidade
administrativa de servidor com vínculo efetivo, encontra-se do início da contagem do
prazo. Aqui, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que seria a partir
da data em que o fato se tornou conhecido pela administração pública13, mais especificamente a data do conhecimento do fato pela autoridade competente para instaurar o
Processo Administrativo Disciplinar e não da ciência da infração por qualquer servidor
público14.
O último inciso do artigo 23 da lei n.8.429/92, conta-se o prazo de cinco anos da
apresentação à administração pública da prestação de contas das pessoas jurídicas
que recebem subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público
bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra
com menos de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual, limitando-se,
nestes casos, a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos
cofres públicos.
Nesta senda sobre os prazos prescricionais da lei de improbidade administrativa,

9
BRASIL. Lei n. 8.429, de 02 de junho de 1992. Diário Oficial da União. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm>. Acesso em: 14 março de 2021.
10
STJ, 1a Turma. AgInt no AgInt no AREsp 1.635.190/SP. Rel. p/ acórdão Min. Benedito Gonçalves.
DJe 18.12.20)
11
STJ, 2a Turma. AgInt no REsp 1.872.789/SP. Rel. MIn. Og Fernandes. DJe 18.12.20. REsp 1.106.657/
SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/09/2010; AgInt nos EDcl nos EREsp
1451575/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 13/10/2020; AgInt no REsp
1559948/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/04/2020. (AgInt no REsp 1.602.807/
MT, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma do STJ, j. em 07.05.2019; MS 20.857-DF, Rel. p/ Acórdão
Min. Og Fernandes, Primeira Seção do STJ, j. em 22.05.2019; AgInt no RMS 52.268/RS, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, Primeira Turma do STJ, j. em 21.10.2019
12

EDcl no REsp 1643498/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 03/10/2017

13
STJ - AgInt no REsp: 1856755 SP 2020/0004680-3, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data
de Julgamento: 22/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2020
14
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releva mencionar a maneira de contagem quando há pluralidade de requeridos. Para o
Superior Tribunal de Justiça o prazo prescricional deve ser contado individualmente, de
acordo com as condições de cada réu, haja vista o disposto no comando legal e a própria natureza subjetiva da pretensão sancionatória e do instituto da prescrição.15
Apresentadas tais proposições importa em analisar quanto a interrupção da prescrição.
Diante da ausência legal específica na lei de improbidade administrativa, aplica-se subsidiariamente a previsão no art. 202 do Código Civil, quanto as hipóteses de interrupção da prescrição:
Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá
ocorrer uma vez, dar-se-á:
I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a
citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei
processual;
II - por protesto, nas condições do inciso antecedente;
III - por protesto cambial;
IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores;
V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que
importe reconhecimento do direito pelo devedor.
Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr
da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo
para a interromper.16
A primeira hipótese de interrupção se dá com o mero ajuizamento da ação dentro
do prazo de cinco anos após o término do exercício do mandato, de cargo em comissão
ou de função de confiança, ou nas hipóteses de servidor com vínculo efetivo, independentemente da data da citação, que, mesmo efetivada em data posterior, retroage à
data do ajuizamento da ação17. Ainda, salienta-se que não é cabível alegação da prescri-

15
REsp 1.805.909/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. em 08.10.2019; AgInt no AREsp
1.348.178/RN, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. em 16.09.2019; REsp 1.230.550/PR, Rel. Min. Og
Fernandes, Segunda Turma, j. em 20.02.2018; AgInt no AREsp 1.348.178/RN. Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe
20.09.19
16
BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Diário Oficial da União. Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: Acesso em: 14 março de 2021.
17
Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência,
torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) . § 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho
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ção intercorrente nas ações de improbidade administrativa18.
Já em relação a interrupção da prescrição de maneira extrajudicial é possível encontrar posicionamento, na hipótese de servidor efetivo, decorrente da instauração de
Sindicância ou procedimento administrativo disciplinar, conforme previsão do respectivo Estatuto do Servidor, tendo esta instauração também interrompido o prazo para
pretensão sancionatória da lei de improbidade administrativa19.
Todavia, a doutrina20 assevera que não há essa possibilidade, já que não possui
previsão legal expressa para atos de improbidade. Ademais, o inquérito civil não se
confunde com o processo disciplinar (chamados por alguns de inquérito administrativo) previsto nos estatutos funcionais. Alguns destes Estatutos prevem a possibilidade
de interrupção da prescrição, entretanto interrompem na via da pretensão exauriente
administrativa e não judicial para eventual ação de improbidade administrativa.
Assim, diante da insegurança da interrupção extrajudicial pelo Ministério Público
devido a instauração de inquérito civil, uma solução, agora trazida pela alteração da lei
nº 8.429/92 é a utilização do acordo de não persecução cível.
Primeira possibilidade, inclusive já aceita pela jurisprudência21, é a realização de
protesto judicial, nos moldes do inciso II, do Art. 202, do Código Civil. Contudo, neste caso é necessário que utilize do acordo de não persecução cível com uma cláusula
expressa quanto a possibilidade de ação civil pública para protesto com o objetivo de
interromper a prescrição.
Segunda hipótese de interrupção da prescrição decorrente do acordo de não persecução cível seria a aplicação do microssistema de proteção do patrimônio público,
em razão da previsão legal na lei anticorrupção, Lei nº 12.846/13, a qual permite a interrupção da prescrição pela celebração do acordo de leniência, estendendo tal possibilidade também para os acordos de não persecução cível: Art. 16 […] § 9º A celebração do
acordo de leniência interrompe o prazo prescricional dos atos ilícitos previstos nesta Lei.
Terceira maneira e o propósito desta tese, está na utilização do acordo de não
persecução cível como forma de interromper a prescrição ainda na fase extrajudicial,
tendo como fundamento a previsão no inciso VI, do artigo 202 do Código Civil: “[…] VI
- por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do
direito pelo devedor.

que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da
ação. Assim também aborda a jurisprudência: AgInt no AREsp 1.220.557/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma do STJ, j. em 02.08.2018; REsp 1.749.057/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma do
STJ, j. em 06.09.2018
18
REsp 1721025/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 02/08/2018; AgInt no REsp
1385139/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, 2ª Turma, DJe 17/05/2017; AgInt no AREsp 962.059/PI, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, 1ª Turma, DJe 29/05/2017; EDcl no AREsp 156.071/ES, Rel. Ministro Olindo
Menezes (Desembargador Convocado da 1ª Região), 1ª Turma, DJe 25/02/2016.” (STJ, 2a Turma. AgInt nos
EDcl no REsp 1860617/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 26/11/2020)
19
O prazo prescricional para ajuizamento da ação de improbidade administrativa, na hipótese de
servidor efetivo, pode ser interrompido pela instauração de Sindicância ou PAD, conforme previsão do
respectivo Estatuto do Servidor (REsp 1.634.200/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, decisão monocrática (STJ),
j. em 04.04.2018; REsp 1.407.249/PB, Rel. Min. Olindo Menezes, Primeira Turma do STJ, j. em 12.12.2015).
20
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 32. ed. rev., atual. e ampl.
São Paulo: Atlas, 2018, p. 220.
21
STJ - REsp: 1522694 RN 2015/0065303-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Publicação: DJ 26/04/2017
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Entre os requisitos para elaboração do acordo de não persecução cível é possível
a assunção de culpa, inclusive já posto em algumas resoluções de Ministérios Públicos22. Tal confissão não se trata apenas de um aceite das condições, mas a necessidade
do reconhecimento do direito, no caso, a prática do ato de improbidade administrativa.
Este reconhecimento extrajudicial preenche o requisito do art. 202, VI, do Código
Civil e portanto capaz de interromper a prescrição.
Nesta linha, ensina José dos Santos Carvalho Filho:
É o caso em que o agente autor da improbidade confessa a
prática do ato no curso da prescrição, firmando declaração ou
documento análogo. A confissão ou autoacusação substituem
a ação do titular do direito, no caso o Estado, não se podendo
falar em inércia deste. Desse modo, a declaração do autor interrompe o prazo prescricional, cuja contagem deve ser reiniciada.23
Importante esclarecer que não se trata de alterar prazos da prescrição pelo acordo das partes, nem mesmo renúncia, mas o reconhecimento do direito que gera a interrupção, portanto não se aplicando as previsões dos arts. 191 e 192, ambos do Código
Civil.24
Tal excursão é relevante, pois muitas vezes a caracterização do ato de improbidade administrativa com seus elementos objetivos e subjetivos se dão quase no final do
prazo da prescrição, inviabilizando assim a solução consensual extrajudicial com obrigações longas, como pagamento parcelado de multa ou até renúncias a direitos, pois
como não há interrupção do prazo prescricional o agente poderá assumir parcelas e depois não cumprir, sendo exaurido também a pretensão pela ocorrência da prescrição.
2.CONCLUSÃO
O acordo de não persecução cível inserido na lei de improbidade administrativa,
apesar da ausência de regulamentação específica, é instituto autoaplicável que repercute em diversas esferas da apuração de atos ímprobos, podendo ser utilizado como
forma de interromper a prescrição extrajudicial, ainda no âmbito do inquérito civil, possibilitando a realização de cláusulas com prazo maior, incentivando assim a solução
consensual atendendo ao interesse público de maneira mais efetiva, quando acordado
22
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. Resolução nº 01, de 05
de
fevereiro
de
2020.
Disponível
em:
<https://webcache.googleusercontent.com/sea r c h ? q = c a c h e : p c U m _ U H X O W E J : h t t p s : / / m p p e . m p . b r / m p p e / i n s t i t u c i o n a l /c o n s e lho-superior/conselho-instrumentos-juridicos/category/192-resolucoes%3Fdownload%3D8482:resolucao-csmp-001-2020-acordo-de-nao-persecucao-civel+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br>. Acesso em:
14 março de 2021.
23
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 32. ed. rev., atual. e ampl.
São Paulo: Atlas, 2018, p. 210.
24
Art. 191. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar; tácita é a renúncia quando se presume de fatos do
interessado, incompatíveis com a prescrição. Art. 192. Os prazos de prescrição não podem ser alterados
por acordo das partes.
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cláusula com assunção de culpa que importe reconhecimento do direito na forma do
art. 202 do Código Civil: “[…] VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que
importe reconhecimento do direito pelo devedor.
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CRIAÇÃO DE UM BANCO PÚBLICO DE RECOMENDAÇÕES
ADMINISTRATIVAS.
Rogério Rudiniki Neto1
Rafael Pereira2
1. RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA MINISTERIAL: EXPOSIÇÃO
A figura da recomendação administrativa insere-se dentro do modelo resolutivo
de atuação do Ministério Público. A Carta de Brasília, documento redigido por membros
do Ministério Público de todo o Brasil, prevê a seguinte diretriz: “priorização da atuação preventiva, de modo a atuar programaticamente para combater ilícitos que possam gerar situações de lesão ou de ameaça de lesão aos direitos fundamentais afetos
à atuação do Ministério Público, priorizando, para tanto, medidas extrajurisdicionais e
judiciais que sejam eficientes para evitar essa prática”.
A recomendação administrativa enquanto instrumento de atuação extrajudicial
do Ministério Público tem previsão na Lei Complementar 75/93 (“Dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União”) e na Lei Orgânica
Nacional do Ministério Público (Lei 8.625/93).
Conforme sintetiza Alexandre Amaral Gravrosnki3, a recomendação pode funcionar como: (i) instrumento de prevenção de responsabilidade; (ii) instrumento de concretização de direitos e (iii) instrumento para alteração de normas.
Exemplificando o uso da recomendação como um instrumento de prevenção de
responsabilidades: caso o Ministério Público recomende ao Prefeito que exonere ocupantes de cargo em comissão em situação de nepotismo, e o Prefeito, mesmo devidamente cientificado, não cumpra a orientação, em futura ação de improbidade administrativa está evidenciado seu dolo, uma vez que foi devidamente avisado acerca da
irregularidade.
A recomendação administrativa também é um instrumento de concretização de
direitos e correção de condutas. Em situações em que ocorrem violações de direitos,
mesmo em casos complexos ou em que existe certa margem de discricionariedade do
poder público, o instrumento é extremamente útil quando o responsável possui interesse em corrigir sua conduta a partir da orientação do Ministério Público.
A recomendação, finalmente, pode ser abordada como um “instrumento de alteração de normas”, o que vem sendo feito com certo sucesso na prática. Pense em uma
recomendação para que o Município altere dispositivos da legislação municipal para
adequá-los às exigências do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Por evidente, neste

1
Mestre em Direito Processual Civil pela UFPR e membro do Núcleo de Direito Processual Civil
Comparado da instituição. Promotor de Justiça do Estado do Paraná. Autor da obra Processo Coletivo
Passivo.
2
Mestrando em ciências jurídicas pela UENP - Universidade Estadual do Norte do Paraná. Promotor de Justiça do Estado do Paraná. Professor da Fundação Escola do Ministério Público do Paraná-FEMPAR. Autor do Livro Manual do Acordo de Não Persecução Cível.
3
GAVRONSKI, Alexandre Amaral; MENDONÇA, Andrey Borges de. Manual do Procurador da República: teoria e prática. 2.ª ed. Salvador: Jus Podivm, 2015, p. 840/843.
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caso o descumprimento do recomendado não ensejará o ajuizamento de ação civil pública, mas a representação ao órgão competente para o ajuizamento da respectiva ação
de direta de inconstitucionalidade.
Outra função essencial relacionada à recomendação é do exercício de Accountability.
Para Guilhermo O’Donnell4, a accountability pode ser horizontal ou vertical. Nas
palavras do autor:
Por meio de eleições razoavelmente livres e justas, os cidadãos
podem punir ou premiar um mandatário votando a seu favor
ou contra ele ou os candidatos que apoie na eleição seguinte.
Também por definição, as liberdades de opinião e de associação, assim como o acesso a variadas fontes de informação,
permitem articular reivindicações e mesmo denúncias de atos
de autoridades públicas. (…) Eleições, reivindicações sociais
que possam ser normalmente proferidas, sem que se corra o
risco de coerção, e cobertura regular pela mídia ao menos das
mais visíveis dessas reivindicações e de atos supostamente
ilícitos de autoridades públicas são dimensões que chamo de
“accountability vertical”. (…) Posso, agora, definir o que entendo por accountability horizontal: a existência de agências
estatais que têm o direito e o poder legal e que estão de fato
dispostas e capacitadas para realizar ações, que vão desde a
supervisão de rotina a sanções legais ou até o impeachment
contra ações ou emissões de outros agentes ou agências do
Estado que possam ser qualificadas como delituosas.
Há ainda a expressão do accontability societal, o qual pode ser definido pelo controle e fiscalização exercida pela sociedade civil, considerada por muitos a mais eficiente, capaz de influenciar nas importantes decisões políticas5.
As recomendações apontam irregularidades e orientações, sendo que a publicidade de fácil acesso aos administrados da instituição a qual se direciona recomendação, possibilitará o maior controle daquilo que foi previsto na recomendação, especialmente as que se prolongam no tempo.
Em complemento, é impossível que o Ministério Público fixe sanções de modo unilateral na recomendação. A fixação de sanções somente é possível no termo de ajustamento de conduta, que é firmado de forma consensual.
Trazendo a questão para um contexto atual, o estado de emergência sanitária in4
O’DONNELL, Guilhermo. Accountability horizontal e novas poliarquias. São Paulo: Cedec, Lua
Nova, n. 44, p. 28-40, 1998
5
Reforçando a importância da societal: SMULOVITZ, Catalina and Enrique Peruzzotti .SOCIETAL
ACCOUNTABILITY IN LA TIN AMERI CA : Journal of Democracy, october, 2000, volume 11. Societal mechanisms appear to be most effective where socialmobilization strategies interact with legal actions and
media exposure. The media observe and report about the organization and mobilization of civil society;
civil society informs and is informed by the media, and, at the same time, it activates legal actions and
forces state institutions to take up once-neglected problems.
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ternacional ocasionado pela pandemia do COVID19 enalteceu ainda mais a importância
da atuação do Ministério Público por meio das recomendações administrativas. Diante
do interesse público envolvido, citamos exemplos de recomendações ministeriais nesse quadro: recomendação para que comerciantes não aumentem injustificadamente
os preços de bens essenciais (como álcool em gel), alertando para as consequências
criminais e civis da prática; recomendação para que seja mantido o fornecimento de
merenda para as crianças comprovadamente carentes, apesar da suspensão das aulas; recomendação relativa à forma de funcionamento do Conselho Tutelar no período;
recomendação para que o Município apresente um plano de gestão da crise; recomendação relativa à visitação de idosos nas instituições de longa permanência, especialmente em razão da vulnerabilidade do grupo ao vírus.

2. VIGÊNCIA TEMPORAL DAS RECOMENDAÇÕES ADMINISTRATIVAS: UMA PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO.
A vigência temporal das recomendações administrativas é um tema pouco versado doutrinariamente, mas de grande repercussão prática.
Figure o seguinte exemplo: é expedida recomendação administrativa pela Promotoria especializada na defesa do patrimônio público para que determinado gestor exonere um ocupante de cargo em comissão em situação de nepotismo. Uma vez cumprida
a recomendação e exonerado o indivíduo, a questão está solucionada. Trata-se de uma
recomendação administrativa cujos efeitos não se prolongam no tempo.
Situação totalmente diferente ocorre no seguinte caso: em determinado Município os ônibus de transporte escolar são usados, simultaneamente, para transporte de
alunos e de pessoas adultas que desejam ir das áreas rurais para o centro. Nessa situação, muitas vezes, as crianças e adolescentes ficam de pé nos ônibus durante todo o
trajeto, pois todos os lugares são ocupados pelos adultos. São relatados, inclusive, casos de assédio contra alunas, bem como o transporte de cargas perigosas nos ônibus.
Essa situação, apesar da patente irregularidade (por violações a normas fiscais e de
proteção à criança e ao adolescente) é tolerada e incentivada pelo Prefeito.
O Ministério Público, tomando conhecimento dos fatos, expede recomendação
administrativa para que seja imediatamente cessada a irregularidade, passando a ser
vedado pelo Município o transporte de adultos juntamente com os alunos (inclusive,
com a fixação de avisos nas janelas frontais dos ônibus escolares).
Ainda que a recomendação seja prontamente atendida, é certo que os efeitos
dessa recomendação devem se prolongar no tempo – a medida deve continuar sendo
observada ao longo dos anos pelos diversos gestores que irão se suceder (ainda que
para tanto seja importante notificá-los sobre aquilo que outrora foi recomendado).
Consequentemente, essa recomendação passará a integrar o ordenamento jurídico
desse município.6

6
A ideia da recomendação administrativa como forma de integração do ordenamento jurídico é
trabalhada por Fernando Augusto Sormani Barbugiani (BARBUGIANI, Fernando A. S. As recomendações
administrativas do Ministério Público como instrumento de prevenção e solução de conflitos transindividuais. Belo Horizonte: D´Plácido, 2019, p. 22.
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É possível pensar ainda em recomendações administrativas cujos efeitos tenham
vigência temporal delimitada (englobando, por exemplo, determinado período do ano).
Isso ocorrerá, entre outras, em recomendações que digam respeito à prevenção de práticas que configurem condutas vedadas de agentes públicos em período eleitoral (Lei
n. 9.504/97).
3. PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE BANCO PÚBLICO DE RECOMENDAÇÕES ADMINISTRATIVAS
As recomendações administrativas cujos efeitos se prolongam no tempo podem
gerar alguns problemas organizacionais de ordem prática nos ofícios ministeriais, especialmente em comarcas menores, de entrâncias inferiores, em que é extremamente
comum a alta rotatividade de agentes ministeriais.
Inexistindo um banco de recomendações administrativas organizado, é possível,
apesar de indesejado, que um integrante do Ministério Público, ao assumir determinado
ofício, demore para tomar conhecimento (ou sequer tome conhecimento) do teor das
recomendações administrativas expedidas antes de seu ingresso naquela Promotoria
de Justiça (especialmente as de anos anteriores). Isso reduz a eficiência da atuação,
mormente quando se leva em conta que, pautando-se pela boa-fé objetiva, a recomendação expedida vincula o Ministério Público, ainda que exista a troca do órgão de execução.
Em relação a esta situação, registre-se que, em que pese toda recomendação
administrativa deva estar vinculada a um procedimento (art. 3. da Resolução n. 164 do
Conselho Nacional do Ministério Público), é possível que o respectivo procedimento já
tenha sido arquivado por não haver, naquele momento, indício de descumprimento da
recomendação.
Destaque-se, também, que ocorrendo troca de cargos do Poder Executivo e do
Poder Legislativo após as eleições, o ideal é que as recomendações administrativas (de
efeitos permanentes) sejam novamente expedidas aos novos gestores, assegurando
que tenham conhecimento do respectivo teor, inclusive para que, em eventual ação judicial, se evite a alegação de ausência de dolo.
Lembre-se que a recomendação administrativa pode ainda ter como destinatário
um particular (art. 4 da Resolução 164 do CNMP) e, mesmo nesses casos, ter efeitos que
perduram no tempo. Como exemplo, é expedida recomendação para que certa indústria
não adote determinada prática potencialmente lesiva ao meio ambiente. Como é evidente, o passar dos anos ou a sucessão de membros no ofício ministerial não farão com
que essa recomendação deixe de ser aplicada.
Para que o problema da assimetria informacional seja adequadamente sanado,
bem como seja facilitada a comunicação aos novos gestores acerca das recomendações administrativas em vigência, como a constante fiscalização pela sociedade, além
do accontability horizontal, também a societal, propõe-se a criação de um banco público de recomendações administrativas em cada Ministério Público, com segmentação
por comarcas e municípios.
É evidente que, em relação à administração pública em geral, incide o art. 37 da
Constituição Federal que, entre outros, contempla o princípio da publicidade. Por isso
o próprio agente ministerial, ao expedir uma recomendação administrativa, pode exigir
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que o destinatário confira a adequada publicidade ao teor do documento7.
A ideia de cadastros está sendo trabalhada em relação a outros instrumentos jurídicos. Recentemente foi proposto um cadastro nacional de decisões de inconstitucionalidade.8 Os projetos de lei n. 4.778/2020 e 4.441/2020 (relativos à nova lei da ação civil
pública) também trabalham com a ideia de cadastro nacional de processos coletivos.
Ademais, não parece possível cogitar a existência de recomendação administrativa ministerial sigilosa.
Além disso, em observância à Lei n. 12.527/11 (“Lei de Acesso à Informação”), o Ministério Público já vem garantido a divulgação em seu portal da transparência de peças
e dados acerca dos procedimentos extrajudiciais em trâmite. O que se propõe aqui é
uma maior sistematização disso em relação às recomendações administrativas.
Com base em todos esses argumentos, defendemos que todas as recomendações
administrativas expedidas por uma Promotoria de Justiça sejam sistematizadas em um
banco público, em que conste uma série de informações como: a) recomendação cumprida; b) recomendação descumprida, com a respectiva providência adotada, como o
ajuizamento de ação civil pública ou a representação pela inconstitucionalidade junto à
Procuradoria-Geral de Justiça); c) prazo de vigência da recomendação administrativa,
constando se os efeitos são imediatos, se são temporalmente delimitados – indicando
se eles já foram, ou não, exauridos – ou se se trata de recomendação administrativa de
efeitos permanentes, cuja vigência abarcará várias gestões; d) municípios abrangidos
pela recomendação.
Esse banco de dados pode ser alimentado automaticamente na medida em que o
órgão de execução insere as respectivas informações no sistema interno de controle de
expedientes extrajudiciais (v.g. sistema PROMP).
Tudo isso fará também com que a população em geral auxilie a Promotoria de Justiça na fiscalização do cumprimento de suas recomendações e o exercício do accontability societal.
4. PROPOSTA DE TESE
“Diante da existência de recomendações administrativas cujos efeitos se prolongam no tempo, é pertinente a criação de um banco público de recomendações, facilitando o conhecimento destes documentos em casos de sucessão de membros do Ministério Público no respectivo ofício, bem como a adoção das providências necessárias
no caso de alternância dos gestores públicos. Ademais, isso fomenta que população
auxilie na fiscalização daquilo que foi recomendado”.
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A IMPORTÂNCIA DOS CONHECIMENTOS DA NEUROCIÊNCIA
PARA ENTENDER OS BENEFÍCIOS E OS RISCOS DAS
PRÁTICAS AUTOCOMPOSITIVAS E A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO
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1. A crença na solução jurisdicional e os percalços existentes
2. O estímulo constitucional e normativo brasileiro à resolução consensual dos
conflitos
3. As contribuições da neurociência na tomada de decisão e na concepção das
necessidades humanas
Considerações finais
Referências
INTRODUÇÃO
A presente tese objetiva uma reflexão a respeito das escolhas possíveis entre
compor um litígio por meios convencionais, submetendo-o à apreciação de um órgão
jurisdicional, ou pelos métodos autocompositivos, mediante análise das dificuldades e
benefícios de cada uma das opções possíveis.
Ressalta-se que nosso panorama normativo tem apontado para o uso das soluções
consensuais como meios para resolver os conflitos, inclusive com novos instrumentos
normativos que estimulam tais práticas, também para a atuação no Ministério Público.
Isso vai aos poucos consolidando um cenário propício à mudança de paradigma, de uma
forma que seja também considerado previamente, sempre que possível, o campo dos
acordos com base em decisões tendo em vista as respectivas peculiaridades de cada
caso, as quais devem ser sopesadas pelos envolvidos.
Entretanto, é sabido que estamos numa etapa deste caminhar em que, por razões
de ordem cultural ainda não existe o amplo e pleno convencimento, bem como uma
consolidação na prática jurídica, mas o que há é uma tendência muito clara e a dotação
dos instrumentos normativos apropriados, apontando que os meios autocompositivos
estão indicados e podem ser mais adequados para se compor um litígio, enfrentar algum problema ou uma prática ilícita. Isso se deve, também, ao tipo de formação dos
profissionais da área jurídica, normalmente voltada ao demandismo, já existindo no
Brasil, apesar disso, movimentos de várias origens desenvolvendo projetos, produzin-
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do conhecimento e fazendo experiências práticas que atendem aos apelos legislativos
pela redução da jurisdicionalização, e, portanto, chamando a atenção para a necessidade de um paradigma diferente.
A abordagem foi ancorada em conceitos da neurociência, por contribuírem para
a compreensão de certas reações individuais e coletivas, bem como das eventuais escolhas que são feitas.
1. A CRENÇA NA SOLUÇÃO JURISDICIONAL E OS PERCALÇOS EXISTENTES
Quando se pensa na construção da solução jurídica para alguma questão, litígio
ou problema, pode vir à mente tudo que envolve os conflitos de interesses, mas quase
sempre, em primeiro lugar, a opção é pelo exame de textos jurídicos, doutrinários e
normativos, além da análise de decisões jurisprudenciais aplicáveis e os eventuais precedentes, porque, normalmente, são relacionados à forma convencional de tratar os
descompassos existentes nas relações jurídicas e pessoais, à luz do direito material.
O primeiro raciocínio de alguém que atua com o direito é “como vou conseguir interpretar um texto de lei?” ou “como vou deduzir este pedido para que eu consiga obter
um resultado favorável à pretensão correspondente?” e, também, “como vou conseguir
tecer argumentos e prová-los para que o órgão jurisdicional seja convencido?”.
Quando se está analisando a aplicação dos direitos fundamentais e toda cadeia
principiológica que lhe dá sustentação, além dos aspectos teóricos do processo coletivo, na especificidade da atuação do Ministério Público, que envolve uma extensa gama
de temas sensíveis à comunidade, abre-se também uma necessidade de ponderações
sobre a melhor forma de buscar resolutividade, de forma inclusive participativa com os
interessados, justamente na linha do pensamento voltado à busca dos benefícios que
são mais aferíveis quando esta via é utilizada.
Nos conflitos coletivos que possuem situações de maior complexidade e litigiosidade, pode ser bem mais complicado interpretar os fatos e as consequências jurídicas,
para fundamentar e construir um pedido, de forma satisfatória, o que representa também uma dificuldade para o juiz, na sua tarefa de extrair conclusões diante da dificuldade desta reconstrução, pelas naturais limitações existentes na seara probatória, que
precisa atuar como ponte para os acontecimentos que ocorreram em outro momento
e diferentes circunstâncias.
Muito do que se examina em face do direito aplicável é, basicamente, produto do
campo relacional organizado e legislado, e depende muito de aspectos que realmente
não estão no domínio do profissional especializados em analisar textos legais e a doutrina jurídica, sendo que a compreensão fenomenológica dos conflitos é bem restrita
na generalidade dos cenários. Este é o ponto fundamental para se compreender que há
muito mais além daquilo que está no domínio de nosso conhecimento, mas a pretensão
é de que se tem um saber completo e genuíno, ou seja, sem interferência de outros fatores.
Isso não acontece apenas com profissionais do direito, mas, também, quando se
age em virtude de situações pessoais da vida. Porque as pessoas entram em conflito é
algo ainda muito inexplorado, especialmente pelos que se ocupam da atividade de subsunção dos fatos à norma, ou seja, parece bastar o fato de que há uma solução jurídica
para a correção, independentemente das causas de eventuais desavenças.
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Normalmente não são muito questionadas as razões pelas quais são feitas as escolhas, e também porque os juízes decidem da forma como decidem, enfim, essa profusão de elementos presentes quando se está tratando de relações jurídicas, como se
dissessem apenas respeito a interpretação legal, aos contratos escritos, às obrigações
decorrentes de atos e fatos, quando, na verdade, se tratam de desdobramentos de relacionamentos entre pessoas, que têm suas respectivas visões e compreensões, em
razão da diversidade subjacente à experiência humana.
Interagimos entre nós, ou com os animais, a natureza, o meio-ambiente, a saúde,
podemos ou não considerar o conhecimento científico, mesmo quando este conhecimento não tenha ainda atingido o patamar de certeza, por meio de evidências demonstradas, e isso tudo implica em consequências para muitos aspectos importantes de
nossas vidas e nas decisões individuais e coletivas. Ou seja, muitas vezes é aceito o que
é transitório e provisório, mas sempre há consequências.
Diante disso, as coisas que obviamente não são simples, não se tornam simplificadas na essência, só porque são dirimidas por meio de uma técnica, uma ordem sistematizada de ações ou atividades, como se bastasse serem conduzidas procedimentalmente, para se obter o resultado ideal, posto que este meio leva apenas a um resultado
legítimo. Isso quer dizer que se acredita que este caminho racional conduz à real possibilidade de ser obtida a melhor decisão, só porque está ancorada na razão jurídica, a
partir do raciocínio de subsunção do fato à norma.
Jonathan Haidt afirmou no artigo “A psicologia moral e o direito: como as intuições direcionam o raciocínio, o julgamento e a busca por evidências” que existe uma
ilusão racionalista, a qual ele define como: ”A crença em uma capacidade de raciocínio
confiável, capaz de operar de forma eficaz e imparcial, mesmo quando o interesse próprio, as preocupações com a reputação e os conflitos entre grupos conduzam a uma
determinada conclusão” (2019, p. 19).
O que ele quis, na verdade, foi discutir as deficiências do raciocínio humano, pelo
fato de que há pouca ou nenhuma evidência de que “possa ser executado da maneira
que as teorias racionalistas da ética exigem”. E ele concluiu então que a fé numa “capacidade de raciocínio confiável, nos dias atuais, é bastante semelhante, estruturalmente, a ter fé em Deus” (HAIDT, 2019, p. 20).
Ele parte da hipótese de que há um julgamento intuitivo, e explica sua compreensão com base numa compreensão do juiz Joe Hutcheson que escreveu um ensaio em
1929, no qual concluiu que decisão e justificação são dois processos diversos, sendo
que a decisão acontece primeiro, com base na “intuição educada”, ou seja, aquela cujas
“faculdades intuitivas foram desenvolvidas e tornaram-se aguçadas pelo uso de uma
imaginação treinada e cultivada”, e a justificação para esta decisão é realizada depois
(HAIDT, 2019, pp. 20/21).
E ele pontua o seguinte:
No lugar da ilusão racionalista, eu gostaria de descrever uma
“nova síntese” que está surgindo na psicologia moral, baseada
em uma mudança do racionalismo para o intuicionismo. Uma
enorme quantidade de trabalhos da década de 1990, vinda da
Neurociência, da psicologia social e da primatologia, mostrou
quão poderosos são os processos automáticos e intuitivos

312

Transformação e reflexão da realidade sob a ótica do MP

(HAIDT, 2019, p. 21).
Há muita coisa interessante que ele aborda no artigo. Chama, por exemplo, de
“perplexidade moral” o fenômeno que leva as pessoas, muitas vezes, a dizerem coisas
como “meu Deus, eu não posso explicar isso, mas eu apenas sei que é errado”, o que
decorre não do racionalismo e sim o intuicionismo (HAIDT, 2010, pp. 24/25).
E reforça, com sua visão sobre tais assuntos, que as pessoas, em geral, “não mudam de opinião, criando as suas próprias razões. E que somos “altamente influenciados
por aquilo que as pessoas ao nosso redor estão fazendo”. E quanto mais são pessoas
próximas de nós, em razão de dividirem outras experiências na vida, isso se torna mais
forte, de modo que, para Haidt, “há uma variedade de fontes de influência interpessoal”
(2019, p. 26).
Com isso ele quer dizer que sempre há uma intuição inicial a respeito de um caso,
uma situação, uma possível resolução pensada, e que o grande obstáculo para questionar aquela primeira intuição é o viés de confirmação, que é um dos “mais fortes e
indeléveis na literatura da Psicologia cognitiva e social”, ou seja,
É a constatação de que, quando avaliamos uma proposição,
não procuramos por evidências nos dois lados, para, em seguida, ponderarmos qual lado é provavelmente o verdadeiro. Em
vez disso, iniciamos com um palpite e depois partimos para ver
se conseguimos encontrar qualquer evidência para confirmá-lo. Se, ao final, encontramos uma evidência qualquer, confirmamos a proposição e paramos de pensar (HAIDT, 2019, pp.
26/27).
Por isso, para ele, “o viés de confirmação está entre as ideias psicológicas mais
importantes que podem ser ensinadas em uma faculdade de Direito”, pois, pontua
exemplos de quando isso se apresenta como algo realmente preocupante, como “investigadores de polícia que têm o palpite de que um suspeito é culpado”, poderão “fazer
tudo o que puderem para confirmar esse palpite e muito pouco para refutá-lo”. Dessa
forma obterão uma falsa confirmação, de que uma pessoa que é inocente ser tida como
culpada. E conclui que, por isso é “importante ter um sistema legal fundado no contraditório” (HAIDT, 2019, p. 27).
Ainda, com base em mais uma das provocações de Haidt, a respeito dos conflitos
de interesse, estes “são muito poderosos porque somos muito bons em mentir para nós
mesmos”, no sentido de que tentamos nos convencer que de “decidimos o caso pelos
seus méritos”, quando analisamos por que chegamos a uma determinada conclusão,
normalmente pensando que se trata de algo objetivamente defensável, e que não sofremos qualquer influência (2019, p. 32).
O fato é que, a partir de percepções enviesadas, são cometidos muitos equívocos,
e esta tese pretende levantar estes aspectos relacionados tanto à psicologia social,
como também trazer algumas noções básicas da neurociência, os quais podem auxiliar
numa compreensão um pouco mais realista em relação ao que acontece com o sistema
de justiça baseado na racionalidade, no sentido de alertar que sim, sempre existe um
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risco, quando estamos sujeitos ao julgamento de um terceiro, o que inclui a pessoa do
juiz, e, isso pode ser um mote, um novo estímulo, quando se pondera sobre alternativas
que podem ser adequadas. para muitas questões que poderiam ser solucionadas com a
interveniência e participação direta dos envolvidos, mas que também têm um percentual de riscos que devem ser conhecidos e avaliados. Ou seja, riscos e vieses acontecem em todos os cenários de nossa vida em relação.
Um olhar mais atento voltado ao nosso cotidiano, quer seja no âmbito familiar, no
profissional e, também, no da convivência com amigos, indica que, independentemente
do contexto, a todo momento são tomadas decisões e, assim, há um constante sopesamento entre posição e interesse, bem como heurísticas e emoções subjacentes a esse
processo. Identificar e gerenciar isto é uma boa estratégia para navegar em diferentes
acontecimentos da vida, de forma mais confiável, o que inclui nossos próprios vieses,
nossos próprios enganos, que, quando são resultantes de um erro de avaliação cometido em tais circunstância, são mais aceitáveis, do que as que partem de um terceiro (o
juiz, por exemplo).
Começam aqui as delicadas peculiaridades que ora indicam benefícios, ora a presença dos riscos, e que precisam ser compreendidos e conhecidos, nesta jornada entre
a escolha pela solução jurisdicional e a dos métodos autocompositivos, ou melhor dizendo, para a tomada de quaisquer decisões ou fazer julgamentos na vida ou em decorrência da atuação funcional.
Importante registrar aqui, que agentes do Ministério Público normalmente lidam
com questões muito sensíveis, sempre vinculadas a pessoas na condição de cidadãos
cujos direitos foram desrespeitados ou que se sentem ou estão mesmo sendo injustiçados. Tais agentes, também podem cometer falhas em seus julgamentos, que eventualmente comprometam sua intervenção.
Por isso que estes conhecimentos que aqui estão sendo abordados servem de boa
fonte de informação, ainda que inicial, para, por exemplo, prevenir ou evitar eventuais
situações de revitimização, como pode ocorrer em relação às vítimas de violência doméstica (mulheres, crianças, adolescentes e idosos). É possível ainda que pessoas sejam expostas, ainda que de forma involuntária, a sofrimento psíquico, ou mesmo existir
falta de empatia quando já está instalada esta situação, de modo também a causar ou
aumentar o dano já existente. Há ainda abordagens que transmitem posturas discriminatórias, quer contra indígenas, como a população LGBTQI+ e outras, que representem
parcela da diversidade de condições identitárias existentes.
Enfim, pode-se pensar numa gama extensa e generalizada de atitudes que são
tomadas, ainda que de maneira inconsciente, devido à habitual repetição daquilo que é
culturalmente aceito, embora moral e juridicamente reprovável, no que diz respeito ao
tratamento que é devido àqueles que buscam a proteção de seus direitos por meio do
aparelho estatal, em especial quando se dirigem ao Ministério Público, diante do seu
dever em minorar sempre e nunca agravar os prejuízos eventualmente produzidos a alguém, especialmente os que se encontram vulnerabilizados socialmente. Essa abertura ao diálogo se traduz em reconhecimento, sendo vetor de pertencimento social, ou
seja, além dos benefícios que podem advir de uma composição mais palatável, de per si
já representa uma condução que se mostra inclusiva.
Quando se fala numa prática consensual e dialogal, o que há de interessante nelas é o fato de existir um empoderamento e uma apropriação pelos envolvidos, sobre o
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conflito de interesses, o problema, a questão ou o ilícito praticado. E ainda, são efetivamente uma forma de propiciar o ingresso individual e comunitário, num ambiente de
maior solidariedade e fraternidade, numa visão de vida com propósitos mais pacíficos
e que aproxima as pessoas, ao invés de as afastarem, de se tratarem reciprocamente
como desconhecidas ou inimigas.
2. O ESTÍMULO CONSTITUCIONAL E NORMATIVO BRASILEIRO À RESOLUÇÃO
CONSENSUAL DOS CONFLITOS
Conforme a Constituição Federal de 1988, a partir de seu preâmbulo, está preconizado que o Estado Democrático brasileiro se destina “a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento,
a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista
e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e
internacional, com a solução pacífica das controvérsias”.
Está, também, dentre nossos objetivos fundamentais, de acordo com o art. 3º,
inc. I da CF/88, o de construir uma sociedade livre, justa e solidária, bem como, prevê
o art. 4º, inc. VII, nosso comprometimento com a solução pacífica dos conflitos, nas
relações internacionais.
Portanto, dentro do projeto constitucional de uma proposta mais harmônica
de convivência, dialogal e consensuada, logo em 2010, na linha da evolução imprimida pelos pactos republicanos, a partir daquele estímulo constitucional, foi editada pelo
Conselho Nacional de Justiça a Resolução nº 125, que dispôs sobre a política judiciária
nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário. Esta política foi tratada na resolução como política pública de tratamento adequado de conflitos, conforme o art. 6º, inc. I, a qual tratou de estimular a implementação
da conciliação e da mediação civil, com vistas a estabelecer uma cultura de solução pacífica dos conflitos, mediante formação, capacitação e qualificação dos atores, como
também dos mediadores e conciliadores, trazendo todo um regramento neste sentido, e ainda instituindo os núcleos permanentes de métodos consensuais de solução
de conflitos (NUPEMECs), e, também, os centros judiciários de solução de conflitos e
cidadania (CEJUSCs), que são, de acordo com o art. 8º, cuja redação foi atualizada pela
Res. Nº 326, de 26/06/2020): “unidades judiciárias de primeiro grau responsáveis pela
realização ou gestão das sessões e audiências de conciliação e mediação que estejam
a cargo de conciliadores e mediadores, bem como pelo atendimento e orientação ao
cidadão”.
Como o Ministério Público é uma 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, pela dicção do art. 127 da CF/88,
seguindo este desenho constitucional, em 2014, o Conselho Nacional do Ministério Público editou a Resolução nº 118, em 1º de dezembro, instituindo no âmbito do Ministério
Público brasileiro a política nacional de incentivo à autocomposição, com o objetivo de
assegurar a promoção da justiça e a máxima efetividade dos direitos e interesses. A
resolução prevê como instrumentos efetivos de pacificação social os seguintes: negociação, mediação, conciliação, convenções processuais e as práticas restaurativas.
Em 2015 foi editada a Lei 13.105, de 16 de março de 2015, com vacatio legis de um
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ano, para entrar em vigor, no mês de março de 2016. A nova legislação processual possui
um forte cariz autocompositivo, sendo que já de início determina no seu art. 3º §§ 2º e
3º, que o Estado promoverá, sempre que possível a solução consensual dos conflitos,
e que “a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos
deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial”.
Além disso, estimula a colaboração e cooperação processual, definindo o que
é mediação e o que é conciliação, tratando dos conciliadores e mediadores, e estimulando nos momentos processuais diversos o incentivo judicial à autocomposição, pela
oportunidade renovada dela ser ofertada às partes.
Em acréscimo à legislação de estímulo à autocomposição e de regramentos
que disciplinam as técnicas autocompositiva, entrou em vigor no final de 2015, a Lei
13. 140, de 26/06/2015, dispondo sobre a mediação entre particulares, como meio de
solução de controvérsias e também sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da
administração pública. Neste específico âmbito, é interessante a disciplina do seu art.
3º, no sentido de que pode ser objeto de mediação o conflito que verse sobre direitos
disponíveis ou sobre direitos indisponíveis que admitam transação, pelo entendimento
de que o direito pode ser indisponível, mas as obrigações decorrentes dele, podem ser
transacionáveis.
De ser lembrada, para um quadro mais completo da situação, a Recomendação
nª 54/2017, do CNMP, que apregoa o estímulo à resolutividade, quer decorrente da judicialização, quer quando realizada no âmbito da sócio mediação, que é o extrajudicial.
A Resolução nº 179/2017, do CNMP, trata do compromisso de ajustamento de conduta,
que já era vigente para fim de tratamento alternativo em sede extrajudicial, de conflitos
coletivos e difusos, de modo geral, mas aí nesta resolução foi disciplinada a possibilidade disso correr também em sede de improbidade administrativa, sendo que posteriormente a lei 13.964/2019, permitiu, agora com inserção no ordenamento jurídico por
meio de lei, o acordo de não persecução penal (ANPP), em relação a alguns crimes, e o
acordo não persecução cível (ANPC), desta feita considerada esta normativa com “caráter de negociação do direito material, mediante a manifestação de vontade das partes,
sob a égide dos permissivos legais”, restando compreendido por Rafael Pereira, na obra
“Manual do acordo de não persecução cível” (2020, p. 49), que tem a natureza jurídica de
negócio jurídico bilateral, uma vez que “o investigado/réu poderá além de reconhecer o
ato de improbidade, colaborar com a produção de novas provas ou de outros investigados, negociando abrandamento das suas sanções/obrigações no futuro acordo de não
persecução”.
De se lembrar o panorama do litígio coletivo de uma forma geral, segundo a doutrina de Edilson Vitorelli, como aquele em que, “a relação jurídica que se estabelece
toma em conta o grupo como ente coletivo, sem levar em consideração as características dos indivíduos que o compõem, ou as relações jurídicas nas quais eles se envolvem,
isoladamente consideradas. O que caracteriza um litígio coletivo é que o grupo se envolve no conflito como ente coletivo, não como um conjunto de indivíduos isoladamente
considerados.” (2020, p. 99).
E ele também explora a questão da conflituosidade, como um “descordo interno à própria sociedade”, o que vai dos casos de pouco conflito até aqueles em que os
próprios direitos já são conflituosos, e, nesse caso o processo será só capaz de atribuir
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soluções parciais, no sentido do que Carnelutti, citado por Edilson Vitorelli, manifestou
que o processo talvez, em tais circunstâncias “fazer que cesse a contenda, o que não
quer dizer que cesse o conflito, que é imanente” (VITORELLI, 2020, pp. 103/104).
Com relação à complexidade, foi esta que o levou a uma nova conceituação de
litígios coletivos, classificados como: globais, locais e irradiados. Os primeiros (globais)
não são muito sentidos pelos integrantes de uma comunidade, não atinge diretamente pessoas, já os locais atingem de forma mais grave as comunidades, principalmente
quando existem “fortes laços de afinidade social, emocional e territorial, traduzidos em
um alto grau de consenso interno”, neste aspecto Edilson Vitorelli citou Ferdinand Tönnies (VITORELLI, 2020, pp. 106/108).. Finalmente os litígios coletivos irradiados são os
tidos como megaconflitos, em que as situações assim compreendidas apontam quadro
de lesão que
afeta diretamente os interesses de diversas pessoas ou segmentos sociais, mas essas pessoas não compõem uma comunidade, não têm a mesma perspectiva social e não serão
atingidas, da mesma forma e com a mesma intensidade, pelo
resultado do litígio. O dano é distribuído de maneira distinta,
qualitativa e quantitativamente, entre os integrantes da sociedade. (VITORELLI, 2020, pp. 110/111).
Então são as situações cujas visões de cada um diferem, e, não raramente, são
antagônicas, sendo espécies de conflitos mutáveis e multipolares ((VITORELLI, 2020, p.
111).
Dessa forma, ainda Vitorelli, na obra “O devido processo legal coletivo – dos direitos aos litígios coletivos” (2019), quando aborda esta questão do caráter policêntrico
dos litígios coletivos irradiados, acrescenta que isso “exige a pluralização do diálogo
processual como condição para uma solução que dê conta de todos os elementos do
problema.” E que, por isso, a técnica para se atingir tal objeto, “pode ser construída
a partir da adaptação dos postulados da democracia deliberativa, desenvolvidos por
Joshua Cohen (2019, p.584).
O que importa observar até aqui é que existe mesmo uma necessidade de serem
exploradas alternativas mais adequadas, inclusive em sede de conflitos coletivos, dado
que, para o processo em si, não existe este objetivo, salvo como algo secundário, porque não tem como objetivo um sentimento de satisfação com a efetiva “justiça do caso”
(VITORELLI, 2019, p. 198).
Como não se pode esperar uma atuação jurisdicional neutra, que poderia ser um
fator de percepção de realização da justiça pelo processo, algo que é mais difícil ainda
de se aferir na presença de uma diversidade de envolvidos, como acontece nos conflitos coletivos, assim é que se abre com mais ênfase a necessidade de ser explorado o
campo autocompositivo, com a participação direta dos envolvidos, até porque, como
visto neste item, é o próprio sistema jurídico e normativo, que estimula e propicia as
condições para a mudança de paradigma, criando as oportunidades para as práticas
consensuais.
3. AS CONTRIBUIÇÕES DA NEUROCIÊNCIA NA TOMADA DE DECISÃO E NA CON-
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CEPÇÃO DAS NECESSIDADES HUMANAS
Podemos afirmar que nas práticas autocompositivas: negociação, conciliação,
mediação e as práticas restaurativas, estão em jogo, a todo momento, o julgamento e
a tomada de decisão. No julgamento avaliamos sobre a probabilidade de ocorrência de
um determinado evento e na tomada de decisão escolhemos uma dentre as diversas
opções que são apresentadas influenciados muitas vezes pelos julgamentos que realizamos. (EYSENK e KEANE, 2017, p.547). Nosso desejo é que nossos julgamentos sejam
acurados e que, consequentemente, nossa tomada de decisão conduza às consequências mais adequadas às necessidades apresentadas. Mas, muitas vezes a prática cotidiana nos leva a desfechos, inesperados, e, por isso, perplexos, revisitamos o processo
para indagarmos o que ocorreu com nossos julgamentos.
Os conhecimentos da neurociência cognitiva como uma “abordagem que tem
como objetivo compreender a cognição humana por meio da combinação de informações sobre o comportamento e sobre o cérebro” (EYSENCK e KEANE, 2017, p.1), podem
auxiliar nessa compreensão.
Os processos de julgamento sob a perspectiva da neurociência cognitiva dependem da compreensão, ainda que de forma muito sumária, sobre o funcionamento do
cérebro humano, que, comparando-o, por exemplo, de forma metafórica, a uma máquina regulada para poupar energia, cria atalhos e automatismos para navegar no mundo
com menos esforço. Os atalhos são denominados de heurísticas, que são “regras práticas que são pouco exigentes no âmbito cognitivo e que com frequência produzem
respostas aproximadamente acuradas” (EYSENCK e KEANE, 2017, p.722). Evidências
robustas apontam que as heurísticas são utilizadas pela maioria das pessoas durante o
processo de julgamento. (KOLL et al, 2010; FIEDLER e VON SYDOW, 2015 apud EYSENCK
e KEANE, 2017, p.553)
Conforme Daniel Kahneman (KAHNEMAN, 2003 apud EYSENCK e KEANE, 2017,
p.562) o processamento das informações pelo cérebro no julgamento é realizado por
meio de dois sistemas: o Sistema 1 (S1) e o Sistema 2 (S2). O Sistema 1 é rápido, automático e inconsciente. O Sistema 2 é lento, potencialmente dirigido por normas e
deliberado.
O Sistema 1, guiado muitas vezes pelas experiências aprendidas em determinados
contextos e pelas emoções do momento, processa as informações de forma rápida o
que demanda um menor esforço, gerando respostas intuitivas para o julgamento dos
problemas. As heurísticas são os atalhos que permitem esse processamento rápido realizado pelo Sistema 1, mas que podem levar a imprecisões, que são os vieses ou as distorções cognitivas. O Sistema 2 por sua vez, demanda esforço, pois, racionaliza ideias
e sentimentos que foram gerados pelos Sistema 1, podendo endossá-los ou corrigi-los.
Ou seja, o Sistema 2 de forma deliberada e com maior esforço, avalia e monitora o Sistema 1, dispendendo um tempo maior no processamento das informações. (MANES, 2019;
EYSENCK e KEANE, 2017 p.562; KAHNEMAN, 2012, p.411).
Transpondo esses conceitos para as práticas autocompositivas, mas apenas
reforçando que são aplicáveis à toda forma de decidir ou julgar, como já foi afirmado
por ocasião do item 1 desta tese, no qual também foram abordados conhecimentos da
neurociência e os vieses do raciocínio, será dado destaque, nesse momento, à algumas
heurísticas que podem estar presentes, num primeiro momento, na realização de uma
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negociação, conciliação ou mediação.
Uma das heurísticas que pode ser muito frequente nas práticas autocompositivas
é a heurística da representatividade que é a “suposição de que um objeto ou indivíduo
pertence a uma determinada categoria por ser representativo ou típico dessa categoria” (EYSENK e KEANE, 2015, p.549). Trata-se de uma tendência de superestimar semelhanças, classificando objetos ou indivíduos por sua similaridade aos estereótipos. Tomemos como exemplo, uma situação hipotética em que uma senhora chega para uma
negociação com os seguintes trajes: chapéu, camisa, cinto, calça e botas típicas de um
vaqueiro. Ao falar, a senhora apresenta uma forma diferente de se expressar e demonstra-se reservada e até certo ponto arredia. Qual seria a probabilidade de julgarmos que
essa senhora vive e trabalha no campo/agronegócio? Provavelmente seria alta e estaria
parcialmente correta. A nossa personagem fictícia foi baseada na Temple Grandin que
numa primeira vista, parece uma típica vaqueira. De fato, ela se veste com trajes típicos
e até trabalha com assuntos relacionados à agropecuária. Mas é graduada em psicologia, com mestrado em zootecnia, tendo revolucionado as práticas para o tratamento
de animais. Ela também apresenta autismo de alto funcionamento, o que é compatível
com linguagem e comportamento apresentados. Em uma negociação colaborativa, porém, a heurística da representatividade pode ser reduzida porque uma das técnicas que
auxilia no estabelecimento de um contrato de cooperação entre as partes, é conhecer
o perfil do interlocutor, o que possibilita estabelecer bom rapport e com isso encontrar
pontos de afinidades entre as partes. Ao adquirir um número maior de informações de
fontes confiáveis sobre o interlocutor, torna-se menos provável sermos consideravelmente influenciados por informações incompletas como as que foram apresentadas no
cenário descrito.
Outra heurística relevante é a heurística da disponibilidade que se baseia na facilidade de evocarmos informações para estimar a probabilidade de um evento ocorrer
(SOARES; 2019; TVERSKY e KAHNEMAN, 2012, p.420). A abundância de um determinado
assunto leva a facilitação com que se pensa nesse assunto o que por sua vez acaba por
obscurecer outras possibilidades. Por exemplo, em tempos em que esteja ocorrendo
um volume significativo e constante de denúncias de desvio de verbas por corrupção,
incongruências e omissões em contas públicas, podem ser imediatamente associadas
àquela causa. Da mesma forma, em situação mais recente, como no contexto da pandemia provocada pelo novo coronavírus, se uma pessoa apresenta dor de cabeça, coriza e problemas gastrointestinais, imediatamente pensa-se na COVID-19. Todavia, há
várias outras doenças que apresentam os mesmos sintomas e que, por não estarem
facilmente disponíveis em nossa memória no momento, acabam por ser imediatamente
descartadas. Assim, é importante no contexto da negociação e mediação balizar-se em
subsídios técnicos, fáticos, jurídicos e profissionais (MORAES, 2015, p.177) de forma a
construir estratégias mais acuradas e com menor probabilidade de influência da heurística de representatividade que cada parte pode possuir.
A ancoragem também pode influenciar a tomada de decisão em processos autocompositivos. Na ancoragem o processamento da informação inicia-se por um ponto
de referência que não tem necessariamente relação com o tema, mas que influencia
decisões posteriores. Uma pesquisa conduzida pelo economista e psicólogo Dan Ariely
(ARIELY,2008 apud SOARES, 2019) demonstra essa heurística da seguinte forma: primeiramente era solicitado aos participantes que registrassem em uma folha de papel
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os dois últimos números de sua carteira de identidade. Depois eram apresentados produtos aos participantes, sendo solicitado que fosse colocado ao lado de cada produto,
os dois últimos números da carteira de identidade. Em um terceiro momento, era indagado aos participantes, se numa situação hipotética onde os números da carteira de
identidade representassem o valor do produto, eles aceitariam ou não pagar aquele valor por cada produto. Nessa etapa, muitos participantes com números elevados da carteira de identidade respondiam que não. Na sequência era solicitado aos participantes
que anotassem qual seria o maior valor que estariam dispostos a pagar pelo produto. Os
valores variavam consideravelmente, mas aqueles que tinham números de carteira de
identidade elevados, apresentavam ofertas maiores quando comparados àqueles com
o número de identidade baixo. Por isso, dar o primeiro lance em uma negociação é uma
atitude que deve ser muito ponderada, uma vez que pode limitar as possibilidades da
negociação criando-se uma referência. Se o valor declarado for muito alto criará patamares elevados e se for muito baixo, nivelará para valores às vezes insuficientes. Novamente cercar-se de informações técnicas e dados da realidade objetiva, podem auxiliar
na construção de uma visão deliberada e calculada nesses cenários.
Em algumas situações o que predomina é a aversão à perda, ou seja, “uma maior
sensibilidade à possíveis perdas do que aos ganhos potenciais demonstrada pela maioria das pessoas no processo de tomada de decisão” (EYSENK e KEANE, 2015, p.566).
Mesmo que haja a possibilidade de um ganho maior, se a situação envolver uma possível perda, as pessoas geralmente apresentarão uma tendência a evitar a perda. Assim,
em uma negociação hipotética com um gestor público onde esteja sendo proposta a
realocação de recursos destinados a construção de um equipamento instituído (unidade de acolhimento, ILPIs, Censes, por exemplo), para um novo projeto, que promete ao
final da sua execução, aumentar a economia de recursos e trazer maiores benefícios
à população, dentre os fatores que podem contribuir para a rejeição da proposta, num
primeiro momento, é a aversão à perda de recursos realocados. Manter o custo conhecido, mesmo que não seja o mais benéfico para a situação, minimiza a perda, sendo
mais atraente do que o custo incerto, ainda que tenha probabilidade de ser mais baixo
e de trazer maiores benefícios. Geralmente a aversão à perda pode ser dirimida quando
o interlocutor é levado a refletir cuidadosamente sobre as opções disponíveis: quadros
comparativos com vantagens e desvantagens e detalhamento das opções podem ser
úteis.
E, por fim, tão relevante quanto a influência das heurísticas e vieses no comportamento humano, temos a demonstração advinda de pesquisas realizadas nas duas
últimas décadas no campo das neurociências sociais de que nosso cérebro ao longo
da evolução foi sendo desenhado também para a ligação social respondendo tanto às
necessidades físicas de autopreservação quanto às necessidades sociais de relacionamento com o grupo. Se até então, conhecíamos que uma das características do homo
sapiens é ser autocentrado, o que foi amplamente demonstrado pelo jogo do Dilema do
Prisioneiro, criado na década de 80, por economistas, onde a maior parte das pessoas
joga de forma egoísta, os neurocientistas ao apresentarem o mesmo jogo aos participantes com o nome de Jogo da Comunidade, obtiveram resultados diferentes. Com a
troca do nome, 70% das pessoas, joga de forma colaborativa. Essa é uma das evidências
que demonstraram que buscamos racionalmente o interesse próprio, mas que também
nos importamos com os outros (LIEBERMAN, 2019). Essa constatação, também se apli-
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ca em situações de conflito.
Outra hipótese sobre o comportamento humano, amplamente divulgada desde os
meados da década de 70, do cérebro trino de Paul Maclean, onde o cérebro humano desenvolveu-se ao longo da evolução culminando com a existência independente de um
cérebro reptiliano, mamífero e neocórtex, revelou-se, com o avanço do conhecimento
científico, simplista. À despeito de existirem áreas cerebrais mais antigas e outras com
desenvolvimento mais recente, esse desenvolvimento, como todo processo evolutivo,
não ocorreu de forma linear, mas sim em rede. Além disso, as áreas cerebrais também
não processam as informações de forma independente. Ou seja, a complexidade do
processamento final de informações pelo cérebro humano, mesmo que exista a especialização de algumas funções em determinadas regiões, ocorre de maneira integrada,
o que implica ser incorreto dizer que diante de uma determinada situação, o comportamento humano reflete apenas a parte mais arcaica do cérebro. (HERCULANO-HUSSEL,
2019; CONSENZA, 2004)
Temos então, elementos para crer que há condições sim de aprofundar tanto no
aspecto teórico, quanto prático, seguindo esta tendência de crença na solução consensual, como aquela que tem potencial para produzir tanto maior satisfação pessoal
e coletiva aos envolvidos, como também maior percepção a respeito da realização da
justiça, ao término de uma composição de um litígio, da solução de um problema, na
abordagem de uma prática ilícita.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Há necessidade de que sejam feitas reflexões a respeito da espécie de conflito, ou do problema ou do ilícito que precisa ser enfrentado, e a melhor forma
de buscar solucioná-lo, tendo em vista a forma como os envolvidos estão nele
implicados e também a extensão da lesão causada.
É possível analisar aspectos relacionados à psicologia coletiva e também à
neurociência, para melhor compreender as relações existentes entre pessoas
e grupos sociais, buscando compreender como se pode trilhar o caminho de
uma solução jurídica ou autocompositiva para o caso.
O conhecimento sobre as heurísticas e vieses, fundamentado na neurociência
cognitiva, leva em consideração a forma como as informações são processadas ao serem realizados julgamentos. Esse conhecimento é relevante tanto
para o nosso autoconhecimento quanto para compreendermos um pouco
mais sobre o comportamento do nosso interlocutor durante a realização de
práticas autocompositivas como negociação, mediação e conciliação.
É recomendável buscar mais informações para refletir cuidadosamente sobre
os cenários apresentados de forma que nossos julgamentos sejam validados
ou corrigidos e assim possamos tomar decisões que levem a consequências
mais adequadas as necessidades apresentadas.
O homo sapiens, de acordo com as neurociências sociais, busca racionalmente o interesse próprio, mas também se importa com os demais, portanto, soluções consensuais, onde há “ganha-ganha”, podem mostrar-se mais satisfatórias, aumentando a percepção a respeito da realização de justiça.
A complexidade do comportamento e das necessidades humanas reforça ain-
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da mais o princípio de que as práticas autocompositivas são artesanais, sendo
sempre necessário o estudo minucioso de cada caso na sua complexidade ou
simplicidade, mas sobretudo na sua singularidade.
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A APLICAÇÃO DA AUTOCOMPOSIÇÃO EM CASOS DE CRIMES
GRAVES E VIOLENTOS: FUNDAMENTOS NORMATIVOS,
PRÁTICOS E MORAIS
Samia Saad Gallotti Bonavides1
Willian Lira de Souza2
Mário Edson Passerino Fischer da Silva3
Guilherme Eduardo Quadros da Silva4
1. EXPOSIÇÃO:
O objeto dessa proposição consiste na tese de que a gravidade abstrata do crime,
inclusive aqueles praticados com violência, não deve consistir um óbice para a realização de práticas autocompositivas/restaurativas entre seu autor e a vítima, e a própria
comunidade, quando atestados: a voluntariedade e interesse de ambos em participar
da prática; a concordância entre ambos sobre os fatos essenciais do caso; a garantia
da segurança destes durante a mediação e; a disponibilidade de pessoas, sem óbices
legais e com formação, para mediar tais diálogos.
Como o delito é uma construção normativa e depende de valoração que é influenciada pelo contexto do legislador que o tipificou e do local onde a ação é realizada, havendo uma graduação objetiva (lei escrita) e subjetiva (percepção da reprovabilidade),
daí advém o conceito de gravidade abstrata.
Importante ressaltar também que a tese não discute quais são ou quais devem ser
os impactos jurídicos e processuais da adoção das práticas autocompositivas em casos
criminais envolvendo delitos violentos, mas tão somente a viabilidade dessa aplicação,
bem como os motivos, fáticos e jurídicos que devem ser considerados. A problemática
que circunda a presente proposta está vinculada especialmente à desconfiança que
parcela significativa dos profissionais do direito possuem quando se trata da aplicação
de técnicas autocompositivas em casos penais envolvendo crimes comuns violentos.
Essa resistência usualmente vem justificada por argumentos de ordem jurídica, prática
e filosófica-moral.
Antes de abordar esses argumentos, entendemos que a compreensão da sua
perspectiva é facilitada pelo conceito de “racionalidade penal moderna”, a qual associa
o crime à punição e tem como consequência a interpretação do direito a partir da visão
de que a pena é o único meio válido, indisponível e imprescindível de reagir ao crime (PIRES, 2004, p. 40). Nessa perspectiva, o sistema de justiça criminal se sustenta a partir
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de racionalizações, normas e rituais que abstraem os aspectos relacionais vinculados
ao crime, de modo a interpretá-lo apenas como um problema jurídico que concerne à
aplicação, ou não, da punição (ACHUTTI, 2012, p. 20).
Essa racionalidade implica em pensar o crime a partir da pena, o que explica, por
exemplo, porque no universo jurídico e legislativo brasileiro, o ramo que trata do crime
é designado “direito penal”, outro jeito de dizer “direito da pena” ou “direito da punição”
(PIRES, 2004, p. 46). Como consequências sociais práticas da dogmatização entre crime e pena é possível citar: (i) a miopização da política criminal como apenas um meio
de potencializar a repressão; (ii) a responsabilização estritamente individual pela criminalidade, o que tira a atenção da responsabilidade e dever constitucional do Estado
e da Sociedade quanto à superação de desigualdades estruturais e desenvolvimento de
políticas públicas de inclusão; (iii) a percepção no imaginário popular de que o uso de
outros meios de responsabilização do autor do crime, para além da pena, implica na impunidade. Clarificados esses pressupostos, vamos explorar os argumentos usualmente
apresentados contra a adoção da autocomposição em casos de crimes considerados,
em abstrato, como violentos.
A perspectiva punitiva orienta a interpretação das normativas que tratem direta
ou indiretamente do direito criminal e do processo penal. Toda a arquitetura destes ramos, em teoria, destina-se a filtrar a intervenção penal estatal para situações em que
reste comprovado, para além de dúvida razoável, a culpabilidade do suspeito pelo cometimento de um crime (LIMA, 2016, p. 81). Considerando que esta intervenção penal é
naturalmente compreendida como uma violência, também em tese, a sua concretização obedeceria a uma diretriz de ultima ratio, ou seja, deveria ocorrer após o esgotamento dos outros meios de responsabilização e pacificação social menos intrusivos e
violentos que a esfera penal (SANTOS, 2006, p. 4-6).
Como ressalta Pires, tamanha é a influência dessa racionalidade que a hermenêutica em torno do princípio da intervenção penal mínima desloca-se da avaliação de casos concretos para a atividade de criminalização primária do legislador (PIRES, 2004, p.
44-45). A partir dessa premissa, o pensamento punitivo começa( a partir de) uma sutil
fusão com a lógica jurídico-prescritiva, que funda a identidade daquele que aplica o direito, e isso traz consequências concretas para a atuação desses profissionais, pois,
afinal de contas, o punitivismo se naturaliza subjetivamente, sendo legitimado por racionalizações jurídicas. Isso, no entanto, não é uma escolha jurídica, mas política, que
instrumentaliza o direito a preservá-la sob a roupagem de ideais nobres (PIRES, 1998,
p. 67, 75-79).
Essa confusão entre punitivismo e o jurídico conforma três ideias complementares e subsequentes: (i) de que o recurso à punição deriva do direito, e não de que
a leitura e aplicação do direito derivam da perspectiva punitivista; e (ii) de que se o
direito trata a punição como resposta por excelência ao crime, apenas o direito pode
autorizar outros meios de lidar ou de responder à criminalidade; (iii) de que, portanto, a
autocomposição apenas pode ser aplicada a situações nas quais haja expressa menção
legal para tanto.
Percebe-se que a terceira ideia, derivada da junção das duas primeiras, decorre da
confusão de que a ausência de previsão específica para o uso da autocomposição, em
determinada situação têm como impacto lógico a (sua) vedação. Mais que isso, a perspectiva jurídico-punitiva capitaneia o entendimento de que se algo não possui previsão
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para produzir efeitos jurídicos, também não tem autorização (pelo direito) para acontecer. Nesse sentido, os argumentos jurídicos relativos à vedação da autocomposição
em casos de crimes comuns violentos tendem a se amparar nas seguintes colocações:
Primeira: a autocomposição criminal, nas modalidades de mediação, conciliação
ou práticas restaurativas, apenas teria lugar nos casos de crimes de menor potencial
ofensivo, pois a autorização legislativa estaria apenas circunscrita à composição civil
tratada no art. 76 da Lei de Juizados Especiais Criminais. Como argumento derivado
deste, tem-se ainda que, diante dessa suposta restrição, a aplicação da autocomposição na esfera penal para além dos Juizados Especiais seria inócua, uma vez que a vítima
e seu ofensor carecem de poder oficial e legítimo para transacionar sobre a aplicação
de penas ou medidas substitutivas a elas.
Segunda: o princípio da obrigatoriedade da ação penal vincula o Estado ao dever
de responsabilizar os autores de crimes e, como a resposta legal prevista para o crime
é a pena, essa responsabilização demandaria a conclusão do devido processo legal (penal) e de uma sentença condenatória transitada em julgado (JARDIM, 1988, p. 43). De
acordo com esse raciocínio, apenas a lei poderia excepcionar os casos de relativização
dessa obrigação, do contrário, o sistema de justiça usurparia a função do legislador e
abriria margem para arbitrariedades que comprometeriam o tratamento isonômico dos
cidadãos (GIACOMOLLI, 2006, p. 70-71). Também no âmbito deste segundo argumento
repousa a perspectiva de que o processo penal e a punição legalmente prevista são
meios previsíveis, proporcionais e racionais da sociedade reagir ao crime, de modo que
a assimilação de métodos autocompositivos na esfera criminal poderia promover um
contexto vingativo e desestabilizador da paz social.
Para além dos argumentos de ordem jurídica, costumeiramente são invocados
dois argumentos práticos, umbilicalmente ligados às perspectivas morais e filosóficas
que abordaremos a seguir, para erguer barreiras ao uso de práticas dialógicas autocompositivas.
O primeiro argumento defende que o uso da autocomposição nos casos de crimes
violentos banalizaria a seriedade da prática de um crime, pois a transação, ao dispensar
ou mitigar a punição, frustraria a responsabilização penal prevista em lei. Essa linha
de pensamento baseia-se nas premissas da prevenção geral negativa que a pena e sua
aplicação exerceriam sobre a sociedade, assegurando, pelo temor da punição, a coesão
social e o autocontrole individual em torno do respeito à lei penal. Esse raciocínio parte
do modelo iluminista do homem racional e calculista (homo economicus) e se ampara na
ideia de repercussão social da punição.
O segundo argumento prático é também popular no âmbito do direito e do senso
comum. Trata-se da ideia de que a vítima não estaria interessada em interagir com o
seu ofensor. A tônica deste argumento pressupõe que qualquer tentativa de autocomposição entre ofensor e vítima seria, de pronto, infrutífera pela não adesão ou pelas
intenções vingativas da vítima. A mesma expectativa negativa se aplica ao ofensor que,
por receio da responsabilização penal, usaria este espaço para intimidar ou ludibriar a
vítima em prol de desonerar-se da pena.
Enfim, o principal argumento de ordem moral-filosófica para afastar a autocomposição e manter o processo e a pena como únicos meios de reagir ao crime também
consiste no cerne da racionalidade penal moderna e se assenta em uma leitura punitiva
da justiça retributiva: a de que o criminoso, por ter praticado algo errado, ao agredir
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pessoas e macular valores sociais merece sofrer (CRAGG, 1992, p. 2-9).
Tal ideia é usualmente resgatada para casos de crimes violentos, pois estes repercutem na vida das pessoas como uma experiência que desestrutura expectativas,
enfraquece a sensação de segurança (CALDEIRA, 2003, 38-41) e, portanto, demanda um
rearranjo de significados para que os indivíduos possam repudiar a violência, reforçar
valores e racionalizar essa experiência a fim de seguirem em frente. A punição então se
apresenta como uma resposta atraente a essa necessidade de reorganização de significados, pois ela descomplexifica a experiência do crime a partir de uma lógica binomial
de bem e mal. Lógica esta que ignora todos os fatores relacionais, culturais, estruturais
e pessoais que implicaram na prática delitiva e reduz o problema do crime à imposição de dor sobre o criminoso (CALDEIRA, 2003, 78-81). Essa opção meramente punitiva,
especialmente nas situações as quais as vítimas desejam esclarecimentos, almejam
desconstruir traumas e precisam transformar sua experiência em um objeto de narrativa, mostra-se empobrecedora para a restauração da sensação de segurança, para o
aprendizado do autor da ofensa quanto à reprovabilidade de seus atos e também para a
sociedade compreender as efetivas causas e consequências do crime na vida de todos.
O sistema de justiça brasileiro já se atentou para essa deficiência e, ciente de
que sua missão primordial é promover a justiça e a paz social, vem apostando em abordagens dialógicas de construção da justiça para casos concretos, abordagens estas
que protagonizam os cidadãos a fim de criar o seu empoderamento, no sentido de que
atuem como agentes de mudanças em suas próprias realidades.
A Constituição da República, em seu preâmbulo, apregoa que o Estado está comprometido com a solução pacífica de conflitos na ordem interna e externa e, em seu art.
3º, indica que a consolidação de uma sociedade livre e solidária é um dos objetivos fundamentais da República, o que sinaliza que as instituições devem adotar meios menos
intrusivos e menos violentos para lidar com conflitos e incentivar a solidariedade entre
seus cidadãos, o que favorece o incentivo à autocomposição como forma de viabilizar
o diálogo pacífico, a restauração ou fortalecimento de vínculos e o restabelecimento da
sensação de segurança, elementos maculados pelos crimes.
Reforçando essa premissa no campo criminal, o Conselho Nacional do Ministério
Público (CNMP) expediu a Resolução n. 118/2014 recomendando, sem restrição quanto
à natureza do crime ou conflito, o uso de práticas restaurativas nas situações em que
se busca da reparação da infração por meio da harmonização entre o seu autor e a vítima, com o objetivo de restaurar o convívio social e a efetiva pacificação relacional (art.
13). No dispositivo seguinte ressalta-se o caráter dialógico da prática, no sentido que
a vítima e quaisquer outras pessoas ou setores, públicos ou privados, da comunidade
afetada, com a ajuda de um facilitador, participarão conjuntamente de encontros, visando à formulação de um plano restaurativo para a reparação ou minoração do dano, a
reintegração do infrator e a harmonização social.
No mesmo sentido, o CNJ publicou a Resolução n. 225/2016, dispondo sobre a
Política Judicial de fomento à Justiça Restaurativa. A normativa também define que
o ofensor, a vítima, seus familiares e membros da comunidade podem participar das
práticas restaurativas (art. 1º, I) e que o incentivo à Justiça Restaurativa terá caráter
universal, propiciando o acesso a procedimentos restaurativos a todos os usuários do
Poder Judiciário que desejam submeter seus conflitos a essa via (art. 3º, I), sem restrição à natureza desse conflito (cível ou criminal). Foi também definido que os Tribunais
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Estaduais implementarão programas restaurativos (art. 5º) e que procedimentos e processos poderão, em qualquer fase, ser encaminhados a eles pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público, Defensoria Pública, advogados ou das pessoas (art. 7º).
Em 2018, o CNJ editou a Resolução n. 253 tratando da política judicial de atenção
e apoio às vítimas de crimes e atos infracionais prevendo que os Tribunais deverão instituir Centros de Atenção às Vítimas que viabilizem o seu encaminhamento a programas
restaurativos. Em 2019 foi a vez da publicação da Resolução n. 288 do CNJ, a qual dispõe
sobre a política de alternativas penais com enfoque restaurativo e prevê a mediação,
conciliação e práticas restaurativas como medidas de sua efetivação.
Novamente, não houve restrição ao tipo de crime que pode ser abordado pela via
autocompositiva, isso porque, segundo a ótica autocompositiva, o crime, para além
de uma lesão normativa, é uma agressão a pessoas e relacionamentos (ZEHR; GOHAR,
2002, p. 21), e quanto mais grave esta agressão, maiores serão as necessidades humanas e relacionais a serem consideradas no caso e é justamente na autocomposição
que tais necessidades podem ser expressadas, compreendidas e direcionadas criativa
e consensualmente a um atendimento viável que conte com a responsabilização e o esforço do autor do crime, somado ao apoio da Rede de Proteção Social e da Comunidade.
Trata-se de uma visão em que o Poder Judiciário pode contribuir, de modo mais amplo,
para a promoção da justiça e da paz social, e o Ministério Público pode viabilizar a reprovação do crime priorizando os meios democráticos como uma forma de enaltecer e
defender tal regime político no âmbito em que todo o seu potencial pode emergir: nos
conflitos humanos graves.
Feito este panorama e evidenciados os três tipos de argumentos contrários ao
uso da autocomposição casos de crimes tidos, abstratamente, como violentos, é importante agora questionar sua solidez e coerência.
Com relação aos argumentos jurídicos, eles se baseiam em um comando normativo negativo de que, por ausência de previsão legal específica, seria vedada o fomento
ou disponibilização da autocomposição para os envolvidos em um caso criminal. Tal
vedação, no entanto, inexiste, e as previsões específicas com relação à composição
civil nos Juizados Especais Criminais e o Acordo de Não-Persecução Penal apenas regulamentam os efeitos jurídicos específicos dos desfechos da autocomposição nestas
situações de crimes (em tese) menos graves. A falta de regulamentação da autocomposição criminal em situações como roubo, lesão corporal grave, tentativa de homicídio,
não implica, juridicamente, na proibição dessas inciativas.
Primeiro, porque o enfoque principal da autocomposição não deve ser produzir
efeitos jurídicos, mas sim efeitos relacionais, de modo que usar a autocomposição não
implica necessariamente em abdicar da via punitiva para lidar com o crime.
Segundo, porque a própria constituição elenca como direito fundamental o fato
de “ninguém fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei” (art. 5º, inciso II, da
Constituição). As Resoluções da ONU, CNJ e CNMP supracitadas, bem como a gradativa
ampliação da regulamentação legal dos espaços de consenso no processo penal, como
o ANPP, evidenciam que as instituições estão reconhecendo que a crise do sistema
penal demanda o investimento em outras formas de abordar os crimes. Além disso, a
obrigação da persecução penal é balizada pelo preenchimento das condições da ação,
como a justa causa (art. 395, inciso III, do CPP), a qual também vendo sendo interpretada como um instituto que autoriza a aplicação concreta do princípio da intervenção
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mínima quando a reprovação do crime e a paz social são atingidas por meios menos
disruptivos que a pena.
A exemplo dessas ideias, na Apelação nº 70080807134 (RIO GRANDE DO SUL,
2019), o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) manteve decisão absolutória
referente um caso de ameaça e lesão corporal contra ascendente, com base em noções de justiça restaurativa. A situação dizia respeito à agressão de filho, supostamente embriagado, contra seu pai. Após a prisão em flagrante e oferecida a representação
pelo pai, ambos se reconciliaram durante o curso do processo. O réu foi absolvido em
primeira instância com o fundamento na baixa gravidade dos danos, na ideia de que o
processo em si serviu como uma punição, na concretização da justiça restaurativa e na
atipicidade dos fatos com base no princípio da bagatela imprópria. Em sede recursal,
o Tribunal manteve a decisão ponderando que a legitimidade punitiva não desaparecia
pelo desinteresse da vítima na punição, mas sim pelo esvaziamento do interesse público na aplicação da pena diante da paz social fruto da reconciliação, que poderia ser
prejudicada com a intervenção penal.
Comprovados de que o direito criminal brasileiro não veda o uso da autocomposição em casos de crimes graves, e que tanto a Constituição como as instituições do sistema de justiça veem fomentando a mediação no campo criminal, passemos a abordar
a tese no que tange aos argumentos de cunho prático.
O primeiro ponto com relação à autocomposição mitigar a prevenção geral negativa de crimes que poderiam ser cometidos parece só ter coerência se todos os casos
criminais fossem obrigatoriamente encaminhados para a autocomposição, implicassem em consenso e, necessariamente, produzissem impactos que tornassem a punição juridicamente desnecessária, operando, portanto, como uma imperiosa alternativa
à tutela penal. Esse cenário, entretanto, não é fática ou juridicamente possível no contexto atual.
A adesão à autocomposição é voluntária (art. 2º da Res. CNJ 225/16 e art. 2º da
Lei da Mediação) e depende de deferimento das instituições do sistema de justiça, de
modo que ao autor do crime não terá garantido que seu caso será encaminhado para
mediação. Em segundo lugar, o encaminhamento do caso para autocomposição não
implica automaticamente em uma alternativa à tutela penal, pois para haver qualquer
tipo de consequência significativa benéfica ao autor da ofensa isso dependeria da celebração de um acordo reparativo em benefício da vítima, do referendo deste acordo pelo
Ministério Público, da homologação do acordo pelo Poder Judiciário, do cumprimento
do acordo pelo ofensor e então da análise e decisão do magistrado no que toca aos possíveis impactos jurídicos desse cumprimento. Veja-se que todas essas variáveis, com
exceção do cumprimento do acordo, estão fora do controle do autor da ofensa, supondo-se ainda que a prática autocompositiva fosse considerada no âmbito pré ou processual pelo sistema de justiça. Em terceiro lugar, a própria noção de prevenção geral
negativa é cientificamente questionável, pois não há como medir o grau de dissuasão
da pena, em razão das infinitas variáveis para entender como uma pessoa age ou deixa
de agir (ELLIOT, 2018, p. 75).
Pautando-se no mesmo modelo de homo economicus na qual a noção de prevenção geral negativa se ampara, resta claro que a possibilidade de encaminhamento de
crimes para a autocomposição em nada afetaria o controverso efeito intimidatório da
intervenção penal para essas situações. Diz-se controverso porque, evidentemente,
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em diversas circunstâncias os crimes violentos são praticados em contextos de forte
emoção, ou seja, não são premeditados. Portanto, se o fator predominante para o uso
da violência pode ser a emoção, o cálculo racional de causa e efetivo vinculado à punição ao crime nem sempre será feito pelos potenciais autores da ofensa. Parece mais razoável supor que elementos morais e o controle social informal exerçam maior pressão
em termos de autocontrole do sujeito do que a criminalização propriamente dita. Por
esses motivos, entendemos que não há prejuízo para a prevenção geral negativa quando ocorre o encaminhamento de casos de crimes violentos para a autocomposição.
E, quanto ao argumento que apela para o atávico desinteresse e temor da vítima em participar da autocomposição e da perversão desse espaço dialógico por sentimento de vingança e tentativa de intimidação, tal ideia também ignora o princípio da
voluntariedade que rege a autocomposição e que permite, por exemplo, que tanto a
vítima como o autor da ofensa possam abandonar a autocomposição sem necessidade
de justificativa.
Fazendo uma análise específica acerca da possibilidade de intimidação da vítima
pelo ofensor, ou a seu mando, não pode ser ignorado que, no processo penal, as instituições do sistema de justiça ficam distantes da vítima e, com isso, ela se encontra em
uma posição de vulnerabilidade. A simples previsão de um crime para a coação no curso
do processo não necessariamente ilide tal prática. De outro lado, nas práticas dialógicas, as instituições têm uma relação mais próxima e horizontal com as pessoas envolvidas no caso, de modo que se fazem mais presentes e, com isso, podem salvaguardar
com maior eficiência a voluntariedade e a autenticidade da participação da vítima.
Além disso, considerando que a condução da autocomposição é feita por profissionais treinados, esses poderão suspender a prática ao verificar a perversão do espaço de diálogo em um espaço de violência. A capacitação dos facilitadores é preceituada
no Capítulo II da Resolução n. 12/2002 do Conselho Social e Econômica da Organização
das Nações Unidas (CESONU), que versa sobre os “Princípios Básicos para a Utilização
de Programas de Justiça Restaurativa em Matéria Criminal” e no art. 2º da Resolução
CNJ 225/2016.
Importante observar também que, assim como há vítimas que anseiam pela punição do seu ofensor, que não desejam esclarecimentos por parte deste, ou mesmo que
não têm interesse em transformar sua experiência do crime em um objeto de narrativa, há vítimas que possuem esses interesses e que entendem que a punição não seja
construtiva ou necessária se outros meios, reparativos, de lidar com o crime estiverem
disponíveis.
O primeiro exemplo é uma de mediação criminal realizada em 2020 no Paraná em
caso roubo com simulacro cometido em face de uma mãe e suas duas filhas (menores
ao tempo do fato) por dois rapazes maiores de idade. Ambos foram presos em flagrante
por policiais que patrulhavam o local na hora do crime. Na audiência de instrução,
as vítimas narraram que um dos assaltantes foi até a sua residência meses após a
revogação de sua prisão preventiva e, no portão da casa, manifestou arrependimento
e pediu perdão. Percebendo a disponibilidade das vítimas para dialogar com o ofensor
e as manifestações de arrependimento por este, o Promotor de Justiça que atuava
no processo encaminhou o caso para análise do Núcleo de Prática e Incentivo à
Autocomposição do Ministério Público do Estado do Paraná - NUPIA, após a anuência
da Defesa e o deferimento deste pedido pela juíza, antes da abertura de prazo para

330

Transformação e reflexão da realidade sob a ótica do MP

apresentação de alegações finais.
Feita a análise do caso, os mediadores do NUPIA convidaram o réu para participar
de um encontro de pré-autocomposição. Com a adesão do réu, o mesmo convite foi
feito às vítimas e, então, encontros individuais foram realizados com elas, sendo que
as filhas já haviam atingido a maioridade, e uma delas manifestou interesse em receber
atendimento psicológico em virtude de sintomas de estresse pós-traumático. Todas
concordaram em participar da mediação, porém, com o advento da pandemia de COVID-19, foi necessário refazer os encontros individuais via online para verificar se mesmo nessa condição virtual os envolvidos gostariam de participar da autocomposição.
Novamente o consentimento em participar foi manifestado e autocomposição virtual
ocorreu em agosto de 2020, sendo conduzida por dois mediadores e um psicólogo de
suporte.
A mediação resultou em um acordo restaurativo entre vítimas e o ofensor, no qual
as vítimas propuseram que este, por ter se tornado proprietário de um estabelecimento
de alimentos, entregasse a elas, duas vezes no mês, por três meses, alimentos preparados no seu comércio, bem como entregasse, mensalmente, por seis meses, uma cesta-básica para uma paróquia comunitária. Os desfechos jurídicos do acordo ainda não
foram analisados judicialmente, porém tal experiência comprova que mesmo em uma
situação tão adversa, na qual uma família foi violentada por um roubo, as pessoas ainda
podem se dispor a dialogar (PARANÁ, 2020).
Nesses termos, é importante constatar que, em sendo a autocomposição uma opção para aqueles que desejam participar dela, ela pode ser transformadora e extremamente positiva para a desconstrução de traumas, para a responsabilização pedagógica
do ofensor e para reparação de danos, especialmente em crimes envolvendo violência
ou ameaça, nos quais a necessidade de reparação e empoderamento podem ser mais
gritantes. Isso é esclarecido pelo depoimento (entrevista gravada) de uma das vítimas
(a mãe) em uma reunião da Comissão de Justiça e Práticas Restaurativas, do Fórum do
Sistema Municipal de Socioeducação de Belo Horizonte-MG, no qual ela descreveu a experiência como muito positiva e “divina”, sendo extremamente marcante para a sua vida
na medida em que auxiliou a ela e suas filhas a serem acolhidas pelo Sistema de Justiça
e reparadas pelo dano que sofreram (BELO HORIZONTE, 2021).
Outro exemplo prático é o Projeto “Família Restaurativa”, também encampado pelo
Ministério Público do Estado do Paraná, que envolveu a aplicação de círculos de relacionamento e de diálogo em situações envolvendo agressões físicas leves praticadas por
adultos contra crianças e adolescentes no contexto doméstico e para fins disciplinares
(art. 129, §9º, do Código Penal). A demanda partiu da 1ª Promotoria de Infrações Penais
contra a Criança, Adolescente e o Idoso de Curitiba, em razão de a unidade identificar
que somente a persecução penal não estava assegurando o melhor interesse da criança/adolescente, uma vez que eles não tinham chances significativas de compreender
o processo, nem sempre compreendiam a reprovabilidade dos atos dos adultos e não
raro eram culpabilizadas por suas próprias famílias pelos processos que os adultos
respondiam. Por parte dos adultos, como a maioria havia sido “educada” com base em
castigos físicos, tal prática estava naturalizada no seu modo de “disciplinar os filhos”
e, portanto, além de não entenderem a gravidade de seus atos, sentiam-se vítimas da
Justiça (BONAVIDES; SILVA, 2019, p. 1).
O projeto desenhado pela Promotoria de Justiça, Centro de Apoio Técnico à Exe-
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cução e NUPIA consistia em oportunizar um espaço de diálogo para que os adolescentes/crianças agredidas e seus pais, isolada ou conjuntamente, pudessem refletir sobre
maneiras saudáveis de lidar com conflitos no ambiente doméstico e sobre os malefícios
do uso da violência como meio de educação. Após esses diálogos os participantes poderiam escrever sobre uma proposta que julgassem adequada para responder ao caso
que vivenciaram. Após essas vivências, adultos e crianças/adolescentes se encontraram em um círculo coletivo para dialogar sobre suas reflexões durante o projeto e firmaram um compromisso entre si para lidar com seus conflitos de maneira dialógica e
não-violenta (BONAVIDES; SILVA, 2019, p. 8).
Após um certo prazo, as famílias tiveram uma entrevista avaliativa com os psicólogos do MPPR para verificação dos impactos do projeto nas competências parentais e
na compreensão da família em relação à reprovabilidade do uso da violência como meio
de lidar com conflitos. O resultado dessas avaliações foram encaminhados à Promotoria de Justiça que, então, se posicionou nos inquéritos policiais.
Ao final da primeira edição, 13 famílias participaram do projeto até o final, tendo
os adultos demonstrado a compreensão da reprovabilidade de seus atos e as crianças
e adolescentes participado ativamente dos diálogos e da construção dos acordos supracitados. Um dos objetivos do projeto foi justamente oferecer uma oportunidade de
quebra do ciclo de violência intergeracional e, diante dos resultados das avaliações psicológicas, os indicativos de impacto nas competências parentais mostraram-se positivos a ponto de justificar a relevância da autocomposição nesse tipo de crime (PARANÁ,
2021).
No âmbito internacional, vários outros exemplos podem ser indicados, mas abordaremos um caso recente. No ano de 2019, em Manhattan, um assaltante, que estava
com o aluguel atrasado, tentou roubar um professor universitário idoso que acabara de
sacar dinheiro de um caixa eletrônico. Durante o crime, o assaltante empurrou a vítima
de modo que ela bateu a cabeça no chão e faleceu quatro dias depois. No mesmo ano,
os familiares da vítima se dispuseram a participar de um círculo restaurativo de diálogo
com o autor do assassinato, podendo, na ocasião, expressar todos os seus sentimentos
e o que o crime havia causado em sua vida. Foi também uma oportunidade para o autor
da ofensa explicar o que fez, admitir sua responsabilidade e pedir perdão. Após a reconciliação, na audiência de sentenciamento, um membro da família disse ao réu:
Sou grato por você ter tido a força e a coragem para fazer a coisa certa depois. Você confessou, aceitou a responsabilidade
por suas ações e pediu desculpas a minha família profunda e
repetidamente. Fico feliz por ter ouvido suas palavras diretamente, e não filtradas por advogados. Acredito em você quando diz que sente muito e que fará o possível para ficar longe de
problemas no futuro. (LANG, 2019)
Ao final da audiência, em vez de ser condenado por homicídio doloso, o réu foi
condenado a 10 anos de prisão por homicídio culposo.
Por fim, com relação ao argumento moral relativo ao merecimento da punição,
é importante observar que este argumento é derivativo da máxima “pagar pelo que se
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faz”. A questão é que a imposição de dor não é o único meio de saciar a necessidade
de reconhecimento e responsabilização pela prática do crime. Ainda, segundo Elliot, a
primeira vítima da punição é a verdade, afinal, o instinto básico de fuga da dor convida
o autor do crime a negar sua responsabilidade pelos seus atos, ato este que é inclusive cristalizado na dinâmica adversarial, regida pelo contraditório, do processo penal
(ELLIOT, 2018, p. 75). Ao tratarmos a punição como única resposta, estamos presumindo que a imposição de dor gera senso de responsabilidade, o que não é verdade, afinal
ela não incentiva o ofensor a compreender as consequências negativas de seus atos ou
mesmo assumir responsabilidade por eles.
Em verdade, a punição por si só infantiliza o ofensor e serve como uma moeda de
troca pelo crime praticado, enquanto na autocomposição há espaço para o ofensor ser
confrontado por seus atos, ter que prestar esclarecimentos aos ofendidos e poder vislumbrar a dor que causou, tendo a possibilidade de, ativamente, corrigir ou minimizar
este mal. Barrar a autocomposição em crimes violentos, como argumento de que o criminoso merece sofrer, parece, inclusive, moralmente contraproducente ou paradoxal,
pois inviabiliza a sua efetiva responsabilização e o coloca numa posição de vítima do
sistema.
Diga-se de passagem, um sistema que recorre somente à violência como profilaxia da própria violência, é um sistema que, no fim das contas, naturaliza a violência é
o oposto às premissas diretivas da Constituição em termos de construção de uma sociedade solidária. Baseado nas ideias de Christie, Samia Saad frisa que, como o conflito
está no cotidiano dos indivíduos, também deveriam estar ao alcance deles as formas
de composição (BONAVIDES, 2020, p. 226). Portanto, o argumento de que o criminoso
merece sofrer, e tão somente sofrer, é reflexo de uma racionalidade penal que empobrece a maneira como lidamos com a criminalidade, com as vítimas e com o reforço da
solidariedade social, sendo incompatível com valores expressados na Constituição e
insuficiente para invalidar o fomento à autocomposição em crimes considerados, em
abstrato, como graves, inclusive, e principalmente, aqueles praticados com violência.
2. CONCLUSÃO E FUNDAMENTOS JURÍDICOS:
Considerando os exemplos apontados, as diretrizes constitucionais, especialmente em seu preâmbulo e no inciso I do art. 3º, o teor das Resoluções 118/2014 do
CNMP, 225/2016, 253/2018 e 288/2019 do CNJ, que, segundo o STF, possuem caráter
normativo primário (BRASIL, 2006, p. 2, 17, 25), é juridicamente, praticamente e moralmente válido investir no fomento à autocomposição na seara criminal, inclusive em
casos de crimes tidos em abstrato como graves, e de natureza violenta, uma vez que o
potencial transformativo, que cria o empoderamento, pedagógico e responsabilizador
nessas situações pode ser muito positivo tanto para as vítimas como para os autores de
crimes e a sociedade em geral.
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PRAZO DE VIGÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE
URGÊNCIAS
Tales Alves Paranahiba1
JUSTIFICATIVA
Grassa na jurisprudência pátria a concepção de que as medidas protetivas de urgência deferidas às mulheres vítimas de violência doméstica sujeitam-se a terminus ad
quem, de forma que, expirado o prazo de vigências das medidas, estas extinguem-se
automaticamente, o que exige da mulher que foi vítima novamente de violência doméstica as agruras dos constrangimentos burocráticos para fazer jus a novas medidas, e
assim sucessivamente. Revitimiza-se a mulher, toda vez que se exige nova violação de
direito para que receba nova guarida de medida protetiva de urgência outrora expirada.
Eis alguns acórdãos:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA E VIAS DE FATO.
CONDENAÇÃO. PENA DEVIDAMENTE CUMPRIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI 11.340/06. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E CONTATO. CAUTELARES QUE NÃO PODEM SER ETERNIZADAS. RECURSO PROVIDO. (STJ, RHC 120.880, 5ª
Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28/09/2020)
APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – RECURSO DA ACUSAÇÃO – PLEITO DE MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS DE URGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – ESCOAMENTO DO PRAZO DE VIGÊNCIA – AUSÊNCIA DE
FATO NOVO APÓS A DECISÃO CONCESSIVA – RECURSO DESPROVIDO. (TJPR, ApCrim
1536-15.2018.8.16.0060, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Clayton Camargo, j. 04/07/2019)
APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A eternização da medida protetiva de urgência importa em severa restrição de
natureza cautelar à liberdade de ir e vir do indivíduo, logo, o prolongamento infinito no
tempo, inexoravelmente, consistirá em indelével constrangimento ilegal, pois, ao arrepio do devido processo legal, consagrado no art. 5º, LIV, CR/1988 e seus corolários,
ter-se-ia uma tutela satisfativa definitiva, proferida por Juízo de Direito sem competência, violando-se o art. 5º, LIII, CR/88, e fundada em cognição sumária. (TJMG, Processo
1.0024.12.214889-3/001, 4.ª Câmara Criminal, Rel. Des. Corrêa Camargo, j. 11/5/2015)
Resta, contudo, a seguinte ponderação: uma mulher vítima de violência doméstica solicita à justiça que o agressor seja afastado do local onde convivem, proibido de se
aproximar dela, e proibido de frequentar seu local de trabalho. Essas medidas são-lhe
deferidas; no entanto, fixa-se prazo de validade. Pergunta-se: seria consentâneo com
o conceito de mulher empoderada, emancipada, vulnerável, e sob os auspícios da decantada Lei 11.340/06, que tais medidas estejam sujeitas a termo? Não seria axiomático
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que a mulher decida a seu talante até quando e em que condições deseja manter vigente essas medidas protetivas de urgência?
Estabelecer um prazo de vigência implica conceder um salvo-conduto ao agressor para novamente importunar e violar os direitos da mulher, que terá de, mais uma
vez, buscar do sistema de justiça uma medida atualizada e vigente.
Naturalmente, algumas medidas protetivas de urgência devem adstringir-se a
algum prazo ou condição, como a prestação de alimentos provisionais ou provisórios.
No entanto, relativamente às corriqueiras medidas protetivas de urgência insertas no
art. 22, I, III, “a” e “b”, da Lei 11.340/06, é consentânea com o escopo protetivo da Lei
11.340/06? Qual seria a exegese mais protetiva às mulheres vítimas de violência doméstica?
Não é raro ouvir mulheres vítimas de violência doméstica dizerem que até renunciam o direito de representação por ameaças sofridas, mas não abrem mão das medidas protetivas de urgência. Essa conjuntura deve nortear o intérprete e aplicador do
direito a fim de que colmate a Lei 11.340/06 em consonância com os fins sociais a que
se destina, sem enveredar-se pela dogmática tradicional das medidas cautelares, que
pode culminar em decisões anacrônicas e dissociadas do escopo protetivo da norma,
revitimizando as mulheres vítimas de violência doméstica.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Reza o art. 6º da Lei 11.340/06 que a violência doméstica e familiar contra a mulher
constitui uma das formas de violação de direitos humanos. Esse dispositivo foi inspirado na Convenção sobre Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as
Mulheres, aprovada pela ONU em 1979, bem como na Convenção Interamericana para
Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Doméstica, aprovada pela Organização dos Estados Americanos- OEA, ambas ratificadas pelo Brasil.
A Convenção Interamericana define violência doméstica como qualquer ato ou
conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada.
Com vistas a criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, foi publicada a Lei 11.340/06, cognominada de Lei Maria da Penha2, que replicou o conceito de violência doméstica exarado pela Convenção Interamericana, no art. 5º da Lei 11.340/06.
A Lei Maria da Penha veio corrigir perversa realidade histórica. A ausência de legislação própria desestimulava a vítima a
denunciar o seu algoz, o que tornava a violência doméstica um
2
Maria da Penha Maia Fernandes sofreu tentativa de homicídio duas vezes, por seu então marido,
o economista e professor universitário Marco Antonio Heredia Viveros. Na primeira vez, o marido deu um
tiro em suas costas, enquanto dormia, deixando-a paraplégica. O agressor alegou que a vítima sofreu
uma tentativa de assalto. Na segunda vez, o agressor manteve a vítima 15 dias em cárcere privado, e
tentou eletrocutá-lo, durante o banho. Em virtude dessas agressões, ficou paraplégica. A condenação
do agressor veio somente após dezenove anos. Ficou apenas dois anos preso. Após sua luta intransigente por justiça, inclusive, perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da Organização
dos Estados Americanos, essa corte condenou o Brasil, responsabilizando-o por negligência, omissão e
tolerância aos casos de violência doméstica praticada contra as mulheres brasileiras.
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crime quase invisível. Após a sua edição, a voz das mulheres
vitimadas ganhou força, e toda a sociedade passou a enxergar
essa chaga que corrói a vítima em silêncio. (DIAS, 2015, p. 23).
Amplificou-se sobremaneira a voz das mulheres, que, com denodo e intrepidez,
passaram a denunciar seus agressores. Isso só foi possível porque a Lei 11.340/06 criou
mecanismos eficientes para protegê-las. As formas de violência doméstica, consignadas numerus apertus no art. 7º da Lei 11.340/06, podem ser coibidas por meio do rol
exemplificativo de medidas protetivas de urgência elencado nos arts. 22 e 23 da Lei
11.340/06. A competência para apreciar esse pedido é dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que terão competência cível e criminal (art. 14 da
Lei 11.340/06). Enquanto não criada essa justiça especializada, as varas criminais acumularão as competências cível e criminal para conhecer tais pedidos (art. 33 da Lei
11.340/06).
A celeuma exsurge no tocante à natureza jurídica das medidas protetivas, que foi
brilhantemente sintetizada pela eminente doutrinadora dos direitos das mulheres, Maria Berenice Dias:
Debate-se a doutrina sobre a natureza jurídica das medidas
protetivas. Não se trata de discussão meramente acadêmica,
pois significativos são os reflexos de ordem processual. Uns
afirmam que, se a medida for de natureza penal, pressupõe um
processo criminal. Outros pregam sua natureza cível, servindo para resguardar um processo civil. Mas há mais. Enquanto
consideradas acessórias, só funcionariam enquanto perdurar
o processo cível ou criminal. Fausto Rodrigues de Lima afirma
que a discussão é equivocada e desnecessária, pois as medidas
protetivas não são instrumentos para assegurar processos. O
fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais,
evitando a continuidade da violência e situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de qualquer
ação judicial. Não visam processos, mas pessoas.
As medidas deferidas em sede de cognição sumária, não dispõem de caráter temporário, não sendo imposto à vítima o
dever de ingressar com a ação principal no prazo de 30 dias,
limitação temporal existente na lei processual civil. Ainda que
fazendo uso de procedimento cautelar, a busca de medidas
provisionais pode dispor de natureza satisfativa, sem prazo de
eficácia, podendo perdurar indefinidamente, enquanto persistir situação de risco.
Subtrair a eficácia da medida depois do decurso de determinado prazo, conforme sustentado por alguns, pode gerar situações para lá de perigosas. Basta supor a hipótese de o ofensor
ter sido afastado do lar em face das severas agressões perpetradas contra a mulher, permanecendo ela e os filhos no do-
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micílio comum. Decorridos 30 dias da efetivação da medida,
de todo descabido que, pelo fim da eficácia da medida, tenha
o agressor o direito de retornar ao lar. O mesmo se diga com
referência aos alimentos. Desarrazoado depois de 30 dias suspender sua vigência e deixar a vítima e os filhos sem meios de
subsistir.
Já se encontra pacificado na jurisprudência que, em sede de
direito familiar, a medida cautelar não perde a eficácia, se não
intentada a ação no prazo legal. A própria Lei Maria da Penha
não dá origem a dúvidas, de que as medidas protetivas não são
acessórias de processos principais e nem a eles se vinculam.
Assemelham-se aos writs constitucionais que, como o habeas
corpus ou o mandado de segurança, não protegem processos,
mas direitos fundamentais do indivíduo. São, portanto, medidas cautelares inominadas que visam garantir direitos fundamentais e “coibir a violência” no âmbito das relações familiares, conforme preconiza a Constituição Federal (art. 226, § 8.º).
(DIAS, 2015, p. 20)
Como bem pontuado pela eminente jurista, as medidas protetivas tutelam direitos
fundamentais, de forma que imputar precariedade a uma medida cautelar desse cariz
consubstancia proteção deficiente e até perigosa à mulher, a exemplo da medida de
afastamento. Transcorrido o prazo do afastamento, o agressor poderia retornar ao lar?
Quid juris? Na década de 90, infirmava-se esse non sequitur atinente à vigência temporária da medida cautelar de separação de corpos, elencada na seção insculpida “de
outras medidas provisionais”, inserta no livro III do Processo Cautelar, art. 888, VI, do
revogado CPC de 1973.
Veja-se, p. ex.: foi decretada uma separação de corpos. O cônjuge interessado na separação, a mulher, não propõe a ação no
prazo de 30 dias. Que vai fazer o juiz? Ele vai mandar que se
unam corpos que se odeiam? É uma aberração. Outro exemplo: foram concedidos alimentos provisionais. Em geral, essas
pobres senhoras, são atendidas por bacharéis novos, advogados e advogadas do Serviço Judiciário do Estado. E depois
não os procuram mais, pois são gente humilde, favelados. O
juiz deve cancelar os alimentos? Claro que não. O Código tem
que ser interpretado desse modo aberrante, de modo a conduzir ao absurdo? Evidentemente, não! Esse prazo preclusivo não se aplica ao Direito de Família. Não vamos suspender
a regulamentação provisória de visita, não vamos suspender
os alimentos, não vamos revogar separação de corpos, evidentemente que não! Este prazo só tem sentido em relação aos
direitos obrigacionais. Quando o legislador criou este prazo,
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tinha em vista, na sua ótica estreita, apenas o direito das obrigações, como o sequestro e o arresto. Se a ação principal não
foi movida no prazo de 30 dias, não é justo que o réu continue
com o seu bem apreendido. Impõe-se, aqui, a decadência da
medida, no campo dos direitos disponíveis, mas não no campo
do Direito indisponível. Os direitos indisponíveis não precluem.
(LACERDA, 1986, p. 186)
Essa veemente crítica objetivava demover julgados que reconheciam a perda de
eficácia da separação de corpos, caso a ação principal de separação judicial não fosse
proposta no prazo de trinta dias, como estabelecia o art. 806 do revogado CPC de 1973.
MEDIDA CAUTELAR - Separação de corpos - Ação principal de
separação judicial não proposta no prazo de 30 dias - Perda
da eficácia da medida - Admissibilidade - Recurso improvido Aplicação dos arts. 806 e 808, I, do CPC. (TJRS, RT 612/172, rel.
Des. Athos Gusmão Carneiro, j. 13/05/1986).
Obtempere-se que ninguém menos que o saudoso mestre da cátedra de processo
civil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Athos Gusmão, esposava o entendimento de que a separação de corpos estava sujeita a termo, caso a ação principal não
fosse ajuizada. A literalidade da lei preponderava em face do contexto social.
Enfim, a jurisprudência evoluiu, desprendendo-se da exegese literal do revogado
art. 806 do CPC de 1973, de modo que passou a reconhecer a satisfatividade da separação de corpos, pelo que tornou-se prescindível o ajuizamento da ação principal referente à liminar de separação de corpos.
Deveras, conquanto a topografia da medida cautelar de separação de corpos situasse no livro III do CPC de 1973, atinente ao Processo Cautelar, a doutrina e jurisprudência sufragaram sua manutenção sine die, de forma que a mulher contemplada com a
liminar de separação de corpos não estava obstrita a ingressar com alguma ação principal para continuar separada do cônjuge ou companheiro.
Didier Júnior e Oliveira prelecionam que as medidas protetivas de urgência são
espécie de tutela provisória de urgência, de forma que podem ser satisfativa ou cautelar (cf. DIDIER JÚNIOR e OLIVEIRA, 2016, p. 138), e esse entendimento deveria ser esposado pela hodierna jurisprudência no que afeta às medidas protetivas de urgência.
Todavia, ainda há doutrina que impinge caráter criminal às medidas protetivas de urgência, pelo que “está condicionada à presença do fumus comissi delicti e do periculum
libertatis” (LIMA, 2014, 915). A expressão fumus comissi delicti deve ser “entendida como
a plausibilidade do direito de punir, ou seja, plausibilidade de que se trata de um fato criminoso, constatada por meio de elementos de informação que confirmem a presença de
prova da materialidade e de indícios de autoria do delito” (ibidem). A seu turno, o periculum libertatis deve ser entendido como “o perigo concreto que a permanência do suspeito
em liberdade acarreta para a investigação criminal, o processo penal, a efetividade do
direito penal ou a segurança social” (ibidem).
Conforme essa intelecção, toda medida protetiva de urgência deve subsumir-se
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a uma infração penal, e, por conseguinte, não poderá vigorar por prazo indeterminado,
sob pena de implicar restrição de caráter perpétuo ao agressor. As medidas protetivas,
portanto, dado a referibilidade, estariam umbilicalmente atreladas ao processo penal,
sem o qual não pode subsistir.
A tese da caducidade das medidas protetivas de urgência não se coaduna com a
mens legis da Lei 11.340/06. A epistemologia processual deve se adaptar aos fins sociais a que ela se destina, e, especialmente, às condições peculiares das mulheres em
situação de violência doméstica e familiar, consoante reza o art. 4º da Lei 11.340/06.
Impende repisar que as medidas protetivas de urgência emanam dos direitos humanos concebidos à proteção das mulheres, com vistas a resguardar a dignidade da
mulher, e protegê-la integralmente, de forma que a hermenêutica dessas normas protetivas deve nortear-se pelo princípio da norma mais favorável, e primar pela máxima
efetividade dos direitos humanos. (cf. OLIVEIRA, 2011, p. 10).
Nesse escopo, as medidas cautelares devem ser ponderadas à luz das peculiaridades dos casos que envolvem violência doméstica, de forma que não podem ser conceituadas sem esse corte epistemológico de vulnerabilidade e hipossuficiência, vivenciadas diuturnamente pelas mulheres, atrelado aos direitos humanos.
A jurisprudência haurida a partir do vetusto e revogado Código de Processo Civil
de 1973 contemporizou-se com as vicissitudes do ambiente familiar, e mitigou a interpretação literal da norma então vigente, de forma que as cautelares atinentes ao direito
de família passaram a ter autonomia, não subordinando-se ao prazo de ajuizamento da
ação principal.
Não deveria ser diferente no que afeta as medidas protetivas de urgência. Doutrina e jurisprudência devem convergir na trilha pavimentada pelos precedentes que
impingiram satisfatividade às medidas cautelares inerentes ao direito de família, de
forma a primarem pela coerência do sistema processual, sufragando, uma vez por todas, que medidas protetivas de urgência vigoram por prazo indeterminado. Só assim, os
tortuosos caminhos percorridos pelas mulheres vítimas de violência doméstica serão
aplainados, para que a via da revitimização e da proteção insuficiente seja interditada.
Portanto, atribuir vigência temporária às principais medidas cautelares em casos
de violência doméstica – afastamento do lar, proibição de se aproximar da vítima e proibição de manter contato com a vítima – implica revitimizar a mulher, que, a cada violação de sua medida protetiva, terá de, novamente, requerer a medida. A Lei 11.340/06,
atualizada pela Lei 13.505/17 objetivou justamente o contrário: rechaçar qualquer forma
de revitimizar a mulher (inteligência do art. 10-A, § 1º, III, da Lei 11.340/06).
Argumenta-se que a vigência por prazo indeterminado de medidas protetivas implica restrição desproporcional ou abusiva à liberdade do agressor, de forma que tais
medidas não podem ser eternizadas. Essa anacrônica ilação depreende que o agressor
sempre poderá investir novamente contra a liberdade da vítima. O não peremptório da
mulher que nunca mais quer ver o agressor na sua frente é relativizado, ou seja, a campanha do “não é não” é interpretada como “não é não, por um tempo”, sendo obliterado
pelo transcurso do tempo.
Imagine-se esta aporia: a homenageada Maria da Penha tendo de buscar novamente uma medida protetiva contra quem tentou ceifar sua vida por duas vezes, haja
vista a perda de vigência das medidas protetivas. Formula-se um non sequitur: se as
medidas protetivas de urgência têm prazo de validade, logo, deferido o afastamento
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do agressor do lar de convivência com a ofendida, aquele poderá tentar retornar ao lar,
caso esta não noticie fato novo, e transcorra o prazo de vigência.
Com efeito, o sistema de proteção à mulher não se coaduna com essas aporias e
non sequitur.
CONCLUSÃO
As principais medidas protetivas de urgência – afastamento do lar, proibição de se
aproximar da vítima e proibição de manter contato com a vítima – não estão sujeitas a
termo. A única condição resolutiva de uma medida protetiva de urgência deve ser a vontade expressa ou tácita da mulher vítima de violência doméstica. À medida que a mulher
buscar a justiça para não ter mais contato com o agressor, ou para que seja afastado
de sua convivência, o decurso do tempo é irrelevante, e não pode servir de fundamento
para a extinção da medida protetiva.
Não é não! O tempo não torna o não em sim, ou em um quase sim. A medida protetiva de urgência é da mulher. Enquanto ela não derrogar, expressa ou tacitamente,
o agressor não poderá violar a medida. Interpretação contrária implica proteção deficiente, ato atentatório contra os direitos humanos da mulher, e retrocesso hermenêutico, já há muito sepultado pela jurisprudência sob a égide do revogado CPC de 1973.
Assim sendo, os membros do Ministério Público e os magistrados devem aplicar a
Lei 11.340/06 em consonância com os interesses da mulher, não olvidando que as medidas protetivas de urgência têm caráter satisfativo, e vigoram por prazo indeterminado,
sendo-lhes inerentes à dogmática processual cível, não penal. Os influxos da dogmática
processual penal causam as perplexidades apontadas alhures, e inviabilizam a epistemologia.
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LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PARA
O FOMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO
ACOLHIMENTO DE IMIGRANTES E REFUGIADOS
Teilor Santana da Silva1
O presente estudo, bem como as providências adotadas pelo Ministério Público
do Estado do Paraná nas situações a seguir narradas, decorreram de casos concretos
dos Municípios de Goioerê e Cafelândia, ambos situados no Estado do Paraná, com o
fim de estimular a humanização de políticas públicas direcionadas, respectivamente,
ao acolhimento de imigrantes Venezuelanos e Haitianos. Destaca-se que tanto a implementação quanto a execução do projeto contaram com o apoio de parceiros e colaboradores voluntários, inclusive do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de
Direitos Humanos.
A atuação no Município de Goioerê ocorreu, presencialmente, entre os meses de
outubro de 2018 e março de 2019, período de substituição na indigitada comarca. Após
isso, prestou-se auxílio remoto em casos de eventuais dúvidas ou situações complexas
a resolver, a título de colaboração, assim como se realizou visita no final do ano de 2019.
Por sua vez, no caso do Município de Cafelândia, a intervenção ministerial iniciou-se
somente em outubro de 2019, apresentando particularidades.
Nesse contexto, o acolhimento de imigrantes venezuelanos e haitianos em solo
paranaense, respectivamente, nos Municípios de Goioerê e Cafelândia, exigiu diferentes modos de intervenção, considerando as peculiaridades de cada caso concreto, em
virtude das diferenças culturais e econômicas, tanto dos imigrantes, quanto do Município receptor.
Em Goioerê, acompanhou-se o processo de acolhimento desde a chegada do
primeiro grupo oficial de imigrantes, sendo imprescindível destacar que o Município foi
pioneiro, no Estado do Paraná, no acolhimento coletivo de venezuelanos nesta situação, sobretudo por conta da estrutura física do Aldeias SOS. Desde o início, a atuação
ministerial teve como objetivo reconhecer a autonomia e a individualidade dos imigrantes, evitando-se a imposição do paradigma assimilacionista. Principais questões apresentadas relacionavam-se a temas como alimentação, saúde, moradia e adaptação às
diferenças culturais.
Em Cafelândia, que se encontra nos limites territoriais da Comarca de Nova Aurora, apresentam-se particularidades, comparado ao Município de Goioerê. Isso porque
a intervenção ministerial, iniciada em outubro de 2019, ocorreu em momento no qual a
situação dos haitianos estava consolidada, visto que se encontravam em número maior
(em comparação a Goioerê) e em menor estado de vulnerabilidade (mais tempo no local, grande parcela estava empregada, morando em casa própria, entre outros fatores).
1
Promotor de Justiça, membro do Ministério Público do Estado do Paraná (MPPR), lotado na Promotoria de Justiça de Manoel Ribas/PR. Endereço profissional: Avenida Brasil, nº 1001, Centro, Manoel
Ribas/PR. Endereço eletrônico: tssilva@mppr.mp.br. Graduado em Direito pela Universidade Luterana
do Brasil (ULBRA). Pós-Graduado em Direito Processual Penal. Ex-servidor do Ministério Público do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (MPRS, Oficial do Ministério Público). Professor do Curso
CEI, da Fundação Escola do Ministério Público do Estado do Paraná (FEMPAR) e da Escola da Magistratura
do Estado do Paraná (EMAP). Autor de artigos publicados em periódicos especializados. Palestrante.
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Todavia, mesmo assim, demandaram-se aperfeiçoamentos na realização de políticas
públicas por parte da municipalidade.
Assim, o trabalho desempenhado pelo Ministério Público justificou-se pela relevância prática, bem como pelo caráter humanitário e interdisciplinar. Com efeito, ajudar na resolutividade de tais questões colabora com a inserção social adequada dos
imigrantes, sem que se deixe de lado as suas particularidades, preferências individuais
e sociais. Além disso, há inegável caráter humanitário, tendo em conta as crises políticas, econômicas e sociais pelas quais passaram Venezuela e Haiti nos últimos anos.
Por fim, as providências adotadas percorrem inúmeras áreas e temas do ordenamento
jurídico, sobretudo em aspectos sociais.
Objetiva-se, com este trabalho, descrever as ações desempenhas, bem como
extrair subsídios, de ordem prática e teórica, para aperfeiçoamento das políticas públicas, sobremaneira em âmbito local e regional, de modo que se defenda a legitimidade
do Ministério Público Estadual para o fomento de políticas públicas voltadas ao acolhimento de imigrantes, sobretudo quando relacionadas aos direitos que compõem o
plexo mínimo para a garantia de vida digna.
Para fins didáticos, considerando que este trabalho tem caráter eminentemente
prático, a fim de individualizar as providências adotadas em cada Município, o desenvolvimento será dividido em dois pontos: o primeiro deles quanto ao Município de Goioerê,
e o segundo destinado ao Município de Cafelândia. A seguir, realiza-se a narrativa fática,
com os respectivos fundamentos doutrinários e jurídicos da intervenção ministerial.
Antes disso, porém, é relevante salientar, sobretudo com relação à imigração de
venezuelanos, segundo dados da ONU2, que mais de três milhões de nacionais deixaram
o país desde 2014, configurando-se o maior êxodo da história recente da América Latina, tendo como destino principal a América Latina e o Caribe. Entre os motivos destacam-se a violência, a insegurança e a falta de comida, remédios e serviços essenciais.
Quanto à situação particular do Brasil, se considerado desde o ano de 2015, cerca de 85.000 (oitenta e cinco mil) venezuelanos procuraram a Polícia Federal com a finalidade de procurar refúgio ou residência no Brasil. No ano de 2018, cerca de 4.000
(quatro mil) venezuelanos foram inseridos como participantes do programa de interiorização. Nesse aspecto que se inserem, aliás, as políticas públicas realizas no Município
de Goioerê.
Em estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas, destacou-se o perfil dos
venezuelanos que migraram para o Brasil3: “32% têm ensino superior completo e 60%
estavam empregados em alguma atividade remunerada na Venezuela; pes-quisa aponta
ainda ações para a inserção deste grupo no Brasil, a partir de políticas migratórias em
sete países”.
Além disso, segundo dados da UNICEF, deve-se ressaltar que as políticas públicas realizadas devem ter os seguintes nortes4: (a) fornecimento de acomodação e

2
Disponível em <https://nacoesunidas.org/acnur-6-fatos-sobre-os-refugiados-e-migrantes-venezue-lanos/>, acesso em 30 de abril de 2021.
3
Disponível em <http://dapp.fgv.br/entenda-qual-o-perfil-dos-imigrantes-venezuelanos-que-che-gam-ao-brasil/>, acesso em 30 de abril de 2021.
4
Disponível em <https://www.unicef.org/brazil/crise-migratoria-venezuelana-no-brasil>, acesso
em 30 de abril de 2021.
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assistência humanitária básica nos abrigos para migrantes em Roraima; (b) realocação
de migrantes em outros Estados do País (interiorização); (c) integração de migrantes na
sociedade brasileira e no mercado de trabalho; e (d) apoio aos migrantes dispostos a
voltar para a Venezuela voluntariamente.
Dentro desse contexto, conforme noticiado no periódico “El Pais” em 07 de outubro de 20195, o Brasil acelerou o programa para distribuir venezuelanos por seu território, tendo em conta que “quase 15.000 migrantes foram enviados a 250 cidades de todo o
país para aliviar a tensão na empobrecida região onde fica a única passagem fronteiriça”;
e, no dia 06 de dezembro de 2019, regularizou-se a situação de cerca de 21.000 (vinte e
um mil) refugiados venezuelanos6.
Por fim, como forma de demonstrar a necessária observância da solidariedade
entre os povos, deve-se avaliar a seguinte constatação realizada pela ONU7: “No passado, a Venezuela abrigou milhares de refugiados da região e de outras partes do mundo.
Agora, a quantidade de venezuelanos forçados a deixar suas casas continua a crescer,
e um significante número deles precisa de proteção internacional. Mais de 4 milhões de
venezuelanos deixaram seu país até o momento, de acordo com dados dos governos que
estão acolhendo esse fluxo, fazendo com que essa seja uma das maiores crises de deslocamento no mundo atualmente”.
Destacados tais pontos, passa-se à análise dos casos em que houve a atuação
ministerial, destacando-se as providências adotadas.
No caso específico do Município de Goioerê, a primeira visita ocorreu no dia 02
de outubro de 2018, entre as 11h45min e as 13h, na sede do Aldeias SOS, local em que
refugiados venezuelanos foram acolhidos. Salienta-se, desde logo, a fim de evitar desnecessária tautologia, que as visitas, no Município de Goioerê, foram todas realizadas
no citado local, onde os venezuelanos são acolhidos em sua chegada.
Superadas essas questões iniciais, destaca-se que os venezuelanos foram questionados sobre as condições do local, salientando que chegaram a Goioerê no dia 30 de
agosto de 2019, ou seja, cerca de um mês antes da visita. Nesse dia, a quantidade de comida estava adequada ao número de pessoas que moraria no local (sessenta pessoas,
divididas em seis casas). Com o passar do tempo, foi baixando o estoque e começou a
faltar alimentos. Chegaram a ficar três dias sem comida (cerca de quinze dias antes da
visita), e a igreja que frequentavam providenciou doações de alimentos, que possuíam
até a data da visita do Ministério Público. Dia 1º de outubro de 2018 os responsáveis pelo
acolhimento providenciaram comida.
Narraram que, neste período de quinze dias, por exemplo, davam um saco de
05 kg de arroz para cada casa (cada uma tinha cerca de dez pessoas) e tinha que durar
quinze dias; 01 frango para cada casa; foi falado que precisava economizar comida. No
dia anterior à visita do Ministério Público (destaca-se: realizada de ofício, sem nenhuma
comunicação aos imigrantes e aos gestores), receberam frango, carne, peixe, calabresa, salsicha, chuleta e fígado; deram 05 frangos para cada casa; isso deveria durar um

5
Disponível em <https://brasil.elpais.com/brasil/2019/10/04/internacional/1570188090_289601.
html>, acesso em 30 de abril de 2021.
6
Disponível em <http://www.rfi.fr/br/am%C3%A9ricas/20191206-brasil-regulariza-situa%C3%A7%C3%A3o-de-mais-de-21-mil-refugiados-venezuelanos>, acesso em 30 de abril de 2021.
7
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mês. Também receberam algumas frutas (mamão, banana, laranja e maça) e verduras
(batata, cebola e tomate). Acreditavam que os alimentos poderiam durar um mês, prazo
sugerido pela administração. Relataram que, nesse período, quando alguns repórteres
estiveram no local, a administração não permitiu que dessem entrevista.
Tinham a impressão que doações feitas pela comunidade (roupas, calçados,
brinquedos) não estavam chegando até eles; não podiam escolher peças que chegavam; algumas roupas usadas estavam em péssimo estado de conservação e sequer podiam ser utilizadas; doações encaminhadas à administração, acreditam que passavam
por triagem prévia (pela administração), e a administração ficaria com o melhor, destinando a eles o restante. Nunca receberam nada em dinheiro, em espécie. Gostariam de
saber se existe alguma verba destinada aos venezuelanos (seja da ONU, seja do governo
federal).
Inclusive, uma das entrevistadas narrou que tem uma cunhada que mora em Canoas/RS, a qual receberia cerca de R$ 500,00 – quinhentos reais – (não sabe dizer por
qual período e com que frequência, nem o responsável por destinar o numerário). Relatou que um amigo, que mora em São Paulo, recebeu ajuda da ONU no valor de R$ 300,00
– trezentos reais – (não saber dizer com que frequência). Gostariam de saber quanto
tempo poderiam ficar em Goioerê e acolhidos no ALDEIA SOS (narram que foi informado
que é de três a seis meses).
No que se refere às questões de saúde, referiram que foram vacinados quando
ingressaram no Brasil e que, caso precisassem de alguma consulta médica, iriam ao
posto de saúde e ficariam na fila, como qualquer cidadão brasileiro, salvo situações de
urgência e emergência. Remédios também seriam retirados no posto de saúde. Gostariam de saber quando seria a campanha de vacinação contra a gripe; pretendiam se
vacinar, diante das mudanças climáticas que enfrentaram. Nenhum adulto havia sido
vacinado.
Apresentavam preocupação com relação ao trabalho. Queriam saber quanto
tempo poderiam ficar em Goioerê para poderem trabalhar e organizar suas vidas no
Brasil. Boa parte dos acolhidos deixara currículo na Copacol e aguardava resposta. A
intenção dos entrevistados era ficar no Brasil e construir uma nova vida, caso a Venezuela não melhorasse. Gostariam de saber se existe algum programa do governo para
construir casas e eles pagarem por meio do trabalho.
Após a oitiva de cinco refugiados nesta primeira visita, salientou-se que seria
enviada cópia do relatório aos responsáveis pelo local de acolhimento, a fim de que
prestassem esclarecimentos acerca dos pontos destacados, colocando-se o MP à disposição para sanear eventuais dúvidas.
Ressalta-se que ainda foi possível realizar, na oportunidade, contato com o gestor de território para os Municípios de Goioerê, Cianorte e Foz do Iguaçu, e com o Coordenador do Brasil Sem Fronteiras em Goioerê. A ambos foi informado que o Ministério Público requisitaria informações sobre a gestão do projeto, bem como esclarecia
as reivindicações dos refugiados. Informou-se, da mesma forma, que a Promotoria de
Justiça encontrava-se à disposição para esclarecimentos e atuação em conjunto.
Após essa visita inicial, instaurou-se procedimento administrativo vinculado à
2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Goioerê, acionando-se o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Direitos Humanos, que prestou auxílio jurídico nas eventuais dúvidas acerca da atuação. Realizaram-se outras visitas ao local, sendo importante
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destacar as seguintes datas: dia 26 de novembro de 2018, a partir das 10h30, realizando-se contato com os refugiados e com a administração do local, a fim de identificar
eventuais demandas; dia 18 de dezembro de 2018 – entre 10h e 12h; dia 22 de fevereiro
de 2019, a partir das 10h30; e, por fim, mesmo após remoção para a Seção de Corbélia,
dia 02 de dezembro de 2019, das 11h30 às 12h.
A visita de 18 de dezembro de 2018 serviu para rememorar os dados da primeira inspeção realizada, apurando-se eventuais evoluções ou involuções da atuação em
conjunto. Salientou-se que a chegada das primeiras famílias ocorreu no final de agosto
de 2018. A primeira leva de venezuelanos contou com sessenta pessoas, as quais foram
acomodadas em seis casas. Nessa data, em conversa com o responsável pelo projeto
em Goioerê (Luiz), este relatou que, entre as famílias acolhidas em agosto de 2018, somente três – das quinze iniciais – ainda se encontravam acolhidas no Aldeias. As demais
já possuíam emprego, casa e vida independente. Questionado acerca dos motivos que
mantêm as três famílias na sede do Aldeias salientou: (a) na primeira família, o marido
não estava trabalhando e deixou de comparecer a cinco entrevistas de emprego, sob
diversos pretextos – perdeu a hora, esqueceu, o local de trabalho é muito frio –, sendo
esclarecido da necessidade conseguir um emprego na cidade, com a finalidade de que
possa ter vida independente em solo brasileiro; sua esposa, trabalhava com a venda de
bolos de pote; não possuía emprego formal; questionada pela equipe, narrou que não
pretendia obter um emprego formal, pois prefere trabalhar com a venda dos citados
bolos. (b) na segunda família, o marido teve um problema com a sua carteira de trabalho
e estava pendente o processo de mudança na documentação; assim que providenciada
a alteração, não apresentava resistência a trabalhar; sua esposa, estava trabalhando
informalmente, na realização de faxina; ambos demonstravam interesse em se mudar
para o Rio Grande do Sul, local em que familiares estavam acolhidos; (c) na terceira família, informou-se que o esposo estava em contrato de experiência na Fiação, porém
sofrera acidente de bicicleta, estando em processo de recuperação da saúde; sua esposa, não estava trabalhando, considerando seu estado de gravidez (em situação de
risco), passando por acompanhamento médico.
Após isso, chegaram mais duas famílias – os maridos estavam trabalhando normalmente em Goioerê. Por fim, no começo de novembro, chegaram mais dezoito venezuelanos, divididos em seis famílias. Uma das famílias mudou-se para Cianorte, pois
conseguiram emprego. Em todas as outras cinco famílias havia representante trabalhando ou aguardando vaga de emprego após entrevista. Luiz asseverou que dia 20 de
dezembro de 2018 chegariam mais três famílias – cerca de dez membros.
Questionado sobre a alimentação e higiene pessoal, Luiz informou que, após as
primeiras visitas realizadas pelo Ministério Público, passou a ser disponibilizado um
vale – no valor de duzentos e setenta reais por pessoa – para que as próprias famílias
pudessem comprar os itens que entenderem pertinentes, o que, igualmente, possibilitaria a administração de bens e o aprendizado sobre a realidade financeira do país.
Questionado sobre a existência de conflitos interpessoais, Luiz informou que os
maiores empecilhos eram por conta da administração da comida e da limpeza da casa.
Questionado especificamente sobre a busca ativa do Bolsa Família, Luiz informou que
foi encaminhada a documentação necessária e que todas as famílias possuíam o cadastro único. Na oportunidade, somente duas famílias não estavam recebendo, mas havia
expectativa para serem contempladas em janeiro de 2019.
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Instados a se manifestar, os gestores referiram que o depósito de roupas e doações estava organizado e que foi franqueado acesso aos refugiados, a fim de que pudessem receber as doações que entendessem necessárias. As doações da comunidade
local seguiam sendo realizadas, entretanto, em quantidade inferior. O investimento do
Aldeias e das assistentes sociais era no sentido de obter doações para possibilitar a
vida independente de quem saísse do Aldeias e montasse a sua casa própria em Goioerê.
Posteriormente, no dia 22 de fevereiro de 2019, às 10h30, foi realizada nova visita
ao Aldeias SOS. Os principais motivos, além do acompanhamento contínuo que se realizava do projeto, foram (a) a chegada de novos refugiados ao local, bem como (b) a ocorrência de fato que, em tese, amoldava-se ao crime de estupro de vulnerável, previsto no
art. 217-A do Código Penal, nas dependências do local, que teria sido praticado por um
dos refugiados contra a filha de sua companheira.
Com relação ao item (a), os novos refugiados foram esclarecidos acerca de seus
direitos e deveres em solo brasileiro e que, em caso de eventuais dúvidas, poderiam
procurar a Promotoria de Justiça. No que se refere ao item (b), salientou-se que o Ministério Público, após decretada a prisão preventiva do suposto autor do fato, realizou
contato com a família, encaminhando a vítima para perícia, e o núcleo familiar para
acompanhamento pela rede de proteção.
Por fim, no dia 02 de dezembro de 2019, das 11h30 às 12h, realizou-se nova visita,
a qual se deu com o objetivo de verificar a regularidade do projeto, bem como se as diretrizes iniciais continuavam sendo o norte de atuação. Ao final, no dia 28 de fevereiro de
2020, a equipe técnica encaminhou relatório detalhado ao Ministério Público destacando os seguintes pontos atuais do projeto: o espaço físico atual se compõe de seis casas
e um escritório administrativo, ao passo que a equipe é de trabalho é composta por um
coordenador, um assistente social, duas educadoras sociais e um serviços gerais.
Até o momento, tinham sido acolhidas duzentas e vinte e três pessoas, em cerca
de sessenta famílias. No dia do relatório, havia quarenta e três venezuelanos no local,
divididos em dez famílias. Dentro do total das cerca de cinquenta e duas famílias desligadas do programa, vinte e sete residem em Goioerê, vinte e três em outros Municípios
ou Estados, tais como Quarto Centenário, Cianorte, Maringá, Curitiba, RO, MG, RS, SC,
RJ, Paraguai, Venezuela. Em relação a duas famílias não há informações atualizadas
acerca do destino. Salientou-se, de igual maneira, que há cento e vinte e uma pessoas
em idade laboral cadastradas. Dessas, cinquenta e duas possuem trabalho formal. Entre as demais, dezessete atuam na informalidade, trinta e seis não trabalham e, por fim,
não há informações sobre dezesseis. A maioria dos Venezuelanos com trabalho formal
exercem as atividades para a Cooperativa Copacol em Nova Aurora. Também há empregados na Fiação Goioerê, Sintex, Panificadoras, Supermercados e Serviços Gerais. Já
os trabalhadores informais se atuam na construção civil e diárias como domésticas.
Descrita a situação fática relativa ao Município de Goioerê, deve-se destacar,
de imediato, que o Ministério Público possui legitimidade para atuar na espécie. Isso
porque, embora o procedimento afeto a migrantes e refugiados envolva interesse da
União, apto a provocar eventual intervenção do Ministério Público Federal (art. 109 da
Constituição da República), no projeto em tela há inegável tutela de direitos com reflexo
social: individuais indisponíveis (saúde, educação, emprego, moradia, entre outros) e
coletivos.
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Nesse contexto, a atuação do Ministério Público não exclui a de eventuais órgãos
federais interessados, buscando, em verdade, a preservação da dignidade humana dos
envolvidos.
Prosseguindo a narrativa, o projeto no Município de Cafelândia, com acompanhamento deflagrado em outubro de 2019, contou com reunião realizada no gabinete
do Prefeito no dia 06 de novembro de 2019, às 08h, com a seguinte pauta: delimitação
da fiscalização e do acompanhamento da situação dos Haitianos que se encontram no
Município de Cafelândia.
De início, ressalta-se que esse acompanhamento da situação vinha sendo efetivado, sem procedimento instaurado na Promotoria de Justiça, há cerca de cinco anos,
diretamente pelo Município de Cafelândia, sem intervenção do Ministério Público. De
acordo com o prefeito (o qual salientou que conferirá estes dados extraoficiais), a imigração de haitianos intensificou-se a partir do ano de 2018. Ressalta-se que, na semana
que antecedeu a realização das Eleições do Conselho Tutelar, este Promotor Substituto realizou inúmeros contatos com os atuais gestores do Município, inclusive esteve
presente por mais de uma vez em Cafelândia, tendo conhecimento da situação que é
vivenciada pelos imigrantes Haitianos.
Por esse motivo, necessária e pertinente a reunião, na qual se tratou, sobretudo dos seguintes aspectos: dificuldades de adaptação e aprendizagem do idioma “português”; dificuldades, ou não, relativas ao desempenho de atividades profissionais no
Brasil, tratando-se da necessidade, ou não, de ser disponibilizada formação específica;
hábitos e tratamentos de saúde, bem como diferenças culturais que interferem, ou não,
na questão da saúde dos Haitianos, sejam adultos, sejam infantes ou idosos.
Após delimitada a pauta, foram tratados, de modo específico dos seguintes pontos: (a) acompanhamento, organização e estruturação de eventual associação dos haitianos: já havia acompanhamento por parte da assistência social, no sentido de atender a eventuais demandas específicas e individuais; a pedido do Promotor Substituto, o
Município se comprometeu a verificar se havia alguma associação específica, a fim de
que as eventuais demandas passassem a ser tratadas no âmbito coletivo; o Município
instaria a Secretaria da Assistência Social para verificar a situação atual; (b) curso de
português: o Município verificaria a existência de professor da rede pública que compreenda os idiomas falados pelos haitianos; verificaria, também, a existência, entre os
haitianos, de pessoas qualificadas para o ensino do idioma “português”, a título de colaboração; por fim, a viabilidade de realizar pequenas oficinas de troca de conhecimento
a respeito dos idiomas e da cultura (interlocução entre culturas); (c) cursos profissionalizantes: a grande maioria dos haitianos empregados trabalha na Copacol, situada
na sede do Município de Cafelândia; alguns atuam como empreendedores individuais
(mercearia, comércio, bar); não se tem conhecimento de haitianos vivendo exclusivamente do artesanato; caso houvesse necessidade de alguma formação específica, os
interessados seriam encaminhados ao CRAS; são encaminhados para a “Sala do Empreendedor” (local em que se concentram as vagas de emprego no Município), que se
localiza na Agência do Trabalhador (junto ao INSS), a fim de realizar entrevistas para
obtenção de emprego; (d) instruções aos haitianos nas especialidades de otorrinolaringologia e obstetrícia, e com odontólogo, a ser realizada em data e horários a agendar,
com profissionais voluntários já contatados por este Promotor Substituto, em local a
ser disponibilizado pelo Município.
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Atualmente, após a intervenção ministerial e delimitação de pontos a tratar, a
constituição da “Associação dos Haitianos” encontra-se em fase final de coleta de dados e de organização, contando com o apoio da sociedade civil. Identificaram-se cerca
de novecentos haitianos no Município de Cafelândia.
O ponto-chave do projeto é justamente a criação da referida associação, a fim
de que demandas sejam tratadas, na medida do possível, do ponto de vista coletivo,
otimizando os recursos públicos e os limites de abrangência. Tal providência inicial foi
dispensada no Município de Goioerê, tendo em vista que os venezuelanos foram acolhidos inicialmente em local coletivo, no qual havia toda uma organização realizada pelos
órgãos públicos – o que não se verificou no caso de Cafelândia.
Assim, a associação deve ser tratada como marco de atuação ministerial no Município. Posteriormente, o que ocorrerá em breve, será possível a realização de todos os
demais projetos de ordem coletiva – com reflexos individuais –, como as capacitações
profissionais, o ensino/aprimoramento da língua portuguesa e demais treinamentos/
tratamentos médicos.
Nesse contexto fático, a atuação ministerial, diferentemente do Município de
Goioerê, como ficou claro, ocorreu a posteriori. Não foi possível acompanhar, desde o
início, o processo de migração haitiana para o Município de Cafelândia, possuindo-se
informações sobre o estado atual.
Com base nisso, sem olvidar eventuais situações consolidadas e em respeito à
autonomia dos envolvidos, bem como o direito à diversidade cultural, intervenções do
Ministério Público, recentemente, buscam a criação e instalação da desejada – pelos
próprios migrantes – “Associação dos Haitianos” em Cafelândia, a qual se encontra em
avançado estágio de concretização. Conta-se com o apoio da atual gestão do Município,
a qual disponibilizou advogado e a equipe da assistência social para atuar no projeto.
A partir disso será possível otimizar a gestão dos recursos públicos quanto ao
projeto, adotando-se providências em âmbito coletivo. Além disso, parceiros – todos
voluntários – engajados com a causa, prestam e prestarão serviços na área da saúde
e da educação, de modo a otimizar a qualidade de vida dos haitianos em solo brasileiro.
Após a narrativa das situações experimentadas nos Municípios de Goioerê e Cafelândia, destaca-se que este trabalho possui, essencialmente, caráter prático, que foi
objeto precípuo da narrativa nas linhas pretéritas. Entretanto, não há óbices ao aperfeiçoamento – e incremento – do repositório doutrinário, a fim de colaborar com os desafios da prática quotidiana.
Ressalta-se que a intervenção ministerial, em casos como os narrados deve ser
fomentada, sobretudo como ferramenta de concretização dos direitos e garantias fundamentais da população em situação de vulnerabilidade social. No presente caso foi
possível apurar situações em diversos estágios, seja embrionário ou consolidado; havendo ou não intervenção do Ministério Público; com ou sem colaboração dos demais
órgãos públicos ou da sociedade civil. Em qualquer caso, todavia, a lição que se extrai é
sempre semelhante: o membro do Ministério Público não pode se quedar inerte diante
de situações em que são demonstradas injustiças sociais, devendo atuar na defesa dos
grupos e das pessoas vulneráveis.
Ante o exposto, com base na experiência prática narrada, sugere-se a concretização da seguinte tese: “O Ministério Público Estadual tem atribuição para atuar como
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agente indutor de políticas públicas voltadas ao acolhimento de imigrantes e de refugiados, sobretudo quando relacionadas aos direitos que compõem o plexo mínimo para
a garantia de vida digna (documentação, saúde, educação, emprego, moradia, entre
outros), podendo fomentar a atuação proativa dos poderes públicos municipais e estaduais, bem como de particulares”.
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A APLICAÇÃO DA LEI DO DEPOIMENTO ESPECIAL E DA
ESCUTA ESPECIALIZADA ÀS MULHERES VÍTIMAS DE
VIOLÊNCIA SEXUAL
						

Thimotie Aragon Heemann1

1. EXPOSIÇÃO DA TESE
Em virtude das medidas de restrição para a contenção do alastramento da Covid-19, o ano de 2020 foi marcado pela adaptação do Poder Judiciário ao teletrabalho e
à informatização de atos processuais, como a realização de audiências de instrução e
julgamento por meio de videoconferências. Diante desta nova realidade, os atos praticados em audiência passaram a contar com uma maior sindicabilidade exógena e não
foram raros os casos de revitimização2 envolvendo mulheres vítimas de violência sexual
que vieram à tona e chocaram a sociedade brasileira.
Com o objetivo de evitar que o Poder Judiciário, locus idealizado para ser acolhedor e humano, se torne um ambiente hostil e inóspito, esta tese apresenta como proposta central a extensão das formas humanizadas de oitiva de crianças e adolescentes
vítimas de violência às mulheres maiores de dezoito anos, mediante o reconhecimento
da existência de um microssistema protetivo às mulheres vítimas de violência sexual.
Conhecidas como escuta especializada e depoimento especial, as formas humanizadas de oitiva de menores de 18 (dezoito) anos vítimas de violência estão regulamentadas pela Lei 13.431/2017 e objetivam a colheita da versão da criança ou adolescente
vítima de violência de forma acolhedora e por profissional especializado, evitando-se a
ocorrência de novos traumas e efeitos colaterais.
O ethos da Lei 13.431/2017 também é verificado no âmbito do Direito das Mulhe3
res , em especial nas normas que regulamentam o combate a toda e qualquer forma de
violência contra a mulher. Nesse sentido, a Lei 13.505/2017 agregou ao corpo legal da
Lei Maria da Penha o artigo 10-A, §1º, inciso III, o qual estabeleceu como diretriz para a
inquirição de mulheres vítimas de violência a “não revitimização da depoente, evitando
sucessivas inquirições sobre o mesmo fato nos âmbitos criminal, cível e administrativo,
bem como questionamentos sobre a vida privada”. Na perspectiva do Direito Internacional dos Direitos Humanos (DIDH), a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir

1
Bacharel em Direito pela Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul
(FMP). Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná, atualmente na Comarca de Campina da Lagoa/PR. Colaborador no Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Direitos Humanos do
Ministério Público do Estado do Paraná (CAOPJDH). Colaborador do Núcleo de Promoção da Igualdade Étnico-Racial (NUPIER) do Ministério Público do Estado do Paraná. Palestrante. Professor de Direito Constitucional e Direitos Humanos do Curso CEI, da Fundação Escola do Ministério Público do Estado do Paraná
(FEMPAR) e da Escola da Magistratura do Estado do Paraná (EMAP). Autor de livros e artigos jurídicos.
2
“A vitimização secundária (sobrevitimização ou revitimização) consiste em custos adicionais
causados à vítima em razão da interferência das instâncias formais de controle social” (VIANA, 2014, p.
69).
3
Ao se debruçar sobre a importância da oitiva humanizada de mulheres vítimas de violência sexual, as professoras Virginia Bravo e Ibar Martínez Melella advertem que: “Es a través del dialogo que podemos ayudar a la sobrevivente a resignificar suas experiencias y a recontextualizar narrativas opresoras”
(BRAVO e MELELLA, 2019, p. 37).
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e Erradicar a Violência Contra a Mulher (“Convenção de Belém do Pará”), assinada e internalizada pelo Brasil com status de supralegalidade4, prevê em seu artigo 4º.b que
“toda mulher tem direito a que se respeite sua integridade física, mental e moral”. De forma mais específica, a Recomendação nº 33/2015 do Comitê sobre a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres (CEDAW), órgão vinculado à Convenção da ONU sobre
Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, preconiza em seu artigo 51.c
aos Estados que “[t]omem medidas efetivas para proteger as mulheres contra a vitimização secundária em suas interações com autoridades judiciais e demais encarregadas da
aplicação da lei, bem como considerem estabelecer unidades especializadas em gênero
dentro dos sistemas de aplicação da lei na investigação policial e no processamento penal5”. É evidente, portanto, a sintonia normativa existente entre as normas protetivas às
mulheres maiores de dezoito anos e a Lei 13.431/2017.
É a partir desta raison d’être compartilhada pelas normas citadas que proponho
nesta tese, mediante a utilização da teoria conhecida no direito brasileiro como diálogo das fontes, o reconhecimento de um microssistema protetivo às mulheres vítimas de
violência sexual. Antonio Herman Benjamin, Claudia Lima Marques e Leonardo Roscoe
Bessa definem de forma sintética o diálogo das fontes como: “expressão criada por Erik
Jayme, em seu curso de Haia, significando a atual aplicação simultânea, coerente e coordenada das plúrimas fontes legislativas, leis especiais e gerais, com campos de aplicação
convergentes, mas não iguais6”. Trata-se, portanto, da compreensão do direito como um
sistema de vasos comunicantes, no qual leis que possuem pontos de interseção e convergência são interpretadas de forma sistêmica e coordenada, na busca por uma exegese holística e que resguarde o ideário de justiça7.
Pois bem. Os pontos de encontro entre a Lei 13.431/2017 e o corpus iuris protetivo às mulheres vítimas de violência já foram expostos no início do texto; todavia, um
ponto ainda carece de maior aprofundamento, a saber, a norma de abertura (ou remissiva) do microssistema de proteção às mulheres vítimas de violência sexual, ou seja, o
comando normativo central que viabiliza a interação permanente e coordenada entre a
Lei 13.431/2017 e as normas nacionais e internacionais protetivas às mulheres maiores
de dezoito anos: o artigo 6º, parágrafo único, da Lei 13.431/2017. Já em uma primeira
leitura, é possível perceber o status de norma de abertura (ou remissiva) do referido dispositivo legal, pois ele prevê que: “Os casos omissos nesta Lei serão interpretados à luz
do disposto na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente),
na Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), e em normas conexas” – neste último caso, outras normas com a mesma finalidade protetiva, como a Convenção
da ONU sobre Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e a Convenção
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher. O artigo 6º,
parágrafo único, da Lei 13.431/2017 é, portanto, ao mesmo tempo, o alicerce estruturan-

4

STF, RE 466.343, 2008.

5
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Recomendação geral n. 33 sobre o acesso das mulheres à
justiça, 2015.
6

BENJAMIN, MARQUES e BESSA, 2021, p. 145.

7
STJ, AgRg no REsp 1483780/PE, 2015. Além de ser frequentemente aplicada no Superior Tribunal
de Justiça, a teoria do diálogo das fontes também já foi aplicada pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse
sentido, STF, ADI 2591, 2006.
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te e o fundamento legal do microssistema de proteção às mulheres vítimas de violência
sexual.
A ausência de previsão legal específica não parece um obstáculo intransponível
para o reconhecimento do microssistema de proteção, tendo em vista que, antes mesmo da edição da Lei 13.431/2017, o Superior Tribunal de Justiça convalidou, por diversas
vezes, a aplicação do então chamado “depoimento sem dano” – hoje, depoimento especial – em crimes sexuais, mesmo diante da inexistência de lei disciplinando o procedimento8.
Corroborando a tese do microssistema, inexistem vedações legais à extensão
dos procedimentos regulamentados pela Lei 13.431/2017 às mulheres maiores de dezoito anos vítimas de violência. Pelo contrário, o reconhecimento do microssistema protetivo às mulheres vítimas de violência sexual amplia o espectro de proteção dado originariamente pela Lei 13.431/2017, sem excluir os destinatários por excelência do referido
do diploma legal, isto é, crianças e adolescentes. Nessa linha de raciocínio e reconhecendo a interação permanente entre as normas mencionadas no artigo 6º, parágrafo
único, da Lei 13.431/2017, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu recentemente a
aplicação da Lei Maria da Penha em um caso envolvendo uma menina de quatro anos
vítima de estupro9.
Outro ponto de suma importância a ser destacado como aspecto positivo da
extensão da aplicação da Lei 13.431/2017 às mulheres vítimas de violência sexual é o
incremento da qualidade epistêmica da prova a ser produzida. Os crimes contra a dignidade sexual possuem como característica própria a clandestinidade, uma vez que são
usualmente praticados às ocultas, sem a presença de testemunhas ou de outras provas
aptas a comprovar a existência do fato delitivo. Não por acaso, o Superior Tribunal de
Justiça dispõe de farta jurisprudência conferindo especial relevância à palavra da vítima
nos delitos sexuais, desde que esteja em consonância com as demais provas carreadas
aos autos10. Ao julgar o caso Favela Nova Brasília vs. Brasil, a Corte Interamericana de
Direitos Humanos também reconheceu o quilate fundamental da palavra da vítima em
casos de violência sexual, ao afirmar que: “dada a natureza dessa forma de violência, não
se pode esperar a existência de provas gráficas ou documentais e, por isso, a declaração
da vítima constitui uma prova fundamental sobre o fato11”. Há, portanto, uma convergência interpretativa entre o Direito Internacional dos Direitos Humanos (DIDH) e o direito
interno brasileiro acerca do valor probatório do depoimento da vítima em crimes sexuais. À vista disso, é evidente que a realização do depoimento especial em casos que envolvam mulheres vítimas de violência sexual maximiza não apenas a proteção da vítima
em situação de vulnerabilidade – objetivo primordial da oitiva mediante este iter procedimental específico –, mas também a qualidade da prova a ser produzida, uma vez que a
oitiva é realizada por intermédio de profissional técnico dotado de expertise para tanto.
Esta também parece ser a conclusão de Guilherme Madeira Dezem, ao afirmar que: “Os
mesmos motivos apresentados para o depoimento especial de crianças e adolescentes
8

STJ, RHC 45.589/MT, 2015.

9
STJ, Vara especializada em violência doméstica é competente para julgar abuso sexual contra
menina de quatro anos, 2020.
10

STJ, AgRg no HC 631.294/MS, 2021.

11

Corte IDH, Caso Favela Nova Brasília vs. Brasil, 2017.
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podem ser aplicados para a oitiva de mulheres vítimas de violência: evitar a revitimização
e melhorar a qualidade epistêmica do depoimento12”.
Outrossim, destaquemos a inexistência de prejuízo às partes; afinal, o depoimento especial é instrumentalizado mediante a observância do rito destinado à produção antecipada de provas (art. 11. §1º, da Lei 13.431/2017), respeitando-se, assim, as
garantias constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.
Tampouco há prejuízo a ser deduzido da utilização da escuta especializada.
A experiência prática de aplicação destes instrumentos tem se mostrado bastante exitosa em alcançar os fins colimados. Na Comarca de Campina da Lagoa/PR,
cidade situada no oeste do Estado do Paraná e local onde este membro do Ministério
Público exerce suas funções como Promotor de Justiça, a iniciativa já se encontra incorporada na práxis do sistema de justiça. Após a realização do primeiro depoimento
especial envolvendo mulher vítima de violência sexual, decorrente de pedido do Ministério Público ao Poder Judiciário, foi estabelecido um fluxo procedimental entre Delegacia de Polícia, Ministério Público e Poder Judiciário, com o objetivo de que mulheres
vítimas de violência sexual não sejam mais ouvidas nas dependências da Delegacia de
Polícia, mas somente por profissionais especializados, mediante a opção de um dos
procedimentos previstos na Lei 13.431/2017.
A aplicação do depoimento especial às mulheres vítimas de violência sexual traz
consigo um detalhe de singular importância e que não pode passar desapercebido:
além de seu caráter preventivo e de inibir a revitimização, ela possibilita que a mulher
vítima de violência sexual relate o acontecimento traumático uma única vez, respeitando-se assim a regra da não repetitividade do depoimento especial, prevista no artigo
11, §2º, da Lei 13.431/2017, e que somente pode ser excepcionada quando justificada a
imprescindibilidade de novo depoimento13. Por outro lado, caso a oitiva fosse realizada
pela via comum do Código de Processo Penal, a vítima de violência sexual seria instada
a vivenciar novamente a violência sofrida em ao menos duas oportunidades, uma em
fase de investigação e outra nos bancos do Poder Judiciário. Neste caso, menos é mais.
2. CONCLUSÃO
Concluída a arquitetura da proposta realizada neste texto, verifica-se que a utilização do depoimento especial e da escuta especializada em casos envolvendo mulheres vítimas de violência sexual é uma iniciativa na qual os benefícios superam – e muito
– qualquer obstáculo circunstancial. Recentemente, afirmou o Ministro Luís Roberto
Barroso que “A história é um caminho que se escolhe e não um destino que se cumpre14”.
Pois bem. Se, até o presente momento, o Estado optou pelo caminho da insensibilidade
em matéria de inquirição de mulheres vítimas de violência sexual, surge com a novel
iniciativa a oportunidade de recolocar nos trilhos da proteção da dignidade humana um
sistema de justiça que jamais deveria ter descarrilhado.

12

DEZEM, 2021, p. 755.

13
Art. 11, §2º Não será admitida a tomada de novo depoimento especial, salvo quando justificada a
sua imprescindibilidade pela autoridade competente e houver a concordância da vítima ou da testemunha, ou de seu representante legal.
14
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BARROSO, 2020, p. 76.
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