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“Não há nada mais relevante para a vida social
que a formação do sentimento de justiça”.

Rui Barbosa

 
O art. 93, inc. IV, c/c art. 129, § 4º, da Constituição Federal estabelece que o 

processo seleção de integrantes do Ministério Público deve ter como etapa obrigatória 
a realização de cursos oficiais para ingresso, formação inicial e vitaliciamento. 

A exigência de conhecimento e de capacitação permanente dos Promotores 
de Justiça  estão fundados no princípio da eficiência, contido no art. 37, caput, da 
Constituição da República, e no direito da sociedade de obter a prestação de serviços 
públicos de qualidade. 

O  art. 35 da Lei 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do MP) e o art. 77 da Lei 
Complementar 85/99 (Lei Orgânica do MPPR) preveem que o Centro de Estudos e 
Aperfeiçoamento Funcional (CEAF) é órgão auxiliar do Ministério Público, destinado 
a realizar cursos, seminários, congressos, simpósios, pesquisas, atividades, estudos 
e publicações, visando ao aprimoramento profissional e cultural dos membros da 
instituição, de seus auxiliares e funcionários, bem como a melhor execução de seus 
serviços e racionalização de seus recursos materiais.

O art. 2º, inc. II, da Resolução 2.717/2018, por sua vez, trata do Regimento 
Interno do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do MPPR, e assevera 
que compete ao CEAF estimular vocações e instituir, coordenar e promover cursos de 
ingresso para membros e servidores admitidos nas respectivas carreiras, preparando-
os para iniciar o exercício. 

Desse modo, a Escola Superior do MPPR estruturou ações pedagógicas para 
a preparação e aperfeiçoamento, acompanhamento e orientação dos membros 
do Ministério Público do Paraná em estágio probatório. O Curso de Preparação e 
Aperfeiçoamento em Ministério Público foi criado como etapa obrigatória do processo 
de vitaliciamento na carreira, por meio da edição do Ato Conjunto PGJ/CGMP nº 
01/2017.

O Curso possui caráter interdisciplinar e tem ênfase na formação ética e 
humanista. Com  foco na atuação prática, a sua finalidade é possibilitar a aproximação 
e a sensibilização dos Promotores de Justiça à realidade, ressaltando a sua missão de 
agentes políticos de transformação social.   

Por mais sérios e rigorosos que sejam os concursos públicos de ingresso ao 
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trabalhos de conclusão do Curso de Preparação e Aperfeiçoamento em Ministério 
Público de 14 novos integrantes da instituição. Todos os trabalhos foram orientados 
por colegas mais experientes da instituição e passaram por banca pública de avaliação. 

Os textos ora publicados revelam a percepção de cada vitaliciando e a 
problematização sobre questões de atuação do Ministério Público. Também instigam 
um caminho de formação continuada para além do estágio probatório, o que abre 
espaço para outros diálogos institucionais e para a construção de um MP mais 
comprometido com a cidadania, o regime democrático e a defesa dos legítimos 
interesses sociais.      

Nesse esforço de melhorar os serviços prestados pelo Ministério Público à 
população, destaca-se a parceria da Escola Superior do MP-PR com a Fundação 
Escola do Ministério Público do Paraná (FEMPAR) e com a Associação Paranaense 
do Ministério Público (APMP). A união de propósitos fortalece o MP do Paraná, 
ao proporcionar aos seus integrantes oportunidades e espaços de qualificação e 
aperfeiçoamento funcionais.   

Boa leitura!

Eduardo Cambi
Promotor de Justiça 
Coordenador da Escola Superior do MP/PR

MP, o Promotor de Justiça, em início de carreira, precisa ser orientado para que os 
conhecimentos teóricos, demonstrados no certame, sejam aplicados em conformidade 
com diretrizes estratégicas e políticas institucionais de defesa da ordem jurídica, do 
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 

No transcorrer do processo de vitaliciamento, os cursistas são acompanhados por 
membros e servidores com experiência nas áreas de atuação institucional, por meio 
de atividades teóricas e práticas, que podem envolver o acompanhamento das rotinas 
das Promotorias de Justiça, a explicação de técnicas de investigação pelo Ministério 
Público, a análise, discussão e possíveis encaminhamentos de procedimentos 
extrajudiciais, a elaboração de peças extrajudiciais e processuais, a participação em 
audiências, sessões plenárias do Tribunal do Júri e visitas institucionais, além da 
realização de meios de autocomposição e de resolução de conflitos.

Essas ações educacionais são desenvolvidas para despertar vocações e 
aprimorar o exercício das funções, jurisdicionais e extrajurisdicionais, nas diversas 
áreas de atuação do Ministério Público. Procuram desenvolver a capacidade técnico-
jurídica, mas também incentivar a proatividade, a inovação, a resolutividade, bem 
como ressaltar o compromisso da instituição com a construção permanente de uma 
sociedade mais ética, justa e democrática.

O Promotor de Justiça do século XXI precisa aliar conhecimentos interdisciplinares, 
com habilidades especiais de comunicação e gestão, e atitudes fundamentadas e 
corajosas. O espírito criativo e inovador, o senso crítico aguçado e a correta tomada de 
decisões, nas esferas judicial e extrajudicial, fazem do membro do Ministério Público 
um importante agente político de transformação social. 

A construção desse Ministério Público eficiente e resolutivo requer novas formas 
de atuação. Não é um modelo pronto e acabado. Precisa ser edificado com o esforço 
e a interlocução de diversas gerações de Procuradores e Promotores de Justiça. Exige 
a compatibilização da melhor tradição e das conquistas históricas de uma instituição - 
fortalecida pela Constituição Federal de 1988 - com a juventude e a energia daqueles 
que ingressam nas fileiras do MP. 

Nessa perspectiva, a Escola Superior do MPPR busca a eficiência na formação 
profissional, escutando e dando voz ativa ao jovem Promotor. Valoriza o seu 
protagonismo e a sua independência, sem descuidar da sua responsabilidade político-
sociais. 

Desde o início do curso de formação, os vitaliciandos são instados a pensar 
sobre a construção permanente do Ministério Público e dos impactos sociais de suas 
ações. Por isso, não são meros sujeitos passivos de aulas expositivas, mas agentes da 
produção de novos conhecimentos, de práticas criativas e de saberes que possam 
resultar na mais humana e eficiente prestação de serviços públicos para a sociedade. 

O volume II do livro MP e Compromisso com a Sociedade é resultado dos 
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DA INCONSTITUCIONALIDADE DO CÁLCULO DISCRIMINADO PARA 
PROGRESSÃO DE REGIME DE CONDENADOS PELA PRÁTICA DE CRIME 

HEDIONDO E CRIME COMUM

Amanda Gehr
 Promotora Substituta

RESUMO

Os crimes hediondos e equiparados recebem tratamento diferenciado, mais gra-
voso, o que é previsto já na Constituição Federal. Uma dessas peculiaridades é a exi-
gência de maior fração de pena cumprida para progressão de regime. O cálculo dife-
renciado, contudo, consiste em construção jurisprudencial hoje dominante segundo 
o qual as frações mais gravosas incidem tão somente sobre a pena fixada ao crime he-
diondo ou equiparado, o que viola a unificação das penas prevista de forma expressa 
pelo legislador no artigo 111 da LEP. Decisões em tal sentido desafiam a interposição 
de agravo em execução e, em segundo grau, de recurso especial e extraordinário, 
sendo de extrema relevância a atuação do Ministério Público para afastar a utilização 
do cálculo discriminado, como forma de resguardar a ordem jurídica.

DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA, DA JUSTIFICATIVA E DO OBJETIVO DO TRABALHO

Em que pese o artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal delegar ao legis-
lador a individualização da pena e o artigo 111 da Lei de Execuções Penais prever a 
unificação das penas, somadas para fins de determinar o regime de cumprimento, a 
jurisprudência pátria passou a adotar o chamado cálculo diferenciado para progres-
são de regime de condenados pela prática de crime hediondo. Na prática, significa 
aplicar as frações diferenciadas (2/5 ou 3/5 se reincidente, nos termos do artigo 2º, 
§2º, da Lei 8.072/1990) apenas à pena aplicada pelo crime hediondo ou equiparado, 
aplicando ao crime comum a que também condenado o apenado a fração de 1/6 
prevista no artigo 112 da Lei 7.210/1984. Tal operação, além de enfrentar dificulda-
des de ordem prática, não se sustenta já no plano abstrato, eis que não há espaço 
para tal diferenciação após a unificação das penas. Inoportuna, ademais, a ideia de 
se avaliar separadamente a progressão de regime de um mesmo sentenciado, mais 
ainda quando o crime hediondo ou equiparado foi praticado no mesmo contexto do 
crime comum, a exemplo do que ocorre corriqueiramente com os crimes de tráfico 
e associação para o tráfico de drogas. O objetivo do presente trabalho é, assim, uma 
breve análise da constitucionalidade de tal posicionamento jurisprudencial e suas im-
plicações práticas.

DESENVOLVIMENTO
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Segundo o Dicionário Michaelis1, hediondo é o adjetivo que qualifica o “que é 
considerado desprezível ou ignóbil do ponto de vista moral; abjeto, depravado, sórdi-
do”.

É certo que todo crime consiste, por natureza, em conduta repugnante à socie-
dade. Os crimes hediondos, por sua vez, são aqueles que causam especial repulsa à 
coletividade.

Segundo Marysia Souza e Silva2:

O legislador não definiu o que é hediondo, mas a população 
brasileira considera hediondo o crime que é cometido de for-
ma brutal, horrível, repugnante e causa indignação às pesso-
as, o que acaba por revelar o significado qualitativo do crime 
definido pelo legislador constituinte. Pode-se então chamar 
de hediondas todas as condutas delituosas de excepcional 
gravidade, seja quanto à sua execução, seja quanto à natu-
reza do bem jurídico ofendido, bem como à especial condição 
da vítima, que causam reprovação e repulsão.

O sistema de definição dos crimes hediondos no sistema pátrio é, conforme li-
ção de Rogério Greco3, o legal:

(…) podemos perceber que nossa Carta Magna adotou o cha-
mado sistema legal para a definição dos crimes hediondos, 
cabendo tão somente ao legislador apontar quais seriam es-
sas infrações penais (…). É a própria lei, portanto, através de 
um critério político criminal de escolha dos comportamentos 
e dos bens juridicamente protegidos pelos tipos penais incri-
minadores, que aponta aqueles que considera hediondos. 
Existe, portanto, um processo de etiquetagem, onde o legisla-
dor define, escolhe, as infrações penais que farão parte do rol 
considerado como hediondo.

Tal escolha foi consignada no artigo 1º da Lei 8.072/1990, em que consta o rol de 
crimes que, por sua natureza, merecem tratamento mais gravoso.

Essa diferença de tratamento restou, aliás, sedimentada no artigo 5º, inciso XLIII, 
da Constituição Federal, em que se previu que os crimes hediondos e equiparados são 

1 Disponível em http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=hediondo. 
Acesso em 29/10/2019.
2 SILVA, Marysia Souza e. Crimes hediondos e progressão de regime prisional. 3. ed. 
Curitiba: Juruá, 2016. p. 124.
3 GRECO, Rogério. Leis penais especiais comentadas: crimes hediondos e tortura: dou-
trina e jurisprudência. Niteroi: Impetus, 2016. p. 4-5.

inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia.

Nesse contexto, a redação original da Lei 8.072/90 previa a impossibilidade de 
progressão de regime aos condenados pela prática de crimes hediondos e equipara-
dos. Tal dispositivo foi, contudo, declarado inconstitucional4 e, posteriormente, revo-
gado. 

Superada, assim, a discussão acerca da possibilidade de progressão de regime, 
restou consignado, por meio da Lei 11.464/2007, que os crimes hediondos e equipa-
rados demandam, para progressão de regime, o cumprimento de requisito objetivo 
mais rigoroso: foi dada nova redação ao artigo 2º, §2º, da Lei 8.072/1990, exigindo-se 
o cumprimento de 2/5 ou 3/5 (se reincidente) da pena, ao passo que nos crimes co-
muns exige-se o cumprimento de apenas 1/6, conforme artigo 112 da Lei 7.210/1984 
(Lei de Execução Penal).

Todavia, com certa frequência um mesmo apenado é condenado pela prática de 
crime hediondo ou equiparado e também de crime comum. 

 Dispõe o artigo 111 da LEP que “quando houver condenação por mais de um 
crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de 
cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas” – sem que se 
faça qualquer ressalva acerca dos crimes hediondos e equiparados, note-se.

A jurisprudência, contudo, passou a aplicar o chamado cálculo discriminado na 
progressão de regime de condenados que cumprem pena por crime hediondo e/ou 
equiparado e também por crime comum5.

O referido método, também denominado cálculo diferenciado, consiste na apli-
cação da fração de 2/5 ou 3/5 prevista na Lei 8.072/90 apenas à pena fixada ao crime 
hediondo ou equiparado, aplicando a fração regular de 1/6 à pena fixada ao crime 
comum, de forma a cingir a análise do preenchimento do requisito objetivo para pro-
gressão de regime conforme a natureza do crime cometido pelo apenado.

Entretanto, é evidente que tal procedimento carece de previsão legal, bem como 
que viola frontalmente o comando do artigo 111 da LEP.

Insta consignar que o Constituinte incumbiu, conforme artigo 5º, inciso XLVI, da 
Constituição Federal, o legislador de realizar a individualização da pena, o que abran-

4 Editou-se, inclusive, a Súmula Vinculante nº 26, segundo a qual “Para efeito de pro-
gressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo 
da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25.07.1990, sem 
prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do 
benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame 
criminológico”.
5 O cálculo discriminado é também aplicado para outros benefícios, como o livramento 
condicional, o que, contudo, extrapola o objeto do presente trabalho.
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ge a execução penal. 

O cálculo discriminado, por sua vez, consiste em mera construção jurispruden-
cial, fundamentada na tese de que sendo este um método mais benéfico ao acusado, 
a utilização de outro configuraria constrangimento ilegal.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE LIVRA-
MENTO CONDICIONAL. CONDENAÇÃO A CRIMES HEDIONDOS 
E COMUNS. CONTINUIDADE DELITIVA. ELABORAÇÃO DE CÁL-
CULO DIFERENCIADO. PRETENSÃO LEGÍTIMA. CONSTRANGI-
MENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO NO CASO CONCRETO. OR-
DEM DENEGADA.

1. Na execução simultânea de condenação por delito comum 
e outro hediondo, ainda que reconhecido o concurso mate-
rial, formal ou mesmo a continuidade delitiva, é legítima a 
pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de 
verificação dos benefícios penais, não devendo ser aplicada 
qualquer outra interpretação que possa ser desfavorável ao 
paciente.

2. No caso concreto, embora legítima a pretensão do impe-
trante, não se verifica o alegado constrangimento ilegal na 
elaboração do cálculo da pena sem a devida diferenciação 
das sanções aplicadas, por ser esta a situação mais favorável 
ao paciente.

3. Habeas corpus denegado.

(HC 134.868/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2012, DJe 04/05/2012)

Deve-se ressaltar, desde logo, que taxar um procedimento previsto em lei como 
ilegal, notadamente quando a própria Constituição Federal estabelece que a lei regu-
lamentará aquela operação, é, para dizer o mínimo, incoerente.

Ora, o tratamento diferenciado de condenados pela prática de crimes hediondos 
e equiparados foi, como visto inicialmente, previsto pelo Constituinte, que também 
deixou a cargo do legislador a individualização da pena, na qual se inclui a execução 
penal. 

Em seu voto, o ilustre Ministro Relator consignou:

Desse modo, a meu ver, aos condenados por delito comum e 
hediondo, ainda que reconhecido o concurso formal, mate-

rial ou mesmo a continuidade delitiva, é legítima a pretensão 
de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação 
dos benefícios penais, não devendo ser aplicada qualquer ou-
tra interpretação que possa ser desfavorável ao paciente. (…) 
Ademais, inexistindo qualquer indicação restritiva na norma 
penal quanto ao direito em exame, não poderá o intérprete 
fazê-la, especialmente diante da análise das normas penais 
envolvidas e da interpretação mais benéfica, o direito do pa-
ciente deve ser tutelado de modo a ajustá-lo à melhor situa-
ção.

O argumento, com a devida vênia, não se sustenta: o julgador define, equivoca-
damente, a previsão legal de unificação das penas como mera “interpretação”, justi-
ficando, assim, o cálculo discriminado como interpretação mais benéfica. A tese, con-
tudo, cai por terra quando se percebe que o legislador foi demasiadamente claro ao 
prever, no artigo 111 da LEP, a unificação das penas para estabelecimento do regime 
de cumprimento, não deixando espaço para a dita “interpretação”. 

Nesse sentido:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBS-
TITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. PROGRESSÃO DE REGIME. 
CRIME HEDIONDO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DESNECES-
SIDADE. LAPSO TEMPORAL DE 3/5 (TRÊS QUINTOS). CONS-
TRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS 
NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orien-
tação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo 
do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o 
não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a 
existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado 
a justificar a concessão da ordem, de ofício.

2. A Lei n. 11.464/2007, introduzindo nova redação ao art. 2º, 
§ 2º, da Lei dos Crimes Hediondos, previu lapsos mais gravo-
sos à progressão de regime ao estabelecer que a promoção 
ao novo regime prisional dar-se-á após o resgate de 2/5 (dois 
quintos) da pena corporal, se o condenado for primário, e 3/5 
(três quintos), se reincidente, sendo desnecessária que a rein-
cidência seja específica.

3. Na hipótese em exame, ostentando o paciente a condição 
de reincidente, deve ser observado o lapso temporal de 3/5 de 
pena cumprida para fins de obtenção da progressão de regi-
me, conforme determina o art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/1990.
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4. Não há falar em aplicação do percentual de 1/6 (um sex-
to), como pretende a defesa, para a progressão de regime em 
relação à condenação dos crimes comuns, pois, unificada as 
penas, conforme determina o art. 111 da LEP, a reincidência 
deve incidir sobre o somatório das penas.

5. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC 367.510/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUIN-
TA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 07/12/2016) (grifo 
nosso)

Mauricio Kuehne6 afirma que por meio do cálculo discriminado são separadas 
“as assim chamas penas heterogêneas, de modo a assegurar aos condenados os di-
reitos previstos em Lei quanto aos crimes não classificados como hediondo ou asse-
melhado”.

Guilherme de Souza Nucci, por sua vez, defende o cálculo discriminado pois 
“não se deve simplesmente somar as penas dos hediondos e comuns, optando-se por 
2/5 (3/5) ou 1/6 aleatoriamente”7. 

Todavia, não se trata de escolha aleatória, mas sim orientada pelas disposições 
da Lei de Execução Penal e da Lei 8.072/90. 

Já para Diego Azevedo Simão8, não usar o cálculo discriminado significa ofender 
diretamente a separação de poderes, criando hipótese não prevista em lei para pro-
gressão de regime. Novamente, há uma inversão, colocando-se o cálculo diferenciado 
como regra legal quando, na verdade, o legislador previu expressamente a unifica-
ção das penas para determinação do regime de cumprimento e a jurisprudência vem 
afrontando tal disposição sem qualquer respaldo.

Nesse cenário, causa, ademais, estranheza o posicionamento contraditório do 
Egrégio Tribunal de Justiça no HC 427.803/PR:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DES-
CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. 
CRIME HEDIONDO. REINCIDÊNCIA. ART. 111 DA LEI DE EXE-
CUÇÃO PENAL - LEP. LAPSO TEMPORAL DE 3/5. UNIFICAÇÃO 
DAS PENAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REINCIDÊNCIA ESPE-

6 KUEHNE, Mauricio. Direito de execução penal. 16. ed. Curitiba: Juruá, 2018. p. 186.
7 NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de execução penal. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2018. p. 167.
8 SIMÃO, Diego Azevedo. A necessidade do cálculo diferenciado para a progressão de 
regime na unificação de pena e o entendimento do STJ no HC 427.803/PR. Boletim IBCCRIM. 
Rio de Janeiro, n. 316. mar/2019.

CÍFICA OU COMUM. FRAÇÃO APLICÁVEL. AUSÊNCIA DE DIS-
TINÇÃO LEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. (…) 2. A jurisprudên-
cia desta Corte fixou-se no sentido de que, ante a unificação 
das penas, a condição de reincidente do apenado determina 
o cumprimento de 3/5 sobre o total. Na hipótese, possuindo o 
paciente quatro condenações9, não há falar em aplicação do 
percentual de 2/5 para a progressão de regime, em relação à 
primeira condenação, pois, unificadas as penas, conforme de-
termina o art. 111 da LEP, a reincidência deve incidir sobre o 
somatório das penas e não apenas na segunda condenação. 
(…) Habeas Corpus não conhecido.

(STJ - HC 427.803/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, 
QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 19/10/2018)

Ou seja: ao tratar dos condenados reincidentes a orientação jurisprudencial res-
peita o mandamento de unificação das penas do artigo 111 da LEP, contudo o afasta 
– sem fundamento para tanto – quando se trata do cálculo do requisito objetivo para 
progressão de regime de condenados por crimes hediondos e equiparados e também 
por crimes comuns. São utilizadas lógicas diversas para situações similares sem ne-
nhuma razão aparente.

Registre-se, por oportuno, que não se está a defender a impossibilidade de pro-
gressão de regime a condenados pela prática de crimes hediondos e equiparados, 
matéria esta já superada. 

Trata-se, por outro lado, da utilização de um critério mais rigoroso para con-
cessão do benefício, a partir do pressuposto que a prática de um crime hediondo ou 
equiparado, que é mais grave que o crime comum, demanda maior tempo de cumpri-
mento de pena para alcance do requisito objetivo exigido para progressão de regime.

Com efeito, não se pode separar o cumprimento da pena e evolução do ape-
nado em tantas partes quantas forem os crimes pelos quais foi condenado. Mais do 
que isso: é bastante comum que um acusado seja sentenciado pela prática de crimes 
hediondos e equiparados em concurso com crimes comuns, em um mesmo contexto 
fático, a exemplo do que ocorre com os crimes de tráfico e de associação para o trá-
fico de entorpecentes. É nítido que a discriminação do cumprimento das penas para 
fins de cálculo de progressão de regime foge, portanto, ao razoável.

Para além do aspecto formal, o cálculo discriminado encontra também dificul-
dades de ordem prática.

Infelizmente, não raro decisões de unificação de pena e mesmo de progressão 

9 No caso em comento, o apenado tinha condenações por crimes hediondos e também 
por crime comum (roubo).
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de regime deixam de consignar o quantum de pena já cumprido e o quantum de pena 
restante. O próprio sistema Projudi10 é muitas vezes alimentado de maneira equivoca-
da. Nesse cenário, acrescentar um cálculo à análise de progressão de regime é deixar 
mais complexa uma operação que já não é realizada a contento. 

Logo, conclui-se que a jurisprudência aplica um método que, além de não ter 
amparo legal, contraria disposição constitucional, não faz sentido sob o aspecto da 
função de prevenção especial da pena e, por fim, é difícil, na prática, de ser aplicado. 
Tudo isso sob o argumento de que se trata de interpretação benéfica ao apenado, 
sendo que a lei, neste ponto, sequer deixa espaço para interpretações.

Evidente, assim, que a orientação jurisprudencial não pode prosperar, cabendo 
ao Ministério Público, enquanto ator no processo de execução penal e, principalmen-
te, como defensor da ordem jurídica, combatê-la.

Para tanto, além dos apontamentos já feitos, é relevante pontuar que a utiliza-
ção do cálculo discriminado nada mais é do que o afastamento da regra de unificação 
das penas trazida pelo artigo 111 da LEP, o que demanda a observância da cláusula de 
reserva de plenário.

Dispõe a Súmula Vinculante nº 10:

Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a deci-
são de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare 
expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato norma-
tivo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em 
parte.

A cláusula de reserva de plenário consiste na limitação de que “somente pelo 
voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão es-
pecial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo 
do Poder Público”, nos termos do artigo 97 da Constituição Federal. 

Não se ignora que a referida cláusula tem aplicação limitada ao âmbito dos Tri-
bunais, restando excluída, assim, a atuação do juiz singular, já que não se trata de 
órgão fracionário. A partir do manejo de agravo em execução, contudo, a questão será 
enfrentada por órgão fracionário de Tribunal, o qual, se mantiver o cálculo discrimina-
do, estará inevitavelmente afastando o comando do artigo 111 da LEP sem observar a 
regra do artigo 97 da Constituição Federal, sendo, portanto, nula tal decisão. 

A eventual manutenção, em segundo grau, do cálculo diferenciado dá, ademais, 

10 O sistema Projudi consiste no sistema utilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do 
Paraná para tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças 
processuais cíveis e criminais em meio eletrônico, nos termos da Resolução nº 03/2009 do 
TJPR.

margem à interposição de recurso especial na forma do artigo 105, inciso III, alínea 
“a”, da Constituição Federal e também de recurso extraordinário na forma do artigo 
102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal. 

A fiscalização da ordem jurídica, neste ponto, passa por uma atuação articulada 
dos órgãos de execução do Ministério Público, cabendo ao Promotor de Justiça que 
atua em primeiro grau trazer essa discussão aos autos e recorrer caso o magistrado 
entenda pelo cálculo discriminado; e ao membro do Parquet que atua em 2º grau e 
perante os Tribunais Superiores alegar a nulidade da decisão de órgão fracionário que 
afasta a aplicação do artigo 111 da LEP violando a cláusula de reserva de plenário e, 
se necessário, a interposição de recursos especial e extraordinário aos Tribunais Su-
periores.

O que não se pode é permanecer inerte face ao posicionamento inconstitucio-
nal, ilegal e infundado imposto pela jurisprudência, que implica verdadeiro esvazia-
mento do legítimo e necessário tratamento mais gravoso imposto aos condenados 
pela prática de crimes hediondos e equiparados.

CONCLUSÃO

Do exposto, conclui-se que o chamado cálculo discriminado, apesar de aplicado 
de forma recorrente pelos julgadores pátrios, carece de amparo legal e constitucional, 
sob o simples argumento de ser benéfico ao condenado pela prática de crimes he-
diondos e equiparados. Trata-se de método que viola frontalmente o comando do ar-
tigo 111 da LEP, ensejando, por conseguinte, a atuação firme e combativa do membro 
do Ministério Público que, além de ator da execução penal, tem a função de defender 
a ordem jurídica, claramente violada. 
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RESUMO

O presente trabalho aborda a temática do dano psíquico como crime de lesão 
corporal no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, buscando entender o con-
ceito de dano psíquico e a possibilidade de sua caracterização na materialidade do 
crime de lesão corporal como ofensa à saúde da mulher vítima da violência.

DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA

Como identificar o dano psíquico decorrente da violência doméstica e familiar 
contra a mulher e como provar a materialidade de sua ocorrência?

JUSTIFICATIVA

O presente Trabalho de Conclusão de Curso de preparação e aperfeiçoamento, 
visando o vitaliciamento ao cargo de Promotor de Justiça do Ministério Público do Es-
tado do Paraná, possui como justificativa a necessidade de abordar aspectos práticos 
sobre a necessidade de imputar aos ofensores o crime de lesão corporal pelo dano 
psíquico no âmbito doméstico e familiar contra a mulher.

OBJETIVO DO TRABALHO

O presente Trabalho de Conclusão de Curso busca trazer uma solução para que 
os danos psíquicos sejam caracterizados como crime de lesão corporal no âmbito da 
violência doméstica e familiar contra a mulher.

DESENVOLVIMENTO

No Brasil, registra-se mais de 45.485 atendimentos de mulheres vítimas de violência 
psicológica em unidades de saúde e, em pesquisa de base domiciliar, apurou-se a pre-
ponderância da violência psicológica sobre os demais tipos de violência sofrida pelas 
mulheres, com mais de 1.164.159 relatos1, em que pese a ciência do alto número de 
casos não registrados. No entanto, a despeito desses registros, praticamente não se 
tem notícia de apurações criminais por ofensa à saúde mental da mulher no âmbito 
doméstico e familiar.

Ingressei no Ministério Público do Estado do Paraná no ano de 2017. Na segunda 
semana de exercício, fui designada para a 14º Promotoria de Justiça da Comarca de 
Foz do Iguaçu, com atribuição perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar 
contra mulher e, após 60 dias trabalhando exclusivamente nesta área, fui removida 
para a Comarca da Lapa. Durante todo esse período, nenhuma ação relacionada à 
lesão corporal por dano psíquico foi ajuizada.

Recentemente, por conta de uma situação prática, comecei a perceber que 
muitas vítimas retratam, ainda que entrelinhas, situações de violência psicológica, 
no entanto, corriqueiramente apuram-se, tão somente, agressões físicas, ameaças, 
descumprimento de medidas protetivas e crimes contra a honra, razão pela qual me 
questionei: como não havia ações judiciais versando sobre a violência psicológica da 
mulher, se há tantos registros de ocorrências neste sentido?

Analisando um processo encaminhado para ciência, verifiquei que, em um pri-
meiro momento, tomando-se por base o Boletim de Ocorrência e o termo de de-
poimento da vítima, o agente ministerial promoveu o arquivamento dos autos de 
Inquérito por ter visualizado a prática, em tese, de crime contra a honra. Sobreveio 
propositura de queixa-crime por advogado constituído pela vítima, oportunidade em 
que acostou aos autos inúmeros “prints” de mensagens enviadas pelo ofensor via 
aplicativo “Whatsapp”, imputando-o tão somente crimes contra a honra. 

No entanto, pude observar que a violência ia muito além, pois, por um longo 
período de tempo, o ofensor mantinha a vítima sob seu poder, não somente com 
ameaças, injúrias ou difamações, mas com a constante necessidade de afirmar seu 
poder, submetendo-a o tempo todo a espionagens desconfiadas. O agente ministe-
rial, à época, entendeu por não aditar a queixa-crime e, na audiência de retratação, as 
partes chegaram a um acordo, arquivando-se os autos que vieram para ciência. 

Meu questionamento, então se deu: não poderia a ele ter sido imputado a vio-
lência psicológica que a própria Lei Maria da Penha cita como uma de suas  formas2? 
Em qual tipo legal? E, a razão que justifica a ausência de provocações do judiciário: 
como provar a materialidade?

Assim, meu objetivo com o trabalho é encontrar uma forma de, primeiro, iden-
tificar os casos de violência psicológica contra a mulher para, segundo, encontrar o 
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modo de comprovar a materialidade deste crime, imputando-o ao ofensor uma das 
mais graves e sérias formas de violência contra a mulher: o dano psíquico como crime 
de lesão corporal.

Partindo-se de uma análise sobre a violência de gênero, Heleieth Saffioti elucida 
que a violência contra as mulheres é o resultado da socialização machista. Vale dizer, 
o homem, dada à sua formação de macho, julga-se no direito de agredir a mulher, 
lado outro, esta, educada para submeter-se aos desejos do homem, toma esse desti-
no como natural3, ou seja, são cúmplices da perpetração da violência que são vítimas. 
No entanto, ressalta a autora que, embora não pareça fácil à mulher romper a relação 
afetiva sem auxílio externo, acaba sempre reagindo contra o agressor, das mais dife-
rentes maneiras4.

No mesmo sentido, Maria Filomena Gregori, reconhece uma polarização de ví-
tima e algoz, em que haveria sempre um agente que coagiria, reprimiria e agrediria e 
outro que seria vitimado por essas ações e que, quando muito, resistiria ou reprodu-
ziria ações desse tipo5.

No entanto, conforme pontua Ana Luisa Schmidt Ramos, o tema “violência de 
gênero” é complexo e reclama que se abandonem as posições congeladas de vítima-
-algoz e a proposição única de conduta-crime6.

Segundo a autora:

“[...] Enfim, o amor e o ódio são ambíguos, as relações entre 
os parceiros, complexas, os conceitos e origens da subordina-
ção feminina, múltiplos, os movimentos feministas, heterogê-
neos e o conceito de violência fluído. Portanto, não há como 
falar em modelo de casal violento ou de causa única para a 
violência entre os parceiros e/ou familiares. Determinismos 
não existem. É o exame do caso concreto, com suas especifi-
cidades e singularidades, que vai apontar se daquela relação 
dita violenta se pode extrair quem é vítima e que é algoz, e se 
essas figuras – inclusive a figura da violência – encontram-se 
de fato, presentes a exigir uma resposta penal [...]7.

3 SAFFIOTI, Heleieth. O poder do macho. São Paulo: Moderna, 1987. pag. 60.
4 SAFFIOTI, Heleieth. Contribuições feministas para o estudo da violência de gênero. 
Cadernos Pagu, 2001. Disponível em https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttex-
t&pid=S0104-83332001000100007 – Acesso em 29/06/2020.
5 GREGORI, Maria Filomena. Cenas e queixas: um estudo sobre mulheres, relações vio-
lentas e prática feminista. São Paulo: Paz e Terra, 1992. pag. 124
6 RAMOS, Ana Luisa Schmidt. Violência Psicológica contra a mulher: o dano psíquico 
como crime de lesão corporal. Florianópolis: Emais, 2019. Pag. 62
7 RAMOS, Ana Luisa Schmidt. Violência Psicológica contra a mulher: o dano psíquico 
como crime de lesão corporal. Florianópolis: Emais, 2019. pag. 62

Institucionalizada a proteção dos direitos da mulher, surge a 
pergunta: o que se pode entender por violência psicológica?

A Lei 11.340/2006 dispõe em seu artigo 5º que a violência configura-se com 
“qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimen-
to físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial” e, o artigo 7º, inciso II 
define a violência psicológica:

Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a 
mulher, entre outras:

(…)

II – a violência psicológica, entendida como qualquer conduta 
que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima 
ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento 
ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamen-
tos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, 
humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, 
perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua 
intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito 
de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à 
saúde psicológica e à autodeterminação; (Redação dada pela 
Lei nº 13.772, de 2018) 

(...)

Em sua obra, Ana Luisa Schmidt Ramos8, ensina que a violência psicológica, por-
tanto, é classificada como uma conduta comissiva ou omissiva que provoca danos ao 
equilíbrio psicoemocional da mulher, privando-a de autoestima e autodeterminação 
e, cita como exemplos, as desvalorizações, críticas, humilhações, gestos de ameaça, 
condutas de restrições quanto à vida pública, e condutas destrutivas frente a objetos 
de valor econômico ou afetivo, com a finalidade de desestabilizar e ferir a vítima.

Ao tratar da violência nas relações íntimas, tomando-se por base o estudo de 
José Navarro Góngora9, Ana Luisa Schmidt Ramos identifica quatro tipos de violência 
emocional, relacionados aos objetivos que o agressor pretende alcançar: a) indício 
precursor das agressões, no qual a intenção do agressor é o de disparar a resposta de 

8 RAMOS, Ana Luisa Schmidt. Violência Psicológica contra a mulher: o dano psíquico 
como crime de lesão corporal. Florianópolis: Emais, 2019. pag. 92
9 GÓNGORA, José Navarro. Violência em las relaciones íntimas: uma perspectiva clíni-
ca. Barcelona: Herder, 2015, p. 79-82 apud RAMOS, Ana Luisa Schmidt. Violência Psicológica 
contra a mulher: o dano psíquico como crime de lesão corporal. Florianópolis: Emais, 2019.
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medo e submissão da vítima, por exemplo, as ameaças de golpear ou matar a vítima 
ou os filhos, ou de sequestrá-los, assim como a ameaça de suicídio; b) limitar à mulher 
o acesso a recursos, impedindo a vítima de sentir que dispõe de pessoas com as quais 
mantenha relações de amizade, que lhe permitam acesso a visões alternativas à vida 
de casal e que possam ajudá-la. Isolando a mulher, o agressor faz com que a atenção 
dela fique unicamente voltada para ele. A limitação de acesso pode dizer respeito aos 
recursos materiais que permitam à mulher a independência financeira; c) deteriorar 
a imagem de competência intelectual e emocional da vítima, insultando-a, fazendo-a 
que pense na sua capacidade de amar ou ser amada. Diz respeito a pessoa da vítima 
e não à sua conduta; d) faz sentir sua suposta superioridade intelectual ou emocio-
nal de maneira hostil, com a intenção de degradar a imagem da vítima. Cita como 
exemplo, a falta de atenção emocional, pois transmite a ideia de que a vítima não é 
merecedora de atenção.

Ainda, segundo o autor10, as agressões emocionais seguem três grandes estraté-
gias: submissão pelo medo, desqualificação da imagem e bloqueio das formas de sair 
da situação.

Explica Góngora que na submissão pelo medo, a mulher se vê ameaçada, sobre-
tudo quando manifesta o desejo de romper a relação, submetendo-se a fazer coisas 
que não quer, desde aceitar a troca de casais, até a prostituição, consumir drogas, 
roubar, visitar ou receber pessoas quem não goste. O agressor a intimida com olha-
res, gestos, destruição de coisas e propriedades, ataques, com exibição de armar e a 
ameaça de agressões físicas, morte a si ou a seus filhos, ou mesmo abandoná-la. As 
ameaças são tão severas, que produzem não apenas o medo intenso, mas um estado 
de paralisia física, emocional e intelectual, confusão mental de tal ordem que pode 
culminar em um efeito traumático.

Na desqualificação da imagem, o agressor a maltrata emocionalmente, insultan-
do-a, humilhando-a, fazendo-a a acreditar que está louca e que é intelectualmente 
incompetente, com a intenção de demonstrar-lhe que não pode confiar em sua com-
petência emocional ou intelectual e, a consequência, é a vítima voltar-se para seu 
ofensor e estabelecer com ele o que se costuma chamar de vínculo traumático.

Góngora complementa que o agressor utiliza-se das manobras de minimizar, ne-
gar e culpabilizar, uma vez que sustenta não ter havido agressão, se esta se deu, não 
foi tão grave e, em qualquer caso, a culpa é da vítima. Nesse tipo de ação, não apenas 
se nega uma realidade – a agressão -, como seu efeito sobre a vítima – seu sofrimento.

No bloqueio das formas de sair destas situações, o agressor isola a vítima de 
seus familiares e amigos, proibindo-a ou a impedindo (ainda que sem ela perceber) 
de manter contato com o mundo externo ou, se a permite, com limitações ou a obri-

10 GÓNGORA, José Navarro. Violência em las relaciones íntimas: uma perspectiva clí-
nica. Barcelona: Herder, 2015, p. 96 apud RAMOS, Ana Luisa Schmidt. Violência Psicológica 
contra a mulher: o dano psíquico como crime de lesão corporal. Florianópolis: Emais, 2019.

gando a detalhar suas saídas. Limita o acesso aos recursos econômicos, impedindo-a 
de trabalhar, colocando o patrimônio do casal em seu nome, proibindo-a de estudar 
e frequentar cursos, desprestigia seu trabalho ou até mesmo provoca incidentes que 
colocam em risco seu emprego, como fazê-la chegar tarde ou fazer escândalos em 
seu local de trabalho. Existe o controle do agressor sobre a vítima, mantendo-a em 
situação de submissão, como alternativa às ruas.

Ressalta-se que não há um padrão de violência, de vítima, de agressor, tampou-
co de relação afetiva violenta, no entanto, é possível identificar pontos comuns nestes 
casos os quais são identificados pelos “ciclos da violência”, desenvolvido por Lenore E. 
Walker11, compreendidos em três fases distintas: a) fase de tensão; b) fase de agres-
são, e; c) fase de calma.

Na fase de tensão, ocorrem pequenos incidentes de agressão. A mulher, nesta 
fase, costuma utilizar estratégias que já se mostraram adequadas em outras ocasiões, 
torna-se carinhosa, complacente, cede aos caprichos do homem, ou seja, se torna 
cúmplice ao assumir a responsabilidade pelo comportamento abusivo do seu algoz. 
Não se preocupa com a realidade da situação, mas tenta prevenir novas investidas, 
recorrendo à negação como defesa.

A tensão cresce até um momento em que o controle se perde, dando início a 
fase de agressão. O agressor pretende ensinar uma lição à mulher e cessa somente 
quando acredita que já aprendeu. Nesta fase, costuma justificar seu comportamento 
pelo uso de bebidas alcoólicas ou excesso de trabalho.

A fase da calma se caracteriza pelo comportamento extremamente amoroso, 
gentil e contrito do agressor: ele sabe que foi longe demais e procura fazer as pazes 
com a vítima. A tensão construída na fase um e liberada na fase dois deixa de existir 
e assim, o agressor implora pelo perdão e promete nunca mais agredir a vítima nova-
mente.

Walker12 ensina que além disso, o agressor costuma envolver outras pessoas 
nessa empreitada, como familiares e amigos. Assim, a mulher acaba sendo respon-
sabilizada pelas consequências de qualquer punição que o agressor venha receber e 
acreditando que nunca mais sofrerá abuso. Até que a fase de tensão reapareça.

Por oportuno, como o presente trabalho tem por objetivo tratar da comprova-
ção da materialidade do crime de lesão corporal com dano psíquico no âmbito da 
violência doméstica e familiar contra a mulher, será dada ênfase ao delito de lesão 
corporal qualificada pela violência doméstica, tendo por elemento objetivo a ofensa 

11 WALKER, Lenore E. Battered woman. New York, 1979, apud RAMOS, Ana Luisa Sch-
midt. Violência Psicológica contra a mulher: o dano psíquico como crime de lesão corporal. 
Florianópolis: Emais, 2019. pag. 99
12 WALKER, Lenore E. Battered woman. New York, 1979, apud RAMOS, Ana Luisa Sch-
midt. Violência Psicológica contra a mulher: o dano psíquico como crime de lesão corporal. 
Florianópolis: Emais, 2019. pag. 100.
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à saúde psíquica.

O crime de lesão corporal, que tem por elemento subjetivo o dolo ou a culpa, 
é um crime de resultado, ou seja, requer a efetiva lesão do bem jurídico, a existência 
de um resultado naturalístico e, consuma-se, portanto, com a efetiva lesão, física ou 
psíquica, da vítima.

O artigo 129, caput, do Código Penal leciona que é crime ofender a integridade 
física ou a saúde de outrem. O §9º, por sua vez, prevê as hipóteses em que o cri-
me é cometido em âmbito doméstico ou familiar e, por se tratar de crime que deixa 
vestígios (por vezes, os danos psíquicos deixam mais marcas que os danos físicos) é 
imprescindível a realização de perícia para a comprovação da materialidade do crime, 
fazendo-se necessário, portanto, principalmente nos casos de violência psicológica, 
um diálogo entre Psicologia e Direito, uma vez que para atestar a materialidade é ne-
cessária a intervenção de um profissional da psicologia (ou psiquiatria) a atestar sua 
ocorrência.

O corpo de delito compõe-se dos vestígios materiais deixados pelo crime, como 
as lesões deixadas na vítima em relação ao crime de lesão corporal e, o exame de 
corpo de delito é a perícia feita sobre os elementos que constituem a própria ma-
terialidade do crime e portanto, sua presença ou ausência afeta a prova da própria 
existência do crime e gera nulidade absoluta no processo (artigo 564, inciso III, alínea 
“b” do CPP)13.

Assim, considerando que a lesão à saúde psíquica se insere na definição do cri-
me de lesão corporal, e que por deixar vestígios, obriga a realização de exame pericial, 
poder-se-á analisar a perícia psicológica como instrumento de prova da materialidade 
do crime de lesão corporal com dano psíquico.

O dano psíquico costuma ser equiparado à noção de trauma e os sintomas do 
Transtorno de Estresse Pós-Traumático, de natureza psiquiátrica, são os parâmetros 
normalmente utilizados para caracterizar a ocorrência do dano psíquico originado de 
um evento traumático. Assim, em geral, será a presença ou não desses sintomas em 
mulheres que se apresentarem como vítimas de violência psicológica no âmbito do-
méstico e familiar os indicadores da ocorrência – ou não – de dano psíquico, caracte-
rizado do crime de lesão corporal14.

Uma vez que no processo é indispensável a comprovação do nexo de causa-
lidade entre o evento estressor e o dano suportado pela vítima, os sintomas deste 
transtorno acabam sendo indicadores da ocorrência do dano psíquico, tornando o 
sofrimento emocional mais tangível.

13 LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. 12ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p.431-432.
14 RAMOS, Ana Luisa Schmidt. Violência Psicológica contra a mulher: o dano psíquico 
como crime de lesão corporal. Florianópolis: Emais, 2019. pag. 115.

Em um estudo acurado sobre o tema, Ana Luisa Schmidt Ramos15 apurou que os 
sintomas são basicamente relacionados à reexperiência traumática, revivescência ou 
recordação aflitiva do evento traumático, dos sonhos e dos flashbacks. Vivencia-se o 
evento estressor continuamente, seja por forma de imagens, sons, odores, sensações 
físicas (ex.: náuseas, vômitos, tonturas), sonhos,  ainda que o perigo esteja afastado e 
confinado ao passado.

Outro sintoma que pode acometer as mulheres que sofreram violência domésti-
ca e familiar é aquele relativo à esquiva e ao distanciamento emocional16. As vítimas, 
como mecanismo de defesa, buscam evitar os pensamentos, sentimentos, lugares ou 
até mesmo pessoas que possam estar associada ao evento traumático e, muitas das 
vezes, são incapacitadas de relembrarem os fatos.

Por fim, tem-se o sintoma relacionado à hiperexcitabilidade psíquica, ou seja, o 
trauma traz também como consequência o aumento da excitabilidade, perturbações 
no sono e a excessiva vigilância do ambiente. Ainda que a vítima controle os efeitos 
das revivescências, seu corpo pode reagir frente a certos estímulos externos (ex.: co-
ração disparado, respiração acelerada, músculos contraídos).

Assim, com a ocorrência do dano psíquico, originada por um evento traumáti-
co provocado dolosamente por terceiro, é possível dizer que houve ofensa à saúde 
mental da vítima, resultado do crime de lesão corporal e, a depender da intensidade 
desse dano, a lesão será definida como leve, grave ou gravíssima, com repercussões 
na esfera penal.

No entanto, faz-se necessária a verificação do nexo causal entre os sintomas 
experimentados pela vítima e o fato traumático apontado por ela, que fica a cargo do 
profissional da psicologia (ou psiquiatria) quando da realização do laudo, que deverá, 
utilizando-se muitas vezes da probabilidade, procurar fixar a proporção quantitativa 
entre causa e efeito e seguir o paralelismo de oscilações entre causa e efeito.

Ressalta-se que a validade dos exames e averiguação dos danos psíquicos e do 
nexo de causalidade não é isenta de riscos, assim, o perito deve estar atento a essas 
possibilidades e, de forma ética, usar de toda a habilidade técnica na realização do 
exame17.

A perícia psicológica é atividade vinculada à psicologia jurídica, uma das ativi-
dades possíveis do profissional psicólogo, regulamentada por lei e, basicamente, tem 
um papel de auxiliar o sistema de justiça, com a confecção de laudos, parecer e rela-

15 RAMOS, Ana Luisa Schmidt. Violência Psicológica contra a mulher: o dano psíquico 
como crime de lesão corporal. Florianópolis: Emais, 2019. pag. 117-118.
16 RAMOS, Ana Luisa Schmidt. Violência Psicológica contra a mulher: o dano psíquico 
como crime de lesão corporal. Florianópolis: Emais, 2019. pag. 120.
17 RAMOS, Ana Luisa Schmidt. Violência Psicológica contra a mulher: o dano psíquico 
como crime de lesão corporal. Florianópolis: Emais, 2019. pag. 128.
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tórios, com vistas a subsidiar o Juiz, o Promotor de Justiça e a Defesa18.

Em especial, na avaliação psicológica do dano psíquico, o que se pretende é a 
comprovação (ou não) da materialidade do crime de lesões corporais. Para tanto, de-
ve-se verificar a presença e intensidade dos danos psíquicos sofridos, o fato ou fatos 
desencadeadores dos sintomas emocionais e o nexo de causalidade entre a ação e o 
resultado lesivo.

O perito deverá, portanto, analisar o relato do evento e os sintomas descritos 
pela vítima, caracterizar o dano, avaliar o histórico da vítima, atestar a transitoriedade 
ou permanência dos transtornos diagnosticados e avaliar o nexo de causalidade entre 
o dano experimentado e o evento traumático.

Constatado o dano psíquico resultante da conduta do agressor, imputar-se-á a 
ele a prática do crime de lesões corporais, por meio da denúncia.

Neste trabalho, tomando-se, mais uma vez, dos estudos práticos vivenciados 
pela Juíza Dra. Ana Luisa Schmidt Ramos, do qual retirei a maior parte das minhas 
conclusões quanto ao tema, sugere-se o seguinte caminho para atribuir a responsa-
bilidade penal com maior qualidade, evitando-se, ao mesmo tempo, acusações des-
providas de base legal19:

A mulher vítima de violência psicológica, deverá se dirigir a Delegacia de Polícia 
onde contará o fato de forma pormenorizada, havendo tipicidade aparente, a autori-
dade policial, além de adotar as providências e procedimentos previstos nos artigos 
10 a 12 da Lei 11.340/06, instaurará o Inquérito Policial. Em especial, com relação às 
mulheres vítimas de violência psicológica, deve a autoridade policial encaminhá-las a 
atendimento pelo psicólogo da própria unidade ou da rede de atendimento para uma 
primeira avaliação.

Desde 2006, a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres e a Secretaria 
Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, com as Secretarias de Segu-
rança Pública e as Polícias Civis das Unidades Federadas e especialistas na temática 
de violência de gênero elaboraram a Norma Técnica de Padronização das Delegacias 
Especializadas de Atendimento à Mulher. No item 4.1, ficou estabelecida a criação e/
ou articulação da rede de serviços de atendimento, composta por todos os serviços 
governamentais e não-governamentais que prestam assistência às mulheres em situ-
ação de violência, dentre os quais os centros de referência, as casas abrigo, os postos 

18 RAMOS, Ana Luisa Schmidt. Violência Psicológica contra a mulher: o dano psíquico 
como crime de lesão corporal. Florianópolis: Emais, 2019. Dispõe que segundo Fernando de 
Jesus, em sua obra Psicologia ligada à Justiça ensina que “a Psicologia Jurídica constitui-se 
um campo de investigação psicológico especializado, cuja finalidade é o estudo do compor-
tamento dos atores jurídicos no âmbito do Direito, da lei e da Justiça”. (JESUS, Fernando de. 
Psicologia aplicada à Justiça. 3 ed. Goiânia: AB. 2010, p. 52).
19 RAMOS, Ana Luisa Schmidt. Violência Psicológica contra a mulher: o dano psíquico 
como crime de lesão corporal. Florianópolis: Emais, 2019. pag. 165-170.

de saúde e hospitais, IML, serviço9s de assistência judiciária e psicológica, defensoria 
pública, delegacia da mulher e poder judiciário, serviços de assistência social, CRAS e 
CREAS20.

Deste atendimento, o psicólogo deverá elaborar um atestado psicológico infor-
mando se há indícios de dano psíquico e, instruído com o atestado, o inquérito é 
remetido ao Ministério Público, que poderá requerer ao Juiz, antes de iniciada a ação 
penal, a realização da perícia psicológica como produção antecipada de prova, que 
embasará a denúncia – ou a promoção do arquivamento do inquérito policial.

Essa perícia psicológica, como produção antecipada de prova, será realizada pelo 
psicólogo da equipe multidisciplinar do Juízo ou, não havendo, deverão ser nomeados 
dois psicólogos para a realização do exame (artigo 159, §1º do CPP21) e, havendo di-
vergência, é possível a indicação de terceiro perito, na forma do artigo 180 do CPP22. 
Ao Ministério Público, ao assistente de acusação e ao acusado, deverá ser facultada a 
formulação de quesitos.

O resultado da perícia – laudo, portanto, embasará o oferecimento da denúncia 
ou o seu arquivamento, o recebimento – ou rejeição – da denúncia, a decisão de ab-
solvição sumária, se for o caso, e a sentença absolutória ou condenatória.

CONCLUSÃO

É de extrema importância identificar os danos psíquicos nos crimes de lesão cor-
poral, no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher e tornar possível 
a sua responsabilização no âmbito penal por meio da emissão do laudo pericial capaz 
de atestar a ocorrência ou não do dano psíquico.

Ter como possível a tipificação do dano psíquico como uma das modalidades do 
crime de lesões corporais e sua possível ocorrência no âmbito doméstico e familiar e, 
responsabilizar o ofensor por um dos danos que mais geram consequências, por vezes 
insuperáveis, é uma forma de o membro do Ministério Público agir como verdadeiro 
agente de transformação social e defensor dos direitos da coletividade e, em especial, 
da parcela mais vulnerável e, com o apoio dos demais órgãos atuantes na rede de pro-
teção e judiciário, construir uma forma de apoio efetivo e concreto para as mulheres.

20 https://assets-compromissoeatitude-ipg.sfo2.digitaloceanspaces.com/2012/08/MJ-
-2010-Norma-Tecnica-Padronizacao-DEAMs.pdf – Acesso em 09/07/2020.
21 Art. 159.  O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito 
oficial, portador de diploma de curso superior. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)
 § 1o  Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, 
portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as 
que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. (Redação dada pela 
Lei nº 11.690, de 2008)
22 Art. 180.  Se houver divergência entre os peritos, serão consignadas no auto do exa-
me as declarações e respostas de um e de outro, ou cada um redigirá separadamente o seu 
laudo, e a autoridade nomeará um terceiro; se este divergir de ambos, a autoridade poderá 
mandar proceder a novo exame por outros peritos.
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RESUMO

O presente trabalho tem a pretensão de trazer à discussão um possível e iminente 
retrocesso social no período pós-pandemia COVID-19, cotejando este contexto com 
a atuação ministerial no aspecto do controle do orçamento público e passando pela 
discussão da tributação como fonte de manutenção das desigualdades sociais ou 
propulsão para uma nova etapa de redistribuição de riquezas, ante uma reforma 
tributária que se avizinha.

I. INTRODUÇÃO

Durante algum tempo, o mundo não será o mesmo daquele que existia antes 
da pandemia provocada pelo COVID-19. Aliás, talvez nem volte a ser. Além de cli-
chê, a afirmação é provida de verdade indiscutível. E é, justamente, diante deste ce-
nário que o Ministério Público enfrentará novos e antigos desafios, ou poder-se-ia 
falar até mesmo em antigos desafios com novas roupagens. 

Não se pretende abordar todos eles, uma vez que impossível num momento 
com tantas incertezas. Aqui, busca-se enfrentar, novamente, mas com olhos volta-
dos ao período pós pandêmico, a problemática efetivação dos direitos sociais.

Neste exato momento em que vivemos a pandemia, os noticiários escancaram 
um pouco mais da gritante e remanescente desigualdade social brasileira. Isso ficou 
explícito na campanha do “fique em casa”, na medida em que grande parcela da 
população não possui moradia, no “lave as mãos”, quando estima-se que aproxima-
damente 35 milhões de brasileiros não possuem acesso à água potável1, ou, ainda, 
no lema “evitem aglomerações”, diante de milhões de brasileiros que fazem uso de 

1 Disponível em https://www.inbec.com.br/blog/mais-35-milhoes-brasileiros-nao-
-possuem-abastecimento-agua-tratada-quase-100-milhoes-nao-tem-acesso-coleta-esgoto
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um transporte público por imperiosa necessidade de seu sustento em um serviço 
que, não à toa, é comparado a uma lata de sardinha.

É claro que esses antigos problemas, que nunca foram resolvidos mesmo em 
tempos sem crise ou até quando o país vivia arrecadações fiscais anuais crescentes, 
sofrerão novos e antigos “golpes”, sob o já previsível tema da escassez dos recursos, 
levantando teses  batidas, mas muito usadas como a teoria da reserva do possível 
ou, ainda, a discussão acerca da exigibilidade dos direitos sociais, sob o argumento 
de sua baixa densidade normativa. 

Outrossim, interessante notar que a cada época em que se aflora a discussão 
acerca dos direitos sociais, a questão colocada na mesa é quase sempre acerca da 
possibilidade ou não de restrição pelo legislador infraconstitucional ou pelo poder 
de reforma. E, claro, a posição de que os direitos sociais se revestem de caráter 
absoluto soa quase que como uma ofensa, na medida em que rígida, mormente 
diante de um mundo em que tudo pode ser relativizado, até mesmo a vida (em 
circunstâncias legalmente previstas). Emblemático, neste ponto, ver que inúmeros 
shoppings reabriram suas portas antes de novas vagas e hospitais de campanha, 
durante a crise sanitária. 

De outro lado, quase nunca tratamos da proibição do retrocesso social como 
vinculação ao dever de realização progressiva dos direitos sociais, consoante pre-
visão do art. 2º do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 
de 1966, ou seja, em regra, é rara a perspectiva que guarda o sentido de avanço 
dos direitos sociais. A história, especialmente a brasileira, parece nos trazer sempre 
para a discussão do efeito cliquet, sua “escalada para baixo” e nunca para o próximo 
degrau da subida.

Para além disso, neste cenário de tantas mudanças e futuro incerto, revela-se 
bem possível um quadro de autocontenção judicial no tema. É notório que cada 
vez mais o Judiciário adentra em aspectos consequencialistas em decisões judiciais 
quando o tema posto envolve políticas públicas. As perguntas intrínsecas que, com 
mais veemência surgirão, parecem automáticas e inafastáveis, no sentido de: Qual 
o custo/benefício da intervenção jurisdicional naquele processo? Quanto custa à 
sociedade conceder o direito a uma pessoa? Quanto custa a uma pessoa conceder 
o direito à coletividade? Quanto custa à sociedade a implementação de políticas 
públicas para determinado segmento dela?

Em síntese, no pós-crise essa relação custo/benefício tende a se agravar, uma 
vez que, diante da escassez dos recursos, os custos serão aumentados. Com isso, 
acredita-se que a tendência de concretização de políticas pela judicialização será 
ainda mais difícil, considerando, também, possíveis argumentos ligados ao tema 
capacidade institucional.

Esses problemas aludidos serão agravados, porque virão acompanhados de 
uma fala (ou seria falácia) pronta como receita de bolo e grudenta igual chiclete, 

que colocará toda a culpa de uma falta de investimentos em fato imprevisível e ex-
traordinário de dimensões jamais vivida antes na humanidade - o COVID-19. 

O apelo do caos provocado pela pandemia é tendencioso e, com quase cer-
teza, será instrumento para o discurso de austeridade e reformas cheias de frases 
prontas sem um único dado estatístico ou apresentação de números reais. Aliás, 
números esses que, quando são apresentados, em regra, mostram apenas um lado 
da equação, de modo a soar quase como um mantra e incutir na sociedade a “ver-
dade” do discurso pregado, a fim de contar com a legitimação popular.

De igual sorte, além de servir para o não avanço dos direitos sociais, fatalmen-
te, a culpa a ser colocada na conta do COVID-19 será paga (ou ao menos tentará 
ser paga) pelo retrocesso social, o qual, diga-se de passagem, já vivenciamos há 
algum tempo. Ou seja, no Brasil, aqueles que menos podem contribuir em termos 
tributários serão aqueles que mais serão taxados em termos sociais, considerando 
o impacto negativo de toda a crise nas políticas públicas.

É certo que o mundo já enfrentou inúmeras crises, mas, desta vez, o panorama 
que se apresenta para o momento posterior ao seu fim é diferente de algumas das 
anteriores vivenciadas. Tal afirmação não se trata de exercício de futurologia, mas 
decorre da análise do que vem se desenhando no país ao longo dos últimos anos. É 
o que será tratado neste artigo.

II- AS CRISES MUNDIAS ANTECESSORAS E O RETROCESSO SOCIAL IMINENTE

Não é necessário muito esforço para demonstrar que estamos há tempos nes-
te caminho para trás. Veja-se, por exemplo, o viés de enfraquecimento ao combate 
à corrupção, diante da Lei de Abuso de Autoridade, com notada carga revanchista2, 
numa tentativa de mordaça do Ministério Público e Poder Judiciário, ou, ainda, a 
alteração da LINDB, de modo a criar uma espécie de responsabilidade compartilha-
da “paradoxalmente reduzindo o escopo do controle preventivo e concomitante”, 
conforme asseveram Pinto, Sarlet, Júnior e Oliveira3.

Apesar de a história ser cíclica, o que parece se aproximar no pós-pandemia do 
COVID-19 é um quadro oposto ao que se viu no pós-crise de 1929, provocado pelo 
crack da bolsa americana ou, ainda, no pós-segunda guerra mundial. 

Neste trilhar, segundo Bruno Augusto Sampaio Fuga4 “com a quebra da bolsa 

2 Nesse sentido, Sanches, Rogério e Greco, Rogério. Lei de abuso de autoridade comen-
tada artigo por artigo. Editora Juspodvm, 2019.
3 Pinto, Élida Graziane; Sarlet, Ingo Wolfgang; Júnior Jessé Torres Pereira; de Oliveira, 
Odilon Cavallari em Política Pública e Controle – Um diálogo interdisciplinar em face da Lei 
13.655/2018, que alterou a Lei de Introdução às normas do direito brasileiro, Editora Fórum. 
4 Fuga, Bruno Augusto Sampaio. O ordenamento jurídico, o poder e a economia – Ins-
trumentalidade a priori e racionalidade a posteiori. Editora Thoth, 2018.
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de valores e a crise de 1929 temos o fim do capitalismo selvagem”. Ainda, discorre 
o autor que este período trouxe o Estado como ator interventor na economia, vez 
que a concorrência não existe de forma pura. A mão do Estado na economia se con-
trapôs à “mão invisível do mercado” e trouxe à tona algum senso de política estatal 
econômica voltada à preocupação do próprio Estado na área social, umbilicalmente 
ligada à economia.

Há tempos, o Brasil se apoia na política econômica liberal. Pouco antes da crise 
do COVID-19, a discussão no campo de políticas econômicas vinha se dando com 
um norte bem definido no sentido de afastamento, cada vez mais e mais, do Estado 
da economia em consonância ao que se chama de Estado Mínimo. Isso é notório e, 
também, decorre do próprio modelo constitucional brasileiro, que segundo Tatia-
na Junger5 “apostou – alto – no mantra neoliberal da reaganomics, a economia do 
lado da oferta, segundo o qual a desoneração da riqueza do topo teria o condão de 
promover o investimento, a geração de empregos e, ao fim e ao cabo, o bem-estar 
geral”.

Ocorre que, diante da crise provocada pelo COVID-19, até mesmo todo este 
clamor liberal ou neoliberal, em que se busca este Estado Mínimo e não interven-
cionista, teve de voltar os olhos para o Estado e se valer dele. 

Isso porque a realidade, muitas vezes, coloca à prova grandes dogmas, concei-
tos e filosofias. Assim foi com o COVID-19, em que grandes atores do poder econô-
mico, que buscam, com forte poder de barganha, junto aos governos, o afastamen-
to da intervenção econômica do Estado, tiveram de pedir socorro a este, deixando 
claro que, em momentos como o vivenciado hoje, a posição de afastamento do Es-
tado na economia não se sustentava e precisava ser, ao menos circunstancialmente, 
abandonada. 

Sob o ponto de vista econômico, se bandeiras com lemas semelhantes ao de 
“mais empregos e menos direitos” podem guardar alguma verdade, na medida em 
que o extenso catálogo dos direitos fundamentais sociais pode trazer algum entrave 
para a busca do pleno emprego (art.170, inc. VIII, da CR/88), de outra sorte é preci-
so lembrar que direitos basilares que se encontram no piso de essencialidade, como 
moradia, alimentação e transporte continuam na fila de espera da concretização. 

De grandeza e problemática ainda maior, a EC 95, justamente, sob o mantra 
do crescimento econômico6, fez com que a área da saúde perdesse R$ 20 (vinte) 

5 Junger, Tatiana. Reforma Tributária – Desigualdade, tributação e desenvolvimento. 
Editora Lumen Juris, 2020.
6 Segundo afirmação do então Ministro da Fazenda Henrique Meirelles: “Este é o ca-
minho para a volta do crescimento de nossa economia e para a criação de empregos que o 
nosso povo precisa”, afirmou no dia 6 de outubro em pronunciamento em rede nacional em 
defesa da PEC. Disponível em http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2016/11/mp-pr-diz-
-que-pec-do-teto-de-gastos-e-retrocesso-e-fala-em-colapso.html

bilhões em 20197, sendo certo que tal perda não foi revertida em geração de novos 
empregos a ponto de fazer valer o “investimento”. Destaca-se que não está a se 
desacreditar, fria e cegamente, em ideias da política econômica liberal, mas deve 
existir, conforme Ricardo Lodi8citando Piketty, “um compromisso ideal entre justiça 
social e liberdade individual”. 

Vale lembrar, igualmente, que, mesmo em plena crise COVID-19, houve a edi-
ção da Medida Provisória 927/2020 e, na sua redação original, trazia previsão auto-
rizativa para a suspensão do contrato de trabalho por até quatro meses sem o paga-
mento de salário, o que fatalmente deixaria grande parte da população a depender 
do auxílio governamental brasileiro. 

Ocorre que para todo o tipo de política social regressiva é necessário o timing 
certo e, felizmente, num momento em que boa parte dos trabalhadores do país se 
encontravam em casa ou no trabalho dos serviços essenciais, aguardando posicio-
namentos governamentais, a medida provisória foi rapidamente revogada, frente 
a sua grande impopularidade e, também, especialmente, graças a uma reação do 
Congresso Nacional. 

Retornado às grandes crises mundiais, no pós segunda guerra mundial nasceu 
o tão aclamado neoconstitucionalismo, com a reaproximação do direito e da moral, 
centralização, nas constituições modernas, dos princípios e direitos fundamentais, 
norteados pela dignidade da pessoa humana e superação do positivismo exacerba-
do. 

Em suma, em qualquer uma dessas duas grandes crises destacadas, as filoso-
fias que se apresentaram de base no seu “pós” era no sentido de avanço dos direi-
tos sociais, seja por um Estado interventor na economia (crise de 1929), seja por 
uma filosofia político-jurídica (pós segunda guerra mundial). Entretanto, o que vem 
surgindo, desta vez, parece ser um novo panorama, caminhando para uma regres-
são de direitos sociais.

Uma questão que fica é como o Ministério Público vai se colocar nesse “novo” 
cenário que se aproxima? Não há dúvidas quanto à posição central que hoje ocupa 
a instituição na defesa dos direitos fundamentais sociais, mas talvez seja preciso um 
novo aporte de reposicionamento e até mesmo um “endurecimento” do discurso 
na seara de políticas públicas. Neste sentido é a lição de Ingo Sarlet9:

7 Disponível em https://www.brasildefato.com.br/2020/02/21/orcamento-da-saude-
-perdeu-r-20-bilhoes-em-2019-por-conta-da-emenda-do-teto-de-gastos
8 Ribeiro, Ricardo Lodi. Piketty e a reforma tributária igualitária no Brasil. Disponível em 
https://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/rfptd/article/viewFile/15587/11798
9 Pinto, Élida Graziane; Sarlet, Ingo Wolfgang; Júnior Jessé Torres Pereira; de Oliveira, 
Odilon Cavallari em Política Pública e Controle – Um diálogo interdisciplinar em face da Lei 
13.655/2018, que alterou a Lei de Introdução às normas do direito brasileiro, Editora Fórum. 
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“Enquanto não formos mais incisivos no controle do planeja-
mento insuficiente e da falta de estruturas de controle interno 
capazes de avaliar os resultados dos programas elaborados, 
continuaremos diante de gestores infantilizados pela obedi-
ência forma e, por isso, simbólica a ditames legais”

 
Sob este enfoque é que se passa a expor.

III. O REPOSICIONAMENTO NO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Uma das vertentes, aqui propostas, desse reposicionamento é o necessário 
maior controle e fiscalização quanto ao orçamento público e gastos do órgãos pú-
blicos fiscalizados. Entretanto, apesar de tal controle já existir, entende-se que, pri-
mordialmente, a atuação ministerial e dos demais órgãos com atribuições para tan-
to ocorre num momento em que o gasto público já foi realizado, concentrando-se 
os esforços nos eventuais desvios, implicando, em síntese, em ações que visam o 
ressarcimento ao erário, a condenação por atos de improbidade administrativa, etc. 

Tais intervenções, a despeito de muitas vezes fazer retornar ao erário eventual 
recurso desviado - e que de forma alguma desmerece a sua importância e relevân-
cia, muito pelo contrário - não fizeram com que, de fato, num momento anterior 
tenha revelado uma atuação capaz de direcionar o gestor público na aplicação cons-
titucionalmente adequada, de modo a evitar o desperdício ou o próprio desvio do 
recurso. 

Até mesmo quando este controle do orçamento é feito a posteriori, no sentido 
de se fazer implementar uma política pública que já deveria ter sido realizada ex 
officio, a dificuldade para tanto é tamanha, pois o decurso do tempo certo de ação 
implica em novos acontecimentos neste lapso temporal que dão margem à discus-
são acerca da essencialidade ou necessidade de aplicação em determinado direito 
social. Exemplificando, veja-se um gasto com educação que não é feito no momento 
oportuno. Passado algum tempo sem o investimento que deveria desde tempos ter 
sido realizado, novas conjecturas podem indicar que, no momento atual, e consi-
derando a escassez dos recursos, que o investimento deve ser na área da saúde e 
não mais na educação. De modo assemelhado e adaptado, veja-se que a Lava Jato 
destinou R$ 153 (cento e cinquenta e três) milhões que eram voltados à educação 
para o COVID-19. É claro que foi atitude acertada, mas a educação permanecerá 
sem esse investimento e agora, novamente, o Ministério Público corre atrás de des-
vios de recursos públicos no enfrentamento do COVID-19, basta abrir os jornais e se 
deparar com as notícias.

Exemplificando o que se busca, o Ministério Público do Paraná lançou a plata-
forma OCA10, que traz, em suma, uma simplificação da análise de destinação orça-

10 Disponível em http://www.comunicacao.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.

mentária dos municípios do Paraná na aplicação de recursos com infância e juven-
tude.  Desta forma, o acompanhamento do gasto público em um ambiente digital 
amigável e rápido economiza recursos e vai direto ao que o Promotor de Justiça 
e sociedade buscam – o gasto e a qualidade do gasto - aqui na área da infância, a 
qual, ao menos, na legislação, guarda prioridade de investimento (art. 4º, parágrafo 
único, alíneas “c” e “d” do ECA).

E, desde logo, fica o alerta de que a proposta não é, de forma alguma, substi-
tuir o administrador público, mas de realocar a atuação ministerial no tempo deste 
gasto, de modo a, pelo menos, alertar o administrador que há direitos e metas cons-
titucionais a serem cumpridos e que sua discricionariedade, quanto ao orçamento 
e concretização do gasto público, não é totalmente aberta, vale dizer a Constituição 
da República traz parâmetros normativos e balizas para onde devem ser aplicado os 
recursos e que não se trata de livre arbítrio. Caso não fosse assim (e na verdade pa-
rece mesmo não ser) uma alocação orçamentária com asfalto poderia ser realizada 
em detrimento da construção de escolas e creches. O exemplo pode parecer extre-
mo, mas é realidade e acontece em muitas comarcas. Nesta linha de raciocínio é a 
lição de Eduardo Marais da Rocha11 “[..] a liberdade de conformação legislativa dos 
direitos sociais, hodiernamente, não pode ser tão ampla a ponto de desnaturá-los e 
torná-los meros programas destituídos de qualquer vinculatividade e pretensão de 
força normativa”. 

O que se está a dizer é que a democracia contemporânea exige do adminis-
trador público uma constante busca de legitimidade em seus atos. Em uma aloca-
ção orçamentária com recursos livres, a discricionariedade administrativa impõe ao 
gestor, na escolha do investimento A ou B, um ônus argumentativo que deve ser de 
conhecimento do corpo social que ele representa. Assim, também, deve ser com 
as leis elaboradas e promulgadas. O processo legislativo com discussões apenas in-
ternas, formais, burocráticas, e que não representa algum anseio social é um corpo 
sem alma carecedor de legitimidade.

Nesse sentido é a lição de Élida Graziane Pinto12: 

“Respeitar as decisões administrativas não significa ampliar 
sua insindicabilidade judicial, uma vez que controle que não 
impõe ônus argumentativos e que não tensiona é controle 
aquém do constitucionalmente necessário.”

php?conteudo=178
11 Da Rocha, Eduardo Morais. O papel da jurisdição constitucional no controle das polí-
ticas restritivas de direitos sociais em tempos de crise. Editora Lumen Juris, 2018.
12 Pinto, Élida Graziane. Inafastabilidade do controle de políticas públicas pelo MP. Dis-
ponível em https://www.conjur.com.br/2020-jun-30/contas-vista-inafastabilidade-controle-
-politicas-publicas-mp
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No tocante à temática orçamento público, claro que o tema é deveras com-
plexo, vez que entra em nuances do Direito Financeiro e passa, sem dúvidas, por 
questões relacionadas à contabilidade pública. A dificuldade é trazida por Ingo Sar-
let13 quando expõe que “No controle de Políticas públicas nenhum desafio é mais 
contemporâneo, a despeito de antigo, quanto o da qualidade dos gastos públicos 
(aqui incluído o gasto tributário).”

Com efeito, a premissa da proposta, nesta seara, é que, no período pós- pan-
dêmico, resta certo que uma política macroeconômica ou, ainda, regionalizada não 
poderá adotar a falácia da escassez dos recursos para impor um retrocesso social 
como se fosse algo natural e tido como consequência inafastável da crise sanitária. 
E, aqui, o termo falácia é repetido não porque se discorda da escassez, mas porque 
muitos discursos de austeridade são baseados e alimentados na imperiosa neces-
sidade para a concretização do avanço econômico sob a promessa e expectativa, 
justamente, de diminuição da desigualdade social, como se fosse preciso, no jargão 
popular, dar um passo pra trás para dar dois para frente. Entretanto, na prática, o 
que se tem visto são, tão somente, palavras que, como promessas políticas em ano 
de eleição, não são cumpridas, ou, ainda, de modo mais incisivo, tratam-se de ideias 
que, ao cabo, geram um reforço do status quo e estagnação social.

Dada a premissa, entende-se pela necessidade cada vez maior de controle e 
avaliação das políticas públicas com uma visão holística, uma vez que cada ponto 
de desfalque em um determinado segmento econômico e social pode acarretar um 
efeito cascata nos demais. Como exemplo desta visão, temos, na pandemia, o pro-
blema gerado pela falta de negociação das escolas particulares para reajuste dos 
valores de mensalidade em razão da crise sanitária/econômica. Ora, se em um pri-
meiro momento a questão parecia envolver direitos individuais homogêneos, não 
tardou a se observar os impactos dessa postura na rede pública de ensino, vez que 
muitos alunos da rede particular tiveram que “migrar” para aquela, diante, claro, da 
nova realidade econômica das famílias.

O que se está a dizer é que há uma necessidade de adequação das ferramentas 
para a avaliação das políticas públicas. Não é mais possível usar as mesmas de antes 
sem renovação. Como exemplificado, diante da complexidade moderna e integra-
ção de todos os aspectos da vida em sociedade, é preciso aprimorar os instrumen-
tos de trabalho e avaliação das políticas públicas, partindo de uma visão holística, 
de modo que, fatalmente, deveremos entrar em outras ciências como economia e, 
mesmo, outros ramos do Direito, como aqui tratado, o Direito Financeiro, mas sem 
prejuízo de outros. Veja-se que isso não é novo, como bem exemplifica a atuação na 
área ambiental, dotada de complexo intercâmbio com outras ciências e visão para 
o futuro (princípio da solidariedade intergeracional). O orçamento público, tam-
bém, tem este viés de olhar para o futuro, pois escolhas alocativas mal feitas hoje, 

13 Pinto, Élida Graziane; Sarlet, Ingo Wolfgang; Júnior Jessé Torres Pereira; de Oliveira, 
Odilon Cavallari em Política Pública e Controle – Um diálogo interdisciplinar em face da Lei 
13.655/2018, que alterou a Lei de Introdução às normas do direito brasileiro, Editora Fórum. 

especialmente aquelas em descompasso com os objetivos da República (art. 3º, da 
CR/88), resultarão em problemas sociais amanhã.

Novamente, reporta-se aos ensinamentos de Ingo Sarlet14 para reforço da 
prioridade do controle e sua intrínseca dificuldade, in verbis:

“Se soubéssemos coletivamente avaliar programas, mensu-
rando seus resultados em face dos seus custos e contrastando 
planejado em face do realizado, teríamos maior transparên-
cia, eficiência e efetividade no trato dos recursos públicos. O 
caráter trágico de tal constatação reside no fato de que, a 
despeito de parecer simples no campo do discurso abstrato, 
complexo é operacionalizá-la no mundo da vida em socieda-
de.”

 
Ainda, ponto importante é a necessidade de um controle interno que efetiva-

mente exerça o seu papel constitucional fiscalizador. Para tanto, sua mera criação 
dentro da administração pública de nada vale se não dotada de caráter absoluta-
mente independente em sua atuação. Aliás, esta qualidade é a que talvez dê a nota 
do fracasso de sua implementação no seio das administrações públicas pelo país. A 
vinculação com o gestor de plantão (quando não efetivada por meios diretos como 
por exemplo a contratação por cargo em comissão), se revela por meios indiretos.

IV – O SISTEMA TRIBUTÁRIO COMO FATOR DE POLÍTICA SOCIAL

Outra vertente, ainda nesta seara financeira, como não poderia deixar de ser 
pelo histórico do subscritor, é a imperiosa discussão dentro do Ministério Público 
quanto à política fiscal/tributária (ou a falta dela) adotada pelo Estado do Paraná e, 
principalmente, pelos Municípios, diante da atuação dos Promotores de Justiça em 
suas comarcas. 

Vale destacar que a tributação e a forma de se tributar passou por interes-
sante transformação com o nascimento do Estado Social, na medida em que as 
obrigações estatais aumentaram e, naturalmente, os recursos a serem angariados 
deveriam acompanhá-las. Assim, o inchaço estatal alterou um sistema marcado por 
valores centrados na propriedade e liberdade para dar azo a uma preocupação com 
a igualdade substancial, sendo a tributação um meio para seu alcance, diante da 
distribuição de renda e o do próprio viés arrecadatório como forma de cumprimen-
to das obrigações estatais.

Nesse ponto, é certo que, adotando a receita pronta mencionada acima, o 

14 Pinto, Élida Graziane; Sarlet, Ingo Wolfgang; Júnior Jessé Torres Pereira; de Oliveira, 
Odilon Cavallari em Política Pública e Controle – Um diálogo interdisciplinar em face da Lei 
13.655/2018, que alterou a Lei de Introdução às normas do direito brasileiro, Editora Fórum. 
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retrocesso social será ou poderá ser colocado na conta da crise econômica, finan-
ceira e fiscal causada pela pandemia, a qual vem provocando queda vertiginosa de 
arrecadação. Assim, as obrigações do Estado não cumpridas, estariam, em tese, 
justificadas. 

Entretanto, ainda que o COVID-19 seja responsável pela queda na arredação, 
ele não pode ser colocado como único motivo para a crise fiscal do Estado de uma 
forma geral, especialmente dos municípios.

Com efeito, esta crise fiscal em muitos municípios do país vem de longa data, 
na medida em que a grande maioria vive dos repasses financeiros dos respectivos 
Estados-Membros e da União. Ou seja, há tempos (se não desde sempre) alguns 
municípios sequer possuem uma receita própria compatível com seus gastos. Não 
à toa, recentemente, houve discussão, girando em torno da PEC 188/2019, a qual 
trata da extinção de municípios com até cinco mil habitantes e instabilidade finan-
ceira, o que deixaria de justificar uma concentração de autogoverno com os custos 
a ela inerentes. 

Claro que essa situação fiscal dos municípios decorre em boa parte da reparti-
ção das receitas tributárias, concentrada, hoje, com a União, tendo os Estados, ba-
sicamente, um único tributo como fonte de recursos próprios - o ICMS. Entretanto, 
há sim, em muitos municípios uma inoperância histórica da fatia do bolo tributário 
que lhe foi concedido pelo constituinte.

Neste sentido, ou não existe uma política fiscal claramente definida no mu-
nicípio ou, se existe, em regra, ela é permeada de renúncias de receita das mais 
variadas espécies. Isso porque uma política fiscal renunciativa pode ser “facilmente 
verificada” por meio da concessão de benefícios fiscais ou mesmo de outros modos 
identificados. 

Na medida em que o município conta com um agente fiscal para fiscalizar uma 
infinidade de empresas e um procurador jurídico atuando em inúmeras execuções 
fiscais, indaga-se se não há um viés renunciativo institucional, não pela concessão 
de benefícios, mas, justamente, pela não operacionalização do sistema arrecadató-
rio e recuperação de créditos tributários. Não custa lembrar que, diferentemente 
do que ocorria no passado, a cobrança de débitos tributários possui facilidades, 
hoje, como a informática e, até mesmo, meio coercitivos indiretos jurisprudencial e 
legalmente aceitos como a inscrição do devedor em cadastros de inadimplência e o 
protesto da certidão de dívida ativa.

Ainda, é muito comum, também, nos depararmos com renúncias de receita, 
sob a premissa da atração de investimentos. Não se discorda de sua importância, 
entretanto, verdade seja dita, tais renúncias pouco representaram ao país em ter-
mos de erradicação da pobreza e redistribuição de renda. O que se vê é uma notória 
concentração dos benefícios, na medida em que grande parcela destes é direciona-
da a um pequeno setor produtivo, e, como outro lado da moeda, uma socialização 

dos custos, vez que o impacto renunciativo fiscal implica em falta de políticas pú-
blicas. Diga-se de passagem, indiscutível a legitimidade ativa do Ministério Público 
para a discussão de eventuais benefícios fiscais indevidos, diante de potencial lesão 
ao patrimônio público, consoante entendimento do STF (RE 576.155/DF).

Toda essa discussão merece ser enfrentada pelo Parquet, pois diante da crise 
econômica já instalada, como já mencionado, a tendência à desculpa pré formatada 
para não concretização dos direitos sociais estará de prontidão e no bolso. Assim, 
não resta outra saída a não ser adentrar na seara da funcionalidade do sistema ar-
recadatório do município. Ora, poderia um município que não investe em receita 
negar despesas sociais? Poderia um município que mal ajuíza execuções fiscais, que 
há dez anos não atualiza a planta de valores do IPTU, que nunca fiscalizou bancos e 
cartórios da cidade, que possui agente fiscal sem formação técnica, se negar a for-
necer um fármaco a um idoso?

Do mesmo modo, como o Ministério Público se colocará frente a uma possível 
e até desejada reforma tributária? O país continuará com um sistema essencialmen-
te regressivo de tributos em descompasso com a capacidade contributiva? Haverá 
transferência de mais tributos à União? Será instituído o Imposto Sobre Grande 
Fortunas?

Por vezes, se perde de vista que uma das funções do sistema tributário é, jus-
tamente, uma redistribuição de renda, não com a transferência de renda de quem 
pode pagar mais tributo para quem pode pagar menos, mas, sim, com a transfe-
rência de renda dos agentes que possuem maior capacidade contributiva, repas-
sando-a ao Estado que o transforma em serviço à parcela da população que mais 
dele precisa, especialmente nas áreas de educação e saúde, as quais costumam ser 
bastante caras no setor privado. É o que Adolph Wagner, citado por Tatiana Junger, 
chama de função sociopolítica do tributo15. 

Desta forma, uma reforma tributária que aumente o sistema regressivo ou, 
mesmo, o mantenha padece de retrocesso social, seja pelo prisma da impossibilida-
de de regressão dos estágios já atingidos, seja pelo prisma de não avanço. Portanto, 
logo se vê a necessidade de enfrentar a questão que bate no Congresso e lá fica re-
tida ante as inúmeras resistências e divergências entre os entes da federação, cada 
um querendo aumentar a fatia de seu bolo no espaço arrecadatório.

Hoje se sabe que a política tributária brasileira incide primordialmente sobre o 
consumo. É o que se revela no relatório da Receita Federal do Brasil de 2016, trazido 
na obra de Tatiana Junger16, o qual apontava que do total arrecado no ano, a renda 
representava 19,22%; a folha de salários 26,12%; a propriedade 4,58%; bens e ser-

15 Junger, Tatiana. Reforma Tributária – Desigualdade, tributação e desenvolvimento. 
Editora Lumen Juris, 2020.
16 Junger, Tatiana. Reforma Tributária – Desigualdade, tributação e desenvolvimento. 
Editora Lumen Juris, 2020.
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viços 48,44%; transações financeiras 1.63% e outras bases 01,01%.

O quadro delineado demonstra que o cidadão que consome tudo o que ganha, 
porque ganha pouco, deixa grande parte de sua renda para o Estado, mas a contra-
partida em serviços pouco chega ou chega mal.

Desta forma o sistema tributário tende a ser regressivo em amplos aspectos. 
Veja-se, por exemplo, que o ITCMD, imposto que, dentre suas hipóteses de incidên-
cia, tributa a herança, apenas em 2013, após julgamento do STF no RE 562.045/RS, 
adquiriu juridicamente a possibilidade de ter alíquotas progressivas. Assim, uma 
pessoa que herdou R$ 100.000,00 (cem mil reais) pode receber do estado legislador 
uma alíquota diferente de uma pessoa que herdou R$ 1.000.000,00 (um milhão de 
reais). Mesmo assim, grande parte dos Estados-membros da federação não adotou 
tal modalidade. Este é o caso do Estado do Paraná, o qual mantém uma alíquota 
única de 4%, consoante se infere da Lei 18.573/2015.

Por fim, a temática sobre o ISGF, tão à margem da sociedade e pouco presente 
em campos doutrinários, parece fadada ao descaso, certamente porque calcada em 
três principais fatores negativos como: i) algumas experiências de outros países que 
revogaram ou, como o Brasil, não o instituíram; ii) a fuga de capitais para o estran-
geiro, ante eventual instituição; e iii) arrecadação irrisória. No entanto, quase sem-
pre, omite-se um viés importante sobre a instituição do imposto – a legitimidade do 
sistema tributário.

V- CONCLUSÃO
 
Ao fim, o que se conclui é que as questões aqui postas não encontram fórmu-

la pronta e equação fechada. As consequências sociais provocadas pelo COVID-19 
deverão perdurar por muito tempo. O que poderá, entretanto, alongá-las ou abre-
viá-las será a resposta dada pela sociedade, a qual tem como guardião de seus inte-
resses, justamente, o Ministério Público. 

 
Consequentemente, o olhar ministerial, no pós-pandemia, para as questões 

aqui trazidas – orçamento público e política fiscal/tributária - em singela opinião, 
poderá se refletir nas políticas públicas vindouras (ante a possível falta delas) de 
modo a determinar o capítulo que será escrito na história do país em termos de 
justiça social após o enfrentamento do COVID-19.

 
O aspecto orçamentário deve ser visto como ponto crucial para o freamento 

do retrocesso social, diante de um acompanhamento em tempo real à sua execu-
ção, de modo a impedir gastos em descompasso com mandamentos constitucionais 
e investimentos em áreas não prioritárias. Se a escassez dos recursos é algo ainda 
mais sobressalente no pós-crise, o gasto público deve passar, então, a rigoroso crivo 
de proporcionalidade e razoabilidade, com os olhos diretamente voltados aos obje-
tivos da República Federativa do Brasil, especialmente a redução das desigualdades 
sociais.

 
Do mesmo modo, a questão tributária tão marginalizada da discussão social 

e até mesmo no âmbito do Ministério Público, deixando sua discussão tão somen-
te aos “técnicos” financeiros ou especialistas da área, deve ocupar uma posição de 
maior destaque, diante do potencial intrínseco do tema, o qual está umbilicalmente 
ligado à justiça social e distribuição de riquezas. 

 
Neste aspecto, a perspectiva de uma política fiscal/tributária pelos entes es-

tatais é merecedora de acompanhamento, discussão e (por que não?) intervenção 
ministerial.

Busca-se, assim, um primeiro passo quanto a essas discussões.
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RESUMO

O presente trabalho pretende apresentar um panorama acerca dos direitos fun-
damentais em risco na atual pandemia, demonstrando a necessidade de atuação mi-
nisterial para fins de que haja o devido controle das medidas tomadas pela adminis-
tração pública, bem como, quando for o caso, suprir as omissões estatais.

1. INTRODUÇÃO

A Organização Mundial de Saúde – OMS, no dia 11 de março de 2020, decretou 
que a situação decorrente do novo coronavírus consistia em uma pandemia mundial. 
Naquela data, havia 36 (trinta e seis) casos confirmados no Brasil, inclusive com trans-
missão interna, e, com base nas experiências vivenciadas por outros países, já era 
possível vislumbrar a crise sanitária e econômica que estaria por vir.

A partir de então, diversos pleitos, judiciais e extrajudiciais, demandaram a atu-
ação do Ministério Público, como, por exemplo, pedidos de revogações de prisões 
preventivas, instauração de procedimentos para acompanhamento das providências 
a serem adotadas pelo Poder Público e medidas judiciais em busca do respeito dos 
direitos à saúde e à vida.

Neste ponto, diante de algumas medidas tomadas pelo Ministério Público, sur-
giram questionamentos acerca dos limites de atuação ministerial em relação às polí-
ticas públicas no atual momento em que vivemos.

O principal argumento utilizado por aqueles que defendem a falta de legitimida-
de ministerial nas questões atinentes às políticas públicas no contexto da atual pande-

mia, em especial acerca do fechamento dos estabelecimentos que prestem serviços e 
atividades consideradas como não essenciais, é de que tal escolha compete àqueles 
que foram democraticamente eleitos para tal encargo, sob pena de uma hipotética 
violação do nosso sistema representativo.

Contudo, conforme pretende-se abordar no presente artigo, considerando os 
direitos fundamentais em risco, a intervenção do Poder Judiciário e, consequente-
mente, do Ministério Público para fins de controle de políticas públicas não é um 
tema novo, já tendo sido discutido e enfrentado, inclusive pela nossa Suprema Corte. 

Além disso, como será exposto, o atual cenário demanda um Ministério Público 
presente e atuante para salvaguardar direitos e interesses de elevada importância da 
população.

2. DOS DIREITOS À VIDA E À SAÚDE

De início, é importante ressaltar que a dignidade da pessoa humana, um dos 
fundamentos da República Federativa do Brasil1, é o valor axiológico supremo do nos-
so ordenamento constitucional. Este sobreprincípio, como assim já nominado pelo 
Supremo Tribunal Federal2, busca, em suma, proteger o ser humano e, consequente-
mente, toda a humanidade.

Segundo o entendimento de Ingo Wolfgang Sarlet, a dignidade da pessoa huma-
na não seria um direito natural metapositivo, mas sim a concretização constitucional 
dos direitos fundamentais. 

Nessa senda, tal preceito fundamental não é uma mera norma programática 
inserida no texto constitucional, mas sim um princípio maior que norteia todas as de-
mais normas do ordenamento jurídico brasileiro. Por este motivo, a Carta Magna traz 
sua previsão logo em seu Título I, sob a denominação “Dos Princípios Fundamentais”.

Assim, a nossa Constituição Federal promove e protege a dignidade da pessoa 
humana através dos direitos e garantias fundamentais, sendo estes previstos no Títu-
lo II de seu texto3.

Neste ponto, além de diversas outras garantias trazidas pelo texto constitucio-
nal, para fins do presente artigo, é de se salientar que os direitos à vida e à saúde 
estão elencados como direitos fundamentais a serem especialmente protegidos.

1 De acordo com o artigo 1o, inciso III, da Constituição da República Federativa do Bra-
sil, de 1988.
2 STF, RE 898.060, julgado em sede de repercussão geral, em 21 e 22.09.2016. Rel. Min. 
Luiz Fux.
3 A posição topológica estabelecida pela Constituição Federal, prevendo os direitos e 
garantias fundamentais logo após os princípios fundamentais, dentre eles a dignidade da 
pessoa humana, foi assim adotada pelo constituinte, a fim de deixar claro que esta é promo-
vida por aqueles.
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Destarte, considerando que os direitos à vida e à saúde estão sob elevado risco 
diante da atual pandemia em que vivemos, cumpre analisar um pouco da evolução 
dos direitos e garantias fundamentais na sociedade ocidental, a fim de melhor com-
preensão acerca da importância da atuação ministerial para preservação destes.

Assim sendo, seguindo uma doutrina que diferencia direitos fundamentais de 
direitos humanos apenas pelo plano de sua positivação, sendo que aqueles se encon-
tram no plano interno do Estado, enquanto estes no plano de Direito Internacional, 
Bernardo Gonçalves Fernandes leciona que os direitos fundamentais são “elementos 
em constante processo de (re)construção, haja vista que sua justificação e normativi-
dade decorrem de uma Constituição positiva, igualmente mutável”4.

Deste modo, além de haver uma constante evolução dos conceitos e elementos 
que compõem os direitos e garantias fundamentais, estes estão sempre se recons-
truindo, de acordo com o progresso histórico de cada sociedade.

Então, diversos constitucionalistas demonstram essa evolução da concepção 
dos direitos fundamentais de acordo com suas dimensões5. Em um primeiro momen-
to, corolário das Revoluções Liberais, o conceito que buscou-se salvaguardar era o 
da liberdade, protegendo direitos civis e políticos, o que demandava uma abstenção 
estatal (primeira dimensão). Em seguida, em decorrência das Revoluções Industriais, 
passa-se a preservar também a igualdade material, protegendo direitos culturais, so-
ciais e econômicos, o que exige uma conduta ativa do Estado (segunda dimensão). 
Após, no final do século XX, diante da divisão do mundo em países desenvolvidos 
e subdesenvolvidos, busca-se proteger a coletividade, através de direitos difusos e 
coletivos, de modo que a fraternidade e a solidariedade são as suas características 
(terceira dimensão)6.

Desta classificação, é possível identificar que a proteção da vida dos indivíduos 
em face do Estado já surge na primeira dimensão dos direitos fundamentais, decor-
rente do próprio Estado de Direito. Em seguida, com o surgimento do Estado Social, 
passa-se também a exigir que o Estado garanta o direito à saúde da sua população.

Nesse sentido, é de se perceber que a proteção pelo Estado dos direitos à vida e 
saúde das pessoas são conquistas atingidas durantes os séculos, de modo que cumpre 

4 FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 9a ed. Salvador: 
JusPodivm, 2017. Pág. 322.
5 Muitos autores utilizam a expressão “gerações” dos direitos fundamentais, como 
Paulo Bonavides. Contudo, coaduno com o entendimento de que o termo “gerações” pode 
passar a falsa ideia de que, conforme a evolução de tais direitos e garantias, haveria a subs-
tituição de uma geração por outra. Na verdade, não há substituição, mas sim uma comple-
mentação e reconstrução de conceitos e elementos, de acordo com a evolução histórica de 
determinada sociedade. Portanto, não há uma divisão de direitos fundamentais, mas sim 
uma classificação. 
6 A doutrina diverge em relação à existência de uma quarta, quinta e até sexta dimen-
são. Contudo, tais dimensões fogem ao escopo do presente trabalho, de modo que não serão 
abordados.

ao Poder Público garantir tais direitos de seus indivíduos, através de políticas públicas 
responsáveis e eficazes, em especial no atual contexto de pandemia.

Ressalte-se, neste ponto, o princípio da proibição do retrocesso dos direitos fun-
damentais (não reversibilidade), o qual traz a noção de que as conquistas históricas 
da sociedade, com relevante densidade normativa, não podem ser suprimidas. Assim, 
diante do conteúdo positivo do aludido princípio, é dever do Poder Público imple-
mentar e concretizar os direitos fundamentais, sendo uma verdadeira “imposição da 
obrigação de avanço social”7.

Dessa feita, vislumbra-se que os direitos à vida e à saúde, tão custosos nessa 
pandemia, são direitos fundamentais conquistados pela humanidade no decorrer dos 
séculos, de modo que o princípio da dignidade humana somente restará atendido 
quando o Estado formular e executar políticas públicas que os protejam, principal-
mente em situações extremas, tal como a da pandemia atual.

3. DO CONTROLE DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Desde o advento da teorização acerca da separação de poderes, do seu ponto 
de vista tradicional, tem-se que ao Poder Legislativo compete legislar e fiscalizar, ao 
Poder Executivo cumpre a função administrativa, principalmente de execução de po-
líticas públicas, enquanto que ao Poder Judiciário cabe o exercício da prestação juris-
dicional. Essas são as funções típicas dos três poderes.

Assim, segundo a concepção clássica de separação de poderes, a formulação e 
execução de políticas públicas são matérias de competência típicas dos Poderes Exe-
cutivo e Legislativo, cabendo ao Poder Judiciário, e consequentemente ao Ministério 
Público, exercer um controle de legalidade.

Em relação a este controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário, a Ar-
guição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF n. 45, cuja decisão foi 
publicada em 04.05.20048, pode ser considerada um marco histórico em nosso cons-
titucionalismo.

Antes da mencionada decisão, tinha-se, em suma, que a formulação e imple-
mentação de políticas públicas estariam inseridas na discricionariedade do adminis-
trador, o qual fora democraticamente eleito pelo povo, de modo que não caberia 
controle pelo Poder Judiciário, a fim de evitar uma suposta violação da separação dos 

7 FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 9a ed. Salvador: 
JusPodivm, 2017. Pág. 719.
8 Salienta-se que tal decisão não julgou o mérito da demanda por perda superveniente 
de seu objeto, mas, nas palavras do Min. Relator Celso de Mello, a aludida ação constitucio-
nal serviu como “instrumento idôneo e apto a viabilizar a concretização de políticas públi-
cas, quando, previstas no texto da Carta Política (…) venham a ser descumpridas, total ou 
parcialmente, pelas instâncias governamentais destinatárias do comando inscrito na própria 
Constituição da República”.
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poderes. 

Logo, como tais políticas públicas seriam escolhas de mérito do gestor (mérito 
administrativo), portanto atos discricionários, o Poder Judiciário não poderia exercer 
qualquer controle9. 

Como ponto de inflexão de tal entendimento, na decisão monocrática da ADPF 
n. 45, de relatoria do Ministro Celso de Mello, passou-se a admitir a revisão de polí-
ticas públicas pelo Poder Judiciário, enquanto controle de princípios constitucionais, 
em um verdadeiro controle de legalidade – e não um controle de mérito.

Dessarte, a formulação e a execução de políticas públicas devem ser compatíveis 
com as normas constitucionais, devendo ser observados, principalmente, os princí-
pios da proporcionalidade e da razoabilidade10. Além disso, da mencionada decisão, 
extrai-se que o Poder Judiciário não pode impor para o Estado além daquilo que seja 
possível, do ponto de vista orçamentário e técnico (princípio da reserva do possível). 
Contudo, ainda que a reserva do possível tenha de ser considerada, o Estado deve 
garantir o mínimo existencial à sua população, como, por exemplo, o direito à saúde.

Neste sentido, cumpre transcrever trecho da decisão da ADPF n. 45, o qual ilus-
tra bem o alhures exposto:

“(…) Não obstante a formulação e a execução de políticas pú-
blicas 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, com-
prometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos e 
culturais, afetando, como decorrência causal de uma injusti-
ficável inércia estatal ou de um abusivo comportamento go-
vernamental, 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, como precedentemente já 
enfatizado - e até mesmo por razões fundadas em um impe-
rativo ético-jurídico -, a possibilidade de intervenção do Poder 
Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens 

9 Segundo este já ultrapassado entendimento, o Poder Judiciário somente poderia 
exercer controle de atos vinculados, no caso de violação de algum de seus elementos.
10 Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade são extraídos, implicitamente, do 
texto constitucional.

cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado 
(…)”.

Assim, ao menos desde 2004, vislumbra-se que o Poder Judiciário pode (e deve) 
exercer controle das políticas públicas que violarem a norma constitucional, ainda 
quando haja omissão estatal, sendo, neste ponto, primordial o papel do Ministério 
Público, a quem incumbe a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis, a 
fim de que o interesse público primário seja respeitado.

4. PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA PANDEMIA

A partir das considerações já expostas, no sentido de que os direitos à saúde e 
à vida são direitos fundamentais de todos, conquistados no decorrer dos séculos, de 
modo que cabe ao Poder Público formular e implementar políticas públicas que os 
promovam, sob controle do Poder Judiciário, cumpre analisar a atuação do Ministério 
Público neste período de pandemia decorrente do novo coronavírus (COVID-19). 

Prefacialmente, cumpre ressaltar que desde o primeiro trimestre do corrente 
ano, o Poder Executivo, em suas esferas federal, estadual e municipal, tem formulado 
e implementado estratégias em razão da pandemia, com o escopo, em tese, de garan-
tir a saúde e a vida de sua população, em equilíbrio com a preservação das atividades 
comerciais.

Contudo, em razão da imaturidade de nossos governantes – infelizmente, já es-
perada –, além das dificuldades sanitária e econômica que logicamente viveríamos, 
também surgiu uma crise política, decorrente da inexistência de uma atuação em 
conjunto e em colaboração entre as esferas federativas. Não raras as vezes, decisões 
administrativas que deveriam ser técnicas, mostram-se revestidas de caráter político 
e eleitoreiro (ainda mais em ano de eleições).

Nessa senda, políticas públicas que deveriam ser formuladas com base em lau-
dos técnicos, elaborados principalmente pelo Ministério e Secretarias de Saúde – 
além, é claro, das recomendações da Organização Mundial de Saúde –, na verdade 
estão, por vezes, sendo ditadas de acordo com interesses políticos e eleitoreiros, o 
que não atende ao interesse público.

Ainda, sem querer entrar em uma discussão político-partidária – pois, de fato, 
este não é o escopo do presente trabalho –, os dados estatísticos demonstram que o 
governo federal não tem adotado estratégias eficientes para frenagem da transmis-
são do novo coronavírus em nosso país, o que tem gerado situações de colapso no 
sistema de saúde pública e, infelizmente, muitos óbitos. 

Diante disso, com base no artigo 23, inciso II, da Constituição Federal11, os Esta-

11 O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, na Ação Direta de Incons-
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dos-Membros e Municípios têm editado normas para salvaguardar os direitos funda-
mentais já citados.

Contudo, sem se generalizar, algumas destas normas, elaboradas em todas as 
esferas da administração, têm se mostrado completamente atécnicas, colocando em 
risco os direitos fundamentais da população, em especial os direitos à vida e à saúde. 
Além disso, há casos de omissão da administração, o que também acaba colocando 
em risco os mencionados direitos do indivíduos.

Neste ponto, tem se notado a edição de normas, em especial acerca da abertura 
ou fechamento dos estabelecimentos que prestam serviços e atividades consideradas 
como não essenciais, sem base técnico-científica, desprovidas de qualquer laudo pro-
fissional.

Por vezes, vislumbra-se que a administração pública, além de ignorar as reco-
mendações científicas, acaba por adotar medidas diametralmente opostas a elas, ba-
seando-se em estudos sem comprovação científica ou de procedência questionável, 
bem como em puro “achismo” do administrador, por assim dizer.

Nestes casos, diante das incumbências que lhe são conferidas pela Constituição 
Federal, cumpre ao Ministério Público adotar medidas, judiciais ou extrajudiciais, a 
fim de que sejam garantidos os direitos à vida e à saúde da população, com fulcro no 
entendimento adotado na ADPF n. 45, conforme alhures explorado. Assim, a atuação 
ministerial se realiza em cumprimento ao controle da legalidade, devendo-se defen-
der interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a ordem jurídica, como 
preceitua o caput do artigo 127 da Constituição Federal.

Nesse sentido, há de se fazer – como já se faz – uma nova leitura acerca da teoria 
da separação dos poderes, a qual, como inerente ao próprio direito em lato sensu, 
está em constante (re)construção, de acordo com as realidades históricas. As concep-
ções trazidas por Aristóteles, Montesquieu e Locke têm enorme valia e devem ser (re)
lidas de acordo com os atuais anseios.

Neste ponto, cumpre transcrever trecho dos ensinamentos de Marcelo Noveli-
no:

“Hoje, o princípio (da separação dos poderes) não apresenta 
a mesma rigidez, e a ampliação das atividades estatais impôs 
novas formas de inter-relação entre os Poderes, de modo a 
estabelecer uma colaboração recíproca. Atualmente há uma 
tendência de considerar que a teoria da separação dos po-

titucionalidade n. 6341, confirmou o entendimento de que as medidas adotadas pelo Gover-
no Federal na Medida Provisória n. 926/2020 para o enfrentamento do novo coronavírus não 
afastam a competência concorrente, nem a tomada de providências normativas e adminis-
trativas pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios.

deres engendrou um mito, consistente na atribuição a Mon-
tesquieu de um modelo teórico reconduzível à teoria dos três 
poderes rigorosamente separados, no qual cada poder reco-
briria uma função própria sem qualquer interferência dos ou-
tros.

A Constituição de 1988, além de consagrar expressamente o 
princípio da separação dos poderes (CF, art. 2o) e protegê-lo 
como cláusula pétrea (CF, art. 60, § 4o, III), estabeleceu toda 
uma estrutura institucional de forma a garantir a indepen-
dência entre eles, matizada com atribuições de controle re-
cíproco. Por não haver uma “fórmula universal apriorística” 
para este princípio, é necessário extrair da própria Constitui-
ção o traço essencial da atual ordem para fins de controle 
de constitucionalidade. A independência entre os poderes 
tem por finalidade estabelecer um sistema de “freios e con-
trapesos” para evitar o abuso e o arbítrio por qualquer dos 
Poderes. A harmonia, por sua vez, exterioriza-se no respeito 
às prerrogativas e faculdades atribuídas a cada um deles”12.

Portanto, vislumbra-se que não cabe mais uma leitura rígida e inflexível acerca 
da separação dos poderes, pois não há uma absoluta independência e divisão de fun-
ções entre eles. Nessa senda, segundo escólio de José Afonso da Silva, “há interferên-
cias que visam ao estabelecimento de um sistema de freios e contrapesos, à busca do 
equilíbrio necessário à realização do bem da coletividade e indispensável para evitar 
o arbítrio e o desmando de um em detrimento do outro e especialmente dos gover-
nados”13.

Assim, em um estado democrático de direito, atitudes republicanas são exigi-
das dos gestores constantemente, de modo que, caso alguma medida tomada seja 
contrária ao interesse da coletividade, ou haja omissão estatal, cumpre ao Ministério 
Público exercer uma postura ativa.

Portanto, caso os gestores adotem ou deixem de adotar medidas em dissonân-
cia com as recomendações das autoridades que possuam o devido conhecimento téc-
nico acerca do tema, o Ministério Público tem o dever de agir e buscar a salvaguarda 
de direitos fundamentais da coletividade.

Note-se, portanto, que não cabe aos agentes ministeriais ter uma postura sim-
plesmente reativa, pois os direitos em risco na atual pandemia são muito valiosos. 
Cumpre ao Ministério Público, sempre com base em laudos técnicos e estudos cientí-

12 NOVELINO, Marcelo. Curso de direito constitucional. 11a ed. Salvador: Editora JusPo-
divm, 2016. Pág. 249.
13 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 25a ed. São Paulo: 
malheiros, 2005. 
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ficos, ser um agente ativo e preencher lacunas, por vezes, deixadas pelos governantes.

Por exemplo, em casos de verdadeira omissão estatal, como um Município que 
esteja em situação de colapso do seu sistema de saúde, sem leitos de UTI suficientes 
para atender à demanda, e mesmo assim o Prefeito não tome as necessárias medi-
das para promover o isolamento social das pessoas, de acordo com o que propõe a 
Organização Mundial de Saúde. Nestes casos, o Ministério Público tem o dever cons-
titucional de agir para proteger tal população. A depender do caso, pode-se buscar 
uma solução extrajudicial, com a expedição de recomendação administrativa ou cele-
bração de um termo de ajustamento de conduta, ou judicial, através da propositura 
da competente ação.

Note-se que não há uma violação do sistema representativo ou da separação de 
poderes nesta forma de atuar pelo Ministério Público. Pelo contrário, esta atuação 
ministerial fortalece e consolida tais noções, pois, diante da pluralidade de protago-
nistas, em um verdadeiro sistema de freios e contrapesos, os direitos fundamentais 
da população e, consequentemente, a dignidade da pessoa humana restam melhor 
protegidos.

Outro exemplo seria quando um Município expede decreto considerando essen-
ciais atividades comerciais claramente não essenciais, a fim de permitir sua abertura 
durante os momentos mais críticos da pandemia, em razão, muitas vezes, de pressão 
exercida por determinado setor empresarial. Em situações como essa, o Ministério 
Público, que defende apenas o interesse público, como agente imparcial que é, deve 
agir e buscar a proteção da população, ainda que tal medida seja impopular.

Assim, o papel do Parquet nessa pandemia é, atuando tecnicamente, prezar 
pela proteção da vida e da saúde da população, em equilíbrio com a preservação, na 
medida do possível, das atividades comerciais.

Neste ponto, importante transcrever trecho do discurso do então Procurador-
-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná, Ivonei Sfoggia, na data de 
01 de abril de 2020, quando do início da pandemia em nosso país:

“O Ministério Público vai, portanto, preservar vidas preocu-
pado com a economia, mas nesta ordem. A nossa preocupa-
ção primeira é a preservação do ser humano, é a preservação 
da vida (…).

Seguiremos na linha do que temos feito desde o início do en-
frentamento a essa pandemia, que é a de observar e aten-
der as recomendações da Organização Mundial de Saúde, do 
Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde. É 
o momento de trabalharmos tecnicamente, sob a orientação 
daqueles que são os mais preparados para lidar com o atual 
cenário, que são os profissionais de saúde”.

5. COMENTÁRIOS À RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA CONJUNTA PRESI-CN N. 2 DO CNMP

No dia 19 de junho de 2020, foi expedida pelo CNMP a Recomendação Adminis-
trativa Conjunta Presi-CN n. 2, a qual reúne orientações de condutas sobre "critérios 
de atuação na fiscalização de políticas públicas" pelo Ministério Público.

Cumpre transcrever alguns dos dispositivos da aludida recomendação administra-
tiva:

Art. 1º Recomendar aos membros do Ministério Público bra-
sileiro que atentem para os limites de suas funções institucio-
nais, evitando-se a invasão indevida das atribuições alheias e 
a multiplicação dos conflitos daí resultantes.

(…)

Art. 2º Recomendar aos membros do Ministério Público bra-
sileiro que, na fiscalização de atos de execução de políticas 
públicas, seja respeitada a autonomia administrativa do ges-
tor e observado o limite de análise objetiva de sua legalidade 
formal e material.

Parágrafo único. Diante da falta de consenso científico em 
questão fundamental à efetivação de política pública, é atri-
buição legítima do gestor a escolha de uma dentre as posi-
ções díspares e/ou antagônicas, não cabendo ao Ministério 
Público a adoção de medida judicial ou extrajudicial destina-
das a modificar o mérito dessas escolhas. 

(…)

Art. 5º Recomendar aos membros do Ministério Público bra-
sileiro critério e racionalidade no exercício do poder requisi-
tório, de modo a permitir que os gestores mobilizem seus es-
forços na execução da política pública e não na confecção de 
respostas.

A parte final do artigo 2o, parágrafo único, no sentido de que não cabe ao Mi-
nistério Público a adoção de medidas destinadas a modificar o mérito de escolhas do 
administrador, quando há falta de consenso científico em questão fundamental à efe-
tivação de política pública, no atual momento crítico em que vivemos, vai de encontro 
ao previsto no artigo 127, caput, da Constituição Federal.

A pandemia que assola o mundo ainda gera diversas incertezas entre cientistas 
e infectologistas, justamente em decorrência de ser um vírus que ainda está sendo 
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separação dos poderes ou do sistema representativo. Pelo contrário, a atuação do 
Parquet os fortalece e os consolida.

Portanto, cumpre ao Ministério Público, judicialmente ou extrajudicialmente, 
garantir que os direitos à vida e à saúde da população sejam especialmente prote-
gidos durante a atual pandemia, a fim de atender aos ditames constitucionais e ao 
bem da coletividade, cobrando que a administração pública adote medidas segundo 
parâmetros protetivos universalmente estabelecidos.
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conhecido por eles.

Assim, não são raras as vezes que surge um estudo científico sugerindo determi-
nada solução, enquanto outra pesquisa aponta em sentido diametralmente oposto. 
Logo, nestas situações, justamente diante da incerteza científica, cabe ao adminis-
trador sempre tomar a decisão mais protetiva à população, com base nos princípios 
da precaução e da prevenção, inicialmente pensados para o direito ambiental, mas 
plenamente aplicáveis a tais situações.

Dessa feita, diferentemente do que o referido dispositivo dá a entender, cená-
rios de incertezas científicas não servem como salvo-conduto para a administração 
pública adotar medidas de acordo com a sua íntima convicção. Pelo contrário, são 
nestes casos que se deve fundamentar especificamente o porquê de adotar uma po-
lítica pública em detrimento de outra.

Portanto, o papel do Ministério Público em questões que não haja consenso 
político é ainda mais importante, a fim de que a administração adote medidas para a 
melhor salvaguarda de direitos fundamentais da população.

Dessarte, como se poderia imaginar, a recomendação administrativa em ques-
tão, a qual não é dotada de compulsoriedade, foi alvo de diversas críticas. Não po-
deria ser diferente. O Ministério Público é uma instituição que preza pelo interesse 
público primário, não atua por conveniências, sendo um agente imparcial de extrema 
importância na busca das melhores políticas públicas e do bem-estar da coletivida-
de. Logo, sua atuação nos casos decorrentes da pandemia é essencial, a fim de que 
os direitos fundamentais à vida e à saúde da população sejam, além de respeitados, 
devidamente promovidos.

Portanto, diante do caráter não vinculante da recomendação administrativa em 
questão, bem como com base nos preceitos constitucionais acerca da atuação mi-
nisterial, tem-se que o Ministério Público deve exercer suas funções com a sempre 
devida responsabilidade e firmeza, mesmo nos casos de falta de consenso científico, 
para fins de melhor proteção da população.

6. CONCLUSÃO

Diante do exposto, entende-se que a atuação do Ministério Público é de fun-
damental importância no delicado momento em que vivemos, a fim de garantir que 
direitos valiosos da população sejam promovidos, em especial quando a administra-
ção pública atue sem a devida adoção de parâmetros protetivos estabelecidos pelos 
profissionais técnicos, ou nos casos em que se omita.

Assim, a atuação ministerial, como sempre, encontra limites nas normas cons-
titucionais e infraconstitucionais. Contudo, como exposto, é plenamente possível – e 
necessário – o controle de políticas públicas referentes a atual pandemia, quando 
houver violação de norma constitucional, não havendo que se falar em violação da 
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RESUMO

O presente trabalho visa abordar aspectos práticos do monitoramento eletrôni-
co no âmbito da execução penal e das medidas cautelares pessoais diversas da prisão, 
propondo protocolo de atuação para a atividade de fiscalização, produção probatória 
e investigação de infrações penais e faltas graves.

1. INTRODUÇÃO

É notória a situação de crise no sistema penitenciário brasileiro, em que a mani-
festa insuficiência de vagas acarreta cumprimento de pena em estabelecimento pri-
sional inadequado e falta de estrutura física compatível com os ditames legais e com 
a própria dignidade humana do indivíduo encarcerado.

Os esforços para solução digna dessas mazelas convive com a carência de recur-
sos materiais e a baixa prioridade orçamentária conferida ao sistema penitenciário, 
o que conduz a uma contínua busca por penas e medidas cautelares alternativas à 
prisão.

De encontro a esse movimento, o desenvolvimento tecnológico das últimas dé-
cadas trouxe a vigilância eletrônica como alternativa viável ao encarceramento, sis-
tema adotado no Estado do Paraná para o cumprimento de pena no denominado 
regime semiaberto harmonizado e também como medida cautelar diversa da prisão.

A implementação da tecnologia, porém, não veio acompanhada da capacitação 
de pessoal em número suficiente para fiscalizar a medida. Da mesma maneira, o Poder 
Judiciário e o Ministério Público, destinatários últimos das informações produzidas no 
sistema, receberam pouca ou nenhuma instrução técnica sobre o seu funcionamento.

Nesse cenário, os indivíduos formalmente sob monitoramento eletrônico se 
veem, em termos práticos, sem fiscalização alguma, transformando o regime dito har-
monizado em fonte de absoluta impunidade.

De outro lado, a carência de pessoal é suprida com a automação das notificações 
de violação, enviadas ao Poder Judiciário por descrição textual sumária dos registros 
do sistema. Esse extrato simplificado, se usado como fonte exclusiva para subsidiar a 
decisão a respeito da prática da infração, pode acarretar erros de julgamento, levando 
ao encarceramento de indivíduos que não seriam responsabilizados em uma interpre-
tação adequada do sistema de monitoramento, ao mesmo tempo em que justificati-
vas infundadas seriam aceitas, pelo desconhecimento dos meios de prova disponíveis 
para confrontar essas versões.

Assim, objetiva-se neste trabalho a criação de um protocolo de atuação para a 
atividade de fiscalização, produção probatória e investigação de infrações penais e 
faltas graves por meio do sistema de monitoramento eletrônico, conferindo maior 
eficácia na aplicação deste instrumento.

2. PROTOCOLO DE ANÁLISE E REGISTRO DE INFRAÇÕES

O presente protocolo aborda a análise e registro de provas de violação das re-
gras de monitoramento eletrônico por meio do sistema SAC24, disponível aos mem-
bros do Ministério Público e servidores autorizados1.

A pesquisa se inicia pela busca do nome do indivíduo no campo de monitorados. 
Em seguida, deverão ser seguidas as seguintes diretrizes:

a) Verificar se o monitoramento está ativo

Nos termos do artigo 32, inciso III, da Portaria nº 23/2018/DEPEN-PR2, determi-
nadas violações podem acarretar a desativação do monitoramento eletrônico, não 
sendo incomum o atraso ou ausência de comunicação deste fato no processo.

Assim, a primeira providência é verificar se o monitoramento permanece ativo, 
o que deve ser feito em consulta ao perfil do monitorado, no campo “outros”, que 
contém o registro dos principais eventos sobre o perfil, incluindo eventual desativa-
ção. Pode-se também utilizar a aba “calendário” para pesquisar cronologicamente os 
registros e encontrar a data da desativação.

Caso o cadastro esteja desativado, utilizar a pesquisa por “diário de eventos”, fil-

1 Portaria nº 23/2018/DEPEN-PR, art. 1º.
2 Art. 32 A desativação se dará nos seguintes casos: […]
III – Nos casos de violações por rompimento, fim de bateria, sem comunicação, por mais de 
05 (cinco) dias, quando as tentativas de contato com o monitorado restarem infrutíferas;
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trar os resultados para exibir somente a data de desativação, e usar o botão “exportar 
o diário” para gerar um relatório em .pdf sobre a desativação. Em seguida, prosseguir 
a análise para registrar as violações, especialmente aquela que ensejou a desativação.

b) Registrar anotações relevantes no cadastro

A pesquisa de cadastro, por meio do “calendário” ou “diário de eventos” pode 
revelar fatos relevantes para a análise das violações, capazes de justificar alertas de 
violação, tais como a data de uma mudança de endereço, a saída do domicílio para 
se deslocar até a central de monitoramento, ou mesmo eventual inspeção por rompi-
mento involuntário da tornozeleira.

Essas ocorrências ficam registradas na aba “diário de eventos” e devem ser ex-
portadas em .pdf através do botão “exportar o diário”.

Caso tenha ocorrido inspeção na tornozeleira, o respectivo termo, indicando a 
integridade ou não dos elementos de segurança, deve ser obtido no perfil do monito-
rado, na aba de “arquivos”.

c) Pesquisar histórico de violações

A pesquisa por histórico de violações permite análise individualizada de cada 
infração registrada no sistema. Apesar de todo o histórico ser acessível, incluindo in-
frações antigas, o intervalo máximo entre data inicial e final é de 90 dias.

Em geral, a data final deve corresponder ao dia da pesquisa ou data de desativa-
ção da tornozeleira, ajustando-se a data inicial de modo a abranger os 90 dias anterio-
res. Também é possível filtrar as violações por nível ou por espécie.

Deve-se selecionar as principais violações, acionar o botão “analisar” e em se-
guida “gerar análise” para registrar em .pdf a análise da infração.

Os critérios para valoração de cada tipo de infração serão examinados no tópico 
seguinte.

d) Gerar relatório quantitativo

O conjunto de violações deve ser extraído do sistema por meio de relatório dis-
ponibilizado pelo sistema.

Para tanto, utilizar o menu “relatórios”, “monitorados”, com seleção do campo 
“tipo de relatório” como “histórico de violações”.

Os filtros devem conter o mesmo intervalo de data inicial e data final usado 
na pesquisa de histórico de monitoramento, preenchendo-se o campo “monitorado” 
com o nome do indivíduo, seu número de protocolo ou número “Id. do monitorado” 

constante do cadastro.

Além de um relatório geral contendo todas as infrações, recomenda-se gerar 
extrato conforme cada tipo de infração, utilizando o filtro “violações”, com o objetivo 
de enfatizar a reiteração em condutas específicas, como diversos episódios de falta de 
bateria ou numerosas violações do recolhimento domiciliar (área de inclusão).

Por fim, deve-se escolher o formado PDF e gerar o relatório.

3. CRITÉRIOS INTERPRETATIVOS DOS REGISTROS DE INFRAÇÕES

As diversas espécies de violações possuem peculiaridades que merecem ser ob-
jeto de especial atenção, para que os fatos possam ser corretamente interpretados a 
partir dos dados do sistema, não se limitando a mera reprodução dos relatórios auto-
máticos. As principais violações são as seguintes:

a) Rompimento da tornozeleira

As violações que dizem respeito à integridade da tornozeleira eletrônica são 
aquelas de maior gravidade, pois impedem a fiscalização das condições impostas ao 
monitorado.

Em geral esse alarme indica necessidade de inspeção na tornozeleira, o que pro-
voca tentativa de contato pela central de monitoramento, por meio de ligação telefô-
nica e emissão de sinais luminosos, sonoros e vibratórios da tornozeleira eletrônica, 
sobre os quais o monitorado foi instruído quando da instalação do equipamento.

As tentativas de contato são registradas na análise da violação e podem também 
ser obtidas na pesquisa por “diária de eventos”.

Caso seja realizada inspeção na tornozeleira eletrônica, a central de monitora-
mento lavra formulário de inspeção, em que registra a integridade ou não do equi-
pamento e seus lacres. O documento pode ser acessado no cadastro do monitorado, 
aba “arquivos”.

Os relatórios sobre o atendimento ou não do chamado e o formulário de inspe-
ção do equipamento devem ser consultados e registrados para diferenciar o alarme 
acidental de uma violação intencional da tornozeleira eletrônica.

A violação da integridade da tornozeleira sem pronto atendimento dos chama-
dos pode ensejar a desativação do monitoramento, conforme abordado anteriormen-
te.

b) Falta de bateria

A falta de bateria e consequente desligamento da tornozeleira eletrônica implica 
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impossibilidade de monitoramento do indivíduo, o que pode ocorrer por mero deslei-
xo, por falha no carregamento, dificuldade de acesso à rede elétrica durante a rotina 
diária, ou mesmo de maneira intencional, para impedir o monitoramento durante a 
prática de atos ilícitos.

Contudo, a central de monitoramento disponibiliza carregador móvel (power 
bank), dispositivo que permite a recarga total da bateria mesmo fora de casa, adap-
tando-se à rotina do monitorado.

No caso de falha no carregamento, o monitorado é instruído a entrar em contato 
com a central para agendar troca do carregador ou da própria tornozeleira, gerando 
termo de inspeção que pode ser acessado no cadastro do monitorado, aba “arquivos”.

Além disso, o menu de “histórico de monitoramento” disponibiliza todo o his-
tórico de recarga do aparelho, incluindo o percentual de carga da bateria a todo mo-
mento, em forma de gráfico ou tabela, o que pode ser usado para confrontrar a ver-
são do monitorado ou demonstrar o funcionamento normal do aparelho antes ou 
depois da violação.

Se a falta de bateria se estender por longo período de tempo, a central tenta 
entrar em contato com o monitorado pelo telefone constante em seu cadastro. Caso 
o chamado não seja atendido, ocorre a desativação do monitoramento.

Por outro lado, o simples registro de bateria baixa não prejudica o monitora-
mento e não deve ser considerado como infração relevante, senão para fins de orien-
tação do monitorado.

c) Área de inclusão e área de exclusão

Área de inclusão se refere ao local onde o monitorado deve permanecer durante 
todo o tempo ou em determinado horário, como sua residência ou local de trabalho, 
considerando-se violação a saída do local autorizado.

Área de exclusão consiste no espaço que o monitorado está proibido de fre-
quentar, como por exemplo a residência de uma vítima no caso de medida cautelar.

No caso das áreas de inclusão, deve-se atentar para possíveis erros de cadastro: 
se a posição geográfica autorizada no sistema não corresponder à efetiva residência 
do apenado, serão registradas violações diárias, com duração de muitas horas, que 
pelo extrato encaminhado ao sistema Projudi aparentaria uma violação habitual do 
recolhimento domiciliar. Contudo, a análise do mapa no histórico de violações muitas 
vezes demonstra que o monitorado permanece o tempo todo em um mesmo local, 
justamente a sua residência.

Constatadas múltiplas violações, devem ser selecionadas para relatório amos-
tras que revelem maior grau de desprezo à ordem de recolhimento domiciliar: vio-

lações que se estendem por muitas horas, em que o monitorado passa por muitos 
locais, as ocorridas ao longo da madrugada e aquelas em que o apenado se desloca 
para outras cidades.

Também devem ser registrados padrões de violações, como por exemplo a ro-
tineira saída do domicílio toda sexta-feira à noite ou a desconsideração do dever de 
recolhimento domiciliar aos finais de semana e feriados.

d) Movimento sem GPS

A perda de sinal GPS é comum em ambientes urbanos e locais cobertos, mas 
também pode indicar interferência ilícita no funcionamento do aparelho, devendo 
ser averiguado se ocorreu movimentação significativa e por longo período de tempo.

Caso haja suspeita, mesmo sem o registro da posição pelo GPS, é possível obter 
a localização aproximada do monitorado por meio de Location-Based Service (LBS), 
a partir dos dados das Estações Rádio Base (ERB). Entretanto, alerta-se que em áreas 
rurais e locais com poucas ERBs essa aproximação é grosseira, devendo-se considerar 
uma margem de erro de diversos quilômetros.

Essas informações podem ser acessadas no menu “histórico de monitoramen-
to”, “analítico (nova versão)”, selecionando-se o símbolo correspondente na tabela 
“Cels”.

e) Ausência de sinal GPRS

A ausência de sinal GPRS significa a impossibilidade de transmissão dos dados 
da tornozeleira eletrônica pela rede de telefonia celular.

Trata-se de situação frequente entre moradores de áreas rurais ou mesmo em 
área urbana, aos habitantes de “áreas de sombra” em relação à estação rádio base 
(ERB) que atende a cidade.

Apesar de prejudicar o monitoramento em tempo real, todos os dados, inclusive 
os de posicionamento do monitorado, continuam a ser registrados normalmente pelo 
aparelho, e são transmitidos assim que recuperado o sinal GPRS.

No entanto, se o monitorado permanecer por mais de cinco dias sem transmis-
são de dados, a central tentará contato telefônico e poderá desativar o monitoramen-
to, conforme artigo 32, inciso III, da Portaria nº 23/2018/DEPEN-PR3.

Dessa forma, caso constatado que o monitorado reside em local nessas condi-

3 Art. 32 A desativação se dará nos seguintes casos: […]
III – Nos casos de violações por rompimento, fim de bateria, sem comunicação, por mais de 
05 (cinco) dias, quando as tentativas de contato com o monitorado restarem infrutíferas;
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ções, deve ser orientado a procurar local com cobertura de celular ao menos uma vez 
a cada cinco dias, relevando-se o alerta deste tipo de infração por período inferior.

f) Ausência de sinal GPS e GPRS

A ausência simultânea de sinais GPS e GPRS pode ocorrer de forma não intencio-
nal, mas é também indicativo de interferência no aparelho, por bloqueio total de seus 
sinais eletromagnéticos, com objetivo de evitar o monitoramento durante a prática 
de atos ilícitos.

A distinção entre essas situações deve considerar o contexto em que ocorreu a 
violação, avaliando se os dois sinais foram interrompidos simultaneamente ou não, 
assim como o local onde a comunicação foi perdida ou recobrada, o horário e a perio-
dicidade desse tipo de evento.

Essas informações devem ser consultadas e registradas pelo relatório de análise 
de violação e também por meio do por meio do “histórico de monitoramento – ana-
lítico (nova versão)”.

Caso o bloqueio dos sinais não seja completo, essa última ferramenta pode tam-
bém eventualmente permitir a consulta da localização aproximada do monitorado 
por meio de Location-Based Service (LBS), conforme abordado ao tratar da perda de 
sinal GPS.

4. MONITORAMENTO ELETRÔNICO COMO INSTRUMENTO DE INVESTIGAÇÃO

As informações do monitoramento eletrônico são de grande valia para a apu-
ração de infrações penais e de falta grave em sede de execução penal, pois revelam 
tanto o histórico de posicionamento de monitorado específico, como permite buscar 
a relação de monitorados presentes em determinado local em dado intervalo de tem-
po.

a) Histórico de monitoramento

O menu “histórico de monitoramento” fornece consulta em mapa, detalhando 
as posições do monitorado no intervalo de tempo especificado, incluindo ferramenta 
que insere sequencialmente as posições, revelando o trajeto tomado pelo indivíduo, 
além de indicar sua posição mais recente.

Essa pesquisa deve ser realizada em caso de suspeita de infração penal ou práti-
ca de falta grave pelo monitorado, registrando-se locais onde possam ser encontrados 
produtos do crime ou outras provas da infração, bem como os locais habituais onde o 
indivíduo pode ser encontrado.

Os pontos onde o indivíduo passou devem ser selecionados para exibição da 
data, hora e coordenadas geográficas, registrando-se o resultado por captura da tela.

b) Buscas em mapa

Existindo suspeita de que determinado fato foi praticado por indivíduo moni-
torado, deverá ser selecionado o menu “buscas em mapa”, com indicação da data 
aproximada do fato e seleção no mapa do local onde o evento ocorreu, ajustando-se 
o raio da pesquisa conforme necessário.

Caso a pesquisa encontre um ou mais monitorados, deverá ser acionada a opção 
para exibição de seus dados no mapa, procedendo-se o registro conforme indicado 
no item anterior.

5. PROTOCOLO DE PESQUISA PERIÓDICA DE DESATIVAÇÕES

As infrações de maior gravidade, que por sua natureza obstam o prosseguimen-
to da monitoração eletrônica, acarretam a desativação por parte dos órgãos de mo-
nitoramento.

Apesar da obrigatoriedade de comunicação desse fato ao Juízo, é comum que 
essa cautela seja negligenciada, fazendo com que a notícia chegue com considerável 
atraso, ou ainda que a notícia de desativação passe despercebida na análise do Poder 
Judiciário, em meio ao extrato de inúmeras notificações de menor gravidade.

Assim, deve-se realizar pesquisa periódica de todos os indivíduos na comarca 
sujeitos ao monitoramento eletrônico, confrontando-se a relação com o cadastro do 
sistema de monitoramento, conforme a rotina de verificação cadastral mencionada 
ao tratar das análises de violação.

A relação de apenados em regime semiaberto com monitoramento eletrônico 
deve ser obtida nos sistemas Projudi e SEEU no menu “Busca Execução Penal”, com in-
dicação do Juízo e seleção do campo “regime” como “semiaberto”, bem como a sele-
ção do campo “Semiaberto Harmonizado c/ Monitoramento Eletrônico” como “sim”.

6. CONCLUSÃO

O avanço da tecnologia pode trazer soluções relevantes para a crise do sistema 
penitenciário, como é o caso do monitoramento eletrônico. No entanto, o uso dessa 
forma de vigilância envolve análise cuidadosa e constante aprimoramento das técni-
cas empregadas.

Em um cenário ideal, o sistema de monitoramento contaria com pessoal ca-
pacitado, em número adequado e com dedicação exclusiva à análise das infrações e 
produção de relatórios detalhados para embasar a atividade do Ministério Público e 
do Poder Judiciário.

Contudo, no atual estágio de funcionamento dessa nova tecnologia no Estado 
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do Paraná, a eficácia do monitoramento eletrônico depende de conduta proativa dos 
órgãos do Ministério Público, fazendo uso da prerrogativa de acesso ao sistema para 
promover a fiscalização, investigação e produção das provas necessárias diante do 
caso concreto.

A atuação diligente do Ministério Público se traduz em maior qualidade das ma-
nifestações processuais e das provas que a acompanham, evitando-se os erros de 
julgamento capazes de prejudicar ou beneficiar indevidamente a pessoa monitorada.

Ao mesmo tempo, a percepção de efetiva fiscalização do monitoramento eletrô-
nico produz efeitos extraprocessuais, ao afastar a estigmatizada sensação de impuni-
dade no uso da tornozeleira eletrônica, o que em termos práticos influencia o indiví-
duo monitorado a cumprir espontaneamente as restrições que lhe foram impostas, 
conduzindo a execução da pena ou da medida cautelar aos fins a que se destina.

Assim, a tecnologia de monitoramento eletrônico é instrumento útil para asse-
gurar o cumprimento de penas ou medidas alternativas à prisão, porém sua eficácia 
depende de diligente atividade de fiscalização, a ser exercida e supervisionada pelo 
Ministério Público.
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ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E OS PRINCÍPIOS DA EXCEPCIONALIDADE E 
DA PROVISORIEDADE

Guilherme Carvalho Cavalcante Oliveira
Promotor Substituto na Comarca de Rio Negro/PR

I. RESUMO

O presente estudo tem por objetivo discutir o acolhimento institucional, abor-
dando, especificamente, os aspectos negativos da sua aplicação indiscriminada e du-
ração excessiva em crianças e adolescentes. 

Em que pese as inovações introduzidas no Estatuto da Criança e do Adolescente 
pela Lei nº 12.010/09 (conhecida como “Nova Lei de Adoção” ou “Lei do Convívio Fa-
miliar”), muitos acolhimentos continuam sendo realizados como se tal medida fosse 
a regra, e não a exceção, de modo que dezenas de milhares de infantes se encontram 
inseridos em unidades de acolhimento sem perspectiva de reintegração à família na-
tural ou de colocação em família substituta, principalmente por meio da adoção. 

Neste sentido, o direito de crianças e adolescentes à convivência familiar acaba 
sendo violado justamente por aqueles órgãos e agentes que deveriam promovê-lo, 
razão pela qual devem ser buscadas alternativas que limitem os casos de acolhimento 
e garantam aos infantes a abreviação do período de institucionalização, com a sua 
consequente inserção em um ambiente familiar que propicie o sadio desenvolvimen-
to de suas potencialidades. 

II. DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA, DA JUSTIFICATIVA E DO OBJETIVO DO TRABALHO

Não obstante o art. 101, § 1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente disponha 
que se trata de medida excepcional e provisória, o que se verifica no cotidiano das 
Promotorias de Justiça é que o acolhimento institucional se tornou providência larga-
mente utilizada, muitas vezes com inobservância dos requisitos legais, em detrimento 
de alternativas menos gravosas aos infantes. 

Outrossim, não são raros os casos de acolhimentos que duram anos, provocan-
do diversas consequências nocivas no desenvolvimento biopsicossocial de crianças e 
adolescentes, que se encontram privados do seu direito fundamental à convivência 
familiar, assegurado pelo art. 227, caput, da Constituição Federal. 

Deste modo, é essencial a atuação do Ministério Público, de forma coordenada 
com os demais envolvidos na tutela dos interesses de crianças e adolescentes (Poder 
Judiciário, Conselho Tutelar, rede de proteção, entre outros), a fim de garantir que 
o acolhimento institucional passe a ser adotado excepcionalmente e, ainda, dure o 
mínimo de tempo possível, realizadas todas as diligências cabíveis objetivando-se a 
reintegração familiar ou, caso esta seja inviável, a colocação dos infantes em família 
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substituta. 

III. DESENVOLVIMENTO

O acolhimento institucional é uma medida de proteção, estabelecida no art. 
101, inciso VII, da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), que, 
por sua natureza, implica em severas restrições ao direito fundamental de crianças e 
adolescentes à convivência familiar, assegurado pelo art. 227, caput, da Constituição 
Federal. 

Por este motivo, os princípios da excepcionalidade e da brevidade foram tipifica-
dos expressamente no art. 101, § 1º, do ECA, que preconiza que “o acolhimento ins-
titucional e o acolhimento familiar são medidas provisórias e excepcionais, utilizáveis 
como forma de transição para reintegração familiar ou, não sendo esta possível, para 
colocação em família substituta, não implicando privação de liberdade”.

Tal previsão foi introduzida no ECA pela Lei nº 12.010/09 (conhecida como “Nova 
Lei de Adoção” ou “Lei do Convívio Familiar”), responsável por inserir diversos meca-
nismos com o objetivo de evitar o afastamento de crianças e adolescentes do ambien-
te familiar e, quando tal medida for inevitável, abreviar o período de distanciamento. 

A respeito do tema, Murillo José Digiácomo1:

Dentre as inovações incorporadas ao texto do Estatuto da 
Criança e do Adolescente pela Lei nº 12.010/2009 encontram-
-se alguns princípios que devem nortear a intervenção esta-
tal, dentre os quais destacamos o princípio da responsabilida-
de parental (art. 100, par. único, inciso IX, da Lei nº 8.069/90), 
segundo o qual “a intervenção deve ser efetuada de modo 
que os pais assumam os seus deveres para com a criança e o 
adolescente” e o princípio da prevalência da família (art. 100, 
par. único, inciso X, da Lei nº 8.069/90) que, reafirmando o já 
contido no caput, do art. 100 estatutário, dispõe de maneira 
categórica que “na promoção de direitos e na proteção da 
criança e do adolescente deve ser dada prevalência às medi-
das que os mantenham ou reintegrem na sua família natural 
ou extensa ou, se isto não for possível, que promovam a sua 
integração em família substituta”.

Assim, nota-se que toda a base principiológica do ECA, reforçada com o advento 
da Lei nº 12.010/09, tem como finalidade precípua a manutenção (e reintegração) 
dos infantes no seio familiar, considerado o ambiente propício ao seu pleno desenvol-

1 DIGIÁCOMO, Murillo José. O Conselho Tutelar e a medida de acolhimento institucio-
nal. Disponível em: http://www.mppr.mp.br/arquivos/File/OConselhoTutelareamedidadea-
brigamento.pdf . Acesso 20 de julho de 2020. 

vimento físico, psíquico e social. 

Nestes termos, o ECA, em seu art. 19, § 3º, dispõe expressamente que “a manu-
tenção ou a reintegração de criança ou adolescente à sua família terá preferência em 
relação a qualquer outra providência, caso em que será esta incluída em serviços e 
programas de proteção, apoio e promoção”. 

Acerca da essencialidade dos vínculos estabelecidos entre a criança e a sua refe-
rência familiar, especialmente nos primeiros anos de vida, Mônica Rodrigues Cuneo2, 
Promotora de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, observa: 

Cada criança desenvolve um padrão de apego dirigido para 
uma figura em particular, a mãe, ou o seu substituto, a figura 
materna. A base para que se estabeleçam vínculos afetivos 
saudáveis depende do grau em que os pais ou os seus subs-
titutos fornecem à criança uma base segura e a estimulam a 
explorar o ambiente, de molde a fornecer-lhes o necessário 
aporte para, gradualmente, ampliarem suas relações.

O atraso no desenvolvimento do apego indica que a criança, 
por alguma razão, experimentou muito menos estimulação 
social de uma figura materna, como é o caso das que são cria-
das em instituições, devido à forma impessoal dos cuidados 
que geralmente lhe são dispensados. A qualidade da intera-
ção social entre a figura materna e a criança possibilita o rá-
pido desenvolvimento por parte desta do apego discriminado, 
ao passo que sem devida estimulação todo esse processo tor-
na-se muito mais lento. A experiência de uma criança junto 
a uma figura de apego que a estimule, seja cooperativa e a 
apoie auxilia significativamente o indivíduo a construir um 
modelo favorável para formar futuros relacionamentos, além 
de promover seu senso de confiança e competência.

Logo, o acolhimento institucional (mormente quando envolve crianças de tenra 
idade) provoca uma interrupção na formação e no fortalecimento dos vínculos fami-
liares e seu prolongamento, por anos a fio, repercutirá diretamente na vida adulta. 

A despeito da preocupação do legislador, o que se observa na prática é uma 
inversão do princípio da excepcionalidade, de modo que o acolhimento institucional 
tem sido adotado de forma descriteriosa, em detrimento de medidas de proteção 
menos gravosas, com a consequente institucionalização de crianças e adolescentes 

2 CUNEO, Mônica Rodrigues. Abrigamento Prolongado: Os Filhos do Esquecimento: A 
Institucionalização Prolongada de Crianças e as Marcas que Ficam. Disponível em: http://
mca.mp.rj.gov.br/wp-content/uploads/2012/08/7_Abrigamento.pdf . Acesso em 20 de julho 
de 2020. 
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em flagrante violação aos requisitos legais. 

Não bastasse isso, a provisoriedade, que também deveria nortear a medida, res-
ta igualmente ignorada. Não são raros os acolhimentos que se prolongam por anos, 
excedendo por muito o teto legal de 18 meses3, bem como os casos nos quais sequer 
são realizadas as reavaliações trimestrais obrigatórias, a fim de se aferir a possibilida-
de de reintegração ao núcleo familiar4.

Em 2004, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) realizou um estudo 
que abrangeu 589 unidades de acolhimento e teve como objetivo perquirir diversos 
aspectos acerca da referida medida de proteção. Um dos dados mais alarmantes re-
velados pela pesquisa diz respeito às causas determinantes do acolhimento institu-
cional: em primeiro lugar, estava a carência de recursos materiais das famílias, a qual 
correspondia a 24,1% dos casos. 

Na sequência, aparecem o abandono pelos pais ou responsáveis (18,8%); a vio-
lência doméstica (11,6%); a dependência química de pais ou responsáveis (11,3%); a 
vivência de rua (7%); a orfandade (5,2%); a prisão dos pais ou responsáveis (3,5%) e o 
abuso sexual (3,3%)5. 

Portanto, o que se pode inferir é que o principal motivo que leva ao acolhimento 
e, consequentemente, ao afastamento das crianças e adolescentes do convívio fami-
liar no Brasil representa uma patente violação ao art. 23, caput, do ECA, segundo o 
qual “a falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para 
a perda ou suspensão do poder familiar”. 

Segundo Sérgio Luiz Kreuz6: 

Sob essa realidade, apesar dos avanços legislativos, impul-
sionados, na maioria das vezes, pelas convenções interna-
cionais, ainda não se conseguiu superar a velha prática da 
institucionalização de crianças e adolescentes. A institucio-
nalização, embora com novas roupagens jurídicas, como a 
que se estabeleceu com a Lei 12.010/2009, continua sendo 
a solução mais fácil para o abandono, violência, negligência 

3 ECA, art. 19, § 2º. 
4 ECA, art. 19, § 1º.
5 SILVA, Enid Rocha Andrade da. [Coord.] O Direito à Convivência Familiar e Comunitá-
ria: os abrigos para crianças e adolescentes no Brasil. Brasília: IPEA/CONANDA, 2004. Dispo-
nível em: https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/capit2.pdf . Acesso em 
20 de julho de 2020.
6 KREUZ, Sérgio Luiz. Da Convivência Familiar da Criança e do Adolescente na Perspec-
tiva do Acolhimento Institucional: Princípios Constitucionais, Direitos Fundamentais e Alter-
nativas. Disponível em: https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/29218/R%20
-%20D%20-%20SERGIO%20LUIZ%20KREUZ.pdf?sequence=1&isAllowed=y . Acesso em 20 de 
julho de 2020.

e ainda, muitas vezes para a pobreza, a miséria de milhares 
de crianças e adolescentes brasileiros. É preciso, portanto, ur-
gentemente, encontrar alternativas que possam substituir o 
superado modelo do acolhimento institucional, de comprova-
da ineficácia ou, pelo menos, restringir os acolhimentos ins-
titucionais a situações realmente excepcionais e provisórias, 
em unidades pequenas com poucas crianças e adolescentes. 

Assim, o acolhimento acaba sendo a providência mais “conveniente” do ponto 
de vista de muitos órgãos integrantes da denominada rede de proteção, uma vez que 
ao inserirem os infantes nas entidades de acolhimento, cria-se a sensação de que eles 
estão afastados de toda e qualquer situação de vulnerabilidade e, portanto, devida-
mente protegidos. 

Como bem explanado por Kreuz7: 

Para o Sistema de Proteção, da mesma forma, é cômodo, uma 
vez que ainda persiste a ideia de que a criança acolhida está 
melhor do que com seus pais, pelas dificuldades materiais ou 
de outra ordem em que se encontram, de modo que a bre-
vidade do acolhimento institucional passa a ser mera regra 
de retórica. Essa situação se agrava ainda mais, quando as 
unidades de acolhimento são mantidas pela comunidade, ou 
por instituições religiosas, e o Estado não tem qualquer res-
ponsabilidade pela sua manutenção. Fica a impressão de que 
não se trata de problema do Poder Público. São os resquícios 
do modelo assistencialista, que, por muitas décadas, marcou 
o atendimento de crianças e adolescentes no Brasil. 

É evidente que em muitos casos não será viável, a princípio, a manutenção da 
criança ou adolescente no seio familiar, mormente em situações nas quais o risco a 
que estiverem expostos se mostrar de extrema gravidade. Ainda nestas hipóteses, an-
tes de se promover o acolhimento institucional, recomenda-se a colocação o infante 
em família acolhedora, nos termos do art. 34, § 1º, do ECA, senão vejamos: 

Art. 34. O poder público estimulará, por meio de assistência 
jurídica, incentivos fiscais e subsídios, o acolhimento, sob a 
forma de guarda, de criança ou adolescente afastado do con-
vívio familiar.

§ 1 o A inclusão da criança ou adolescente em programas de 
acolhimento familiar terá preferência a seu acolhimento insti-

7 KREUZ, op. cit. 
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tucional, observado, em qualquer caso, o caráter temporário 
e excepcional da medida, nos termos desta Lei.

Acerca do acolhimento familiar, Nina Rosa do Amaral Costa e Maria Clotilde Ros-
setti-Ferreira lecionam8:

Fica reconhecido como estratégia que objetiva o acolhimen-
to temporário de crianças e adolescentes, visando sua rein-
tegração familiar e buscando evitar a institucionalização. Ou 
seja, o acolhimento familiar é compreendido como uma me-
dida protetiva, a qual possibilita à criança e ao adolescente 
em vulnerabilidade e afastado de sua família de origem ser 
colocado sob a guarda de uma outra família. Essa família é 
previamente selecionada, cadastrada e vinculada a um pro-
grama. Ela acolherá a criança ou adolescente por um perío-
do. Paralelamente ao acolhimento, é necessário trabalhar as 
causas do afastamento junto à família de origem de maneira 
a contribuir, efetivamente, para uma reintegração familiar 
como preconizado pelo ECA.

Portanto, o acolhimento familiar, por caracterizar inserção (ainda que tempo-
rária) do infante em um ambiente familiar, onde ele receberá carinho e atenção in-
dividualizada, sendo-lhe proporcionado, ainda, o necessário convívio social, deve ser 
medida prioritária face ao acolhimento institucional. 

Outro aspecto preocupante constatado na prática diz respeito à institucionaliza-
ção prolongada. Apesar de o art. 19, § 2º, do ECA estabelecer o prazo máximo de 18 
meses para a permanência nas unidades de acolhimento (salvo comprovada neces-
sidade, que deve ser fundamentada pela autoridade judiciária), a pesquisa realizada 
pelo IPEA informou que 52,6% das crianças e adolescentes estão há mais de 2 anos 
nas unidades e, entre eles, 32,9% estão acolhidos por um período entre 2 e 5 anos9.

A morosidade das ações de destituição do poder familiar e outras demandas, 
bem como a adoção de providências meramente protelatórias pelos atores envolvi-
dos na área da Infância e Juventude acabam por provocar um esquecimento da popu-
lação infantojuvenil nas unidades de acolhimento. 

A despeito do fato de muitas entidades apresentarem condições estruturais 
adequadas à moradia, higiene e alimentação das crianças e adolescentes em situação 
de vulnerabilidade, a permanência por tempo indefinido em tais locais provoca ne-

8 COSTA, Nina Rosa do Amaral; FERREIRA, Maria Clotilde Rossetti. Acolhimento fami-
liar: uma alternativa de proteção para crianças e adolescentes. Disponível em: http://crianca.
mppr.mp.br/pagina-1131.html . Acesso em 20 de julho de 2020. 
9 SILVA, op. cit. 

fastas consequências em seu pleno desenvolvimento. Não são o ambiente propício à 
formação dos vínculos que, principalmente, as crianças necessitam.

Nos dizeres de Mônica Rodrigues Cuneo10:

O espaço institucional não é o meio natural para o favoreci-
mento do desenvolvimento integral da criança, a qual passa 
a ser cuidada por pessoas que até então não conhecia e cujos 
referenciais, muitas vezes, encontram-se dissociados de seu 
contexto social e familiar. O desrespeito a estes princípios, 
associados à carência de estimulação, de vínculos afetivos e 
de atenção emocional, gera prejuízos evidentes e inevitáveis 
que, como visto, afetam o desenvolvimento global da criança.

A institucionalização prolongada impede a ocorrência de con-
dições favoráveis ao bom desenvolvimento da criança. A falta 
da vida em família dificulta a atenção individualizada, o que 
constitui obstáculo ao pleno desenvolvimento das potenciali-
dades biopsicossociais da criança. A submissão a rotinas rígi-
das e o convívio restrito às mesmas pessoas comprometem o 
sadio desenvolvimento da criança, além de limitar suas pos-
sibilidades e oportunidades de desenvolver relações sociais 
amplas e diversificadas. A dinâmica institucional aprisiona a 
criança e não a protege da angústia de, mais tarde, enfrentar 
o mundo externo, que se lhe afigura misterioso e desconhe-
cido.

Neste ponto, vale destacar a precisa expressão utilizada pela eminente Promo-
tora de Justiça da Infância e Juventude do Rio de Janeiro, que se refere às unidades 
de acolhimento como uma “atmosfera de ambiência familiar artificialmente criada”. 

Ou seja, os laços afetivos desenvolvidos pelas crianças e adolescentes durante o 
acolhimento não têm o condão de substituir os vínculos familiares, uma vez que são 
frágeis, temporários e estão sujeitos a diversas mudanças abruptas, que apenas pro-
vocam mais dor e sensação de perda nos infantes.

A este respeito, Kreuz11 ressalta o “abandono afetivo” como o efeito mais nocivo 
provocado pela institucionalização prolongada. Apesar do ECA, em seu art. 92, inciso 
I preconizar que as entidades de acolhimento devem promover a preservação dos vín-
culos familiares e a reintegração familiar, tais ações nem sempre são levadas a efeito, 
de modo que a reaproximação entre os acolhidos e seus pais se torna cada vez mais 
difícil e improvável com o passar do tempo. 

10 CUNEO, op. cit. 
11 KREUZ, op. cit. 
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Desta forma, os infantes se veem privados tanto da convivência com sua famí-
lia biológica, quanto com eventual família substituta, especialmente na modalidade 
adoção, eis que o processo para sua efetivação exige a destituição do poder familiar 
e, infelizmente, é excessivamente demorado. 

Em recente julgado, datado de 02 de junho de 2020, o Superior Tribunal de Jus-
tiça  (REsp n° 1.854.842/CE, relatora Min. Nancy Andrighi, DJe de 04/06/2020) deu 
provimento a recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Ceará, para o 
fim de anular, desde a citação, processos que versavam sobre a instituição de progra-
mas de acolhimento familiar pelo Município de Fortaleza e fixação de danos morais 
em favor de infantes acolhidos institucionalmente por período superior ao teto do 
art. 19, § 2º, do ECA.

Apesar de não ter sido analisado o mérito das ações civis públicas ajuizadas pelo 
Parquet cearense, o julgado levantou diversas questões relevantes sobre o tema, prin-
cipalmente no que diz respeito ao modo como se deve analisar as potenciais soluções 
para o problema: do ponto de vista do processo coletivo estrutural, à luz da complexi-
dade e abrangência da matéria (que não se limita ao Estado do Ceará). 

Ainda, deve-se levar em consideração os mais variados atores envolvidos na tu-
tela dos interesses das crianças e adolescentes (Judiciário, Ministério Público, Defen-
soria Pública, Conselho Tutelar, órgãos públicos de assistência social, sociedade civil, 
entre outros).

Neste ponto, o referido julgado fixou algumas bases importantes para o enfren-
tamento do acolhimento institucional prolongado. Cita-se um trecho esclarecedor da 
ementa: 

NATUREZA COMPLEXA, PLURIFATORIAL E POLICÊNTRICA. IN-
SUSCETIBILIDADE DE RESOLUÇÃO PELO PROCESSO CIVIL AD-
VERSARIAL E INDIVIDUAL. INDISPENSABILIDADE DA COLABO-
RAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DO ESTADO E DA SOCIEDADE CIVIL 
NA CONSTRUÇÃO DE SOLUÇÕES PARA O LITÍGIO ESTRUTU-
RAL, MEDIANTE AMPLO CONTRADITÓRIO E CONTRIBUIÇÃO 
DE TODOS OS POTENCIAIS ATINGIDOS E BENEFICIÁRIOS DA 
MEDIDA ESTRUTURANTE. NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DA 
TUTELA JURISDICIONAL DIFERENCIADA E ADERENTE ÀS ES-
PECIFICIDADES DO DIREITO MATERIAL VERTIDO NA CAUSA, 
AINDA QUE INEXISTENTE, NO BRASIL, REGRAS PROCEDIMEN-
TAIS ADEQUADAS PARA A RESOLUÇÃO DOS LITÍGIOS ESTRU-
TURAIS.

 
Nota-se, assim, que não há “fórmula mágica” capaz de resolver os problemas 

atinentes à institucionalização indiscriminada e prolongada, porém, existem alterna-

tivas que, por ora, se mostram capazes de oferecer novos caminhos para a tutela do 
superior interesse de crianças e adolescentes acolhidos. 

Inicialmente, a formulação e execução de políticas públicas voltadas ao atendi-
mento dos interesses da população infantojuvenil, nos termos que dispõe os arts. 86 
e seguintes do ECA, já representariam considerável avanço no combate às mazelas da 
institucionalização no país. 

Mais especificamente, o art. 86, inciso VI, do ECA, ao instituir as linhas de ação 
da política de atendimento, cita a elaboração de “políticas e programas destinados a 
prevenir ou abreviar o período de afastamento do convívio familiar e a garantir o efe-
tivo exercício do direito à convivência familiar de crianças e adolescentes”.

Indispensável, portanto, a atuação do poder público, especialmente na figura 
do Município, tendo em vista a municipalização do atendimento (art. 88, inciso I, do 
ECA), com o escopo de criar programas de promoção e apoio às famílias e, com isso, 
evitar a fragilização dos vínculos que culmina com o acolhimento institucional. 

Segundo Kreuz12: 

O abandono começa na família e as possibilidades de trans-
formação também começam por medidas de apoio junto aos 
pais ou outros familiares. Somente quando estas medidas de 
auxílio se mostrem ineficazes, insuficientes, ou não recomen-
dadas para a redução dos riscos, promove-se o acolhimen-
to institucional. O acolhimento institucional representa, em 
síntese, o fracasso de outras medidas protetivas à família, à 
criança e ao adolescente.

Neste diapasão, andou bem o legislador ao instituir regras para a chamada en-
trega voluntária para adoção. O art. 19-A, caput, do ECA, acrescentado pela Lei nº 
13.509/2017, estabelece que “a gestante ou mãe que manifeste interesse em en-
tregar seu filho para adoção, antes ou logo após o nascimento, será encaminhada à 
Justiça da Infância e da Juventude”. 

Os parágrafos do referido dispositivo legal criaram um fluxo que facilita o enca-
minhamento aos órgãos competentes de gestantes e mães que desejam que seus fi-
lhos sejam adotados e, portanto, serve como forma de prevenir o abandono, respon-
sável por 18,8% dos casos de acolhimento institucional no Brasil à época da pesquisa 
realizada pelo IPEA13.

A gestante ou mãe é ouvida pela equipe técnica da Vara da Infância e da Ju-
ventude, que elabora circunstanciado relatório que será apresentado à autoridade 

12 KREUZ, op. cit. 
13 SILVA, op. cit. 
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judiciária14 e, posteriormente, a mulher é encaminhada à rede pública de saúde e 
assistência social, para atendimento especializado15.

Ressalte-se, ainda, que neste ínterim ocorre uma busca por membros da família 
extensa, durante o prazo de 90 dias, prorrogável por igual período16, de modo que, 
mais uma vez, o ECA prestigia esta espécie de núcleo familiar como alternativa ao 
acolhimento institucional (e até mesmo à adoção), conforme se verá adiante. 

Portanto, a entrega voluntária surge como uma via para evitar que recém-nas-
cidos sejam abandonados à própria sorte, muitas vezes com familiares que não dese-
jam permanecer com eles, mas o fazem por piedade ou sentimento de obrigação, ou 
até mesmo sejam “largados” em lixeiras nas ruas ou portas de igrejas, como infeliz-
mente ainda é comum nas grandes cidades do Brasil. 

De outra banda, opção interessante ao acolhimento institucional é a busca 
pela família extensa ou ampliada, cujo conceito foi introduzido ao ECA pela Lei nº 
12.010/09, considerando-se "aquela que se estende para além da unidade pais e fi-
lhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança 
ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade". 

Destaque-se que a referida inovação legislativa, em consonância com a jurispru-
dência moderna, dá ênfase aos laços de afeto, que ganham cada vez mais relevância 
na construção dos núcleos familiares da atualidade. Não à toa, para ser considera-
da família extensa não basta a existência de parentesco, sendo imprescindível que 
a criança ou adolescente conviva e tenha uma relação de carinho e afeto com estes 
avós ou tios, por exemplo.

Kreuz17 faz referência a uma nova escala de prioridades, aduzindo que “pela or-
dem legal, a criança tem o direito de crescer na família biológica; não sendo possível 
nesta, na família extensa ou ampliada, desde que com esta conviva e mantenha laços 
de afinidade e afetividade. Não sendo possível a convivência na família biológica ou 
família extensa ou ampliada, na família substituta”.

Atendendo a esta nova prioridade, o art. 50, § 13, inciso II, do ECA (incluído pela 
Lei nº 12.010/09) admite, excepcionalmente, a adoção por pessoas que não estejam 
previamente cadastradas, desde que sejam integrantes da família extensa. Neste sen-
tido:

Art. 50. A autoridade judiciária manterá, em cada comarca 
ou foro regional, um registro de crianças e adolescentes em 

14 ECA, art. 19-A, § 1º. 
15 ECA, art. 19-A, § 2º.
16 ECA, art. 19-A. § 3º. 
17 KREUZ, op. cit. 

condições de serem adotados e outro de pessoas interessadas 
na adoção. 

§ 13. Somente poderá ser deferida adoção em favor de can-
didato domiciliado no Brasil não cadastrado previamente nos 
termos desta Lei quando: 

I - se tratar de pedido de adoção unilateral; 

II - for formulada por parente com o qual a criança ou adoles-
cente mantenha vínculos de afinidade e afetividade; 

III - oriundo o pedido de quem detém a tutela ou guarda legal 
de criança maior de 3 (três) anos ou adolescente, desde que 
o lapso de tempo de convivência comprove a fixação de laços 
de afinidade e afetividade, e não seja constatada a ocorrência 
de má-fé ou qualquer das situações previstas nos arts. 237 ou 
238 desta Lei. (grifo nosso)

Sendo assim, a concretização do direito fundamental à convivência familiar pode 
se dar não apenas junto aos pais biológicos, de modo que cabe principalmente ao Mi-
nistério Público e ao Conselho Tutelar, antes de promover o acolhimento institucional, 
diligenciar com o objetivo de localizar membros da família extensa que se mostrem 
aptos a receber os infantes.

Na prática, muitos acolhimentos institucionais se dão aos finais de semana e du-
rante os plantões judiciários, de modo que ao se deparar com crianças e adolescentes 
em situação de risco, o Conselho Tutelar, de forma precipitada, realiza o chamado 
acolhimento emergencial (ou seja, sem prévia determinação judicial, ao contrário do 
que preconiza o art. 101, § 2º, do ECA).

Não há óbice à realização dos acolhimentos emergenciais, uma vez que o pró-
prio ECA, no art. 136, inciso I, ao dispor sobre as atribuições do Conselho Tutelar, 
contempla tal possibilidade, determinando, ainda, em seu parágrafo único, que caso 
tal órgão entenda “necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará incon-
tinenti o fato ao Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os motivos de 
tal entendimento e as providências tomadas para a orientação, o apoio e a promoção 
social da família”.

Contudo, o que se pretende evitar é que tal providência seja adotada de forma 
açodada, sem que sejam avaliadas alternativas menos drásticas aos infantes que já se 
encontram em estado de vulnerabilidade de seus direitos. E, neste aspecto, a busca 
por avós, tios ou irmãos, por exemplo, se mostra uma medida muito mais vantajosa, 
eis que não importa em completo distanciamento das crianças e adolescentes do am-
biente familiar que lhes é conhecido, e no qual se sentem confortáveis e adaptados. 

Nos casos de acolhimentos prolongados, especialmente os que perduram anos, 
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uma alternativa conhecida e cada vez mais relevante é a adoção.

A adoção é uma das formas de colocação em família substituta, prevista no art. 
28, caput, do ECA e, segundo o art. 43 do mesmo diploma legal, “será deferida quan-
do apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos”. 

Em muitos casos, o que se percebe é que os acolhimentos duram tantos anos 
porque a reintegração à família natural passa a ser perseguida quase que obsessiva-
mente, mesmo após várias tentativas frustradas de reaproximar a criança ou adoles-
cente de seus pais biológicos.

Como já demonstrado, diversos são os motivos que determinam um acolhimen-
to institucional, dentre eles o abandono pelos pais ou responsável. Existem situações 
nas quais os genitores moram a poucos quilômetros das unidades de acolhimento 
(principalmente nas comarcas menos populosas) e, cientes das condições em que 
seus filhos se encontram, preferem que permaneçam naqueles locais, “terceirizando” 
seus cuidados ao Estado ou às outras entidades responsáveis pelas unidades. 

 
E não se está aqui a fazer juízo de valor, uma vez que o abandono parental pos-

sui raízes profundas que podem envolver desde traumas familiares sofridos por estes 
genitores, insegurança para o exercício do poder familiar, até dependência química e 
alcoolismo. 

Porém, adotadas as medidas necessárias à proteção, apoio e promoção da fa-
mília, à reaproximação com os filhos e outras providências objetivando, igualmente, 
a reintegração à família natural, não sendo esta possível, tem-se que a adoção é o 
caminho mais salutar para os infantes acolhidos. 

A adoção oferece à criança e ao adolescente uma nova oportunidade de serem 
inseridos em um núcleo familiar, composto por pessoas que, por outro lado, também 
almejam a chance de constituírem uma família. De ter filhos!

E, registre-se, os adotantes passam por uma longa etapa de preparação, avalia-
ção e estudos por equipes técnicas, apresentando-se, portanto (ao menos em tese), 
devidamente capacitados a fornecer aos infantes acolhidos um ambiente propício ao 
seu pleno desenvolvimento, concretizando-se, assim, o direito à convivência familiar 
garantido pela Constituição Federal. 

É de se ver, portanto, que o cenário do acolhimento institucional atualmente 
verificado no Brasil é preocupante e não há, como se disse, uma solução pronta para 
seu enfrentamento. 

E neste ponto, é fundamental a atuação do Ministério Público, a quem incumbe 
zelar pela estrita observância do direito de crianças e adolescentes ao convívio fami-
liar, seja por meio da análise pormenorizada dos casos de acolhimento institucional, 
aferindo sua imperiosa necessidade e dando preferência às supracitadas alternativas; 

seja promovendo a reavaliação dos acolhimentos, nos moldes do art. 19, § 1º, do ECA, 
evitando-se, ainda, medidas protelatórias que não reintegrem os infantes à família 
biológica e nem os coloquem em condições jurídicas de serem adotados. 

O que não se pode conceber é que o acolhimento institucional, enquanto me-
dida de proteção, paradoxalmente tenha como consequências o abandono afetivo, 
o isolamento social e, por fim, o completo esquecimento de crianças e adolescentes 
nas unidades de acolhimento, vez que, conforme assevera Mônica Rodrigues Cuneo18:

 

A realidade institucional de muitas crianças revela uma faceta 
sombria da vida a que estão tiranizadas. Privadas do direito 
fundamental de crescer e se desenvolver no seio de uma famí-
lia e no aconchego de um lar são cotidiana e silenciosamente 
aviltadas em seu mais elementar direito: o direito à infância. 
É preciso romper com o perverso ciclo da história, mantendo 
viva a chama da indignação. Compreender para transformar, 
eis o começo de tudo.

IV. CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, conclui-se que o acolhimento institucional não deve 
ser adotado como medida prioritária, como tem ocorrido na prática. Ao revés, o afas-
tamento de crianças e adolescentes do convívio familiar somente pode ser deter-
minado em situações excepcionais, ante a inexistência de outras medidas protetivas 
menos gravosas aos infantes, privilegiando-se, assim, sua manutenção junto à família 
natural ou, ainda, à família extensa.

Ademais, mesmo nos casos em que o acolhimento for inevitável, cabe ao Mi-
nistério Público, mediante ações coordenadas com os demais atores envolvidos na 
área da Infância e Juventude (Poder Judiciário, Conselho Tutelar, rede de proteção, 
entre outros), zelar para que dure o mínimo de tempo possível, a fim de evitar que 
os infantes sofram com as consequências nocivas decorrentes da institucionalização 
prolongada. 

V. REFERÊNCIAS

DIGIÁCOMO, Murillo José. O Conselho Tutelar e a medida de acolhimento institucio-
nal. Disponível em: https://mppr.mp.br/arquivos/File/OConselhoTutelareamedidade-
abrigamento.pdf . Acesso em 20 de julho de 2020. 

CUNEO, Mônica Rodrigues. Abrigamento Prolongado: Os Filhos do Esquecimento: A 
Institucionalização Prolongada de Crianças e as Marcas que Ficam. Disponível em: 
http://mca.mp.rj.gov.br/wp-content/uploads/2012/08/7_Abrigamento.pdf . Acesso 

18 CUNEO, op. cit. 



78 79MP e compromisso com a sociedade - Vol. 2 MP e compromisso com a sociedade - Vol. 2

em 20 de julho de 2020. 

SILVA, Enid Rocha Andrade da. [Coord.] O Direito à Convivência Familiar e Comunitá-
ria: os abrigos para crianças e adolescentes no Brasil. Brasília: IPEA/CONANDA, 2004. 
Disponível em:  https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/capit2.
pdf . Acesso em 20 de julho de 2020. 

KREUZ, Sérgio Luiz. Da Convivência Familiar da Criança e do Adolescente na Pers-
pectiva do Acolhimento Institucional: Princípios Constitucionais, Direitos Funda-
mentais e Alternativas. Disponível em: https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/
handle/1884/29218/R%20-%20D%20-%20SERGIO%20LUIZ%20KREUZ.pdf?sequen-
ce=1&isAllowed=y . Acesso em 20 de julho de 2020.

COSTA, Nina Rosa do Amaral; FERREIRA, Maria Clotilde Rossetti. Acolhimento fami-
liar: uma alternativa de proteção para crianças e adolescentes. Disponível em: http://
crianca.mppr.mp.br/pagina-1131.html . Acesso em 20 de julho de 2020.

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL: ESTUDO DE CASOS PRÁTICOS SOB O VIÉS 
DA OTIMIZAÇÃO DA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Leonardo Gomes Ferrari

I. RESUMO

 O presente trabalho origina-se a partir da vivência diária e consequente expe-
riência angariada em razão da atuação no Juizado Especial Criminal. Pode-se perceber 
que, apesar da louvável intenção do legislador, de implementação do procedimento 
sumariíssimo, através da Lei nº 9.099/95, em observância ao disposto no artigo 98, I, 
da Constituição da República e, em homenagem aos ditames da oralidade, simplici-
dade, informalidade, economia processual e celeridade; o que se vê atualmente, em 
significativa medida, é a verdadeira proliferação de casos que resultam em processos 
criminais cuja instrução mostra-se deveras ineficiente. O manejo da ação penal pú-
blica pelo Ministério Público mostra-se, por vezes, carente de análise mais criteriosa, 
sob o risco de comprometer o resultado útil do processo, a busca pela justiça no caso 
concreto e, inflacionar, além dos limites toleráveis, a judicialização de questões crimi-
nais em um âmbito de atuação em que deve prevalecer a autocomposição e aplicação 
dos institutos despenalizadores.

II. DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA, JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DO TRABALHO

II.I DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA

 Neste cenário, verifica-se um aumento exponencial da demanda perante o Jui-
zado Especial Criminal, com o registro de boletins de ocorrência sobre os mais varia-
dos fatos típicos em que, sabe-se, nem sempre se mostra mais efetiva a proteção ao 
bem jurídico tutelado através do Direito Penal, sob o prisma dos princípios da lesivi-
dade, fragmentariedade e intervenção mínima.

 Desta conjuntura extrai-se a realização de termos circunstanciados a instruí-
rem a atuação ministerial, em substituição à investigação tradicional, realizada pri-
mordialmente por intermédio do inquérito policial (procedimento dotado de maior 
formalidade); contudo, ao contrário do almejado pelo legislador, o que se verifica é 
um verdadeiro comprometimento da qualidade das peças informativas, a dificultar 
sobremaneira a interpretação da realidade fática narrada e o correto encaminhamen-
to para a solução da questão criminal envolvida.

 Torna-se corriqueiro o oferecimento de denúncias ou promoções de arqui-
vamento, até mesmo propostas de transação penal, sem a adequada compreensão 
acerca dos fatos enunciados, apenas visando a simplificação e celeridade procedi-
mentais, diante do alto número de casos a serem analisados diariamente, o que exige 
do promotor de Justiça uma atuação considerada de massa, muitas vezes em detri-
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mento da solução técnica sob a perspectiva jurídica.
 Não são exíguos os termos circunstanciados que chegam à Promotoria de Justi-
ça em que ausentes as declarações de noticiados e noticiantes, baseando-se somente 
nas informações explicitadas, brevemente, no boletim de ocorrência. Colabora para 
esse cenário a falta de treinamento técnico das forças policiais que atendem as ocor-
rências e registram tais atos, tornando-se comuns relatos que sequer preenchem ade-
quadamente os elementos típicos, a ensejar ao menos a tipicidade formal e permitir 
ao Ministério Público o tratamento penal adequado. 

 Cite-se, ainda, manifestações objetivando o retorno dos autos a autoridade 
policial para que promovam diligências essenciais, como tomada das declarações dos 
policiais que atenderam a ocorrência ou das próprias partes envolvidas, indicando 
eventuais testemunhas, que mostram-se significativas no cotidiano da atuação. Fri-
se-se, ainda, o demasiado registro de casos que fogem à competência do Juizado 
Criminal, exigindo protelação indevida de um procedimento sumariíssimo que, no 
próprio nome, se confunde com a celeridade visada, mas que de forma alguma pode 
se traduzir em descaso e negligência em sua apuração.

II.II JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DO TRABALHO

 Em que pesem os esforços dos membros do Ministério Público na otimização 
de suas atuações perante o Juizado Criminal, mostra-se imperiosa a necessidade de 
constante atualização e busca de instrumentos capazes de fornecer o tratamento ade-
quado aos delitos de menor potencial ofensivo, sempre dotados de especial respon-
sabilidade e, por evidente, respeitada a independência funcional inerente ao cargo.

 Pelo exposto, este singelo trabalho visa agregar o já intenso debate que cerca 
o Juizado desde a edição da Lei nº 9.099/95, que implementou tal modelo no ordena-
mento jurídico pátrio, nos moldes em que se conhece hoje.

 Distante de objetivar uma análise impositiva, a intenção é de expor algumas 
situações práticas e que se revelam verdadeiras demandas repetitivas na atuação mi-
nisterial perante o juizado, oferecendo sugestões que buscam, primeiramente, uma 
ótica mais criteriosa de casos concretos, considerando que, por vezes, a mobilização 
de toda a estrutura estatal através do processo judicial revela-se ineficiente diante do 
material probatório angariado e da baixíssima ofensividade da conduta, o que, não 
raro, implica na reforma de sentenças condenatórias no âmbito das Turmas Recursais.

III. DESENVOLVIMENTO

 Em prosseguimento ao desenvolvimento deste estudo de casos, revela-se im-
prescindível a análise de situações das mais emblemáticas ocorridas no Juizado Espe-
cial, que certamente constituem o volume maciço de processos remetidos diariamen-
te ao Parquet.

III.I. DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 42 E 65 DO DECRETO-LEI Nº 

3.688/41
 
A contravenção de perturbação do sossego alheios, prevista no artigo 42 da Lei 

das Contravenções Penais, tem por sujeito passivo a coletividade. Para tipificar tal in-
fração penal, deve a perturbação do sossego atingir uma multiplicidade de indivíduos, 
além, obviamente, do dolo de praticar conduta que tenha por finalidade a perturba-
ção desta coletividade, na maior parte das vezes não identificada nos autos.

Nesse sentido: 

RECURSO DE APELAÇÃO. ARTIGO 42, INCISO III, DA LEI DE 
CONTRAVENÇÕES PENAIS. DELITO FORMAL. PERTURBAÇÃO 
DO SOSSEGO ALHEIOS ABUSANDO DE INSTRUMENTOS SO-
NOROS OU SINAIS ACÚSTICOS. NÃO VERIFICADO. AUTORIA 
COMPROVADA. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. AR-
CABOUÇO PROBATÓRIO FRÁGIL. COLETIVIDADE DE VÍTIMAS 
NÃO DEMONSTRADA. DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS. IM-
POSSIBILIDADE DE SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA. PROVAS 
INCONCLUSIVAS. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA REFORMA-
DA. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 4ª Turma Recursal 
- Rel.: Juiz Aldemar Sternadt -  J. 16.12.2019 – destacado).

APELAÇÃO CRIMINAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. 
SOM ALTO. ARTIGO 42, INCISO III, DO DECRETO-LEI Nº 
3.688/41. AUSÊNCIA DE PLURALIDADE DE VÍTIMAS. DEPOI-
MENTO DOS POLICIAIS QUE NÃO PERMITEM CONCLUIR PELA 
EXISTÊNCIA DE MULTIPLICIDADE DE VÍTIMAS. CONJUNTO 
PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO. 
PARA CONFIGURAÇÃO DO DELITO, É NECESSÁRIA OFENSA À 
COLETIVIDADE. AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO À PAZ SOCIAL. 
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO . ATIPICIDADE DAIN DUBIO 
PRO REO CONDUTA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA 
CONDENATÓRIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PRO-
VIDO.  (TJPR - 4ª Turma Recursal - Rel.: Juíza Manuela Tallão 
Benke -  J. 17.02.2020 – destacado).

O incômodo proposital a uma pessoa determinada pode configurar a contra-
venção prevista no artigo 65 do supracitado diploma legal, todavia, mostra-se im-
prescindível a configuração do dolo e dos elementos objetivos do tipo. Não se mostra 
acertado o indivíduo responder por tal infração somente porque alguém se sentiu 
perturbado em sua tranquilidade com algo que outrem desempenhava, além do que, 
o dolo de molestar determinado sujeito passivo deve ser motivado por acinte ou mo-
tivo reprovável. A normal legal explicita tais elementos de maneira clara e indiscutí-
vel, parecendo até mesmo óbvias tais constatações; contudo, no cotidiano forense, 
mostra-se corriqueiro o oferecimento de denúncias ou propostas de transação penal, 
em nome da celeridade, em situações em que, de forma cristalina, não se identifica o 
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dolo de agressão à paz de indivíduo específico, sobretudo por motivo reprovável que 
pudesse ensejar tal conduta.  

“Para configuração da contravenção penal prevista no artigo 
65, da Lei nº 3688/41, imprescindível que a prova produzi-
da demonstre de forma inequívoca o propósito do agente de 
perturbar a tranquilidade da vítima, impondo a absolvição se 
o conjunto probatório se apresenta desconexo e contraditó-
rio” (13 Turma Recursal Criminal de Belo Horizonte — Rec. 
n.º 691.611.4/02 — Rel. Juiz Pedro Coelho Vergara) Destarte, 
necessário concluir que os elementos colhidos nos autos não 
são suficientes para embasar uma futura ação penal. A título 
meramente exemplificativo, confira-se o seguinte precedente 
jurisprudencial: APELAÇÃO CRIME. PERTURBAÇÃO DO SOSSE-
GO ALHEIO. ARTIGO 42, INCISO I, DO DECRETO-LEI 3.688/41. 
Não comprovada a existência da infração de perturbação do 
sossego alheio, impõe-se a reforma da sentença condenató-
ria e a absolvição do réu. DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. 
(Recurso Crime Nº 71001692664, Turma Recursal Criminal, 
Turmas Recursais, Relator: Alberto Delgado Neto, Julgado em 
07/07/2008- TJRS - Recurso Crime: RC 71001692664 RS. 

III.II. DO CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO, COM PREVISÃO NO ARTIGO 
28 DA LEI Nº 11.343/06

Quanto ao referido delito, mostra-se cabível o oferecimento da transação penal 
ao noticiado, mesmo portador de maus antecedentes ou reincidente, e consideran-
do-se a proporcionalidade e suficiência à prevenção criminal.

 Tal entendimento encontra-se em consonância aos seguintes Enunciados for-
mulados pelo FONAJE:

“Enunciado nº 124: “A reincidência decorrente de sentença 
condenatória e a existência de transação penal anterior, ain-
da que por crime de outra natureza anterior ou contravenção, 
não impedem a aplicação das medidas despenalizadoras do 
art. 28 da Lei 11.343/06 em sede de transação penal  (XXXIII 
Encontro – Cuiabá/MT)”;

“Enunciado nº 126: “A condenação por infração ao artigo 28 
da Lei 11.343/06 não enseja registro para efeitos de antece-
dentes criminais e reincidência. (XXXVII ENCONTRO - Floria-
nópolis/SC)”. 

Ressalte-se ainda os recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça: (STJ. 5ª 
Turma. HC 453.437/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 04/10/2018) 
e (STJ. 6ª Turma. REsp 1672654/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado 
em 21/08/2018), que afastaram a reincidência oriunda de sentença condenatória 
pela prática do delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

III.III. CONFLITO ENTRE O CARÁTER PÚBLICO INCONDICIONADO DA AÇÃO PENAL E OS PRINCÍ-
PIOS BASILARES DO JUIZADO ESPECIAL

Casos que se mostram comuns no âmbito de atuação do Juizado Criminal são 
aqueles em que infrações penais conferem iniciativa pública incondicionada ao Par-
quet para oferecimento da ação penal, não obstante, a própria vítima mostra-se de-
sinteressada na persecução criminal.

Não se olvide que, nestes casos, vige o princípio da obrigatoriedade da ação pe-
nal pública, bem como o juízo quanto ao oferecimento de benefícios despenalizado-
res ou até mesmo a propositura da denúncia, respeitada a independência funcional. 
Contudo, há situações em que se pode entender por verdadeira falta de condição da 
ação penal, no espectro da ausência de interesse processual para obtenção de decre-
to condenatório.

Há situações em que a vítima manifesta cristalina vontade de retratação em 
audiência, impossibilitada, por evidência, pela ausência da necessidade de  represen-
tação em ações incondicionadas. Contudo, o que se extrai disso é a completa bana-
lização do Direito Penal, que em delitos cuja ofensividade pode beirar a atipicidade 
material pela quase ausência de ofensa grave ao bem jurídico tutelado, quando, por 
certo, este não transborda a esfera individual da vítima. 

Mostra-se viável o entendimento de que faltaria interesse de agir ao Parquet 
diante da própria manifestação da vítima em não ver instaurada a persecução penal, 
até mesmo pela desproporcionalidade diante da infração de menor potencial ofensi-
vo, ainda mais quando se trata de contravenção penal, uma vez que todas possuem 
previsão de iniciativa pública incondicionada, constituindo estas verdadeiro minus em 
relação aos crimes propriamente ditos, e sempre em consonância com os princípios 
da justiça restaurativa e da dignidade, da lesividade, intervenção mínima, fragmenta-
riedade, bem como os fins despenalizadores da Lei nº 9.099/95, visando a efetividade 
e adequação. 

Imperiosa assim seja criteriosa a análise pelo membro do Ministério Público 
quanto ao oferecimento da ação penal, diante de situações em que compreenda ser 
desproporcional submeter indivíduo a um processo criminal e todas suas mazelas 
estigmatizantes, movendo toda a engenharia estatal, gerando relevantes custos eco-
nômicos ao Estado, diante da manifesta vontade da vítima em não ter interesse na 
persecução penal, e em se tratando de bem jurídico individual.

Como exemplo, pode-se mencionar norma contida no artigo 88 da Lei nº 



84 85MP e compromisso com a sociedade - Vol. 2 MP e compromisso com a sociedade - Vol. 2

9.099/95, que tornou dependente de representação os crimes de lesões corporais 
leves e lesões culposas. Com o fim claro de promover a autocomposição no âmbito 
criminal, mostra-se contraproducente aplicar entendimento de que as vias de fato, 
previstas no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, e claramente subsidiária em 
relação à lesão corporal leve, continue a dispensar a condição de procedibilidade con-
sistente na representação. Tal entendimento é corroborado por uma interpretação 
sistemática, teleológica, e até mesmo histórica, considerando que o referido diploma 
legal data de 1941, muito anterior, portanto, à edição da Lei dos Juizados Especiais.

Nesse sentido:

“Enunciado nº 76 – A ação penal relativa à contravenção de 
vias de fato dependerá de representação (XVII Encontro – 
Curitiba/PR)”

Ressalte-se que tal entendimento não se mostra pertinente em casos de vio-
lência doméstica e familiar, em que a ratio normativa é justamente no sentido de 
endurecer o combate a tal modalidade repugnante de violência, inclusive podendo se 
extrair tal entendimento do artigo 41 da Lei nº 11.340/06, e da jurisprudência pacífica 
dos Tribunais Superiores, de que em tais situações, permanecem as lesões corporais 
leves com iniciativa pública incondicionada para a ação penal, o que, por certo, afasta 
a interpretação analógica aplicável às vias de fato.

Ainda no tocante à necessidade de representação, faz-se necessário mencionar 
o enunciado nº 117 – “A ausência da vítima na audiência, quando intimada ou não lo-
calizada, importará renúncia tácita à representação (XXVIII Encontro – Salvador/BA)”. 

Tal entendimento doutrinário é controverso, uma vez que a lei não dispõe desta 
forma e, a depender do caso e dos bens jurídicos tutelados, pode entender o membro 
do Ministério Público que a representação já fora oferecida por ocasião do registro 
da ocorrência, em que a vítima teria deixado claro seu interesse na persecução penal, 
constituindo sua ausência a audiência preliminar verdadeira manifestação de vontade 
pela não realização da composição civil. Portanto, atente-se que o supracitado enten-
dimento deve ser aplicado com parcimônia, sopesado com outras evidências de que 
a vítima não mais teria interesse na representação já ofertada.

III.IV. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 345 DO CÓDIGO PENAL

Situação vivenciada no Juizado Criminal com alguma frequência é a de infrações 
penais registradas pela autoridade policial e tipificadas nas mais variadas normas in-
criminadoras, mas que, a rigor, seriam capituladas mais corretamente no tipo previsto 
no artigo 345 do Código Penal, que prevê o crime de exercício arbitrário das próprias 
razões.

O contexto fático deve ser analisado em situações comumente tipificadas como 

ameaça, vias de fato, perturbação da tranquilidade, uma vez que, o que há, a bem da 
verdade, são fatos que encontram capitulação no artigo 345 do Código Penal, tendo 
em vista que o noticiado acreditava ter pretensão legítima a ser satisfeita, e se vale 
das mais variadas condutas para sua imposição. Casos em que há cobranças de dívidas 
de quaisquer naturezas mostram-se corriqueiros no cotidiano do Juizado Criminal.

A consequência da desclassificação em delitos desta natureza é que, não haven-
do emprego de violência, a iniciativa para a ação penal é privada, mediante ofereci-
mento de queixa-crime, conforme dispõe o parágrafo único do tipo penal em tela.

Ainda em casos em que haja o uso da violência para satisfazer a pretensão legí-
tima, resultando em lesões leves ou vias de fato, mostra-se possível o entendimento, 
com fulcro no artigo 88 da Lei nº 9.099/95, de que a iniciativa para a ação penal seria 
pública condicionada à representação, na forma do artigo 101 do Código Penal, uma 
vez se tratando de crime complexo.

III.V. DO OFERECIMENTO DA TRANSAÇÃO PENAL EM DELITOS DE AÇÃO PENAL PRIVADA

Embora não seja pacífico o entendimento da formulação da proposta de transa-
ção penal pelo Ministério Público, não é outro o entendimento expresso através do 
seguinte enunciado:

“Enunciado nº 112  – Na ação penal de iniciativa privada, ca-
bem transação penal e a suspensão condicional do processo, 
mediante proposta do Ministério Público (XXVII Encontro – 
Palmas/TO)”.

Tal entendimento surgiu em substituição ao enunciado anterior, que assim dis-
punha:

“Enunciado 49 - Na ação de iniciativa privada cabe a transa-
ção penal e a suspensão condicional do processo, inclusive 
por iniciativa do querelante”. 

Em que pese a legitimidade quanto a iniciativa para a ação penal ser do ofendi-
do, tem-se que, ainda assim, o interesse tutelado é público, possibilitando ao órgão 
ministerial a proposta da transação penal, fundamentando-se nos princípios orienta-
dores da Lei nº 9.099/95 e em interpretação analógica ao artigo 76, tendo em vista 
que se trata de norma mais benéfica ao querelado.

Nesse sentido, há posicionamento da 4ª Turma Recursal do TJPR:

APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. FALTA DE OFERECI-
MENTO DO BENEFÍCIO DA TRANSAÇÃO PENAL PELO MINIS-
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TÉRIO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO DO RÉU, INCLUSIVE NA 
AÇÃO PENAL PRIVADA. ENUNCIADO CRIMINAL Nº 112 DO 
FONAJE E JURISPRUDÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS DO PA-
RANÁ. NULIDADE DO PROCESSO RECONHECIDA DE OFÍCIO. 
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSA-
MENTO. RECURSO PREJUDICADO. (TJPR - 4ª Turma Recursal 
0004389-61.2017.8.16.0050 - Bandeirantes -  Rel.: Juíza Ma-
nuela Tallão Benke -  J. 28.02.2020 destacado).

Ainda nesta esteira de posicionamento, o ofendido não possuiria conhecimen-
tos jurídicos imprescindíveis para avaliar os requisitos da transação penal, sobretudo 
quanto à suficiência da medida em conformidade ao fato ilícito, o que autorizaria, 
para parcela significativa da doutrina e jurisprudência, o oferecimento do benefício 
pelo Parquet.

IV. CONCLUSÃO

A experiência angariada através da atuação no Juizado Especial Criminal per-
mitiu reflexões quanto à necessidade de uma atuação em busca da otimização dos 
institutos previstos na legislação e com base em seus princípios norteadores, a fim de 
promover com maior efetividade a busca pela justiça restaurativa.

Entende-se que o tratamento penal quanto às contravenções penais, posse de 
drogas para consumo pessoal, a iniciativa penal para a propositura de diversos delitos 
cotidianos de competência do juizado, bem como o oferecimento da transação pe-
nal, são apenas exemplos do que deve ser buscado em uma ótica que, não somente 
promova a justiça no caso concreto, mas enseje ao membro ministerial uma atuação 
pragmática e consciente das mazelas originadas pela alta demanda e, consequente-
mente, diminuta produtividade da atuação ministerial e baixa eficácia da aplicação da 
lei penal, quando não respeitado o devido processo legal, havendo, assim, alta proba-
bilidade de despender enormes recursos em processos criminais fadados ao fracasso. 

Muito além de posicionamentos doutrinários ou jurisprudenciais, que podem 
ser seguidos ou não pelo membro, conforme sua independência funcional, espera-se 
que, com esta singela contribuição, sejam provocadas reflexões acerca da necessida-
de de uma visão otimizada sobre o Juizado Criminal, que privilegie a eficiência da atu-
ação ministerial, imprescindível para a obtenção dos fins previstos na Lei nº 9.099/95, 
obtendo-se a tão aguardada pacificação social nos moldes propostos.
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1. RESUMO

 O presente estudo aborda, a partir da análise da realidade do município de 
Cerro Azul, as providências adotadas pelo Ministério Público do Estado do Paraná 
para diagnosticar a forma como é realizado o controle interno no âmbito dos Poderes 
Executivo e Legislativo. 

A partir deste diagnóstico, busca-se demonstrar as possibilidades de atuação do 
Ministério Público para fomentar, no âmbito extrajudicial, as mudanças eventualmen-
te necessárias para que se instale um sistema efetivo de controle interno. Em último 
caso, se os esforços extrajudiciais não surtirem efeito, tem-se a via judicial. 

Destaca-se que o roteiro de atuação apresentado é inspirado em modelo de-
senvolvido pelo GEPATRIA, e já implementado em diversas regiões do estado, o qual 
sofreu as adaptações necessárias à realidade local. Consultou-se, ainda, a Pequisa 
CMA (Centro de Apoio Operacional da Moralidade Administrativa) nº 517/2016, do 
Ministério Público de Santa Catarina1, as Diretrizes ENNCLA – Estratégia Nacional de 
Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro2, e as Diretrizes e Orientações sobre 
Controle Interno emitidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná3. 

 
Fixadas tais premissas, no decorrer deste ensaio, será realizada a narrativa deta-

1 Disponível em https://documentos.mpsc.mp.br/portal/manager/resourcesDB.as-
px?path=2775  Consulta em 06/08/2020. 
2 Disponível em http://enccla.camara.leg.br/biblioteca/produto-da-acao-3-2016-di-
retrizes-para-implantacao-e-efetivo-funcionamento-dos-sistemas-estadual-e-municipal-de-
-controle-interno Consulta em 08/08/2020. 
3 Disponível em https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2017/6/flipbook/317850/Car-
tilha%20Controle%20Interno_final.pdf  

lhada sobre a atuação ministerial, com os respectivos fundamentos fáticos e jurídicos. 
2. DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA, DA JUSTIFICATIVA E DO OBJETIVO DO TRABALHO.

 No ano de 2019 foi deflagrada a “Operação Pratos Limpos” no município de 
Cerro Azul/PR, que teve por objetivo a investigação de uma associação criminosa que 
encontrava-se em pleno desenvolvimento nesta cidade e Comarca, e cuja sede para o 
desenvolvimento de suas atividades era fixada no interior da prefeitura local. 

No decorrer da citada investigação verificou-se que servidores públicos do alto 
escalão do Poder Executivo Municipal, dentre eles o controlador interno, associaram-
-se a particulares para, de forma reiterada e recorrente, praticar diversos crimes con-
tra a Administração Pública, e desviar recursos públicos. 

O município de Cerro Azul/PR ocupa a posição 398 no ranking que compara o 
Índice de Desenvolvimento Humano dos 399 municípios paranaenses4, sendo, por-
tanto, um dos municípios mais carentes de todo o estado. Tal fato, torna ainda mais 
inescrupulosa a conduta dos investigados na referida operação, que deu origem a di-
versas ações penais e ações civis públicas de improbidade administrativa, atualmente 
em curso na comarca. 

Diante deste cenário, quando da assunção do cargo de promotora de justiça 
titular da Comarca de Cerro Azul/PR, e ciente da diversidade e do grande volume de 
demandas dirigidas à promotoria de justiça, nas mais diversas áreas de atuação do 
Ministério Público, principalmente por se tratar de promotoria única, elegeu-se como 
uma das prioridades de atuação o diagnóstico da forma como é realizado o controle 
interno no âmbito municipal. 

A eleição de referida prioridade tem como o objetivo, a longo prazo, redirecio-
nar a atuação ministerial para as questões mais relevantes e complexas que envolvam 
o controle externo da Administração Pública e a defesa do patrimônio público. 

Registre-se que a “Operação Pratos Limpos” demonstrou a profunda exposição 
da Administração Pública do município de Cerro Azul a práticas ilícitas, que puderam 
ser verificadas nos mais variados setores (Secretaria de Assistência Social, Controla-
doria, Secretaria de Obras), com indicativo de que a Administração Pública local es-
tava quase que inteiramente sujeita a condutas de desvio e malversação de recursos 
públicos. 

A ausência de sistema de efetivo de prevenção e correção ao ilícito adminis-
trativo dentro da Administração causa danos ao patrimônio público, decorrentes da 
malversação dos recursos, e um sem número de efeitos deletérios, tais como a baixa 
qualidade do serviço público prestado, e, consequentemente, o descrédito da popu-
lação com o poder público. 

4 http://www.ipardes.pr.gov.br/sites/ipardes/arquivos_restritos/files/documen-
to/2019-09/SOCIAIS_idh_municipios_pr.pdf 
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Todavia, não se pode desconsiderar que a ausência de um sistema de controle 
interno efetivo tem por resultado, também, o abarrotamento da promotoria com inú-
meras representações e procedimentos investigativos relacionados com a mais varia-
da ordem de pequenos desvios administrativos, o que, inevitavelmente, sobrecarrega 
o bom andamento do trabalho, e subtrai de investigações de vulto recursos humanos 
e de tempo. 

A título de exemplo, verificou-se a existência na promotoria de procedimentos 
para apurar faltas de motorista de transporte escolar, o que, evidentemente, poderia 
e deveria ser solucionado dentro da esfera da própria Administração Pública. 

Dessa forma, o objetivo perseguido com a atuação que se passará a detalhar 
é que se fomente a estruturação de um sistema de controle interno efetivo no mu-
nicípio de Cerro Azul, de forma que a Administração passe a ser um órgão também 
engajado no esforço anticorrupção. 

Como bem constou da Pesquisa CMA 517 do MPSC: 

“A única alternativa viável ao Sistema de Controle é, portan-
to, engendrar esforços para que, em palavras simples, a Ad-
ministração passe a cuidar de si própria e some esforços às 
demais instituições em um esforço conjunto anticorrupção. 
É a Administração, em síntese, a primeira e principal interes-
sada na preservação dos bens confiados à sua gestão - e seus 
administradores devem ser instados não apenas a essa per-
cepção, mas à adoção de medidas plausíveis nesse sentido”.

 Levou-se em consideração, ainda, a oportunidade de se abordar tal necessida-
de de estruturação do controle interno neste momento, pós “Operação Pratos Lim-
pos”. 

De fato, considerando a repercussão social ocasionada pela operação, que teve 
como efeito a prisão de vários servidores do alto escalão do Poder Executivo, inclusive 
do controlador interno, estrategicamente, considera-se que é um momento oportuno 
de cobrar do Poder Executivo e do Poder Legislativo este esforço. 

Objetiva-se, pois, com este trabalho, descrever as ações já realizadas, e aquelas 
que se pretende realizar, para contribuir para a organização e aprimoramento da atu-
ação das unidades de controle interno do município de Cerro Azul/PR. 

3. DESENVOLVIMENTO

O presente estudo é realizado no formato de “Protocolo de atuação”, e, portan-
to, tem por escopo a descrição de procedimento de atuação funcional específico que 

contenha detalhes operacionais e especificações sobre o que se faz, quem faz e como 
se faz. 

3.1. MODELO DE ATUAÇÃO FUNCIONAL DESENVOLVIDO PELO GEPATRIA PARA DIAG-
NÓSTICO E ESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE INTERNO.

A inspiração para este trabalho, como já consignado, é o modelo de atuação 
desenvolvido pelo GEPATRIA, descrito no “Passo a passo” a seguir: 

1º) Instaurar procedimento administrativo, definindo como objeto:

“Diagnosticar a disciplina normativa e o funcionamento efetivo dos sistemas de 
controle interno, nos Poderes Legislativo e Executivo, nos Municípios da região abran-
gida pelo GEPATRIA de XXX”

2º) Requisitar aos Chefes do Executivo e do Legislativo de cada Municípios os 
seguintes documentos:

a) cópia do ato normativo que institui as instâncias de controle interno nos res-
pectivos órgãos;

b) identificação do titular do órgão central de controle interno.

3º) Requisitar ao titular do órgão central de controle interno o preenchimento 
do questionário padrão, elaborado pelo ENCCLA (Estratégia Nacional de Combate à 
Corrupção e à Lavagem de Dinheiro)5.

4º) Recebida a documentação, analisar seu enquadramento nos seguintes cri-
térios (extraídos da cartilha, elaborada pelo Tribunal de Contas do Paraná, intitulada 
“DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES SOBRE CONTROLE INTERNO PARA OS JURISDICIONADOS 
– 2017”, e do acórdão n.° 4433/2017-TCE/PR):

i) é possível (regular) que o controle interno do Poder Legislativo esteja a cargo 
do controle interno do Poder Executivo, nos termos indicados no caput do artigo 31 
da Constituição Federal de 19886, assim como que cada Poder tenha seu próprio con-
trole interno;

ii) É lícito ao administrador acrescer às atribuições regulares do servidor a fun-
ção de confiança de Controlador, desde que por período previamente definido7;

5 http://enccla.camara.leg.br/acoes/arquivos/resultados-enccla-2017/mod-
elo-de-questionario-sobre-o-sistema-de-controle-interno-municipal
6 Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, 
mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Munici-
pal, na forma da lei. 
7 Referido critério deve ser revisto a partir da decisão proferida pelo Supremo Tribunal 
Federal RE 1264676/SC, que, invocando o Tema 1010 de Repercussão Geral (Acórdão Para-
digma RE 1041210), concluiu que “o cargo de Controlador Interno desempenha funções de 
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iii) É lícita, da mesma forma, a criação do cargo em comissão de Controlador 
para ser ocupado exclusivamente por servidores efetivos, também por prazo certo8;

iv) É lícita, ainda, a instituição de sistema de mandato entre os servidores ocu-
pantes de cargo efetivo, para que haja continuidade e alternância, havendo - a prefe-
rência por esta última possibilidade.

v) a escolha deve recair sobre servidor com formação de nível superior e qua-
lificação compatível com as relevantes funções desempenhadas, preferencialmente 
com habilitação em áreas relacionadas às atividades de controle, vale dizer, Direito, 
Administração, Ciências Contábeis, Economia ou Gestão Pública, por exemplo.

Em qualquer uma das três hipóteses deve haver as seguintes prerrogativas: 

a) Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado; 
b) Possibilidade de impugnar, mediante representação, atos sem fundamenta-

ção legal; 
c) O Controlador Interno não pode ser afastado de suas funções antes do encer-

ramento do mandato ou do período para o qual foi designado, exceto na hipótese de 
cometimento de ato irregular que, mediante apuração em processo administrativo, 
assim justifique;

Finalmente, não pode o Controlador Interno: 

a) Estar em estágio probatório; 
b) Realizar atividade político partidária; 
c) Exercer outra atividade profissional. 
d)Ter sofrido penalização administrativa, cível ou penal, por decisão definitiva.

5) Caso se detectem desconformidades a esses parâmetros, deverá ser deflagra-
do inquérito civil para investigação correspondente, cabendo avaliar, no caso concre-
to, se o procedimento será conduzido pelo coordenador do GEPATRIA ou pelo Promo-
tor Natural. A solução poderá ser obtida mediante a utilização das inclusas minutas 
de termo de compromisso de ajustamento de conduta e de recomendação adminis-
trativa.

3.2. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS NO MUNICÍPIO DE CERRO AZUL/PR

Quando se elegeu a reestruturação do sistema de controle interno dos Poderes 

natureza técnica, para cuja realização não se faz necessária prévia relação de confiança entre 
a autoridade hierarquicamente superior e o servidor nomeado, que justifique a contratação 
por meio de provimento em comissão ou função de confiança, eis que ausente, na hipótese, 
qualquer atribuição de comando, direção, chefia ou assessoramento”.
8 Cabe aqui a mesma observação feita ao item ii, no sentido de rever o referido critério, 
à luz do entendimento do STF. 

Executivo e Legislativo do município de Cerro Azul como uma ação prioritária da Pro-
motoria de Justiça, o objetivo foi, e continua sendo, que a solução se desse por meio 
de termo de compromisso de ajustamento de conduta e de recomendação adminis-
trativa. 

Assim, preliminarmente à instauração de qualquer procedimento, buscou-se o 
diálogo com as autoridades locais, a fim de verificar se havia um ambiente favorável 
para a resolução da questão. 

Dessa forma, passa-se a descrever, com detalhes, as providências já adotadas. 

1) Conversa informal com o prefeito e o procurador do município de Cerro Azul/
PR.

Em razão da pandemia de Covid-19 não foi possível fazer uma reunião para tra-
tar especificamente do assunto do controle interno com os chefes do Poder Executivo 
e Legislativo do município de Cerro Azul. 

Todavia, durante uma visita à prefeitura de Cerro Azul para tratar de outros as-
suntos, abordou-se, de forma superficial, a intenção de tratar sobre a situação do 
controle interno no âmbito do Poder Executivo, especialmente para evitar que se re-
petissem os fatos apurados no decorrer da “Operação Pratos Limpos”, e o prefeito se 
mostrou receptivo à ideia. 

Além disso, em conversa com o procurador do município, este também se mos-
trou aberto e colaborativo. 

Não foi possível, ainda, tratar do assunto com o chefe do Poder Legislativo. 

2) Instauração de Procedimento Administrativo.

Foi instaurado o Procedimento Administrativo, nos moldes da orientação do GE-
PATRIA, com as seguintes determinações iniciais: 
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Atualmente, o Procedimento Administrativo está aguardando a resposta dos ofí-
cios expedidos na forma dos itens III e IV da Portaria Inicial. 

Uma vez obtidas as respostas, os próximos passos são seguir os itens 4 e 5 do 
“passo a passo” elaborado pelo GEPATRIA. 

Registre-se que em algumas regiões do estado esse protocolo de atuação foi 
conduzido pelo próprio GEPATRIA em conjunto com o promotor natural, de forma que 
aquele grupo especializado participou ativamente das reuniões e de todo o procedi-
mento. 

O procedimento de Cerro Azul, todavia, desde o início, foi instaurado e está sen-
do conduzido pelo promotor natural, o que não impede que se solicite apoio àquele 
Grupo Especializado no decorrer da condução dos trabalhos, especialmente se se ve-
rificar que a presença do GEPATRIA pode gerar um efeito positivo de melhor aceitação 
pelos chefes do Poder Executivo e Legislativo daquilo que será proposto. 

4. CONCLUSÃO

 Após a narrativa do protocolo de atuação eleito como prioritário no município 
de Cerro Azul, destaca-se que este trabalho possui, essencialmente, caráter prático, 
razão pela qual não se aprofundou nos fundamentos teóricos subjacentes. 

 
Da mesma forma, não é possível, no estágio atual de desenvolvimento da atua-

ção, prever os resultados que serão obtidos no bojo do procedimento. 

Espera-se, todavia, que sejam resultados positivos que, a longo prazo, permita 
que a Administração Pública se encarregue de resolver dentro de sua própria estrutu-
ra, e de forma eficaz, ilícitos administrativos de baixa monta, permitindo-se ao Minis-
tério Público concentrar seus esforços para combater àqueles ilícitos mais complexos 
e vultosos. 
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1. INTRODUÇÃO

O objetivo deste trabalho é expor e buscar soluções concretas para problemas 
cotidianamente verificados na persecução penal, seja na fase investigatória ou judi-
cial, de determinados delitos ambientais, mais especificamente os delitos dos artigos 
38, 38-A e 45 da Lei nº 9.608, in verbis:

Art. 38. Destruir ou danificar floresta considerada de preser-
vação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la 
com infringência das normas de proteção:

(...)

Art. 38-A.  Destruir ou danificar vegetação primária ou secun-
dária, em estágio avançado ou médio de regeneração, do Bio-
ma Mata Atlântica, ou utilizá-la com infringência das normas 
de proteção:

(...)

Art. 45. Cortar ou transformar em carvão madeira de lei, as-
sim classificada por ato do Poder Público, para fins industriais, 
energéticos ou para qualquer outra exploração, econômica 
ou não, em desacordo com as determinações legais:

A presente exposição restringir-se-á aos referidos tipos penais eis que, nas Co-
marcas em que este membro atua, quais sejam, aquelas abrangidas pelas Seções de 
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Irati e Prudentópolis, não apenas estão dentre os tipos penais de maior incidência, 
como também são os com maior percentual de absolvição.

Isso porque, em que pese o cada vez mais elevado valor do bem jurídico “meio 
ambiente”, reconhecido como relevante pela Constituição e objeto de proteção pe-
nal, na prática, verificam-se inúmeros obstáculos, de ordem normativa e material, 
que impedem que lesões ao meio ambiente tenham resposta necessária e suficiente 
para reprovação e prevenção do crime.

2. DA NECESSIDADE DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

O artigo 225 da Constituição Federal prevê que todos têm direito ao meio am-
biente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-
-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O grau de importância dado pelo constituinte originário à proteção ambiental se 
reflete na previsão de um mandado expresso de criminalização, impondo a Lei Maior 
que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitem os in-
fratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais (art. 225, §3º).

Conforme leciona Eugênio Pacelli1, “a Constituição de República, essencialmente 
garantista, determina a tutela penal dos direitos fundamentais, quando, em diversos 
momentos e dispositivos, refere-se ao desvalor atribuído a determinadas condutas 
lesivas (racismo, drogas, terrorismo, tortura, etc.)”. Afirma o autor não haver incom-
patibilidade entre garantismo e intervenção penal quando se puder justificar a conde-
nação criminal pela estrita observância do devido processo penal constitucional e ao 
dever de fundamentação das decisões judiciais.

Mandados constitucionais de criminalização são comandos dirigidos pelo cons-
tituinte ao legislador ordinário para que este efetue a proteção de determinados bens 
jurídicos obrigatoriamente pela via do direito penal.

O legislador ordinário deve obediência ao projeto constituinte, dele não poden-
do se desviar. Assim, caso o legislador deixe de tutelar, penalmente, condutas que o 
constituinte entende como merecedoras de tutela penal, estar-se-á diante de uma 
inconstitucionalidade por omissão.

Além das hipóteses de pura e simples omissão normativa, as deficiências na 
atuação dos demais atores envolvidos na persecução proteção de delitos contra a 
flora gera a desproteção de bens jurídicos constitucionalmente protegidos, violando 
o postulado/princípio da proporcionalidade, na vertente da proteção insuficiente.

1 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, p. 35

Tradicionalmente, o princípio da proporcionalidade2 é concebido para controle 
da arbitrariedade estatal, em sua dimensão negativa, ou seja, na obrigação do Estado 
de se abster de violar direitos dos particulares.

Entretanto, com a passagem do Estado liberal para o Estado social, o Estado as-
sume obrigações prestacionais, com a tarefa de atuar positivamente para proteger e 
promover direitos fundamentais. Nesse contexto, aceitar a proporcionalidade apenas 
como um dever de abstenção é insuficiente para que o Estado cumpra sua nova mis-
são constitucional.

Nesse sentido a lição de Gustavo Binenbojm, para quem uma importante de-
corrência do reconhecimento da dimensão objetiva dos direitos fundamentais é o 
surgimento dos chamados deveres de proteção do Estado. Pontua o autor que se 
passa a exigir não apenas uma abstenção estatal, mas condutas positivas de proteção 
e promoção3.

Para Daniel Sarmento, a ideia de proporcionalidade como proibição da proteção 
deficiente desenvolveu-se no direito alemão, a partir da concepção de que os direi-
tos fundamentais não são meros direitos subjetivos negativos, mas possuem também 
uma dimensão objetiva, na medida em que tutelam certos bens jurídicos e valores 
que devem ser promovidos e protegidos diante de ricos e ameaças originárias de 
terceiros4.

Assim, por exemplo, tanto lesiona o direito fundamental ao meio ambiente a 
conduta ativa do Estado de causar poluição de que possa resultar dano à saúde hu-
mana quando a conduta omissiva de deixar de punir adequadamente a poluição am-
biental cometida por particulares, deixando de instituir um arcabouço normativo e 
organizacional adequado.

Como se verá adiante, em alguns casos, as deficiências no aparelho estatal não 
apenas violam o princípio da proibição da proteção deficiente, mas também o da 
proibição de excesso, vindo a prejudicar indivíduos acusados da prática de crimes 
ambientais.

3. DEFICIÊNCIAS NORMATIVAS LEGAIS E INFRALEGAIS

Verifica-se que em muitos casos a absolvição ocorre em virtude de falhas na lei 
ambiental, que deixa de prever situações de efetiva lesão a bens jurídicos ambientais. 
Ainda, mesmo em casos de existência de lei em sentido formal, há situações em que 

2 Foge ao tema deste trabalho indagar a natureza jurídica da proporcionalidade, se 
postulado normativo, princípio ou técnica decisória.
3 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, 
democracia e constitucionalização, p. 75.
4 SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direito constitucional: teoria, 
história e métodos de trabalho, pp. 482-484.
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a ausência ou incompletude do complemento normativo impede que a conduta seja 
punida criminalmente.

Um exemplo é o art. 38-A  da Lei de Crimes Ambientais, que pune a destruição 
de vegetação primária ou secundária em estágio médio de regeneração, porém silen-
cia a respeito da vegetação em estágio inicial de regeneração.

No tocante à falta de complemento normativo infralegal, há o caso do art. 45 da 
Lei de Crimes Ambientais, que pune a conduta de “cortar ou transformar em carvão 
madeira de lei, assim classificada pelo poder público”.

Na lição de Fernando Capez,

“madeira de lei é a madeira que possui maior durabilidade, 
resistência e solidez, própria para construções e trabalhos ex-
postos às intempéries; madeira dura (exemplos: madeiras ex-
traídas da imbuia, do mogno, do cedro, do carvalho, da faia, 
da teca)”

5

.

Para Celso Antônio Fiorillo
6

“O termo surgiu no século XVIII, ainda no Brasil Colônia, quan-
do as árvores que produziam madeira nobre, de boa qualida-
de, só podiam ser derrubadas pelo governo. A primeira a ser 
considerada monopólio da Coroa foi o pau-brasil, que, naque-
la época, já escasseava por excessiva exploração. De uma ma-
neira geral, a chamada madeira de lei tem coloração escura 
e forte resistência a oscilações de temperatura e ataques de 
insetos. Atualmente, essa classificação está mais relacionada 
ao valor comercial do que às propriedades fisiológicas. O ipê, 
comercializado como madeira de lei desde o século XIX, não 
era visto como material nobre, afirma a bióloga Vera Cora-
din, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama). Hoje 
o Código Florestal tem até leis específicas para cada espécie. 
O mogno, por exemplo, é protegido pela Lei do Contingencia-
mento, que determina um número limite para a exploração. 
Mas seu alto valor de mercado tem provocado a derrubada 
indiscriminada e até ameaça de extinção.”

5 CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal : legislação penal especial, volume 4. 7ª. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2012, pp. 140-141.
6 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Crimes ambientais. – São Paulo: Saraiva, 2012, pp. 
302-303. Disponível em: http://super.abril.com.br/superarquivo/2001/conteudo_119229.
shtml. Acesso em: 22/01/11

Ocorre que, a despeito do conceito léxico, trata-se de uma norma penal em 
branco, inexistindo, entretanto, até o momento, um ato normativo do poder público 
estabelecendo o que seria “madeira de lei”, razão pela qual surgiram duas correntes 
jurisprudenciais acerca da aplicabilidade do delito.

A primeira corrente entende que a complementação normativa é dada pela Ins-
trução Normativa nº 6, de 23 de setembro de 2008, do Ministério do Meio Ambienta, 
bem como pela Portaria nº 37, de 03 de abril de 1992, do Ibama (que estabelece a 
lista oficial de espécies da flora brasileira ameaçada de extinção).

7

Uma segunda corrente entende que a elementar “madeira de lei” não foi com-
plementada por regulamento do poder público, razão pela qual não se poderia, em 
analogia in malam partem, aplicar a Portaria nº 37/92, do Ibama, que consideraria o 
Pinheiro do Paraná como espécie ameaçada em extinção.

O entendimento atual da 2ª Câmara do Tribunal de Justiça do Paraná, a qual, 
pelo Regimento Interno do E. Tribunal (art. 93, inciso II, alínea “g”), compete o julga-
mento de crimes ambientais, adota a segunda corrente, mais garantista

8

. Não foram 
encontrados acórdãos em Tribunais Superiores a respeito do tema.

7 APELAÇÃO CRIME. AMBIENTAL. ARTIGO 45 C/C ARTIGO 53, INCISO II, ALÍNEA 
"C, AMBOS DA LEI 9.605/1998. SENTENÇA CONDENATÓRIA.INSURGÊNCIA. PLEITO DE 
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL. IMPOSSIBILIDADE.AUSÊNCIA DE PRE-
VISÃO LEGAL. SÚMULA 438 DO STJ. NULIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL.PRE-
SCINDIBILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA ANTE A EXISTÊNCIA DE AUTO DE INFRAÇÃO 
AMBIENTAL E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS OS QUAIS SÃO SUFICIENTES PARA 
APONTAR A OCORRÊNCIA DO CRIME. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. NORMA PENAL EM 
BRANCO QUE NÃO PODE SER APLICADA. DESCABIMENTO. NORMA COMPLEMENTADA 
PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 6, DE 23 DE SETEMBRO DE 2008 DO MINISTÉRIO 
DO MEIO AMBIENTE, COMO PELA PORTARIA Nº 37- N, DE 03 DE ABRIL DE 1992, DO 
IBAMA. AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DELINEADAS PELAS PROVAS DOS AUTOS. 
REDUÇÃO PENA NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA CORRETA.PENA 
MAJORADA PELAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE-
SPROVIDO. DE OFÍCIO: DECRETAÇÃO DA 2 PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA 
FORMA RETROATIVA
 1395258-0  (Acórdão). Relator: Desembargador Laertes Ferreira Gomes. Proces-
so: 1395258-0. Acórdão: 56229. Fonte: DJ: 2378. Data Publicação: 05/11/2018. Órgão 
Julgador: 2ª Câmara Criminal. Data Julgamento: 27/09/2018

8 APELAÇÃO CRIME. PRÁTICA DE DELITO AMBIENTAL (ART. 45 E 53, INCISO 
II, TODOS DA LEI 9.605/98). 1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. ACOLHIMENTO. ATIPICI-
DADE FORMAL DA CONDUTA. ART. 45 DA LEI 9.605/98. NORMA PENAL EM BRAN-
CO HETEROGÊNEA. ESPÉCIE DE TIPO INCOMPLETO. ELEMENTAR “MADEIRA DE 
LEI” QUE CARECE DE COMPLEMENTO POR ATO REGULAMENTAR DO PODER 
PÚBLICO. PINHEIRO DO PARANÁ “ARAUCARIA ANGUSTIFOLIA” ELENCADA NA 
PORTARIA IBAMA nº 37/92 QUE APONTA ESPÉCIES VEGETAIS EM EXTINÇÃO MAS 
NÃO CLASSIFICA “MADEIRA DE LEI”. ANALOGIA “IN MALAN PARTEM”. IMPOS-
SIBILIDADE NO DIREITO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ATO REGULAMENTAR QUE 
COMPLETE O TIPO. ABSOLVIÇÃO MEDIDA QUE SE IMPÕE. FUNDAMENTO NO 
ART. 386, III DO CPP. 2. DEMAIS TESES ABSOLUTÓRIAS E DE NULIDADE DA SEN-
TENÇA. PREJUDICADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
 0000210-94.2013.8.16.0092  (Acórdão) Relator: Juíza Maria Roseli Guiessmann. Pro-
cesso: 0000210-94.2013.8.16.0092. Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal. Data Julgamento: 
10/10/2019
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Assim, a conduta de cortar árvores ameaçadas de extinção, como o pinheiro do 
Paraná, seja o corte isolado ou de um conjunto de árvores, que não seja floresta de 
preservação permanente (caso que a conduta seria enquadrada no art. 38) ou vegeta-
ção primária ou secundária, em estágio avançado ou médio de regeneração (caso em 
que a conduta seria enquadrada no art. 38-A) não é punida criminalmente, tratando-
-se de um tipo penal completamente inaplicável.

Como, passados mais de 20 anos da promulgação da lei de crimes ambientais, 
ainda não existe norma regulamentadora, caberia ao Ministério Público, com fulcro 
no art. 5º, inciso LXXXI, da Constituição Federal, interpor mandado de injunção, ins-
trumento previsto pela Lei Maior sempre que “a falta de norma regulamentadora 
torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais”.

Consoante o art. 12, inciso I, da Lei nº 13.300/2016, o mandado de injunção 
coletivo pode ser promovido pelo Ministério Público, quando a tutela requerida for 
especialmente relevante para a defesa dos interesses sociais ou individuais indisponí-
veis, o que abrange o direito ao meio ambienta sadio.

4. DAS DEFICIÊNCIAS DOS ÓRGÃOS ENCARREGADOS DA INVESTIGAÇÃO PENAL

Além das dificuldades normativas, uma grande dificuldade em se punir adequa-
damente condutas lesivas contra a flora decorre da falta de conhecimento de Juízes 
e Promotores a respeito do tema, bem como da falta de aparelhamento dos órgãos 
responsáveis pela fiscalização.

4.1. MAGISTRADOS E MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Observa-se, de um modo geral, a falta de conhecimento aprofundado de magis-
trados e membros do Ministério Público em matéria ambiental.

Isso se dá, em primeiro lugar, porque o direito ambiental não é, tanto quanto 
deveria, trabalhado no curso de formação das referidas carreiras.

Os Promotores e Procuradores, havendo necessidade de esclarecimentos, ain-
da podem recorrer ao Centro de Apoio Especializado, ao qual são enviadas diversas 
demandas e consultas, diga-se de passagem, sobre os mesmos temas recorrentes. 
Aos magistrados, entretanto, não é oportunizado um canal institucionalizado de reso-
lução de dúvidas, não tendo as alternativas (amigos da corte, perícia determinada a 
órgão público, perícia particular) a mesma celeridade e confiabilidade.

A falta de conhecimento é intensificada nas entrâncias inicias e intermediárias, 
em que Promotores e Juízes lidam com todos ou quase todas as matérias, e logo não 
possuem tempo para se especializar em nenhuma delas.

A partir do momento em que o mesmo juiz julga demandas cíveis, penais, de 

improbidade, saúde, consumidor e tributário, dentre um sem número de outras ma-
térias, não possui tempo para se debruçar adequadamente na complexa matéria que 
é o direito ambiental, dado que, não raro, além de ser assunto extremamente técnico, 
havendo a necessidade de conhecimentos extra jurídicos, é disciplina regida por nu-
merosos atos infralegais os quais, além de não consolidados, são emanados de entes 
políticos distintos (dada a competência concorrente da União e dos Estados, art. 24, 
VIII, da Constituição Federal, e a competência dos Municípios para legislar sobre inte-
resse local, art. 30, I, da mesma norma).

Ocorre que as entrâncias iniciais e intermediárias são justamente os locais me-
nos urbanizados e que conservam maior cobertura florestal e, como tal, onde ocorre 
a maior quantidade de delitos contra a flora. Ora, ante a falta de cobertura vegetal 
remanescente, é muito mais provável que pinheiros sejam cortados, por exemplo, na 
Comarca de Imbituva, do que na Comarca de Curitiba.

Uma possível solução seria repensar completamente o modelo de distribuição 
de competência adotado até então, de modo que, ao invés de existirem próximo de 
uma centena de Comarcas iniciais e intermediárias sem especialização, sejam criadas 
Varas encarregadas de determinado tema, abrangendo microrregiões (por exemplo, 
Vara da Probidade Administrativa do Litoral, Vara Ambiental do Norte Pioneiro).

Hoje, com a revolução telemática, e a existência do processo eletrônico, peticio-
nando-se à distância, e com a possibilidade de realização de videoconferência, aca-
bando com a necessidade de a testemunha ou o advogado se deslocarem por grandes 
distâncias, muito mais célere e efetiva seria a prestação jurisdicional se ela fosse pro-
piciada por Juízes e Promotores especializados na matéria.

Por outro lado, em geral, advogados de defesa também demonstram falta de co-
nhecimento técnico e jurídico a respeito do tema, fato que, de certa forma, “facilita” 
o trabalho do órgão acusador.

Um dos temas que bem ilustra a falta de conhecimento especializado acerca do 
tema é a ocorrência de absolvições sob a justificativa de que não haveria comprova-
ção de que a área em que ocorreu a destruição da vegetação pertenceria ao Bioma 
Mata Atlântica.

A Constituição Federal, em seu art. 225, §4º, elenca a Mata Atlântica como patri-
mônio nacional, devendo sua utilização ocorrer, na forma da lei, dentro de condições 
que assegurem a preservação do meio ambiente. Assim, Carta impõe uma obrigato-
riedade de que tal norma infraconstitucional defina como se dará a sua utilização.

A definição do que se considera integrante do Bioma Mata Atlântica é dada pelo 
art. 2º Lei nº 11.428/2006:

“as seguintes formações florestais nativas e ecossistemas as-
sociados, com as respectivas delimitações estabelecidas em 
mapa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 
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conforme regulamento: Floresta Ombrófila Densa; Floresta 
Ombrófila Mista, também denominada de Mata de Araucá-
rias; Floresta Ombrófila Aberta; Floresta Estacional Semide-
cidual; e Floresta Estacional Decidual, bem como os mangue-
zais, as vegetações de restingas, campos de altitude, brejos 
interioranos e encraves florestais do Nordeste.”

Referida lei, em seu art. 4º, ainda estabelece que a definição de vegetação pri-
mária e de vegetação secundária nos estágios avançado, médio e inicial de regenera-
ção do Bioma Mata Atlântica, nas hipóteses de vegetação nativa localizada, será de 
iniciativa do Conselho Nacional do Meio Ambiente, devendo ser observada a existên-
cia de parâmetros como:  I – fisionomia; II - estratos predominantes; III - distribuição 
diamétrica e altura; IV - existência, diversidade e quantidade de epífitas; V - existên-
cia, diversidade e quantidade de trepadeiras; VI - presença, ausência e características 
da serapilheira; VII – sub-bosque; VIII - diversidade e dominância de espécies; IX - es-
pécies vegetais indicadoras.

Assim, na ausência de laudo, é importante questionar especificamente os ser-
vidores que efetuaram a autuação ambiental, seja do IAP ou da Força Verde, seja na 
fase inquisitorial, para que o fato possa ser corretamente capitulado, seja na ação 
penal, para oportunizar o contraditório à defesa, a respeito de que critérios foram 
utilizados para que o desmatamento fosse enquadrado naquela definição.

Com base na resposta, por exemplo, atestado a testemunha que a área possuía 
vegetação secundária em estágio avançado pelo diâmetro dos troncos, ou pela altura 
dos arbustos e quantidade e diversidade de espécies, seria possível comprovar, ain-
da que não a contento, a materialidade do delito, bem como afastar as costumeiras 
alegações defensivas de que a área do dano era utilizada era meramente para pousio 
(descanso de vegetação).

Importante registrar que a vegetação primária ou a vegetação secundária em 
qualquer estágio de regeneração do Bioma Mata Atlântica não perderá a classificação 
nos casos de incêndio, desmatamento ou qualquer outro tipo de intervenção não 
autorizada ou não licenciada, ou seja, ainda que o agente tenha desmatado uma área 
para o plantio, caso posteriormente ocorra, em outro contexto fático, novo desmata-
mento pelo mesmo agente, não poderá alegar que se tratava de área sem floresta-
mento ou já utilizada para plantio.

4.2. DIFICULDADES RELACIONADAS À ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS DE FISCA-
LIZAÇÃO

Outro fator que impede que a persecução penal se desenvolva a contento é 
a falta de recursos financeiros, materiais e humanos disponibilizados aos órgãos do 
Poder Executivo encarregados da fiscalização, repressão e comprovação das infrações 
ambientais.

Quanto aos recursos humanos, é notória a extrema carência de servidores lota-
dos no Instituto Ambiental do Paraná – IAP.

Recentemente, o Estado do Paraná autorizou a realização de concurso público 
para a contratação de 151 servidores para o Instituto

9

. Ocorre que referida contra-
tação não zera o passivo do órgão, tendo em vista que o último concurso público foi 
feito em 1990, época em que o órgão possuía 1178 funcionários

10

 e, em julho de 2018 
possuía apenas 520, muitos já em condições de se aposentarem.

Não é interessante aos governantes, a contratação de servidores ambientais. 
Trata-se de dispêndio que gera poucos recursos ao Estado e que não apenas angaria 
poucos votos mas também cria entraves com grupos econômicos importantes que 
dão sustentação a campanhas eleitorais, tal como a agricultura e a indústria.

Ademais, especialmente em época de crise econômica, como a pela qual passa 
o Estado do Paraná, o comprometimento dos gastos estaduais com o funcionalismo 
– o chamado limite prudencial, imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal – é usado 
como justificativa para protelar a contratação.

 
Outro fator a ser levado em consideração, embora não seja a regra, é a pos-

sibilidade de que os servidores do IAP, ou da Força Verde, sejam corrompidos por 
particulares interessados em que o delito permaneça sem apuração. Há alguns pro-
cedimentos, inclusive do Gaeco

11

, apurando o recebimento de vantagens indevidas 
por funcionários públicos para tal fim, sendo recomendável ao colega que procure 
averiguar que servidores investigados ou processados atuam ou atuaram na Comarca 
em que o membro está lotado.

Outrossim, o principal fator que gera a impunidade, derivado da carência de 
recursos e pessoal, é a ausência de prova da materialidade dos delitos ambientais.

Consoante o art. 155 do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção 
pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fun-
damentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na inves-
tigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Ocorre que, em que pese vigore o princípio da livre convicção motivada, são es-
tabelecidos pela lei processual casos de prova tarifada, a exemplo do exame de corpo 
de delito, que será indispensável quando a infração deixar vestígios. Apenas quando 
não for possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, 
a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta (art. 167 do CPP).

9 Disponível em <https://www.gazetadopovo.com.br/parana/breves/concurso-publi-
co-iap/>. Acessado em 21/10/2019.
10 Disponível em <https://www.gazetadopovo.com.br/politica/parana/concurso-pa-
ra-160-vagas-nao-vence-deficit-e-iap-deve-contratar-mais-36wackszar1axyjs7qgsoexlj/>. 
Acessado em 21/10/2019.
11 Disponível em <http://www.mppr.mp.br/2019/09/21872,11/Operacao-Rota-66-en-
tra-em-nova-fase-com-o-cumprimento-mandados-afastamento-de-servidor-do-IAP-e-para-
lisacao-de-obras.html>. Acesso em 23/10/2019.
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Mesmo a confissão não é absoluta, devendo ser analisada em conjunto com as 
demais provas do processo (art. 197 do Código de Processo Penal), e não podendo ser 
suprida pela confissão do acusado (art. 158 do CPP).

Os delitos ambientais relativos a destruição de floresta, na grande maioria dos 
casos, tem natureza material e deixam vestígios, de modo que se exige a confecção 
de laudo, especialmente quando se considera que o tema é complexo, não facilmente 
identificável por leigos, na medida em que não é qualquer supressão/destruição que 
caracteriza o ilícito penal.

Em que pese tais elementos sejam suficientes na seara cível, em que, por envol-
ver direito coletivo, vigora o princípio da inversão do ônus da prova em matéria am-
biental, militando em favor do Ministério Público também a presunção de veracidade 
dos atos administrativos (como o é o auto de infração), na ação penal cabe à acusação 
comprovar, em juízo, a materialidade e a autoria do delito.

Ocorre que, na grande maioria dos casos, a investigação é concluída sem a re-
alização de um laudo, e a “perícia” se restringe a algumas fotos do dano ambiental, 
com croqui e imagens do “Google Maps” da propriedade, e eventualmente do auto 
de infração, elementos que, na visão da jurisprudência do STJ, são insuficientes para 
a comprovação da materialidade.

No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, a 2ª Câmara Criminal, 
especializada na matéria ambiental, tem entendido que a perícia é prescindível, bas-
tando existirem fotos e documentos do dano e o depoimento dos agentes estatais 
que constaram a infração.

12

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, ambas as Turmas criminais têm ado-
tado o entendimento de que delitos ambientais que deixam vestígios exigem a reali-
zação de perícia

13

. Inclusive, muitos dos acórdãos são oriundos do Estado do Paraná, 

12 APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIENTAL. CRIME CONTRA A FLORA. ARTIGO 38-A DA 
LEI Nº 9.605/98. ABSOLVIÇÃO. 1) RECURSO MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO. 
POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADA ATRAVÉS DE BOLETINS 
DE OCORRÊNCIA, FOTOS, AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL E DEMAIS PROVAS CON-
STANTES NOS AUTOS. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. RÉU QUE DESTRUÍU 
VEGETAÇÃO INTEGRANTE DO BIOMA MATA ATLÂNTICA EM ESTÁGIO MÉDIO DE RE-
GENERAÇÃO. INFRINGÊNCIA CLARA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. CON-
DENAÇÃO. 2) PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA 
SENTENÇA. VALOR ESTABELECIDO ABAIXO DA TABELA. MAJORAÇÃO DA VERBA HON-
ORÁRIA AO DEFENSOR DATIVO NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 04/2017-
PGE/SEFA-PR. POSSIBILIDADE. RECURSOS PROVIDOS.
 0006512-80.2014.8.16.0165  (Acórdão). Relator: Desembargador Laertes Ferrei-
ra Gomes. Processo: 0006512-80.2014.8.16.0165. Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal. 
Data Julgamento: 13/12/2018.

13 Entendimento atual da 5ª Turma:
 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDA-
MENTOS INATACADOS. SÚMULA N. 182/STJ. CRIME AMBIENTAL. ARTS. 38 E 38-A 
DA LEI N. 9.605/1998. DESMATAMENTO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. CRIME 

nas exatas circunstâncias de (falta de) investigação apropriada descritas no parágrafo 
anterior.

Não raro, quando o Ministério Público requisita a realização de uma perícia am-
biental, esta é realizada anos após os fatos, após inúmeras reiterações, perdendo par-
te do seu valor probatório, pela alteração, natural ou artificial, da área degradada.

Assim, o que se observa é que eventuais condenações oriundas da instância or-
dinária não têm se mantido no Superior Tribunal de Justiça, o que permite inferir que 
a regra é que só é mantida a condenação de réus pobres, normalmente defendidos 
por defensores dativos, que não tem conhecimento ou condições de recorrer à ins-

QUE DEIXA VESTÍGIOS. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. CONCESSÃO 
DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO.
 (…) 2. Nos casos em que a infração deixa vestígio, por imperativo legal (art. 158 do 
Código de Processo Penal), é necessária a realização do exame de corpo de delito direto. So-
mente será possível a substituição de exame pericial por outros meios probatórios, na forma 
indireta, para fins de comprovação da materialidade dos crimes ambientais de natureza ma-
terial - no caso, o art. art. 38 da Lei n. 9.605/1998 - quando a infração não deixar vestígios 
ou quando o lugar dos fatos tenha se tornado impróprio à análise pelos experts. 3. Para a 
tipificação dos delitos previstos nos arts. 38 e 38-A da Lei ambiental é necessário que a con-
duta tenha sido praticada contra vegetação de floresta de preservação permanente (art. 38) e 
vegetação primária ou secundária, situada no Bioma Mata Atlântica (art. 38-A). 4. O tema é 
complexo, não facilmente identificável por leigos, sendo imprescindível a realização de perí-
cia na medida em que não é qualquer supressão/destruição que caracteriza o ilícito do art. 38 
da Lei Ambiental. 5. No presente caso, foi comprovada a existência de vestígios (imagens do 
local, laudo de verificação de denúncia, auto de infração do IAP), sendo possível a  realização 
do exame direto, não sendo, todavia, apresentadas justificativas idôneas para a não realização 
do exame pericial. 6. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus de ofício 
para absolver o acusado, diante da ausência de prova de materialidade delitiva.
 AgRg no AREsp 1571857 / PR. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RE-
CURSO ESPECIAL 2019/0259249-2. Relator(a) Ministro REYNALDO SOARES DA FON-
SECA (1170) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA. Data do Julgamento 15/10/2019. Data 
da Publicação/Fonte DJe 22/10/2019

 Entendimento atual da 6ª Terma:
 AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIMES CONTRA 
O MEIO AMBIENTE. CONDENAÇÃO  DO  AGENTE ÀS SANÇÕES DO ART. 38, C.C. 
O ART. 53,  INCISO II, ALÍNEA C, AMBOS DA LEI N.º 9.605/1998. REALIZAÇÃO DA 
PROVA  TÉCNICA  DIRETA.  DELITO  MATERIAL  E  QUE  DEIXA  VESTÍGIOS. IM-
PRESCINDIBILIDADE.  REALIZAÇÃO  POR OUTROS MEIOS. NÃO JUSTIFICADA. 
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 167 E 566, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
 1.  A  jurisprudência desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que 
é necessária a "realização de exame pericial em delitos  não  transeuntes,  sendo  possível  
a  sua substituição por outros  meios  probatórios  somente  quando  a  infração  não deixar 
vestígio  ou  se  o  corpo  de delito houver desaparecido, a teor do disposto  nos  arts. 158 e 
167 do Código de Processo Penal" (AgRg no AgRg  no  REsp  1.419.093/DF,  Rel. Ministro 
GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA,  julgado  em  10/03/2015,  DJe  de  26/03/2015; 
sem grifos no original). 2.  O exame de corpo de delito "direto" somente pode ser suprido por 
"outros   meios"  probatórios, na forma  indireta,  para  fins  de comprovação  da materialidade  
dos  crimes  ambientais  de natureza material  e  não transeunte - no caso, o art. 38 da Lei n.º 
9.605/98 -,  na  hipótese  em que  houver o desaparecimento dos vestígios ou quando  o lugar 
dos fatos tenha se tornado impróprio à análise pelos experts, circunstâncias excepcionais que 
não se enquadram ao caso em análise. 3. Agravo regimental desprovido.
 AgRg no REsp 1782765 / PR. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 
2018/0316647-6. Relator(a) Ministra LAURITA VAZ (1120). Órgão Julgador T6 - SEXTA 
TURMA. Data do Julgamento 25/06/2019. Data da Publicação/Fonte DJe 02/08/2019
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tância especial. Esses são justamente os agentes infratores que ocasionam as lesões 
de menor monta ao meio ambiente, não sendo incomum que tenham cometido o 
crime para propiciar a própria subsistência.

Por essa razão, especialmente em casos de danos ambientais de maior monta, 
é importante que os Promotores entrem em contato com o CAOP do Meio Ambiente, 
para que sejam adequadamente orientados sobre como proceder.

A falta de estrutura estatal viola não apenas o principio da proteção deficiente, 
eis que gera absolvições de agentes que efetivamente lesionaram bens jurídicos am-
bientais, mas também da proibição de excesso.

Observa-se que, ao menos nas Comarcas da região de Irati e Prudentópolis, há 
diversos casos de réus que, após o oferecimento da denúncia, aceitaram proposta de 
suspensão condicional do processo, mediante o comprometimento da reparação do 
dano.

Entretanto, escoado o período de prova de dois anos estabelecido no art. 89 
da Lei nº 9099/1995, ainda que os réus venham aos autos e comuniquem a suposta 
reparação, o período de prova é prorrogado, ante a falta de comprovação do alegado 
por meios idôneos.

O art. 28 da lei de crimes ambientais estabelece que a declaração da extinção 
da punibilidade depende de laudo de constatação de reparação do dano ambiental.

Como não é possível aos Promotores do Ministério Público, apenas pelas infor-
mações juntadas, por mais pormenorizadas que sejam, analisar se houve a completa 
reparação do dano, dado que possuem formação jurídica, e não em engenharia am-
biental, frequentemente o período de prova é prorrogado, com a determinação ao 
IAP que efetue uma vistoria no local. Entretanto, ante a falta de servidores do órgão 
em número suficiente, os ofícios são reiteradas múltiplas vezes.

Nesse ínterim, o réu, apesar de ter cumprido as condições no plano fático, pode 
vir a ser processado por novo fato posterior não relacionado, ocasionando a revoga-
ção obrigatória do benefício concedido no primeiro processo.

Outro empecilho é que muitas vezes o réu tem interesse em firmar um Termo de 
Ajustamento de Conduta, para comprovar que se comprometeu a reparar o dano, e 
comparecendo ao IAP para negociá-lo, mas o órgão informa que o projeto de repara-
ção deve ser apresentado pelo interessado, tendo em vista a carência de servidores e 
de tempo para que fiscais compareçam ao local do dano e avaliem as medidas neces-
sárias para a completa reparação.

Especialmente em casos de pequenos proprietários rurais, não há condições de 
contratarem um engenheiro ambiental para a realização do projeto, decorrendo disso 
que muitas vezes, embora haja vontade de reparar o dano, a reparação não ocorre, 
por omissão do Poder Público, que novamente viola os princípios da proibição defi-
ciente e da proibição do excesso.

Ocorre que as condições da reparação devem ser fixadas pelo órgão ambiental, 
e não pelo interessado para posterior homologação pelo IAP, de modo que a exigên-
cia de apresentação de projeto é ilegal, por representar delegação de atribuição sem 
previsão em lei, além de contrariar o interesse público.

Uma alternativa que tem se mostrado viável é a experiência da Comarca de Re-
bouças. Naquele local foi instituído o Projeto de Recuperação de Danos Ambientais 
da Comarca de Rebouças.

Pelo Conselho da Comunidade, foi contratada uma empresa de engenharia am-
biental para acompanhar, dar suporte e fiscalizar a adequada recuperação de áreas 
degradadas, associadas a delitos ambientais, bem como trabalhar com a conscien-
tização ambiental na Comarca, tanto diretamente com os infratores, quanto com as 
novas gerações.

Além de palestras para infratores e em escolas, visando, pela educação e cons-
cientização, prevenir crimes ambientais, a engenheira responsável pela empresa efe-
tua visitas nas áreas degradadas, sendo uma primeira visita logo após o acordo, para 
especificar as condições em que será reparado o dano; uma visita ao fim do primeiro 
ano de suspensão, para que seja verificado se o dano está sendo reparado ou se é 
caso de readequação; e uma visita logo após o término da suspensão, ao fim do se-
gundo ano, para verificar se o dano foi reparado.

Como a profissional se dedica exclusivamente ao Conselho, inclusive dispondo 
de uma sala no fórum, as perícias são realizadas de forma célere, e eventuais dificul-
dades são prontamente levadas a conhecimento do Ministério Público e do juízo.

Frise-se também que, como a condição de reparar o dano normalmente é cumu-
lada com prestação pecuniária, os recursos para pagamento da empresa de engenha-
ria são oriundos de valores pagos ao próprio Conselho da Comunidade, de modo que 
o serviço “se paga”.

5. CONCLUSÃO

Em conclusão, nota-se que, em que pese no plano abstrato seja dada relevância 
cada vez maior ao meio ambiente, no plano concreto o Estado não vem exercendo 
a contento seu dever de proteger suficientemente os bens jurídicos ambientais, ha-
vendo inúmeros obstáculos que impedem a punição de agentes que efetivamente 
lesionaram o meio ambiente.

Além das deficiências normativas, inclusive havendo tipo penal completamente 
inaplicável pela falta de complemento legislativo, deficiências dos setores encarre-
gados da persecução penal, não apenas de magistrados e membros do Ministério 
Público, mas também de órgãos do poder executivo, impedem a punição a contento.
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A solução passa pelo aperfeiçoamento das leis ambientais, de modo a colmatar 
lacunas na lei, bem como pela contratação de servidores ambientais em número su-
ficiente, de modo que para cada infração penal seja juntado aos autos a respectiva 
perícia ambiental, realizada contemporaneamente à autuação.

Ainda, passa pela especialização de membros e juízes na matéria, seja no curso 
de formação, seja pela criação de varas regionais com competência especificamente 
relacionadas ao meio ambiente.

Por fim, em Comarcas com grande quantidade de crimes ambientais, é possível 
emular a experiência de Rebouças, de contratação de engenheiro ambiental, modo 
a prevenir outros crimes, educando e conscientizando a população e infratores, bem 
como fiscalizando a reparação do dano ambiental.

No caso específico do art. 45 da Lei de Crimes Ambientais, a solução passa pela 
provocação do PGR, para que afore um mandado de injunção coletivo, a fim de com-
plementar a norma.
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A EFETIVIDADE NA RESPONSABILIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA POR ATOS 
LESIVOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Rafael Pereira
Promotor Substituto, Ministério Público do Estado do Paraná

I- DA SÍNTESE DOGMÁTICA

Todos os dias na atuação na área de patrimônio público, Promotores de Justiça 
se deparam com situações envolvendo prática de atos de improbidade/atos lesivos 
praticado por Pessoas Jurídicas. Contudo, muita das vezes o enfoque da responsabili-
zação acaba sendo as pessoas físicas, tanto servidores públicos, quanto particulares, 
não reprimindo adequadamente o ato ilícito dos entes personalizados, sendo que a 
lei Anticorrupção (Lei nº12.846/13), junto com técnicas processuais, possibilita efeti-
var sanções em face da Pessoa Jurídica que prática atos lesivos, gerando assim uma 
responsabilização adequada e o desestímulo ao ilícito. 

A lei nº12.846/13, conta com a previsão da responsabilidade objetiva, sem ne-
cessidade de demonstração do elemento anímico, bem como com sanções que im-
portam desde aplicação da multa até mesmo a dissolução compulsória, além da pos-
sibilidade da medida de indisponibilidade de bens, inclusive abarcando a multa a ser 
aplicada futuramente. 

Aliado as previsões da Lei Anticorrupção, é possível se buscar a responsabiliza-
ção de maneira efetiva da pessoa jurídica em cumulação com a pessoa física com base 
na lei de improbidade administrativa (Lei n°8.429/92)1, aplicando-se técnicas proces-
suais como o julgamento parcial do mérito quanto a pessoa jurídica, pela cognição 
mais restrita devido à responsabilidade objetiva. 

Entretanto, entende-se como mais eficaz o ingresso de ação autônoma pela prá-
tica de atos lesivos em face das pessoas jurídicas com base na Lei Anticorrupção, em 
razão do rito processual previsto ser o da Lei de Ação Civil Pública, Lei n°7.347/85, o 
qual não prevê fase preliminar nos moldes da Lei n°8.429/92. 

II –  DA JUSTIFICATIVA

A Lei nº 12.846 dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas 
jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira, 
tendo sido promulgada no dia 1º de agosto de 2013, com vacatio legis de 180 (cento e 

1 Nos moldes do Art.30, da Lei °12.846/13: Art. 30. A aplicação das sanções previstas 
nesta Lei não afeta os processos de responsabilização e aplicação de penalidades decorren-
tes de: I - ato de improbidade administrativa nos termos da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 
1992; 
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oitenta dias), entrando em vigor no dia 29 de janeiro de 2014. Esta lei ficou conhecida 
como Lei Anticorrupção, Lei da Probidade Empresarial ou Lei da Empresa Limpa.

O objetivo dessa Lei consiste na responsabilização administrativa e civil da pes-
soa jurídica, muitas vezes as reais interessadas ou beneficiadas pelos atos de corrup-
ção2.

Entretanto, em pesquisa realizada pelo Centro de Apoio Operacional das Promo-
torias de Justiça (CAOP) de Proteção ao Patrimônio Público do Ministério Público do 
Estado do Paraná, neste ano de 2019, a partir de informações prestadas pelos Promo-
tores de Justiça do estado, identificou-se apenas 25 ações ajuizadas com base na Lei 
Anticorrupção, Lei nº 12.846/133.

Evidencia-se, portanto, a princípio, a reduzida utilização do instrumento legisla-
tivo em comento no âmbito do Ministério Público do Paraná, tanto de maneira autô-
noma como em cumulação com ação por atos de improbidade administrativa da Lei 
nº8.429/92. 

Diante disso, a presente tese visa reafirmar a relevância dos mecanismos de 
contenção dos ilícitos perpetrados contra a Administração Pública, trazidos pela Lei 
12.846/13, assim como apontar práticas processuais que possam incentivar sua uti-
lização, tanto de maneira autônoma como em cumulação com a Lei nº 8.429/92, na 
busca de dar maior efetividade na responsabilização das pessoas jurídicas. 

III – DA EXPOSIÇÃO

A Lei 12.846/13 busca combater atos de corrupção praticados por pessoas jurí-
dicas, mediante a responsabilização simultânea e autônoma nas esferas administra-
tiva e judicial.

Os fundamentos da Lei encontram-se nos tratados internacionais dos quais o 
Brasil é signatário4, tratados esses que buscam nos países signatários uma implemen-
tação de uma política contra a corrupção de maneira mais efetiva, bem como para 
que esses Estados promovam a participação da sociedade e reflitam sobre os princí-
pios do Estado de Direito, tais como a integridade, a transparência e a accountability, 
entre outros. 

2 Exposição de Motivos do PL 6.826/2010. Disponível em: http://www.camara.gov.
br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=A960D383A530729356645A9A86A-
D66AD.node1?codteor=1084183&filename=Avulso+-PL+6826/2010. Acesso em 17/02/2019.
3 Pesquisa realizada pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça 
(CAOP) de Proteção ao Patrimônio Público do Ministério Público do Estado do Paraná com 
verificação em 23 de março de 2019.
4 Convenção Interamericana contra Corrupção (1996); Convenção sobre Combate à 
Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais 
(1997); e Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (2003).

Nesse cenário, a Lei Anticorrupção apresenta-se como mais uma ferramenta 
crucial à disposição do Ministério Público e da Administração Pública na aplicação de 
sanções civis e administrativas também às empresas corruptoras.

Assim estabelece a Lei 12.846/13:

Art. 1º. Esta Lei dispõe sobre a responsabilização objetiva ad-
ministrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos 
contra a administração pública, nacional ou estrangeira.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto nesta Lei às sociedades 
empresárias e às sociedades simples, personificadas ou não, 
independentemente da forma de organização ou modelo so-
cietário adotado, bem como a quaisquer fundações, associa-
ções de entidades ou pessoas, ou sociedades estrangeiras, 
que tenham sede, filial ou representação no território brasi-
leiro, constituídas de fato ou de direito, ainda que tempora-
riamente.

Como se vê, a normativa legal não deixou dúvidas quanto a legitimidade passiva 
na ação de responsabilização, nem quanto ao objetivo, qual seja a responsabilização 
administrativa e civil das pessoas jurídicas, por atos de corrupção em face da adminis-
tração pública nacional e, inclusive, estrangeira.

Em seguida, a Lei 12.846/13 explicitou que, aos casos de atos lesivos praticados 
pela pessoa jurídica em face do erário, a responsabilidade será objetiva. Ou seja, di-
ferentemente da Lei 8.429/92, para a aplicação das sanções previstas na Lei Anticor-
rupção, basta a comprovação do nexo de causalidade entre o ato lesivo e a atividade 
empresarial, prescindindo-se do elemento subjetivo (Dolo ou culpa):

Art. 2º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetiva-
mente, nos âmbitos administrativo e civil, pelos atos lesivos 
previstos nesta Lei praticados em seu interesse ou benefício, 
exclusivo ou não.

Sobre a responsabilidade objetiva, adota-se nesse trabalho como razão à apli-
cação da teoria do risco, sem qualquer necessidade de demonstração do elemento 
anímico (dolo ou culpa) praticado pela pessoa jurídica5.

5 “Nos casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa do agente para 
que seja obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é presumida por lei. Em outros, é de todo 
prescindível, porque a responsabilidade se funda no risco (objetiva propriamente dita ou 
pura). (…) Na responsabilidade objetiva prescinde-se totalmente da culpa. Ela é reconhecida 
independentemente de culpa. Basta que haja relação de causalidade entre a ação e o dano”. 
GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil, 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2003, pág. 
21/22
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Em relação a teoria do risco, aponta Noronha6: “A responsabilidade objetiva, ou 
pelo risco, é a obrigação de reparar os danos causados a outrem, que tenham aconte-
cido durante atividades realizadas no interesse ou sob controle da pessoa responsável 
e independentemente de qualquer atuação dolosa ou culposa desta" 

Portanto, desnecessária a comprovação do elemento subjetivo, como ocorre 
nos casos exigidos pela Lei 8.429/92, bastando a comprovação do nexo de causalida-
de existente entre o ato lesivo praticado pela pessoa jurídica (Lei 12.846/13, art. 5o), 
com o resultado identificado, tornando assim possível a aplicação das sanções previs-
tas no art. 6º (Sanções Administrativas) e no art. 19 (Sanções Judiciais) da referida Lei.

Outro ponto da referida lei, diz respeito as sanções administrativas, as quais 
estão definidas no art. 6.º da Lei Anticorrupção, sendo elas a multa e a publicação 
extraordinária da decisão condenatória, sem prejuízo da obrigação de reparar o dano, 
conforme §3º do mesmo artigo. A aplicação delas será realizada por meio do processo 
administrativo de responsabilização, na forma dos arts. 8.º a 15 da Lei.

Por outro lado, as sanções judiciais, pela prática dos mesmos atos lesivos de-
finidos no art. 5.º, podem importar nas punições de perdimento de bens, direitos 
e valores; suspensão ou interdição parcial de atividades; dissolução compulsória da 
pessoa jurídica; proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou 
empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas 
ou controladas pelo poder público, pelo prazo mínimo de 1 (um) e máximo de 5 (cin-
co) anos, sendo importante ressaltar a previsão de que a condenação torna certa a 
obrigação de reparar o dano integralmente, inclusive podendo ser apurado posterior-
mente em liquidação7. 

Destaca-se ainda que eventual omissão na instauração de Procedimento Admi-
nistrativo pela Administração Pública, autorizará o Ministério Público a requerer na 
ação judicial a aplicação tanto das sanções administrativas do art. 6.º quanto as judi-
ciais mencionadas, consoante dispõe o art. 20 da Lei.

Observados os pontos acima da Lei Anticorrupção é indispensável mencionar a 
responsabilidade da pessoa jurídica pela lei de Improbidade Administrativa. 

Até o advento da Lei nº12.846/13 a doutrina debatia sobre a possibilidade de 
responsabilidade da pessoa jurídica pela Lei nº 8.429/92, com base na interpretação 
do art.3º da Lei nº 8.429/92:

Art. 3° As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mes-

6 NORONHA, Fernando. Direito das obrigações. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p.506. 
7 Art.21 (…) Parágrafo único. A condenação torna certa a obrigação de reparar, integral-
mente, o dano causado pelo ilícito, cujo valor será apurado em posterior liquidação, se não 
constar expressamente da sentença.

mo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbida-
de ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta.

Em entendimento contrário a aplicação em face das Pessoas Jurídica, Fazzio Jú-
nior e Carvalho Filho, respectivamente:

Em princípio, este dispositivo não distingue entre terceiro 
pessoa física e terceiro pessoa jurídica, mas ao usar a expres-
são “mesmo que não seja agente público” e ao aludir aos ver-
bos “induzir” e “concorrer”, para descrever a conduta do ex-
traneus, certamente está se referindo à pessoa natural, não 
à jurídica8. 

De qualquer forma, o terceiro jamais poderá ser pessoa jurí-
dica. As condutas de indução e colaboração para a improbi-
dade são próprias de pessoas físicas. Quanto à obtenção de 
benefícios indevidos, em que pese a possibilidade de pessoa 
jurídica ser destinatária deles (como, por exemplo, no caso de 
certo bem público móvel ser desviado para seu patrimônio), 
terceiro será o dirigente ou responsável que eventualmente 
coonestar com o ato dilapidatório do agente público. Demais 
disso, tal conduta, como vimos, pressupõe dolo, elemento 
subjetivo incompatível com a responsabilização de pessoa 
jurídica9.

Já de maneira favorável, exemplifica-se o entendimento de 
Garcia:

Pensamos que ante a amplitude conferida pelos arts. 3º (As 
disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele 
que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra 
para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob 
qualquer forma direta ou indireta) e 6º (No caso de enrique-
cimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro benefici-
ário os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio) da Lei 
de Improbidade, nada impede a sua inclusão como ré da ação 
civil pública, devendo figurar, nesta condição, ao lado de seus 
sócios e administradores (aqueles que tenham praticado atos 
de gestão dando ensejo à improbidade).

De notar-se que, a partir da teoria da realidade técnica, con-

8 FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Atos de improbidade administrativa: doutrina, legislação e 
jurisprudência. – 2. ed. – São Paulo: Atlas, 2008, pg.266.
9 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 25. ed. São 
Paulo: Atlas, 2012,pg.1068/1069.



116 117MP e compromisso com a sociedade - Vol. 2 MP e compromisso com a sociedade - Vol. 2

fere-se às pessoas jurídicas a capacidade de aquisição e exer-
cício de direitos, capacidade para a prática de atos e negócios 
jurídicos, enfim. Pode-se afirmar, deste modo, que possuem 
elas uma vontade distinta da vontade de seus integrantes, 
sendo “dotadas do mesmo subjetivismo outorgado às pesso-
as físicas10”

Contudo, a nível jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela 
possibilidade da aplicação da lei de improbidade administrativa às pessoas jurídi-
cas, no REsp 970393-CE, relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 
21/06/2012, DJe 29/06/2012, quando assim decidiu “Considerando que as pessoas 
jurídicas podem ser beneficiadas e condenadas por atos ímprobos, é de se concluir 
que, de forma correlata, podem figurar no polo passivo de uma demanda de improbi-
dade, ainda que desacompanhada de seus sócios”. 

Superada a possibilidade de responsabilização da pessoa jurídica tanto pela 
Lei Anticorrupção, quanto pela Lei de Improbidade Administrativa, depara-se com a 
questão da eficácia desses normativos atualmente para aplicação das sanções, pela 
prática de atos lesivos contra a administração pública, para aqueles atos lesivos tam-
bém considerados atos de improbidade administrativa. 

Deve-se buscar o ingresso judicial somente pela Lei de Improbidade Administra-
tiva, tanto da pessoa física quanto jurídica, ou da pessoa física pela lei de improbidade 
e da jurídica pela Lei Anticorrupção em cumulação de pedidos na mesma ação, ou 
ainda, de maneiras autônomas a pessoa física pela Lei de Improbidade Administrativa 
e a pessoa Jurídica pela lei Anticorrupção?

Nesse ponto, considera-se que significativa parcela dos atos de improbidade ad-
ministrativa, definidos nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei 8.429/92, também importam na 
prática de atos lesivos praticados por pessoas jurídicas, subsumindo-se, portanto, às 
hipóteses definidas pela Lei 12.846/13.

Sendo assim, inicialmente vislumbra-se como melhor eficácia, a interpretação  
extraída do microssistema da tutela do patrimônio público, aplicando-se para a res-
ponsabilização da pessoa jurídica à luz da sistemática da Lei 12.846/13, em razão do 
regramento específico, mas principalmente pelas ferramentas disponíveis, como a 
responsabilidade objetiva, sanções administrativas e o aspecto processual, qual seja 
da Lei de Ação Civil Pública. Observa-se que, em ambas as Leis, há similitude entre os 
respectivos ritos processuais, ressalvando-se o juízo de prelibação, previsto no § 7o do 
art. 17 da Lei 8.429/92.11

10 GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade administrativa. 7ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2013, pg.665/666.
11 Art. 21 da Lei 12.846/13: “Nas ações de responsabilização judicial, será adotado o rito 
previsto na Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985”.

Desse modo, aplicando a Lei Anticorrupção para as pessoas jurídicas, restam a 
análise quanto a possibilidade de cumulação com a Lei de Improbidade Administrativa 
para a pessoa física ou o ingresso de maneira autônoma somente pela pessoa jurídica. 

A cumulação de pedidos da Lei de Improbidade com a Lei de Ação Civil Pública já  
é aplicada no ordenamento pátrio, com base no entendimento da integração entre as 
normas do microssistema dos direitos difusos, admitindo ao Ministério Público, por 
exemplo, buscar a anulação de um ato administrativo e a aplicação das sanções por 
atos de improbidade administrativa em um mesmo processo. 

Nesse sentido, esclarece Pacheco Alves12: “por ser a defesa do patrimônio pú-
blico, objeto da Lei de Improbidade, um interesse difuso, incidirá a técnica de tutela 
prevista na Lei 7.347/85, sendo de menor importância a definição do nomen juris da 
ação como também o próprio procedimento a ser adotado que, atualmente, é o pre-
visto no art. 17 da Lei nº 8.429/91”.

Da mesma maneira, o Art.327, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade 
de cumulação de pedidos em um mesmo processo13, podendo-se aplicar técnicas pro-
cessuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um 
ou mais pedidos cumulados, que não forem incompatíveis com as disposições sobre o 
procedimento comum, ou seja, seria possível a notificação preliminar somente para a 
pessoa física sujeita a Lei de Improbidade e dispensável para a pessoa jurídica sujeita 
a Lei Anticorrupção. 

Todavia, a cumulação dos pedidos de aplicação das sanções da Lei de Improbida-
de Administrativa e da Lei Anticorrupção, observando-se a notificação preliminar (Lei 
8.429/92, art. 17, § 7o), embora possível processualmente, levantaria dúvidas quanto 
à sua oportunidade, pois poderia se cogitar de eventual retardamento do provimen-
to judicial, em virtude da necessidade de produção de provas quanto ao elemento 
subjetivo, exigido pela Lei de Improbidade Administrativa, embora dispensado na Lei 
Anticorrupção.

Ademais, é possível a alegação pela parte ré de eventual prejuízo ao contradi-
tório e a ampla defesa, requerendo instrução probatória única, além de atender uma 
economia de esforços e recursos públicos, principalmente do judiciário, difícil de con-
tra-arrazoar.  

12 ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade administrativa. 4. ed., rev. e ampl. Rio de Janei-
ro: Ed. Lumen Juris, 2008. p. 606.
13 Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários 
pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. § 1º São requisitos de admissibilidade da 
cumulação que: I - os pedidos sejam compatíveis entre si; II - seja competente para conhe-
cer deles o mesmo juízo; III - seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento. 
§ 2º Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida 
a cumulação se o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das 
técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam 
um ou mais pedidos cumulados, que não forem incompatíveis com as disposições sobre o 
procedimento comum.
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Tais óbices, poderiam ser contornados, visando a eficácia da responsabilização 
da pessoa jurídica, inicialmente pelos provimentos de urgência, como a indisponibili-
dade de bens14. Quer-se, com isso, impedir que a pessoa jurídica, enquanto pendente 
o processo judicial, prossiga na prática ilícita ou dificulte eventual execução futura15.

Especificamente, quanto a indisponibilidade de bens, entende-se possível a apli-
cação do periculum in mora presumido, de igual maneira já sedimentado para a Lei de 
Improbidade Administrativa. Isso porque, como dito acima, tanto a Lei de Improbida-
de quanto a Lei Anticorrupção, visam a proteção do Patrimônio Público.

Os fundamentos da jurisprudência relativa ao periculum in mora presumido 
para a Lei de Improbidade, encontram-se primeiramente na previsão constitucional 
constante no artigo 37, parágrafo 4º, da Constituição Federal16, e no Art.7º da Lei 
de Improbidade Administrativa, sendo o perigo da demora implícito aos normativos, 
constitucional e infraconstitucional. Segundo, o artigo 7º da LIA17 se trataria de uma 
tutela de evidência, portanto reclamaria apenas a demonstração provisória do fumus 
boni iuris, sem a necessidade de comprovação do periculum in mora, qual seja, de 
que o réu esteja dilapidando o patrimônio ou na iminência de fazê-lo. Por fim, o pro-
pósito da tutela a ser alcançada pela ação de improbidade administrativa é a proteção 
ao erário, sendo suficiente a probabilidade do direito, pois exigir comprovação de 
concreta dilapidação patrimonial retiraria os efeitos práticos do mandamento consti-
tucional. 

Nessas perspectivas, analisando-se a proteção buscada por ambas às Leis, 
Improbidade e Anticorrupção, bem como que a redação da Lei Anticorrupção no 
Art.19,§4º18, assemelha-se a previsão constitucional e da Lei nº 8.429/92, inclusive 

14 Art.19, §3°, da Lei nº 12.846/13 “§ 3º As sanções poderão ser aplicadas de forma iso-
lada ou cumulativa”.
15 A medida de urgência atende o propósito de desestímulo à prática do ilícito. Na teoria 
da análise econômica do crime, há tempos aplicada no Direito Penal, Becker busca demons-
trar que os indivíduos, ao agirem racionalmente e perpetrarem um ilícito penal, equacionam 
os custos e benefícios decorrentes da atividade ilegal. Assume-se, assim, de acordo com a 
Análise Econômica do Crime, que um sujeito cometerá um delito se a utilidade esperada 
exceder a utilidade que se poderia obter mediante o dispêndio de tempo e outros recursos 
em outras atividades. https://revistajusticaesistemacriminal.fae.edu/direito/article/downlo-
ad/140/113. Acessado em 19/02/2019.
16 Art.37,§4º “§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos 
direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento 
ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.
17 Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar 
enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito repre-
sentar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado. Parágrafo único. 
A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o 
integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriqueci-
mento ilícito.
18 Art.19,§4º “O Ministério Público ou a Advocacia Pública ou órgão de representação 
judicial, ou equivalente, do ente público poderá requerer a indisponibilidade de bens, direi-
tos ou valores necessários à garantia do pagamento da multa ou da reparação integral do 

indo na linha da jurisprudência e acrescentando na norma a possibilidade de indis-
ponibilidade de bens para garantir o pagamento da multa, é que se entende possível 
a indisponibilidade baseada em tutela de evidência nos moldes da Lei de Improbida-
de19. 

Outro mecanismo disponível no intuito de dar eficácia na responsabilização da 
pessoa jurídica, quando em cumulação pela Lei 12.846/13 com a Lei 8.429/92, consis-
te no julgamento antecipado parcial do mérito. De modo, que será possível ao autor 
optar pela possibilidade de requerer a antecipação da cognição sumária objetivando 
a aplicação das sanções da Lei Anticorrupção, nos moldes do inc. II do art. 356 do Có-
digo de Processo Civil20, considerando a menor amplitude cognitiva, sob o enfoque da 
Lei Anticorrupção, porque suas condutas submetem-se à responsabilização objetiva.

Nesse aspecto, colaciona-se doutrina de Marinoni21: 

Ao prever a possibilidade de julgamento imediato de parcela 
do mérito, o Código atual quebrou com o dogma da unidade 
e da unicidade do julgamento da causa – que se encontrava 
à base da estruturação do procedimento comum do direito 
anterior. Com isso, viabiliza não só a tutela definitiva da par-
cela incontroversa da demanda com o efetivo julgamento da 
causa, mas também amplia a possibilidade de cisão do jul-
gamento do mérito para todas as hipóteses em que não seja 
necessária prova diversa daquela já colhida para elucidação 
de parte do mérito.

Por fim, diante do todo exposto quanto a cumulação, pondera-se como mais 
efetiva na responsabilização da pessoa jurídica por atos lesivos praticados contra a ad-
ministração pública, a ação civil pública de maneira autônoma. Justifica-se tal asserti-
va em razão da inexistência de fase preliminar na ação civil pública, além do reduzido 
campo cognitivo, adstrito aos contornos da responsabilização objetiva, bem como ser 
possível também tutelas de urgências, possibilitando assim aplicação de sanções de 

dano causado, conforme previsto no art. 7º, ressalvado o direito do terceiro de boa-fé”.
19 Ressalva-se, que ainda há discussão sobre a possibilidade de indisponibilidade de 
bens, nos atos de Improbidade Administrativa que importem apenas violação aos princípios, 
no intuito de garantir o pagamento da multa, embora na Edição n° 40 da “Jurisprudência em 
Teses”, o STJ assim fez constar: Aplica-se a medida cautelar de indisponibilidade dos bens 
do art. 7º aos atos de improbidade administrativa que impliquem violação dos princípios da 
administração pública do art. 11 da LIA (http://www.stj.jus.br/internet_docs/jurisprudencia/
jurisprudenciaemteses/Jurisprud%C3%AAncia%20em%20teses%2038%20-%20Improb%20
Administrativa%20I.pdf) 
20 Art. 356.O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos for-
mulados ou parcela deles: II - estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do 
art. 355.
21 MARINONI, Luiz Guilherme., e outros. Curso de Processo Civil Comentado. São Paulo: 
RT, 2018. Disponível livro digital Acessado em 03-03-2019.
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maneira mais eficaz e por consequência desmotivando futuras práticas ímprobas por 
pessoas jurídicas. 

IV - DA CONCLUSÃO

Portanto, na tutela do patrimônio público, quando se apura a prática de atos de 
improbidade administrativa (Lei 8.429/92) e atos lesivos à Administração Pública (Lei 
12.846/13), perpetrados por pessoas físicas e jurídicas, caso seja pertinente a cumu-
lação dos pedidos, em uma única ação civil pública, deve o Ministério Público zelar 
pela maior eficiência do microssistema normativo, buscando as tutelas de urgência e 
a prolação do julgamento parcial do mérito (CPC, art. 356, II), em relação às sanções 
da Lei Anticorrupção, prosseguindo-se a instrução somente quanto aos atos de im-
probidade administrativa.

Contudo, pondera-se como mais eficaz na responsabilização por atos lesivos 
praticados por Pessoas Jurídicas a Ação Civil Pública autônoma da Lei Anticorrupção, 
isso porque o rito processual é mais célere e também mais restrito o campo de cogni-
ção em razão da responsabilização objetiva. 

V- DA PROPOSTA DE ENUNCIADO

Na tutela do patrimônio público, quando se apura a prática de atos de im-
probidade administrativa (Lei 8.429/92) e atos lesivos à Administração Pública (Lei 
12.846/13), perpetrados por pessoas físicas e jurídicas, caso seja pertinente a cumu-
lação dos pedidos, em uma única ação civil pública, deve o Ministério Público zelar 
pela maior eficiência do microssistema normativo, buscando as tutelas de urgência e 
a prolação do julgamento parcial do mérito (CPC, art. 356, II), em relação às sanções 
da Lei Anticorrupção, prosseguindo-se a instrução somente quanto aos atos de im-
probidade administrativa, ou ainda, de maneira autônoma com base na Lei Anticor-
rupção para pessoa jurídica e na Lei de Improbidade em face da pessoa física, diante 
da utilização de rito mais célere previsto na Lei nº12.846/13.
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1 – DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA, DA JUSTIFICATIVA E DO OBJETIVO DO TRABALHO

Trata-se de abordagem acerca da necessidade de aplicação/implantação de téc-
nicas de gestão no âmbito da atividade-fim do Ministério Público sob a ótica do prin-
cípio da eficiência.

O tema ganha relevo institucional, considerando o elevado e crescente volume 
de demandas aliado a uma estrutura que não cresce no mesmo ritmo, não somente 
considerando-se a implantação do processo eletônico, mas também as inúmeras atri-
buições no âmbito extrajudicial.

Apenas a título de exemplo, de acordo com o CNMP, as demandas do Ministério 
Público do Estado do Paraná cresceram 55,71% de 2014 para 2018, em números ab-
solutos1. Paralelamente, o número de cargos de membros providos cresceu 11,61% 
enquanto o número de cargos de servidores efetivos providos cresceu 27,34%.

Essencial se pontuar que o material humano é o principal instrumento de atua-

1 Cotejo entre os anuários de 2017, 2018 e 2019 disponíveis nos seguintes ende-
reços: http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Anu%C3%A1rio_um_retrato_2017_in-
ternet.pdf e http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Publicacoes/documentos/2019/
Anu%C3%A1rio_um_retrato_2018_ERRATA_1.pdf e https://www.cnmp.mp.br/portal/rela-
toriosbi/mp-um-retrato?highlight=WyJ1bSIsIid1bSIsInJldHJhdG8iLCJyZXRyYXRvJywiLCJ1bS-
ByZXRyYXRvIl0= 

ção do Ministério Público, razão pela qual se mostra necessário extrair desse material 
a máxima produtividade e eficiência.  

Também serão trazidas ao presente estudo algumas sugestões de técnicas de 
gestão aplicáveis na prática administrativa, com base nos apontados cinco pilares da 
gestão de pessoas. 

O objetivo final é abrir a discussão e colocar em debate a imperiosa necessida-
de de aperfeiçoamento funcional acerca do tema gestão de promotorias/gestão de 
pessoas. 

 
2 – DESENVOLVIMENTO

2.1 DO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA

O princípio da eficiência tornou-se expresso em nosso ordenamento constitu-
cional por obra da EC 19/98, que o acrescentou à enumerção constante do caput do 
art. 37:

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 e, também, ao 
seguinte:

A inserção da eficiência como princípio explícito neste dispositivo foi consequ-
ência da implantação entre nós, ocorrida especialmente a partir de 1995, do modelo 
de administração pública conhecido como administração gerencial. Pretendia-se que 
esse padrão de administração substituísse, ao menos parcialmente, o padrão modelo 
da nossa administração pública, dita administração burocrática, cuja ênfase maior re-
cai sobre o princípio da legalidade.

Segundo ensina José dos Santos Carvalho Filho, o núcleo do princípio é a pro-
cura 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 flexibilização2. 

Subjacente está a ideia de que os controles impostos à administração pública, e 
os métodos de gestão que utiliza, acarretam morosidade, desperdícios, baixa produ-
tividade, enfim, grande ineficiência, em comparação com a administração de empre-
endimentos privados. Propõe-se, por essa razão, que a administração pública se apro-

2 FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de direito administrativo – 31. ed. rev., atu-
al. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017. 
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xime o mais possível da administração das empresas do setor privado. É esse modelo 
de administração pública, em que se privilegia a aferição de resultados, com amplia-
ção de autonomia dos entes administrativos e redução dos controles de atividades-
-meio (controles de procedimentos), que se identifica com a noção de administração 
gerencial, a qual tem como postulado central exatamente o princípio da eficiência.

O administrador público precisa ser eficiente, ou seja, deve ser aquele que pro-
duz o efeito desejado, que dá bom resultado, exercendo suas atividades sob o manto 
da igualdade de todos perante a lei, velando pela objetividade e imparcialidade.

Conforme ensina Marçal Justen Filho, é necessário obter o máximo de resulta-
dos com a menor quantidade possível de desembolsos3.

E continua o autor: O princípio da eficiência impõe como primeiro dever à Admi-
nistração evitar o desperdício e a falha. Nesse sentido, Schmidt Assmann assinala que 
"o direito administrativo há de satisfazer uma dupla finalidade: a ordenação, discipli-
na e limitação do poder, ao mesmo tempo que a eficácia e efetividade da ação admi-
nistrativa. Isso obriga, entre outras consequências, não apenas a utilizar o cânone da 
proibição do excesso (princípio da proporcionalidade), senão também o da proibição 
do defeito. 

Portanto, a ordem jurídica veda o desperdício econômico porque a otimização 
do uso dos recursos permite a realização mais rápida e mais ampla dos encargos es-
tatais. Mas, quando houver incompatibilidade entre a eficiência econômica e certos 
valores fundamentais, deverá adotar-se a solução que preserve ao máximo todos os 
valores em conflito, mesmo que tal implique a redução da eficiência econômica.

Enfim, a eficácia administrativa determina que os fins buscados pela Adminis-
tração devem ser realizados segundo o menor custo econômico possível, o que não é 
sinônimo da obtenção do maior lucro4.

Uma das decorrências do princípio da eficiência reside na exigência de constan-
te adequação das soluções práticas adotadas pela Administração Pública. A satisfação 
do princípio da eficiência administrativa pressupõe uma avaliação permanente das 
finalidades a serem atingidas, das necessidades concretas existentes, dos recursos 
públicos econômicos e não econômicos disponíveis e das soluções técnicocientíficas 
aplicáveis. A realidade é dinâmica e exige a intervenção contínua dos agentes estatais 
para evitar a cristalização de práticas antiquadas que podem ter encontrado alguma 
justificativa no passado, mas que se tornaram obsoletas.

Essa necessidade é ainda mais relevante em vista do ritmo da evolução tecnoló-
gica. Há um processo contínuo de inovações, especialmente no campo da informáti-

3 Justen Filho, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 4 ª edição. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2016. 
4 Idem. 

ca. Isso exige a incorporação dessas melhorias na prática administrativa.

De se destacar que a complexidade que envolve o tema é compreensível: de 
um lado, há que se respeitar as diretrizes e prioridades dos administradores públicos, 
bem como os recursos financeiros disponíveis e, de outro, não se pode admitir que 
o princípio constitucional deixe de ser respeitado e aplicado. O entendimento mais 
moderno é o de que a própria Constituição Federal concretiza este princípio, sendo 
ele uma norma de aplicabilidade imediata5.

Por fim, o art. 37 se aplica a toda a atividade administrativa, de todos os poderes, 
de todas as esferas da federação. Evidentemente, é aplicável ao Ministério Público. 

2.2 BREVE ANÁLISE DE DADOS:

Desde 2015 o CNMP divulga, de forma consolidada, as principais informações 
acerca da atuação finalística e administrativa de todos os ramos e todas as unidades 
do Ministério Público Brasileiro. Da análise dos dados destaca-se:

Simples análise dos números publicados pelo CNMP nos últimos anos é capaz de 
demonstrar o elevado e crescente volume de demandas aliado a uma estrutura que 
não acompanha esse crescrimento. 

Veja-se que, ao longo de 05 anos, o número total de demandas cresceu 55,71% 
enquanto a estrutura de pessoal cresceu em 11,61% no número de membros e 27,34% 
no número de servidores de carreira, o que corresponde, na última análise de 2018 a 
um índice de 1,13 servidor por membro. 

Essa defasagem no crescimento da estrutura de pessoal, quando comparada 
ao crescimento da demanda, trouxe o seguinte reflexo, como se verifica do quadro 

5 CARVALHO, Matheus, Manual de Direito Administrativo. 2ª edição. Salvador: Editora 
Jus Podivm, 2015. 

Total de IC e PP instaurados Total de PA instaurados Total de PICs instaurados Processos cíveis recebidos Processos por ato infracional Infância cível IP recebidos TC recebidos Processos criminais Total
ano de 2014 16210 21046 1932 223427 68096 68717 456198 107635 352340 1315601
ano de 2015 26295 38590 2068 185231 58463 56806 412568 82878 302507 1165406
ano de 2016 16618 36475 2291 180766 56128 66352 484893 94420 386686 1324629
ano de 2017 17380 35565 3120 410253 134772 111049 446343 144220 518039 1820741
ano de 2018 11124 35144 3191 453291 126438 118816 525842 163614 611073 2048533
aumento em percentual 42,30% 91,07% 165,17% 202,88% 185,68% 172,91% 115,27% 152,01% 173,43% 155,71%

Membros 2014 689
Membros 2015 721
Membros 2016 731
Membros 2017 752
Membros 2018 769
aumento em percentual 111,61%

Servidores de carreira 2014 684
Servidores de carreira 2015 752
Servidores de carreira 2016 843
Servidores de carreira 2017 840
Servidores de carreira 2018 871
aumento em percentual 127,34%

fonte: https://www.cnmp.mp.br/portal/relatoriosbi/mp-um-retrato?highlight=WyJ1bSIsIid1bSIsInJldHJhdG8iLCJyZXRyYXRvJywiLCJ1bSByZXRyYXRvIl0=
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acima: o crescimento da atuação no âmbito judicial (representado por processo cí-
veis, processos da infância, inquéritos policiais, termos circunstanciados e processos 
criminais) ocasionou uma expressiva redução na atuação extrajudicial. Com efeito, o 
número de ICs e PPs instaurados diminuiu em 31,38% quando comparado a 2014. Já 
na comparação com 2015 a redução foi de 57,7%. Da mesma forma, embora a tabela 
mostre um aumento de PAs instaurados quando comparado a 2014 (66,99%), na com-
paração com 2015 verifica-se que, em verdade houve redução de 8,93%. 

Analisando-se os relatórios da SUBPLAN-MPPR é possível se chegar à mesma 
conclusão, senão veja-se. 

No período de 10/2017 a 09/2018 o número total de atuações finalísticas no 
estado foi de 539.090. 

Já no período de 10/2018 a 09/2019 esse número passou para 617.168, o que 
representa um aumento percentual de 14,48%. 

Detalhando-se essas informações, para uma análise do número de ações cíveis 
e criminais propostas, é possível verificar:
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Repare que, na mesma tendência do quadro 1, houve um aumento do número 
de ações interpostas no âmbito criminal enquanto no âmbiro cível esse número foi 
reduzido. 

O mesmo se verifica quando se analisam os arquivamentos nas mesmas esferas:

Do cotejo dos quadros é possível concluir-se que o aumento de esforço no âmbi-
to criminal/judicial tem gerado significativa redução da atuação do Ministério Público 
no âmbito cível/extrajudicial, apta a atingir potencialmente número maior de pesso-
as, além de representar uma atuação preventiva ao contrário da atuação criminal que 
é, eminentemente, repressiva. 

2.3 – UMA PROPOSTA VIÁVEL: INVESTIMENTO EM GESTÃO DE PESSOAS 

O cenário apresentado acima demanda soluções criativas e atuação urgente em 
ganho de eficiência, sob pena de colapso da estrutura. Isso porque além do relevante 
aumento de demanda em números absolutos, a diminuição da atuação no âmbito 
extrajudicial (e cível) em detrimento do aumento de esforço na atuação judicial (e cri-
minal) somente contribui para retroalimentar o círculo de atuação na consequência 
em detrimento de se tratar a causa dos problemas sociais. 

Como cediço, pensar-se em investimento na contratação de pessoas mostra-se 
inviável no cenário atual político e econômico do país, sendo dois os principais impe-
cílios: a) a dificuldade do processo político para ampliação de cargos – que demanda 
um lento processo na aprovação de lei; b) o limite estabelecido na Lei de Respon-
sabilidade Fiscal – a lei determina que a repartição dos limites globais com pessoal 
nos estados não poderá exceder o percentual de 2% para os Ministérios Públicos dos 
Estados, sendo que qualquer ato que provoque aumento da despesa com pessoal e 
não atenda ao limite legal de comprometimento é nulo de pleno direito. Atualmente, 
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o Ministério Público do Estado do Paraná está próximo de atingir o limite de 1,8% com 
gastos de pessoal, ou seja próximo de atrair as vedações do artigo 22 da referida lei. 

Aliando-se essas dificuldades ao mencionado princípio da eficiência, norma co-
gente incluída na Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 19/98, o pre-
sente trabalho propõe investimento em capacitação na gestão de pessoas como for-
ma de se extrair a máxima utilização do potencial dos colaboradores. 

2.3.1. O QUE É GESTÃO DE PESSOAS E SUA IMPORTÂNCIA:

A gestão de pessoas é um conjunto de práticas e metodologias aplicadas com o 
objetivo de administrar o comportamento dos colaboradores. Para isso são aplicadas 
técnicas que permitem o desenvolvimento do capital humano da sua empresa/órgão 
público.

Uma gestão de pessoas eficiente garante que sua organização tenha condições 
de oferecer aos seus clientes um atendimento mais personalizado e eficiente. Isso 
porque os colaboradores permanecem mais engajados e comprometidos com o ne-
gócio.

A adoção de boas práticas de gestão de pessoas garante a satisfação dos seus 
colaboradores e a otimização da produtividade — o que, consequentemente, resulta 
no crescimento saudável da empresa6.

Fazer a gestão de recursos humanos não se trata apenas de procurar deixar seus 
colaboradores satisfeitos e motivados, mas de criar uma estratégia completa, que en-
volve toda a organização em busca do desenvolvimento, capacitação e humanização 
de quem faz parte dela. 

A doutrina7 aponta 5 pilares essenciais em que ela está apoiada: (1) motivação, 
(2) treinamento, (3) processos de comunicação, (4) conhecimento e competência, (5) 
trabalho em equipe. 

Atualmente, buscar os melhores profissionais, oferecer bons salários e benefí-
cios não é suficiente numa organização empresarial. É preciso busca contínua pelo 
aperfeiçoamento. 

A questão é que, cada vez mais, especialmente para jovens profissionais, a visão 
sobre o valor da remuneração está evoluindo. Antigamente, a visão era meramente 
financeira: salário + benefícios + bônus. Hoje, a visão está cada vez mais ligada a fato-
res mais abstratos:

6 https://www.xerpa.com.br/blog/gestao-de-pessoas/. 
7 https://blog.luz.vc/o-que-e/os-5-pilares-da-gestao-de-pessoas/ 

• Salário + benefícios + bônus
• Evolução pessoal e profissional
• Integração à equipe
• Liberdade de escolhas
• Senso de cumprimento de propósito

Nesse contexto, entra a gestão de pessoas nas organizações. Cabe aos gestores 
diagnosticar o grau de motivação de sua equipe e atuar sobre ele para obter os me-
lhores resultados. O grau de motivação pode variar por diversos motivos. Desde o 
ambiente da empresa, até o sentimento de estagnação profissional.

1º Pilar – motivação: qualquer empresa depende do comprometimento indivi-
dual de cada pessoa que participa dela. Um funcionário sem motivação rende muito 
menos do que é capaz e está sempre pronto para sair na primeira oportunidade pos-
sível. Pensando na organização como um todo, o mais importante é entender o que 
motiva uma pessoa a fazer parte dela. Podem ser incentivos financeiros (altos salários 
e bônus – problema no nosso caso), o propósito da empresa em si (qual a causa por 
trás do faturamento?), o desafio proporcionado a quem participa delas (a nível indivi-
dual e coletivo), um plano de carreira consistente (desenvolvimento e valorização de 
funcionários – problema no nosso caso).

É necessário entender o que sua organização ou área possui de bom e focar 
nesse aspecto ao contratar.

Dicas práticas citadas pela doutrina  para aumentar a motivação dos colabora-
dores: 

- entender as necessidades reais do colaborador;
- estabelecer metas – em áreas e individuais;
- fazer processo seletivo exigente e transparente;
- adotar a meritocracia (soluções criativas no nosso caso);
- feedbacks periódicos.

2° Pilar: Processo de comunicação: Boa comunicação é essencial. Não só entre 
gestores e funcionários ou entre colaboradores do mesmo setor, mas uma comunica-
ção integrada, que faça com que a informação sempre esteja disponível quando for 
necessária. Os administradores devem incentivar o diálogo, quebrando as barreiras 
hierárquicas e trabalhando em conjunto com todo o time, para assim atingir um ob-
jetivo comum.

Dicas práticas citadas pela doutrina  para melhorar o processo de comunicação: 

- adotar software de comunicação direta – (Ex. Hangout);
- método de comunicação imediata – conversa direta ao invés de e-mails ou 

ofícios;
- promover agilidade nas respostas – não deixar e-mail ou chat sem resposta por 

mais de 1 hora;
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- evitar gargalos – (Ex. padronização de manifestações, Gespro8, modelo do Gla-
dyson, projudi, banco de modelos de manifestações).

3° Pilar: Trabalho em equipe: A empresa é um organismo só com um objetivo 
comum para todos, por isso não faz sentido cada setor ou cada equipe ter os seus 
próprios objetivos se eles não possuem ligação com os demais. Só conseguindo ver a 
importância do que todos estão realizando é que os funcionários sentem-se relevan-
tes dentro de um ambiente organizacional.

Dicas páticas citadas pela doutrina  para melhorar o trabalho em equipe: 

- criar grupos de trabalho;
- utilizar software para compartilhamento de tarefas;
- fazer reuniões de acompanhamento;
- ter momentos de diversão – criar um bom ambiente de trabalho.

4° Pilar: Conhecimento e competência: O sucesso não será possível caso os fun-
cionários não possuam conhecimento e competência para executar suas tarefas. Sen-
do assim, é preciso que seja feito um planejamento que busque montar a melhor 
equipe possível e criar um ambiente em que todos consigam crescer juntos. Esse pro-
cesso de construção passa pelo processo seletivo e construção de uma cultura orga-
nizacional de valores forte.

Para que isso aconteça o ideal é manter as práticas de gestão por competências 
– identificando os pontos fortes e as oportunidades de melhoria dos profissionais – e 
de feedback, que permite estar sempre dando retorno sobre cada ação dos membros 
da equipe.

Dicas práticas citadas pela doutrina  para melhorar o desenvolvimento de co-
nhecimento e competência:

 
- Fazer avaliação de desempenho;
- Realizar processo seletivo rigoroso e transparente.

5° Pilar: Treinamento e desenvolvimento: O treinamento e a busca pelo desen-
volvimento devem ser constantes, partindo conjuntamente da empresa e de cada um 
dos trabalhadores.

O mais importante é atingir um ponto de equilíbrio em que a empresa e o profis-
sional estejam satisfeitos com o resultado da troca. Dessa forma todos ganham e têm 
a oportunidade de crescerem juntos, em uma parceria que tem tudo para dar certo.

8 Projeto de Gestão Administrativa das Promotorias de Justiça instituído por meio do 
ato nº577/2015/PGJ/CGMP no MPSC, que objetiva regularizar e aperfeiçoar as rotinas admi-
nistrativas de trabalho das Promotorias de Justiça.

Dicas práticas citadas pela doutrina  para melhorar o processo de treinamento e 
desenvolvimento:

- identificar treinamentos mais desejados – (Ex. inúmeros cursos fornecidos pelo 
MPPR);

- realizar processo contínuo de treinamento e desenvolvimento.

4 - CONCLUSÕES 

Após o delineado acima, resta forçoso concluir pela necessidade de capacitação 
dos membros do Ministério Público do Estado do Paraná em técnicas de gestão de 
pessoas/gestão de promotorias. 

A eficiência não deve somente ser encarada como um princípio abstrato previs-
to na CF, mas como uma norma cogente e de eplicabilidade imediata, que de fato é, 
determinando o nosso desenvolvimento para extração da maior produtividade possí-
vel aliada ao menor gasto de dinheiro público. 

Os dados colhidos pelo CNMP vêm mostrando um aumento vertiginoso de de-
mandas, que não é acompanhado pelo aumento de pessoal. Ao mesmo tempo, veri-
fica-se que a energia de trabalho vem sendo gasta na atuação criminal/judicial, o que 
indica que estamos cada vez mais tratando as consequencias ao invés de tratarmos a 
causa dos problemas. 

É nesse cenário que se verifica a importância e a necessidade de se investir na 
capacitação dos membros do Ministério Público do Estado do Paraná em técnicas de 
gestão, a fim de que, alcançando a maior produtividade e eficiência, se possibilite o 
melhor gerenciamento da rotina do trabalhao do dia a dia e, por consequência, mais 
tempo livre para pensarmos em soluções criativas, integradas e consentâneas com os 
anseios da população, nosso verdadeiro "cliente". 
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1. RESUMO

 O presente estudo, bem como as providências adotadas pelo Ministério Pú-
blico do Estado do Paraná nas situações a seguir narradas, decorreram de casos con-
cretos dos Municípios de Goioerê e Cafelândia, ambos situados no Estado do Paraná, 
com o fim de estimular a humanização de políticas públicas direcionadas, respectiva-
mente, 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 comar-
ca. 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 ministe-
rial iniciou-se somente em outubro de 2019, apresentando particularidades. 

 
Fixadas tais premissas, no decorrer deste ensaio, será realizada a narrativa de-

talhada sobre a atuação ministerial em cada um dos casos, com os respectivos funda-
mentos fáticos e jurídicos, iniciando-se pelo Município de Goioerê. 

2. DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA, DA JUSTIFICATIVA E DO OBJETIVO DO TRABALHO

 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 recep-

tor. 
 
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 individualida-
de 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 Au-

rora, apresentam-se particularidades, comparado ao Município de Goioerê. Isso por-
que 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). 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 re-

levância 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 indivi-
duais 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 orde-
namento 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 pú-
blicas, sobremaneira em âmbito local e regional. 

3. DESENVOLVIMENTO

Para fins didáticos, 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 ONU1, que mais de três milhões de nacionais 

1 Disponível em <https://nacoesunidas.org/acnur-6-fatos-sobre-os-refugiados-e-mi-
grantes-venezue-lanos/>, acesso em 06 de março de 2020.
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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 servi-
ços 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 ve-

nezuelanos que migraram para o Brasil2: “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 migra-
tórias em sete países”.

 
Além disso, segundo dados da UNICEF, deve-se ressaltar que as políticas públi-

cas realizadas devem ter os seguintes nortes3: (a) fornecimento de acomodação e as-
sistência humanitária básica nos abrigos para migrantes em Roraima; (b) realo-cação 
de migrantes em outros Estados do País (interiorização); (c) integração de migrantes 
na sociedade brasileira e no mercado de trabalho; e (d) apoio aos migran-tes dispos-
tos a voltar para a Venezuela voluntariamente.

 
Dentro desse contexto, conforme noticiado no periódico “El Pais” em 07 de ou-

tubro de 20194, o Brasil acelerou o programa para distribuir venezuelanos por seu 
território, tendo em conta que “quase 15.000 migrantes foram enviados a 250 ci-
da-des 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 venezuelanos5. 

 
Por fim, como forma de demonstrar a necessária observância da solidarie-da-

de entre os povos, deve-se avaliar a seguinte constatação realizada pela ONU6: “No 
passado, a Venezuela abrigou milhares de refugiados da região e de outras partes do 

2 Disponível em <http://dapp.fgv.br/entenda-qual-o-perfil-dos-imigrantes-venezuela-
nos-que-che-gam-ao-brasil/>, acesso em 06 de março de 2020.
3 Disponível em <https://www.unicef.org/brazil/crise-migratoria-venezuelana-no-bra-
sil>, acesso em 06 de março de 2020.
4 Disponível em <https://brasil.elpais.com/brasil/2019/10/04/internacio-
nal/1570188090_289601. html>, acesso em 06 de março de 2020. 
5 Disponível em <http://www.rfi.fr/br/am%C3%A9ricas/20191206-brasil-regulariza-si-
tua%C3%A7%C3%A3o-de-mais-de-21-mil-refugiados-venezuelanos>, acesso em 06 de mar-
ço de 2020.
6 Disponível em <https://www.acnur.org/portugues/venezuela/>, acesso em 06 de 
março de 2020.

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 atua-ção 

ministerial, destacando-se as providências adotadas.

3.1. NARRATIVA DO CASO E PROVIDÊNCIAS ADOTADAS NO 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 ques-

tionados 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 ne-
nhuma 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 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 en-
trevista.

 
Tinham a impressão que doações feitas pela comunidade (roupas, calçados, 

brinquedos) não estavam chegando até eles; não podiam escolher peças que chega-
vam; algumas roupas usadas estavam em péssimo estado de conservação e sequer 
podiam ser utilizadas; doações encaminhadas à administração, acreditam que passa-
vam por triagem prévia (pela administração), e a administração ficaria com o melhor, 
destinando a eles o restante. Nunca receberam nada em dinheiro, em espécie. Gosta-
riam de saber se existe alguma verba destinada aos venezuelanos (seja da ONU, seja 
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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. Gos-
tariam 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 Vene-
zuela 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 dis-
posição para sanear eventuais dúvidas. 

 
Ressalta-se que ainda foi possível realizar, na oportunidade, contato com o ges-

tor de território para os Municípios de Goioerê, Cianorte e Foz do Iguaçu, e com o Co-
ordenador do Brasil Sem Fronteiras em Goioerê. A ambos foi informado que o Minis-
tério 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 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 agos-
to 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; questiona-
da 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, conside-
rando seu estado de gravidez (em situação de risco), passando por acompanhamento 
médico. 

 
Após isso, chegaram mais duas famílias – os maridos estavam trabalhando nor-

malmente 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, possibi-
litaria 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 ca-
dastro 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 do-

ações estava organizado e que foi franqueado acesso aos refugiados, a fim de que 
pudessem receber as doações que entendessem necessárias. As doações da comu-
nidade local seguiam sendo realizadas, entretanto, em quantidade inferior. O inves-
timento 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 vvi-

sita 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 pra-
ticado 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, po-deriam 
procurar a Promotoria de Justiça. No que se refere ao item (b), salientou-se que o Mi-
nistério 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 tra-
balho 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 tra-
balho formal. Entre as demais, dezessete atuam na informalidade, trinta e seis não 
trabalham e, por fim, não há informações sobre dezesseis. A maioria dos Venezuela-
nos com trabalho formal exercem as atividades para a Cooperativa Copacol em Nova 
Aurora. Também há empregados na Fiação Goioerê, Sintex, Panificadoras, Supermer-
cados 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. 

 
Nesse contexto, a atuação do Ministério Público não exclui a de eventuais ór-

gãos federais interessados, buscando, em verdade, a preservação da dignidade hu-
mana dos envolvidos. 

3.2. NARRATIVA DO CASO E PROVIDÊNCIAS ADOTADAS NO MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA

 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 Cafe-
lândia. 

 
De início, ressalta-se que esse acompanhamento da situação vinha sendo efeti-

vado, 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 “portu-
guês”; dificuldades, ou não, relativas ao desempenho de atividades profissionais no 
Brasil, tratando-se da necessidade, ou não, de ser disponibilizada formação específi-
ca; 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 pon-

tos: (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 Subs-
tituto, 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 atu-
al; (b) curso de português: o Município verificaria a existência de professor da rede 
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pública que compreenda os idiomas falados pelos haitianos; verificaria, também, a 
existência, entre os haitianos, de pessoas qualificadas para o ensino do idioma “por-
tuguês”, 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 en-
caminhados 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 realiza-
da em data e horários a agendar, com profissionais voluntários já contatados por este 
Promotor Substituto, em local a ser disponibilizado pelo Município.

 
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 da-
dos 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 aco-
lhidos 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 Mu-

nicípio. Posteriormente, o que ocorrerá em breve, será possível a realização de todos 
os demais projetos de ordem coletiva – com reflexos individuais –, como as capaci-
tações profissionais, o ensino/aprimoramento da língua portuguesa e demais treina-
mentos/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 – pe-
los próprios migrantes – “Associação dos Haitianos” em Cafelândia, a qual se encon-
tra 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 brasilei-
ro.  

4. CONCLUSÃO

 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 de-
mais órgãos públicos ou da sociedade civil. Em qualquer caso, todavia, a lição que 
se extrai é sempre semelhante: ao membro do Ministério Público compete, sem a 
faculdade de se eximir por convicções de natureza pessoal, promover a justiça social, 
atuando na defesa dos grupos e das pessoas vulneráveis. 
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1 RESUMO

O presente trabalho busca compreender as premissas lógicas e teóricas da “ju-
risprudência do 1/8” a fim de tecer argumentos no sentido de seu acerto, bem como 
formular críticas para seu aperfeiçoamento, de modo que se conclua pela necessida-
de da adequação proporcional de sua fração de aumento.

Em um primeiro momento, louva-se esta corrente jurisprudencial, principal-
mente no que toca a adoção da base de cálculo como sendo o intervalo entre as pe-
nas abstratamente cominadas, ao invés da pena mínima; bem como ao fato de ter se 
estabilizado com uma das correntes mais aceitas e utilizadas nos Tribunais pátrios, o 
que confere segurança jurídica em uma área em que o legislador – propositadamente 
– deixou lacunas.

E em um segundo momento, de maior criticidade, contemporizou-se a escolha 
da fração de aumento, com vistas a proporcionalidade, de modo a que reflita o princí-
pio da individualização da pena levado a sério e não uma cominação de um desvalor 
padrão de 1/8 a cada circunstância judicial constatada.

Por fim, conclui-se que a adoção da proporcionalidade nesta fase dosimétrica 
através de um enunciado propositivo pode influir em penas mais próximas do ideal de 
justiça, bem como ser mais uma voz contra a malfada política da pena mínima.

2 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA, JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DO TRABALHO

2.1 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA

Tendo em conta que a realidade fática quase sempre transborda a realidade 
jurídica, e não sendo o legislador capaz de prever os exatos cálculos para se alcançar 
uma reprovação ideal da conduta e de seu autor – com o fito de privilegiar a atividade 
criadora do juiz na demarcação do desvalor social que o crime e o autor do crime in-
fligiram – definiu as circunstâncias judiciais como critérios a serem seguidos pelo jul-
gador na definição de uma pena-base, início do processo de individualização judicial, 
sem preestabelecer fórmulas, apenas apontando o limite mínimo e o limite máximo 
de pena.

A fim de evitar abusos, o legislador impôs a obrigação do julgador expor as ra-
zões pelas quais concluiu pela norma-concreta, possibilitando a fiscalização interna e 
externa de sua atividade criadora. Isto é, entre o mínimo e o máximo estabelecidos 
abstratamente, o juiz deverá fixar um quantum ideal de reprovação, valendo-se de 
seu livre convencimento, mas expondo minudentemente a racionalização de sua con-
clusão.

Ocorre que esta falta de critério preestabelecido legalmente gera a sensação de 
insegurança jurídica, o que faz surgir a necessidade de se criar parâmetros objetivos 
para o cálculo da pena jurisprudencialmente. Entretanto, a adoção de critérios objeti-
vos não pode descambar para uma matematização da atividade criadora jurisdicional.

Essa tentativa de matematizar o Direito peca ao não perceber que a segurança 
jurídica não é fabricada instantaneamente com modelos predeterminados, mas sim 
construída em um processo dialógico e minimamente previsível em sua essência, em 
que as razões fundantes da norma concreta são escancaradas às partes, possibilitan-
do um fluxo de argumentos e a efetivação de um contraditório efetivo.

2.2 JUSTIFICATIVA

O juiz na definição da pena a ser aplicada concretamente não é mero “contador” 
fazendo incidir taxas sobre bases, a fim de alcançar um montante final. Deve sim, ana-
lisar com base em supedâneo probatório objetivo, isto é, circunstâncias objetivamen-
te provadas que circundam o delito e o autor do delito, a fim de concluir sobre sua 
reprovação social. Para tanto deve promover análise, não só quantitativa das circuns-
tâncias judiciais presentes, mas também – e principalmente – qualitativa, atingindo 
um quantum ideal de reprovação frente o desvalor do fato e do autor. 

Essa aferição qualitativa das circunstâncias judiciais nada mais é do que a obser-
vância do princípio da proporcionalidade na dosimetria penal. 

Em que pese a jurisprudência do “1/8” tenha inegáveis acertos, pode-se obser-
var que há resquícios de uma política de pena mínima ou pena tarifada em que se 
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desconsidera a riquíssima gama de circunstâncias judiciais e suas variações de grau, 
com isso, violando a proporcionalidade das penas e por consequência o princípio da 
individualização da pena.

2.3 OBJETIVO DO TRABALHO

Neste curto trabalho não se tem pretensões conceituais sobre pena, individu-
alização da pena, e dosimetria penal. Tampouco busca-se alongar nas três fases da 
dosimetria judicial da pena. Foca-se exclusivamente na primeira fase de dosimetria 
em que se analisam as circunstâncias judiciais para alcançar uma pena-base.

Também não se tem por finalidade discorrer sobre que ordem de fatores (cul-
pabilidade, prevenção) devem recair para a fixação de uma pena justa ou formular 
longos critérios para a aplicação da proporcionalidade na primeira fase dosimétrica.

O objetivo aqui construído é muito mais simples, embora pretensioso: a enun-
ciação de um modelo geral propositivo de aplicação da proporcionalidade na análi-
se das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, sendo capaz de funcionar 
como um instrumento de combate a política da pena mínima, ou da pena tarifada na 
prática forense.

3 DESENVOLVIMENTO

3.1 INTRODUÇÃO

A corrente jurisprudencial pela qual analisa-se as circunstâncias judicias calcu-
lando-se para cada circunstância presente no caso concreto o aumento de 1/8 (um 
oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, tem gran-
de aderência em diversos Tribunais pátrios, incluindo o Superior Tribunal de Justiça.

“Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina 
passaram a reconhecer como critério ideal para individualiza-
ção da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada 
circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre 
o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito 
secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se 
de patamar meramente norteador, que busca apenas garan-
tir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da 
pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionarieda-
de motivada, adotar quantum de incremento diverso diante 
das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do 
agir do réu (…). (STJ – HC 531.187 MG 2019/0263426-4, rela-
tor: Ministro RIBEIRO DANTAS, T5 – QUINTA TURMA, julga-
mento em 19/11/2019).

Destaca-se que tal entendimento também tem sido aplicado pelo E. Tribunal de 
Justiça do Paraná no trato de feitos congêneres. Observe-se:

“Majoração no equivalente a 1/8 da possibilidade de aumento 
entre a pena mínima (04 anos) e a máxima (10 anos), no equi-
valente a 09 meses e 40 dias-multa para cada circunstância 
judicial desfavorável. (TJ-PR - APL: 00053159020168160013 
PR 0005315-90.2016.8.16.0013 (Acórdão), Relator: Juiz Antô-
nio Carlos Ribeiro Martins, Data de Julgamento: 14/06/2018, 
4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/06/2018).

A premissa lógica desta corrente jurisprudencial baseia-se no fato de existirem 
oito circunstâncias judiciais prevista no art. 59 do Código Penal (culpabilidade; ante-
cedentes; conduta social; personalidade do agente; motivos do crime; circunstâncias 
do delito; consequências do crime e comportamento da vítima). Assim, para cada cir-
cunstância presente, majora-se a pena em 1/8: é um raciocínio lógico elementar, pelo 
menos em uma análise superficial. Essa fração de 1/8, então, incide sobre a diferença 
entre a pena mínima e máxima abstratamente prevista ao tipo penal, e o resultado 
dessa operação é somado à pena mínima.

Percebe-se que há três pontos fulcrais nos quais a jurisprudência se solidificou: 
(i) a fração de 1/8 para cada circunstância judicial (alíquota); (ii) a incidir sobre a di-
ferença entre as penas mínimas e máximas (base de cálculo); (iii) produto este que é 
somado ao final na pena mínima abstrata (montante final de pena).

Temos assim que:

Pb = Pmín + [(Pmáx – Pmin) * CJ/8]

Onde Pb é a pena-base; Pmín é a pena mínima abstrata; Pmáx é a pena máxima 
abstrata; e CJ é o número de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Essas três premissas, é importante que se diga, não estão previstas de forma 
expressa ou implícita no Código Penal, não há no art. 59 ou no art. 68 do Codex Penal 
(ou em qualquer outro dispositivo) qualquer referência a estes passos, é uma cons-
trução jurisprudencial que vem se formando há tempos, e em nosso sentir merece 
aplausos em diversos pontos, mas também ajustes em outros deles.

3.2 DOS ACERTOS DA JURISPRUDÊNCIA

O primeiro acerto neste modelo teórico com ampla reverberação jurispruden-
cial é a escolha da base de cálculo como sendo a diferença entre a pena mínima e má-
xima abstratamente prevista, pois confere a mesma força normativa tanto ao limite 
máximo de pena, como ao limite mínimo de pena, sendo um importante instrumento 
de combate à política da pena mínima.
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Sobre a importância do combate a esta política de pena, leciona um dos maio-
res penalista brasileiros: “imprescindível que o magistrado liberte-se do fetichismo da 
pena mínima, para ajustar o quantum da sanção e sua modalidade, no que entender 
ser necessário e suficiente a satisfazer a medida de justa reprovação que merece o 
réu, de acordo com seus antecedentes, conduta social, personalidade, bem como ten-
do em vista os motivos, circunstância e consequências do seu ato” (MIGUEL REALE 
JÚNIOR, Instituições de direito penal, v. II, p. 88).

O tipo penal em seu preceito secundário traz a pena abstratamente prevista em 
seu patamar mínimo e máximo, isto quer dizer que: no caso concreto, quanto mais 
se aproximarem as circunstâncias judiciais a uma reprovação básica da conduta e de 
seu agente, mais próximo deve estar a pena aplicada ao mínimo legal; de outro lado, 
quanto maior for a reprovação social formulada mais perto deve estar do patamar 
máximo. Contudo, o patamar máximo não é uma mera exortação legal, ou um limite 
intangível, pelo contrário, sua força legal é a mesma da pena mínima, ou seja, se a 
reprovação formulada for tamanha que cause uma repulsa social severa, o juiz está 
obrigado a fixar a pena em seu máximo legal ou próximo a este quantum.

O Ministério Público Federal em seu manual de dosimetria acentua que: “uma 
conclusão de tudo quanto se disse é a de que, ao contrário de certo setor doutrinário, 
inexiste óbice ao aumento da pena até o máximo legal inclusive. Por óbvio, tanto o 
máximo como o mínimo, limites que são, aplicam-se a situações extremas” (BRASIL, 
Ministério Público Federal, Roteiro de Atuação: Dosimetria da pena, 2016, pag. 124).

Assim, esta base de cálculo permite ao julgador transitar efetivamente entre os 
limites legais da pena, veja-se que ele parte da mínima, mas pode chegar – em tese – 
a máxima, preenchidas todas as circunstâncias judiciais desfavoráveis. 

Caso se adote outra base de cálculo, como a pena mínima, por exemplo (mode-
lo teórico também de grande aceitação nos Tribunais Pátrios), coloca-se um entrave 
ao modelo ideal de reprovação máxima (pena máxima), pois dificilmente poderá ser 
atingido. Explica-se: caso preenchido todas as circunstâncias judiciais como desfavo-
ráveis ao réu, a pena mínima será dobrada (ou seja, Pmín + 8/8 Pmín), assim, no delito 
de roubo a pena base seria a de 8 anos de reclusão, por exemplo; ocorre que este não 
é o modelo de reprovação máxima instituído pelo legislador, mas sim o de 10 anos de 
reclusão. 

Isso acontece porque não há preceitos secundários em que a pena máxima seja 
o dobro da pena mínima, pelo contrário, variam de três a até seis vezes a diferença 
entre as margens.

Essa dilação entre as margens das penas abstratas não pode ser desconsiderada 
pelo julgador ao adotar um modelo prático de dosimetria, pois o princípio da legali-
dade impõe que toda e qualquer norma advinda da atividade criadora do intérprete 
não se desassocie do texto da lei. A necessidade de buscar amparo na lei – princípio 

da legalidade – na fixação judicial da pena é pressuposto de validade de toda a cadeia 
dosimétrica, isto é, ainda que haja lacunas (propositais ou não) para o arbítrio funda-
mentado do julgador, não pode este alvorar-se em conclusões que extrapolam a lei.

Nesse sentido leciona TEIXEIRA ao dispor sobre a atividade do julgador na dosi-
metria da pena: “este ao executar a tarefa de verificar a punibilidade de determinada 
conduta e de fixar a sanção, tem de pautar sua atuação por critérios transparentes 
e reconduzíveis à lei. Ou seja, a atividade jurisdicional tem que cumprir a função de 
complementar a determinabilidade da lei penal” (TEIXEIRA, Adriano. Teoria da apli-
cação da pena: Fundamentos de uma determinação judicial da pena proporcional ao 
fato. Marcial Pons. 1ª Ed. 2015 – pág. 111).

Indaga-se: adotando-se o modelo teórico em que a pena mínima é a base de 
cálculo das circunstâncias judiciais, não se está criando novo limite máximo de re-
provação não prevista em lei? O julgador pode, em nome de uma política criminal de 
pena, arvorar-se na atividade do legislador e dizer que o delito de roubo deve sofrer 
uma reprovação de 4 a 8 anos de reclusão em vez de 4 a 10 anos de reclusão? Ou o 
delito de homicídio deve sofrer uma reprovação de 6 a 12 anos de reclusão em vez de 
6 a 20 anos como previu o legislador?

No julgamento da famigerada Ação Penal 470, o Supremo Tribunal Federal mar-
cou importante ponto ao enunciar que as penas mínimas e máximas devem corres-
ponder aos extremos da reprovação do fato e do autor do fato repercutem na socie-
dade:

“[...] O penalista Guilherme de Souza Nucci, por exemplo, 
analisa, com bastante propriedade, o equívoco que conduz 
à imposição da pena-base no mínimo legal, tipo de decisão 
que, por não demandar qualquer cuidado na fundamentação, 
acaba se tornando useira e conduzindo à impunidade. […] 
Com efeito, a primeira fase da dosimetria permite a fixação 
da pena em qualquer patamar entre o mínimo e o máximo le-
galmente cominados para a prática do delito. Teoricamente, 
o legislador autoriza a punição do crime dentro desses limi-
tes, quando ausentes causas de diminuição ou de aumento. 
Entendo que, tal como a pena máxima só deve ser fixada, nes-
sa primeira fase da dosimetria, nos casos de maior lesividade 
que se possa conceber com a prática criminosa em julgamen-
to, a aplicação da pena no mínimo legal também deve ser 
reservada para aqueles casos em que esteja caracterizada 
uma conduta minimamente suficiente para consumar o tipo 
penal, em que todas as circunstâncias judiciais sejam favorá-
veis, em situação que afaste a aplicação do princípio da insig-
nificância mas também impeça punição mais severa do que a 
mínima prevista em abstrato. Noutras palavras: são os casos 
limítrofes da prática criminosa, quando o agente adentra a 
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seara penal em conduta de reprovabilidade tal que configure, 
sem maior intensidade, os elementos da tipicidade, da anti-
juridicidade e da culpabilidade [...]” (AP 470. Relator(a): Min. 
JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 05/09/2013, 
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 09-10-2013 PUBLIC 
10-10-2013).

Em resumo, a adoção como base de cálculo na primeira fase dosimétrica da di-
ferença entre a pena mínima e máxima abstratamente previstas para o delito em seu 
preceito secundário é justamente o que permite ao julgador definir uma pena justa 
entre os dois extremos de reprovação social, conferindo a mesma força normativa às 
duas margens, e servindo de instrumento para a efetivação do princípio da individu-
alização da pena. Aqui, em nosso sentir, é o principal acerto desta corrente jurispru-
dencial.

Outro importante ganho com o modelo teórico da chamada aqui “jurisprudên-
cia  do 1/8” é a sua inegável aceitação em diversos Tribunais pátrios, em especial di-
ga-se ao Tribunal de Justiça do Paraná em que é unanimidade nas Câmaras Criminais 
(TJPR - 3ª C. Criminal - 0024334-82.2016.8.16.0013 - Rel.: Desembargador Gamaliel 
Seme Scaff - J. 10.08.2018; TJPR - 4ª C.Criminal - 0005315-90.2016.8.16.0013 - Rel.: 
Juiz Antônio Carlos Ribeiro Martins - J. 14.06.2018; TJPR - 5ª C. Criminal - 0011898-
86.2019.8.16.0013 - Rel.: Desembargadora Maria José de Toledo Marcondes Teixeira 
- J. 27.06.2019).

Reconhecendo a importância de uma jurisprudência consolidada na dosimetria 
da pena a fim de se assegurar uma segurança jurídica na inflição da reprimenda penal, 
TEIXEIRA enuncia que:

“Por conseguinte, pode-se falar em uma proteção da confian-
ça normatizada. Concretamente isso significa que não basta 
que a previsibilidade e a calculabilidade da intervenção es-
tatal seja assegurada por contingências fáticas e extralegais 
– como, por exemplo, uma jurisprudência reconhecida e as-
sentada, uma tradição jurisprudencial etc. -, mas sim através 
de um fundamento legal, pois, como corretamente afirma 
Schreiber, ‘o poder do Estado limita-se através da lei’.” (TEI-
XEIRA, pag. 109).

O modelo criado pelo legislador, o qual adotou o critério trifásico proposto por 
Hungria, não pretendia ser um modelo matemático, pelo menos não em sua fase ini-
cial, mas sim tem a pretensão de uma análise global das circunstâncias judiciais para 
então se chegar a uma pena base individualizada. Uma evidência disto é a formulação 
do art. 59 do Código Penal, o qual coloca todas as circunstâncias lado a lado em um 
mesmo enunciado em seu caput.

Entretanto, a prática mostra dificuldades não previstas em lei: a importância 
de se controlar o arbítrio judicial na inflição da pena fez criar a necessidade de uma 
cadeia lógica de atos mais esmiuçados que pudessem ser auditados nesta primeira 
fase de dosimetria. Isto é, não bastava o juiz tecer argumentos mil sobre o porque 
recrudesceu a pena em um ano de reclusão; ao réu sempre seria necessário perquirir 
porque a pena justa definida não foi de um aumento de apenas 6 meses, ou no ques-
tionamento da sociedade, porque não um aumento de dois anos. E este ajuste fino, 
apenas é possível com a elaboração de modelos matemáticos (chegou-se ao aumento 
de um ano porque representa uma fração x, pela incidência de x circunstâncias judi-
ciais, que será aplicada sobre uma base de cálculo preestabelecida).

Por isso que a segurança jurídica nessa jurisprudência é um farol de certeza no 
meio da indeterminação da lei, e é também por isso que merece louvores, afinal con-
seguir tamanha adesão com tão pouco dito pela lei em tema tão sensível é raro de se 
ver.

3.3 DAS NECESSIDADES DE MELHORA

Ocorre que justamente nessa construção de um modelo matemático fechado 
de individualização da pena, em prol de uma segurança jurídica, que a jurisprudência 
comentada tem o seu pior erro, pois restringi a observação de elementos fáticos que 
apontam para a necessidade de um distanciamento proporcional do modelo base.

Neste sentido NUCCI pontua que “julgar não é tarefa de matemáticos nem de 
computadores, sendo deplorável a (nem sempre incomum) pena-padrão, que elimina 
as evidentes diversidades entre os réus, seres humanos diferentes por natureza no 
cotidiano. Igualar os acusados artificialmente, no momento da punição, não poucas 
vezes por indiferença dos julgadores, por desconhecimento da importância das cir-
cunstâncias e condições pessoais ou por mera comodidade é inaceitável, mormente 
se confrontarmos esse resultado com o princípio da individualização da pena” (NUCCI, 
pag. 160).

Na mesma pegada crítica ao uso de critérios pré-fabricados na atividade criativa 
do juiz, ANABELA MIRANDA RODRIGUES assevera que: “é geralmente reconhecido 
que métodos e instrumentos de cálculo próprios das ciências naturais são incompa-
tíveis com a específica natureza do processo intelectual presente na fase final de de-
terminação da medida da pena; ele é em larga medida um ‘ato criativo’, como tal não 
recondutível a um modelo que preexista à atividade cognitiva que lhe serve de base. A 
recusa de qualquer hipótese de cálculo matemático, no entanto – e ainda isto é já hoje 
também um dado adquirido -, não se traduz no reconhecimento de que no processo 
de determinação da medida da pena impera a discricionariedade”. (A determinação 
da medida da pena privativa de liberdade, p. 588).

Não se quer dizer com essa crítica que deva ser evitado qualquer uso de fórmu-
las matemáticas na dosimetria penal, um método deve ser escolhido para dar vasão 
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as pretensões de segurança jurídica1. A real crítica consiste na necessidade de pon-
deração pelo uso do princípio da proporcionalidade, de modo que não seja levado as 
últimas consequências como um modelo fechado, pois tal modo de pensar é incom-
patível com a ciência do Direito.

O encaixotamento deste modelo básico de cálculo para o qual se define a cada 
circunstância judicial um desvalor social único de aumento da pena em 1/8 singulariza 
uma miríade de possibilidades que, embora possam atinar a uma mesma circuns-
tância judicial, provocam uma repulsa social na igual variedade em que ocorrem. A 
análise do grau de reprovação social do fato e do autor do fato deve ser feita de forma 
qualitativa e não quantitativa, sob pena de jogar por terra a essência do princípio da 
individualização da pena.

O raciocínio superficial de que oito são as circunstâncias judiciais e, portanto, 
oito deve ser o denominador do cálculo da pena base deve ser desconstruído, pois 
baseia-se em uma concepção falha da estrutura destas circunstâncias e de como elas 
se interconectam com cada delito.

De fato, oito são as circunstâncias judiciais, mas quando destrinchadas de perto 
percebe-se que sua forma de aplicação não compactua com fórmulas genéricas e 
pré-moldadas. E aí está a gênese do enforcamento da análise qualitativa das circuns-
tâncias judiciais pelos elementos que circundam o fato e o autor do fato.

Pois bem, o art. 59 do Código Penal fornece oito elementos para a ponderação 
da pena base, dentre os quais a culpabilidade deve ser entendida como gênero do 
qual derivam as demais sete parcelas: antecedentes, conduta social, personalidade 
do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da 
vítima2.

Não obstante, é necessário compreender que a culpabilidade enunciada no art. 
59 do CP – muito embora, apresente-se “lado a lado das demais circunstâncias, o que 
torna seu significado e sua função um tanto quanto obscuros” 3 – tem uma função 
muito específica: servir como fator conglobante e norteador interpretativo das de-
mais, assim, estas seriam apenas concretizações ou especificações daquela.

BOSCHI defende esta forma de interconexão subordinativa entre a culpabilidade 
e as demais circunstâncias judiciais:

1 “não se pode evitar a eleição de um método para transitar entre o mínimo e o má-
ximo cominados pelo legislador, constituindo os componentes do tipo penal secundário”. 
(NUCCI, pag. 195).
2 “Pode-se sustentar que a culpabilidade, prevista neste artigo, é o conjunto de todos 
os demais fatores unidos. Assim, antecedentes + conduta social + personalidade do agente + 
motivos do crime + circunstâncias do delito + consequências do crime + comportamento da 
vítima = culpabilidade”. (NUCCI, pag. 158).
3 TEIXEIRA, pág. 128.

“A culpabilidade referida pelo artigo 59 do CP é a reprovação 
em grau objetivamente mensurável, e as circunstâncias judi-
ciais são as ferramentas colocadas à disposição do juiz para 
a realização desse trabalho segundo itinerário preestabeleci-
do (pena-base, pena provisória e pena definitiva) e não como 
dimanam das regras pretorianas categorias com carga valo-
rativa e função equivalente à culpabilidade”4. 

A circunstância geral da culpabilidade deve ser entendida, sim, como quantifi-
cação da sanção penal, conforme previsão expressa do § 46 do Código Penal alemão. 
Ou seja, como a gradação da reprovação social incidente sobre os vetores elencados 
no art. 59 do CP.

Esta “autonomização” indevida da culpabilidade faz surgir nova interrogação: 
ora, se a culpabilidade é o elemento conglobante das outras sete circunstâncias judi-
cias, qual é a lógica de se computar em oito as circunstâncias de forma equivalente na 
dosimetria penal?

E mais, em muitos crimes algumas circunstâncias judiciais são irrelevantes, ou 
sequer possam ser cogitadas de realização fática. Assim não seria justo, ou lógico, que 
integrem – ainda que como hipótese – um denominador de cálculo para esses crimes:

“Ademais, as circunstâncias judiciais, até pela abstração 
com que são previstas, são passíveis de graduação: podem 
ser mais ou menos favoráveis, mais ou menos desfavoráveis 
ou desinfluentes. Então, essa gradação máxima, resultante 
da divisão da escala penal pelo número de circunstâncias in-
fluentes, pode ou não ser atingida” (BRASIL, Ministério Públi-
co Federal, pag. 124) 

Nos crimes vagos, por exemplo, de que forma o comportamento da vítima pode-
ria integrar o círculo de aferição do reprovável sendo que o conceito de “vítima” lhe 
é fluido? No homicídio em que a motivação constitui causa de aumento de pena, não 
seria difícil alguma motivação do agente ganhar autonomia suficiente para romper a 
barreira de prioridade da causa de aumento e da circunstância legal do art. 61, II, a, do 
CP? Nos crimes habituais, em que a conduta social é tão peculiar a própria tipicidade 
do delito, não seria de difícil concepção essa circunstância ser valorada sem incidir em 
bis in idem? Que tipo de consequência um delito de falso pode ter que não constitua 
delito autônomo?

Não se pretende responder todas essas perguntas neste curto trabalho, mas 
apenas marcar um ponto de argumento: a compreensão equivocada de que oito são 

4 BOSCHI, Das Penas e seus critérios de aplicação, p. 191.
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as circunstâncias judiciais e por essa razão oito deve ser o denominador da fração de 
aumento apenas contribui para um encaixotamento da análise dessas circunstâncias, 
pré-moldando as operações, e criando uma pseudossegurança jurídica que retira do 
julgador a sensibilidade para concluir sobre as circunstâncias judiciais conforme se 
apresente mais ou menos grave em sua subjetividade. 

Esta forma padrão e fechada de reprovação também encontra reverberações 
na doutrina: “[…] o valor de cada circunstância a ser analisada deve corresponder à 
divisão entre a escala da pena e o número de circunstâncias a analisar. Exemplificando 
mais uma vez com a hipótese de furto simples, em que a escala da pena, como vimos, 
é de três anos, sendo passíveis de análise todas as oito circunstâncias elencadas no 
art. 59 do Código Penal, o quantum de cada circunstância judicial equivalerá a quatro 
meses e quinze dias, que corresponde à divisão de três anos (trinta e seis meses) por 
oito”. (CARVALHO NETO, p. 106).

A consideração só quantitativa das circunstâncias judiciais induz a uma burocra-
tização da individualização da pena, causando injustiças pois equaliza situações mani-
festamente diversas, as quais mereceriam, por imperativo de justiça, resposta penal 
diversa. Apenas a análise qualitativa de cada circunstância judicial é capaz de fornecer 
um resultado prático satisfatório com a individualização da pena, dando a cada qual 
a exata medida de reprovação, materializada em sanção penal, conforme o grau de 
reprovação criado por sua conduta e sua pessoa.

Neste ponto cabe uma ressalva: considera-se a fração de 1/8, como modelo base 
de reprovação, adequada – até porque como já dito sobre ela pesa o manto da segu-
rança jurídica de uma jurisprudência consolidada – mas não pelo motivo entabulado 
pela corrente jurisprudencial, mas sim porque adequa-se proporcionalmente a uma 
reprovação base de algo que orbita o delito e não integra o tipo penal em sua essên-
cia. Em outras palavras, via de regra, o aumento de 1/8 sobre a diferença das margens 
abstratas de pena é um aumento razoável, e se mostra proporcional à graduação de 
reprovação social base de uma circunstância judicial.

Entretanto, quando uma única circunstância judicial represente uma pluralidade 
de situações ou, ainda, represente um desvalor acentuado sobre o fato ou autor do 
fato, esta fração não é mais adequada, pois não representa qualitativamente o desva-
lor social auferido pelos elementos fáticos.

A exemplificação de casos concretos pode surtir um efeito de compreensão mais 
efetivo. Imagine-se um mesmo delito praticado por três autores, o primeiro senten-
ciado  possui diversas condenações que ensejam maus antecedentes, dentre elas a 
de crimes hediondos; o segundo sentenciado possui apenas uma condenação que 
enseja maus antecedentes; o terceiro possui uma condenação com mais de 15 anos. 
A reprovação social que deverá recair sobre o primeiro é, sem dúvida, maior do que a 
deverá recair sobre o segundo; que por sua vez é maior do que a do terceiro. Embora 
nos três casos a circunstância judicial dos maus antecedentes encontre-se formal-
mente preenchida, é qualitativamente diverso o desvalor do autor do fato.

Sobre a modulação da fração de 1/8 em plúrimos maus antecedentes, o Tribunal 
de Justiça do Paraná possui jurisprudência contrária5. Entretanto, não se vislumbra 
argumento robusto para sustentar a posição, apenas a já criticada lógica de que oito 
são as circunstâncias e portanto oito deve ser o denominador da fração de aumento, 
desconsiderando que não é lógico ou justo réu com inúmeros antecedentes sofrer a 
mesma reprovação que outro que singularmente cometeu um crime6.

Esse exemplo é de fácil percepção por ter contornos bem objetivos, mas a mes-
ma análise qualitativa deve ser feita em circunstâncias judiciais que demandam uma 
análise mais profunda, vejamos: em uma tentativa de homicídio a vítima levou dois 
tiros na região occipital (nuca), ficou hospitalizada por três meses, e após se recupe-
rar teve que se submeter a uma cirurgia de colocação permanente de um dreno no 
cérebro para retirar secreções ocasionadas pelo projétil que não pode ser retirado, 
sem dúvida essa “consequência do crime” representa um desvalor social do resultado 
muito severo para a pena ser majorada apenas em 1/87.

Agora, pondere-se um delito de roubo triplamente qualificado pelo uso de arma 

5 “[...]réu multireincidente - duas condenações transitadas em julgado utilizadas 
como circunstância judicial de maus antecedentes e uma como agravante da reincidência 
- possibilidade - inexistência de bis in idem - de ofício, alteração da fração utilizada na ma-
joração da pena-base de 1/6 para 1/8 em face da valoração negativa de uma circunstância 
judicial” (TJPR - 3ª C.Criminal - AC - 1720492-9 - Arapoti - Rel.: Desembargador Gamaliel 
Seme Scaff - Unânime - J. 05.04.2018).

6 Sobre esta tese, ressalta-se que pende de julgamento quatro apelações interpostas 
por este autor, as quais duas constam com parecer favorável da Procuradoria de Justiça 
(0004558-56.2017.8.16.0112 e 0000751-40.2019.8.16.0150) e duas com parecer contrário 
(0001087-78.2018.8.16.0150 e 0000615-09.2020.8.16.0150), o que demonstra que até no 
seio do Ministério Público a adequação proporcional da fração de aumento encontra re-
sistência.

7 No referido caso real, embora a magistrada não tenha exposto a fração utilizada 
para majorar as consequências do crime, fica nítido que utilizou dosador superior ao mod-
elo base de reprovação de 1/8: “As circunstâncias do crime são normais ao tipo, contudo, 
o mesmo não se pode dizer quanto às consequências, tendo a vítima declarado em todas 
as oportunidades em que foi ouvida que não consegue mais desempenhar atividade labo-
rativa e tampouco pegar o filho no colo, informando, ainda, que tais limitações são decor-
rência direta dos tiros que levou. Ademais, hoje, em plenário, esclareceu tanto a questão 
do dreno interno, que liga sua cabeça ao sistema urinário, necessário para expurgar o pus 
que se forma em decorrência dos disparos que sofreu; quanto aquela atinente à perda de 
alguns dentes, quando caiu no chão, após o primeiro disparo, e a ausência de condições 
financeiras para refazer a prótese, no evento aqui discutido, destruída. Observo que essas 
duas circunstâncias hoje mencionadas foram confirmadas pelas demais testemunhas da 
acusação ouvidas, sendo que os problemas dentários são claramente perceptíveis. Não 
restou comprovado que a vítima tenha contribuído para a prática do delito, de modo que 
fixo a pena base em dezesseis (16) anos de reclusão” (Autos nº  0015951-93.2018.8.16.0030).
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de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade (art. 157, §2º-A, I c.c. § 2º, II e V, 
do CP), considerando ainda que foi praticado no período noturno8. Segundo o enten-
dimento majoritário da jurisprudência9 a causa de aumento de pena de maior relevân-
cia permanece na terceira fase dosimétrica deslocando-se as demais para a primeira 
fase. Ocorre que tanto o concurso de agentes, como a restrição de liberdade da vítima 
(causas de aumento deslocadas) atinem à “circunstâncias do crime”, tal como o fator 
noturno do crime. Essa pluralidade de situações diversas em uma mesma circunstân-
cia não pode ensejar uma mesma reprovação do que uma singularidade, sob pena 
de fazer tábula rasa do princípio da individualização da pena, além de criar resposta 
negativa do Estado-juiz na função de prevenção-geral, pois a consciência coletiva que 
se cria com esta resposta é a de que uma vez preenchido formalmente tal vetor de 
reprovação, qualquer comportamento que ainda permaneça dentro deste vetor não 
terá incremento de reprovação instrumentalizada pela pena.

O reconhecimento da possibilidade de moldar a fração de aumento na primeira 
fase por fundamentação idônea já é reconhecido na jurisprudência:

“No silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina enten-
dem como critério ideal para individualização da reprimen-
da-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância 
judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo 
de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário 
do tipo penal incriminador. Todavia, trata-se de patamar me-
ramente norteador e não determinante ou exato, que busca 
apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade 
do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua 
discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento 
diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior 
desvalor do agir do réu”   (STJ - AgRg no AREsp: 1404687 SP 
2018/0313491-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de 
Julgamento: 23/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publi-
cação: DJe 30/04/2019).

Há julgados exemplares neste sentido no E. Tribunal de Justiça do Paraná, reco-
nhecendo uma pluralidade de situações em uma mesma circunstância judicial como 
motivo suficiente para incrementar a fração de aumento na primeira fase dosimétrica:

“Por outro lado, assiste razão ao Ministério Público, devendo 
ser elevado o aumento da pena basilar no que diz respeito às 
circunstâncias do delito, eis que, além de o crime ter sido pra-

8 (TJPR. Apelação Criminal nº 0002116-32.2019.8.16.0150, 5º Câmara Criminal, Rel. 
Juiz Subst. 2ºGrau Ruy Alves Henriques Filho, DJ 10/07/2020).
9 (HC 556.442/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 
05/03/2020, DJe 23/03/2020)

ticado com restrição à liberdade da vítima, a qual foi amarra-
da com um fio de rádio e obrigada a ficar em sua cama, com 
um travesseiro em cima de seu rosto, como foi reconhecido 
na sentença, ainda foi surpreendida por estar sozinha em sua 
tais como residência, sem qualquer possibilidade de resistên-
cia, mediante o emprego de simulacros de arma de fogo e 
arma branca (faca), o que certamente facilitou a execução da 
empreitada criminosa e merece maior reprimenda. 

Desse modo, parece justo e adequado incrementar a pena ba-
silar, por estes fundamentos, em 1 (um ano) e 3 (três) meses 
de reclusão e 4 (quatro) dias-multa, em patamar superior à 
fração de 1/8 (um oitavo) sobre a média entre as penas má-
xima e mínima abstratamente cominadas ao delito, diante da 
existência de inúmeras circunstâncias do delito (e não apenas 
a restrição à liberdade da vítima) que agravam o delito além 
do que se pode esperar na avaliação dessa circunstância ju-
dicial” (TJPR. Apelação nº 0007863-82.2016.8.16.0112. 5ª C. 
Criminal. Relator: Desembargador Marcus Vinicius de Lacer-
da Costa)..

Entretanto, há decisões recorrentes em sentido contrário, como a de um caso 
similar ao enunciado na referência 8, em que mesmo reconhecendo a incidência de 
plúrimas situações que atinem a circunstância judicial da “circunstâncias do crime” 
deixou-se de incrementar a pena por já estar preenchido formalmente o vetor de re-
provação na proporção base de 1/8:

“Contudo, tendo sido afastadas as causas de aumento de 
pena decorrentes da restrição da liberdade das vítimas e do 
concurso de agentes, é perfeitamente possível que tias cir-
cunstâncias sejam consideradas na primeira fase da dosime-
tria. Desta forma, há que se considerar que as circunstâncias 
do crime extrapolam o que se espera do tipo penal do roubo, 
eis que o concurso de agentes e a restrição de liberdade das 
vítimas conferem maior reprovabilidade à conduta delitiva. 
No entanto, não há que se falar em elevação da pena-base, 
posto que os fatores mencionados refletem a valoração nega-
tiva do mesmo vetor das circunstâncias do crime”, já valorada 
negativamente em razão do cometimento do delito durante 
o período noturno. Desta forma, sabe-se que, sendo oito as 
circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Pe-
nal, cada valoração negativa enseja a exasperação de 1/8 
da pena. Dessa forma, dou parcial provimento a este ponto 
do apelo ministerial, para o fim de reconhecer o concurso de 
agentes e a restrição da liberdade das vítimas como circuns-
tâncias prejudiciais ao réu, sem, contudo, alterar a pena-ba-
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se” (TJPR. Apelação Criminal nº 0002116-32.2019.8.16.0150, 
5º Câmara Criminal, Rel. Juiz Subst. 2ºGrau Ruy Alves Henri-
ques Filho, DJ 10/07/2020).

Estes últimos exemplos – ainda mais por se tratar da mesma Câmara Criminal 
julgadora – deixa claro a necessidade de se adotar um enunciado propositivo de orien-
tação para a aplicação proporcional da fração de aumento nas circunstâncias judiciais. 
De forma a se manter os avanços proporcionados pela adoção desta corrente (segu-
rança jurídica e escolha da base de cálculo da diferença entre as margens abstratas 
de pena), mas conferindo o mínimo de parâmetro para o incremento proporcional da 
reprimenda penal.

4. CONCLUSÃO

De tudo o que foi exposto, buscou-se propor dois avanços na construção teórica 
da “jurisprudência do 1/8”.

O primeiro está na constatação de que, embora oito sejam as circunstâncias 
judiciais do art. 59 do Código Penal, elas se interconectam de forma subordinada a 
culpabilidade, sendo esta última o seu vetor interpretativo e o resultado final da soma 
de todas as demais; além disso algumas circunstâncias podem ser desinfluentes para 
alguns crimes, ou sequer serem possíveis no plano fático: assim, a escolha da alíquota 
de aumento como sendo 1/8 deriva do fato de que o montante final de pena desta 
operação adequa-se proporcionalmente a reprovação base de uma circunstância.

O segundo cinge-se a enunciação de que por ser a fração de 1/8 apenas um mo-
delo base de reprovação de uma circunstância judicial desfavorável, consiste apenas 
um norte ao julgador, podendo recrudescer (ex. 1/6 ou 1/4) quando uma circunstân-
cia única represente uma pluralidade (ex.: três processos que ensejam maus ante-
cedentes; duas consequências do crime distintas) ou ainda represente um desvalor 
acentuado  (ex.: culpabilidade de um justiceiro que não demonstre remorso; conse-
quência de uma tentativa de homicídio que gera sequelas severas a vítima). Poden-
do, ainda, amenizar (ex.: 1/10) quando represente um desvalor muito pequeno (ex.: 
maus antecedentes longínquos ou de crimes culposos).

Assim, propõe-se o seguinte enunciado: “A fração de 1/8 adequa-se proporcio-
nalmente a reprovação base de uma circunstância judicial negativamente valorada. 
Todavia, trata-se de patamar meramente norteador que busca garantir a segurança 
jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena. Diante de uma pluralidade de 
situações atinentes a uma mesma circunstância judicial ou um desvalor acentuado 
do fato ou do autor do fato, é viável o incremento da fração de aumento, desde que 
devidamente fundamentado”.

5. REFERÊNCIAS
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PESQUISA COM JURADOS ACERCA DOS JULGAMENTOS NO TRIBUNAL DO 
JÚRI

Tiago Inforçatti Rodrigues
Promotor de Justiça Substituto do Ministério Público do Estado do Paraná.

 

“Não creio que acreditassem numa só palavra do que disse-
mos, mas era como num tribunal. Não era preciso dizer nada 
plausível, mas sim algo que tecnicamente fizesse sentido e 
nos ativéssemos a isso sem mais explicações”1
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RESUMO

O presente trabalho consubstancia-se, dentro das modalidades postas à dispo-
sição do vitaliciando, em tese institucional, na medida em que se trata de texto estru-
turado conforme as formalidades e procedimentos do discurso científico, adotando 
a forma de relatório de pesquisa. Trata-se de análise crítica de algumas das respostas 
(fechadas, em sua grande maioria) apresentadas por um grupo de quinze jurados sub-
metidos a questionário elaborado e entregue pelo Promotor subscrevente imediata-
mente após sessões plenárias do Tribunal do Júri da comarca de Castro-PR, ocorridas 
nos dias 06.02.20202, 18.02.2020 e 04.03.2020. Objetiva, portanto, compreender, ain-

1 Trecho do livro Adeus às Armas, de Ernest Hemingway.
2 Ao primeiro corpo de jurados, a pesquisa foi entregue por e-mail, solicitando-se seu 
encaminhamento ao e-mail institucional deste membro. Ocorre que, provavelmente por re-
ceio, apenas um dos jurados entrevistados respondeu a pesquisa. Por esse motivo, alterou-

da que superficialmente, as razões de decidir daqueles que compõem o conselho de 
sentença do Tribunal do Júri, e, consequentemente, estimular a busca pelo aprimo-
ramento do membro em plenário, seja em seu discurso, seja em sua análise da prova 
no processo. O trabalho não tem pretensão estatística. Em um primeiro momento de 
fato possuía tal pretensão, na medida em que no momento de sua elaboração havia 
perspectiva de abranger a totalidade dos jurados que compusessem os conselhos de 
sentença do Tribunal do júri da Comarca de Castro no ano de 2020. Por infelicidade, 
porém, a pandemia de COVID-19 suspendeu a realização dos trabalhos, impedindo 
o alcance pretendido da pesquisa. Assim, para que não se perdesse todo o projeto 
idealizado inicialmente, este membro preferiu, com os quinze questionários respon-
didos, formular comentários e impressões não necessariamente jurídicas e tampouco 
estatísticas acerca das respostas que lhe pareceram mais interessantes, deixando-se 
o projeto de pesquisa para um momento futuro.

1. INTRODUÇÃO

 A ideia do presente trabalho, conforme mencionado em resumo, é compreen-
der, ainda que superficialmente, as razões de decidir daqueles que compõem o con-
selho de sentença do Tribunal do Júri, e, consequentemente, estimular a busca pelo 
aprimoramento do membro em plenário, seja em seu discurso, seja em sua análise da 
prova no processo.

 Ciente de que a pesquisa não se concretizou da forma idealizada (em virtude 
da suspensão dos trabalhos do Tribunal do Júri a partir do mês de março de 2020), 
simplificou-se o projeto, passando-se à análise crítica de algumas das respostas forne-
cidas pelos jurados submetidos à enquete apresentada.

 Procurou-se selecionar as perguntas e respostas cujo resultado aparentemen-
te foi mais inesperado, a fim de gerar maior inquietação e ponderação.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 ACERCA DO PROCESSO DE ESCOLHA DE JURADOS EM COMARCAS DO INTERIOR E DA 
REPRESENTATIVIDADE EFETIVA DA SOCIEDADE NOS JULGAMENTOS

 Em relação às perguntas feitas sobre informações pessoais dos jurados, sele-
cionou-se para análise questão relativa ao grau de instrução dos entrevistados.

 Os jurados foram submetidos à seguinte indagação: “qual é o seu grau de ins-
trução? Fundamental completo, médio completo, superior completo ou pós-gradua-
do.”

 Obteve-se como resultado os seguintes percentuais: a) 66,67% dos entrevis-

-se a metodologia nos posteriores julgamentos, entregando-se a pesquisa em mãos, logo 
após o julgamento. Assim, as respostas totalizam apenas 15 sempre.
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tados possuem pós-graduação; e b) 33,33% dos entrevistados possuem ensino supe-
rior completo (o que, por óbvio, evidencia um grau de instrução com ensino superior 
completo de 100% dos jurados):

 

O resultado, embora não estatístico, é interessante porque evidencia, dentre 
outros tantos aspectos, uma forma não heterogênea de seleção dos jurados, em es-
pecial em cidades do interior do estado, onde a população, em sua significativa maio-
ria, não chega a casa de centenas de milhares3. Ou seja, há uma representatividade 
muito maior de jurados de uma parcela mais escolarizada da população, que, por sua 
vez, representa, em regra, uma parcela muito menor da própria sociedade.

 Como consequência óbvia pode-se afirmar, sem necessidade de se recorrer a 
dados estatísticos, que embora o julgamento dos réus que em tese cometeram crimes 
dolosos contra a vida deva ser realizado por seus pares, isso não representa a realida-
de, ao menos do ponto de vista de seu grau de educação formal.

 O que é ainda mais evidente sob o aspecto dessa pergunta específica, é que 
em uma sociedade desigual como a brasileira, não há representatividade da própria 
média da população entre seus pares componentes do Tribunal do Júri. Se feita uma 

3 Segundo Estimativas Da População Residente No Brasil E Unidades Da Federação Com 
Data De Referência Em 1º De Julho De 2019 Do Ibge (https://www.ibge.gov.br/estatisticas/
sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?edicao=25272&t=resultados) Ape-
nas Pouco Mais De 20 Municípios Paranaenses Possuem Mais De 100.000 Habitantes.

comparação entre o nível de instrução dos jurados selecionados e o nível de instrução 
dos munícipes das cidades da Comarca abrangida, percebe-se claramente que não 
há representatividade adequada. Isso porque, conforme dados do IBGE disponíveis 
na Plataforma Atuação – Informações Municipais para Planejamento Institucional, do 
Ministério Público do Paraná (dados do Censo de 2010), apenas 5,05% dos munícipes 
de Castro possuem ensino superior completo, conforme segue:

 

Note-se que ainda que o trabalho não possua rigor estatístico, esse dado não 
está longe da realidade, o que pode ser demonstrado com os resultados comparados 
de pesquisa semelhante feita pelo Centro de Apoio das Promotorias Criminais, do Júri 
e Execuções Penais do Ministério Público do Paraná4, em que se concluiu, em um uni-
verso de 802 jurados entrevistados, que 65,64% dos homens e 83,55% das mulheres 
possuíam ensino superior completo, conforme gráfico abaixo:

4 Perfil dos Jurados nas Comarcas do Paraná, 1a Edição – 2015, Curitiba, Paraná. Dispo-
nível em http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/materialjuri/Perfil_dos_Jurados_
nas_Comarcas_do_Parana.pdf, consultado entre 29.06.2020 e 03.07.2020.
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 Evidencia-se, portanto, uma dificuldade em se selecionar jurados que efeti-
vamente representem a média da escolarização local, o que certamente se replica 
nos demais critérios socioeconômicos, tais quais poder aquisitivo, cor, credo, dentre 
outros.

 Observados os dispostos dos artigos 425 e 426 do Código de Processo Penal, 
em especial do parágrafo segundo do artigo 425, percebe-se que há uma tentativa de 
heterogeneização das convocações, o que, infelizmente, não representa a realidade 
local.

 Em consulta informal a juízes próximos a este Promotor, evidenciou-se que, 
por dificuldade, as listas anuais de jurados são formadas com base em listas locais já 
existentes nos municípios, e que sejam de fácil acesso, tais quais de servidores públi-
cos municipais, de professores em escolas locais, de fiéis de determinada igreja, etc.

 Enfim, o questionamento é válido para se ponderar sobre se a estrutura do 
Tribunal do Júri, longe dos grandes centros, representa de fato o julgamento dos réus 
pelos seus pares, em franca democratização deste órgão do poder judiciário, como 
pretendia o legislador.

2.2. ACERCA DO TEMPO PARA LEITURA DO MATERIAL ENTREGUE AOS JURADOS E DA 
IMPORTÂNCIA DESSE MATERIAL

 Não é preciso maior raciocínio para se concluir que a função de jurado é com-
plexa também do ponto de vista da compreensão fática e jurídica do processo posto 
a julgamento.

 Diferentemente das partes e do juiz-presidente, que em muitos casos acom-
panharam todo o processo, e, quando não, ao menos tiveram tempo suficiente para 
estudá-lo antes da sessão plenária, os jurados tomam conhecimento do que vão jul-
gar no exato momento em que são sorteados e recebem cópia de alguns documentos 
atinentes à causa, que, conforme o parágrafo único do artigo 472 do CPP, se resumem 
a: cópias da pronúncia ou, se for o caso, das decisões posteriores que julgaram admis-
sível a acusação e do relatório do processo.

 Assim, quando indagados a respeito da suficiência de tempo para leitura do 
material entregue pelo Juiz-presidente, 40% dos entrevistados revelaram que não ti-
veram tempo hábil para sua leitura:

De fato, embora não se tenha formado maioria neste quesito, pode-se afirmar 
que os processos levados a julgamento nos dias 06.02.2020, 18.02.2020 e 04.03.2020, 
não foram causas complexas, ou seja, não envolveram diversidade de acusados ou de 
crimes, a ponto de dificultar grandemente uma compreensão, ainda que leiga, do que 
se estava tratando. Assim, sabendo-se que o conselho de sentença, representação do 
Estado-Juiz no julgamento de crimes dolosos contra a vida, é quem decide soberana-
mente (artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da CF) a causa, é preocupante que quase 
metade dos jurados entrevistas tenha afirmado espontaneamente não ter tido tempo 
de ler ao menos a peça jurídica que define os  limites do que se põe em julgamento 
(artigo 476, do CPP).

 Nesse aspecto, um conselho dado por Promotores mais experientes, e que 
sempre deve ser acatado, é o de se garantir o fornecimento aos jurados de uma pasta 
contendo documentos que se considerem mais importantes, devidamente destaca-
dos ou grifados, para que se propicie uma melhor compreensão do processo no pou-
co tempo que lhes é dado para leitura de peças.

 Pode parecer contraditório que a entrega de mais material para leitura seja 
algo útil, quando boa parte dos entrevistados declara que não teve tempo para lê-lo. 
Mas a verdade é que se o tempo para sua leitura é curto (artigo 473, do CPP), inversa-
mente proporcional a tal tempo é a importância que o jurado confere ao material que 
tem à sua disposição, conforme outra pergunta feita no questionário:
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Ou seja, considerando a relação entre o parco tempo disponibilizado e a impor-
tância dada ao material que lhes é fornecido para compreensão do que será posto em 
julgamento, parece claro que se deve otimizar a entrega de materiais, devidamente 
destacados, e de preferência preparados de antemão pelo membro do Ministério Pú-
blico, demonstrando cuidado e respeito à função.

2.3. SOBRE O CONHECIMENTO DA FUNÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

 Muito embora possa parecer óbvia a função exercida pelo membro do Minis-
tério Público, em especial em tempos de franco ataque em que se vive a partir da 
notoriedade obtida em decorrência de sua forte atuação no combate à criminalidade 
organizada e institucional, não se pode pretender que tal notoriedade seja plena.

 Nesse aspecto, dentre os entrevistados, 26% disseram sequer conhecer as atri-
buições da instituição antes de participarem do julgamento em sessão do Tribunal do 
Júri:

Tal cenário parece suficiente para que o membro, em especial em comarcas pe-
quenas, preceda sua fala de uma introdução sobre o papel das partes no processo, 
bem como sobre a função do próprio jurado e do Tribunal do Júri. Saber o que se está 
julgando e ter conhecimento das instituições e de suas funções é um dado que pode 
contribuir para a formação de uma convicção adequada, por trazer à luz a seriedade 
do julgamento e dar maior significância ao ato.

2.4. SOBRE A SUFICIÊNCIA DA PROVA NA FORMAÇÃO DA DECISÃO

 Questão que apresenta resultado inesperado (ao menos para este membro) é 
sobre a suficiência das provas para a formação da convicção por parte do jurado.

Indagados sobre se as provas apresentadas eram suficientes para a tomada de 
decisão estreme de dúvidas ou se o conjunto probatório ainda deixava margem para 
dúvidas, 93,3% dos entrevistados responderam que foram suficientes e não tiveram 
dúvidas ao decidir.

 Tal resultado é inesperado na medida em que não raro os jurados são submeti-
dos a julgamentos de causas que envolvem uma diversidade de fatos e de réus, e pos-
suem pouco tempo para sua decisão e menor tempo ainda para leitura de algumas 
das peças processuais, conforme mencionado acima.

 Assim sendo, seria de se esperar que houvesse uma porcentagem maior de 
pessoas que admitisse a dúvida.

 Por outro lado, tal fato pode revelar que, por serem leigos do ponto de vista 
jurídico, e, consequentemente, desconhecerem o significado preciso de expressões 
jurídicas como ampla defesa, contraditório e devido processo legal, os jurados natu-
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ralmente se apeguem àquilo que lhes é fornecido no momento do julgamento, presu-
mindo que seja natural a outros julgamentos (tomados pelo juiz togado) a formação 
da convicção com base em análise tão superficial da prova como lhes é dado fazer (o 
que faz sentido pela análise do gráfico sobre a crença da igualdade de sua decisão 
pelo juiz togado, abaixo analisado).

 Também se poderia ponderar que ao jurado pouco importa a suficiência da 
prova fornecida, na medida em que, uma vez sorteado para compor o conselho de 
sentença e incorporando a figura do juiz natural da causa, deverá tomar sua decisão 
de uma forma ou de outra.

 De toda forma, não é necessária maior dilação intelectual para que se afirme 
que o jurado está submetido, ciente ele disso ou não, a uma carga de pressão e de 
responsabilidade sem precedentes ao ser comparado com quaisquer outros órgãos 
do Poder Judiciário dispostos no rol do artigo 92 da Constituição Federal. Isso porque, 
tomado de assalto pelo Estado para exercer a figura do juiz da causa, sem (obrigato-
riamente) conhecimento técnico jurídico, tem de decidir sobre questões de fato e de 
direito que redundarão na condenação ou absolvição de um indivíduo, decisão esta 
tomata, na maior parte das vezes, dentro de menos de um dia. Ao revés, aos órgãos 
do Poder Judiciário, ainda que sob a pressão da garantia da duração razoável do pro-
cesso e ainda que com a facilidade da tramitação dos processos eletrônicos, se lhes 
permite maturar suas convicções ao longo de meses, quando não ao longo de anos.

 Ciente da responsabilidade que carregam e da pressão exercida pelo encargo 
sobre os jurados, ao membro do Ministério Público incumbe por sua vez a responsa-
bilidade de tornar a atividade menos árdua, explorando da melhor forma possível a 
prova, e apresentando-a da melhor forma possível aos jurados.

2.5. INFLUÊNCIA DO USO DE ALGEMAS NA DECISÃO DO JURADO

 Muito se discutiu sobre o uso de algemas por réus em julgamentos, em espe-
cial sob o viés da violação a seus direitos individuais, e, especificamente, no que con-
cerne ao Tribunal do Júri, sob o viés da influência das algemas na formação decisão 
pelos jurados.

 O trabalho não pretende tratar o assunto sobre o aspecto de eventual violação 
aos direitos fundamentais dos réus, até porque já se pacificou a temática após a edi-
ção do enunciado número 11 da Súmula Vinculante do STF.

 Não deixa de ser relevante, porém, a análise da influência da imagem de réus 
trazidos a plenário por escolta policial e algemados sobre os jurados, o que, para mui-
tos, seria óbvia, especialmente por se tratarem de leigos no meio jurídico e, conse-
quentemente, não estarem acostumados com a imagem de pessoas em tal situação.

 Perguntados, pois, se o uso de algemas influenciou em suas decisões, os ju-

rados responderam à unanimidade que não5(devendo-se cientificar o leitor de que 
todos os julgamentos envolveram réus presos e algemados em plenário):

 

Sempre tendo-se em mente que o trabalho não possui rigor estatístico, a unani-
midade das respostas surpreende e até levanta luz à discussão jurídica que deu ense-
jo à edição do enunciado número 11 da súmula vinculante do STF6. Isso porque uma 
das razões que levou à sua edição foi justamente a existência de sugestão aos jurados 
sobre a culpabilidade de um réu algemado, conforme se extrai do seguinte trecho de 
voto do Ministro Marco Aurélio Mello, em um dos precedentes representativos do 
debate:

O julgamento no Júri é procedido por pessoas leigas, que ti-
ram as mais variadas ilações do quadro verificado. A perma-
nência do réu algemado indica, à primeira visão, cuidar-se 
de criminoso da mais alta periculosidade, desequilibrando o 
julgamento a ocorrer, ficando os jurados sugestionados. (HC 
91.952, voto do rel. min. Marco Aurélio, P, j. 7-8-2008, DJE 
241 de 19-12-2008.)

5 Um jurado não foi submetido a esta questão, motivo pelo qual o voto divergente re-
presenta apenas a ausência de resposta.
6 Súmula vinculante 11: “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fun-
dado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou 
de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disci-
plinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual 
a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”.
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 Evidentemente que se poderia discutir inúmeras facetas do resultado da in-
dagação, como por exemplo o fato de a totalidade dos jurados questionados neste 
trabalho possuir ensino superior completo, o que levantaria a hipótese de que o uso 
de algemas não influiria na decisão de pessoas mais instruídas, por conhecerem o 
princípio da não culpabilidade. Mas isso é mera ilação sem fundamento estatístico ou 
levantamento científico.

 De toda forma, e contemplada a possibilidade de questionamentos, é de se 
surpreender a unanimidade do resultado, e deve, portanto, o membro do Ministério 
Público ponderar sobre a necessidade do uso de algemas, sob o aspecto da segurança 
dos envolvidos no trabalho, sem que se pense que isso seja um fator significativo no 
resultado.

2.6. SOBRE A RELEVÂNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI

 Os jurados foram indagados sobre a relevância do Tribunal do Júri, ou seja, so-
bre se acreditam que os crimes dolosos contra a vida devem ser julgados pelo Tribunal 
em detrimento do juiz do togado. Em resposta, 73,3% dos entrevistados informaram 
que o formato adotado pela Constituição Federal é relevante e deve ser mantido, ao 
passo que 20% são indiferentes, e apenas um jurado entende ser irrelevante, por não 
haver diferença prática:

 

Sobre tal aspecto, é interessante evidenciar que, em pergunta semelhante feita 
pelo Centro de Apoio das Promotorias Criminais, do Júri e Execuções Penais do Minis-

tério Público do Paraná7, em pesquisa já mencionada, realizada entre os anos de 2013 
e 2014, quando indagados os entrevistados sobre o que pensavam a respeito de even-
tual extinção do Tribunal do Júri, 76,22% dos homens e 74,52% das mulheres ouvidos 
informaram que o órgão deve ser mantido (37,64% [homens] e 36,33% [mulheres], 
respectivamente) ou deve ser mantido e ampliar sua competência para abranger ou-
tros crimes graves (38,58% [homens] e 38,19% [mulheres], respectivamente).

 Percebe-se, portanto, que a percentagem de respostas permanece pratica-
mente inalterada, no sentido da manutenção do Tribunal do Júri, mesmo após um 
lapso de aproximadamente sete anos entre as pesquisas.

 Importa salientar, novamente, que a pesquisa ora realizada foi feita com ju-
rados sorteados para o conselho de sentença, imediatamente após o julgamento, o 
que contribuiu para desconstruir a ideia que muitos têm de que os jurados não dão a 
devida importância ao julgamento.

 Aliás, pelo resultado obtido em ambas as pesquisas, a depender do interesse 
social, ao menos especificamente daqueles alistados para o Tribunal do Júri (repre-
sentação direta da sociedade no Poder Judiciário), a instituição se manterá.

 Embora o Tribunal do Júri seja um caso de amor e ódio em relação aos mem-
bros da carreira, fato é que se trata da única instância de participação direta da socie-
dade no Poder Judiciário, poder este em que a sociedade se vê mais distantemente 
representada (Juízes ocupam cargos públicos derivados de concursos, que indepen-
dem da vontade popular). Parece claro, portanto, que qualquer oportunidade de se 
arvorar diretamente nas decisões tomadas por este Poder é algo caro para a socieda-
de, e deve ser visto com bons olhos pelos operadores de direito, devendo-se, inclusi-
ve, abraçar a ideia da ampliação da competência do Júri.

2.7. SOBRE A CORRESPONDÊNCIA DE RESULTADOS CASO O MESMO FATO FOSSE SUB-
METIDO AO JUIZ TOGADO

 Por fim, talvez a mais interessante das perguntas a que foram submetidos os 
jurados se trata da crença sobre a correspondência entre o veredicto tomado pelo 
corpo de jurados e um eventual julgamento feito por juiz técnico, caso idêntica ação 
a ele fosse submetida.

 Dentre os entrevistados, 73,3% disseram entender que o juiz togado chegaria à 
mesma conclusão acerca da culpa ou inocência do réu, se o mesmo processo lhe fosse 
submetido a julgamento.

 Tal conclusão pode ensejar uma série de interpretações. Dentre elas, a de que 

7 Perfil dos Jurados nas Comarcas do Paraná, 1a Edição – 2015, Curitiba, Paraná. Dispo-
nível em http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/materialjuri/Perfil_dos_Jurados_
nas_Comarcas_do_Parana.pdf, consultado entre 29.06.2020 e 03.07.2020. P. 47
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questões absolutamente técnico-jurídicas são indiferentes a seus olhos para a com-
preensão do caso, o que pode ser de difícil compreensão e até mesmo de difícil  con-
cordância para um operador do direito mais atento.

Como se sabe, atualmente o modelo de votação dos quesitos é híbrido (francês 
e inglês). Ou seja, os jurados são indagados sobre questões de fato e também o são 
quanto à inocência ou não do réu (quesito genérico), quesito este que inegavelmente 
contempla toda uma gama de questões de direito invocadas pela defesa que não ati-
nentes à materialidade ou autoria. E, ao serem indagados sobre tais questões, preci-
sam decidir sobre matéria técnica, afeita usualmente apenas a operadores do direito. 
Embora não se sujeitem à motivação da sua convicção, mas apenas à livre convicção, 
não deixam de ser submetidos às mesmas questões técnicas a que são submetidos os 
juízes togados, portanto. Assim, não raramente, enfrentam as mais diversas questões 
relativas a excludentes de ilicitude e culpabilidade, excessos, erros, dentre outras tan-
tas que não são de fácil assimilação nem mesmo para o estudioso do direito. E, em 
assim sendo, a percepção majoritária de que o juiz togado tomaria a mesma decisão 
muitas vezes desafia o bom senso.

 Independentemente de tal conclusão a que chegam os entrevistados ser ve-
rificável ou não (haja vista o desconhecimento deste autor sobre a existência de um 
estudo com tal viés), é um dado objetivo que não se pode negar, ao menos no âmbito 
de abrangência deste estudo.

 Assim, ao membro do Ministério Público, com base nesses dados, sugere-se 
uma abordagem menos apegada a tecnicismos em sua fala. Ciente de que o direito 
não criou a sociedade, mas de que a sociedade criou o direito como mecanismo de 

manutenção da paz social, conclui-se que mesmo os mais intrincados institutos jurí-
dicos são apenas a tradução de eventos verificáveis socialmente, e assim devem ser 
transmitidos aos jurados, sob pena de que tomem decisões desprovidos de um grau 
de certeza suficiente, ensejando posteriores reformas e novos julgamentos.

 Cabe aqui também uma crítica ao modelo de quesitação brasileiro, em especial 
o estabelecido após a reforma oportunizada pela Lei 11.689/2008. Se por um lado 
buscou-se simplificar o processo de quesitação, deixando-se de formular as mais dife-
rentes indagações técnicas decorrentes das alegações defensivas, por outro, criou-se 
um quesito genérico que engloba indiscriminadamente todas estas indagações a um 
só momento, permitindo eventuais decisões absolutamente distorcidas da realidade 
do caso, haja vista o modo como o chamado quesito genérico deve ser formulado: “o 
jurado absolve o acusado” (artigo 483, parágrafo 2o, do CPP).

 Aliás, com o decurso do tempo deu-se ao nome de tal possibilidade de decisão 
divorciada dos fatos de “clemência”, ou seja, a absolvição por piedade, independente-
mente do que se alega em plenário. E tudo isso por sua vez, contribui para a discussão 
sobre os limites do recurso da apelação, na medida em que a “clemência” poderia en-
sejar uma decisão contrária à prova dos autos e, ao mesmo tempo, estar assegurada 
pela soberania dos veredictos.

 É fato que talvez a preocupação do constituinte e do legislador ordinário não 
fosse o apego ao tecnicismo ao permitirem a participação do jurado leigo em julga-
mentos de crimes dolosos contra a vida, assegurando ao Conselho de Sentença a so-
berania dos veredictos e o sigilo das votações, e, ademais, permitindo a anulação dos 
julgados apenas em caso de decisões manifestamente contrárias à prova dos autos 
(artigo 593, III, d, CPP). Ainda assim, uma vez inseridos no meio jurídico-penal, e sen-
do submetidos a preceitos e institutos técnicos, não se pode ignorar sua existência, 
sob pena de se admitir indiscriminadamente decisões embasadas em nada além da 
pura vontade do jurado.

3. CONCLUSÃO

 Percebe-se que, gostando ou não de sua estrutura e formatação, o Tribunal do 
Júri é cláusula pétrea trazida pela Constituição Federal de 1988, e garante a partici-
pação social direta no Poder Judiciário, poder do qual a população usualmente se vê 
mais distante. E, por essa razão, o Tribunal se manterá e, eventualmente, até mesmo 
se ampliará, a depender da vontade popular.

 O membro do Ministério Público em exercício perante a sessão do Tribunal do 
Júri deve estar ciente de sua função e do múnus relevantíssimo que ocupa, garantindo 
aos jurados o acesso aos dados do julgamento da forma mais acessível possível, seja 
mediante a entrega de documentos pertinentes e bem formatados seja mediante a 
realização de um discurso compreensível e respeitoso.

 Ciente das impressões trazidas por alguns dos jurados ouvidos nesta pesquisa, 



175MP e compromisso com a sociedade - Vol. 2 MP e compromisso com a sociedade - Vol. 2

Realização:

Apoio:

este membro espera poder dar maior qualidade à sua atuação e à atuação de colegas 
em seus próximos plenários.
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