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Apresentação

 Como é sabido, o mundo atual vive período de intensa e rápida 
difusão de informações, através de diversos meios, especialmente os digitais. 
Esse grande volume de informação disponível não significa que tudo esteja 
sendo aproveitado e transformado em conhecimento. Ao contrário, a maior 
parte desse repertório se perde em meio ao acúmulo desorganizado ou recai 
no esquecimento vertiginoso. É preciso, cada vez mais, separar e destacar o 
conteúdo de qualidade, enfatizar os valores mais importantes e transformar 
a nossa sociedade em verdadeira sociedade do conhecimento.

 No âmbito do Ministério Público do Estado do Paraná, a presente 
Revista Jurídica tem dado a sua contribuição nesse sentido, conciliando a 
mais recente reflexão teórica com os trabalhos levados a efeito em temas de 
interesse institucional. Com isso, almeja-se facilitar o acesso às experiências 
aqui desenvolvidas e disseminar a elaboração interna, oferecendo ao público 
mais amplo a oportunidade de conhecer o esforço ministerial.

 Nascida em dezembro de 2014, alcança o seu 7º número, 
consolidando trajetória exitosa entre os periódicos no campo jurídico, seja 
pela sua extensa aceitação, seja pela qualidade dos textos que veicula. 
Na presente edição, a propósito, destacam-se artigos nas áreas do meio 
ambiente, do consumidor, do patrimônio público, do direito penal e da 
educação, entre outras, denotando a gama de assuntos pertinentes aos 
compromissos constitucionais assumidos com a Constituição da República 
em 1988.

 Aguarda-se, então, a crítica dos leitores, sem a qual não se pode 
pensar em difundir o pensamento crítico e as práticas transformadoras no 
Ministério Público.
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Biografia: Doutor em Ciências Jurídico-
Criminais pela Universidade de Lisboa 
(2015), com pesquisa de pós-doutorado 
em Criminologia pela Universidade Monash 
(Austrália, 2017), Mestre em Direito 
Público pela Universidade de Brasília (2006) 
e especialista em investigação criminal 
pela École Nationale de la Magistrature 
da França (2013). Investigador associado 
do Instituto de Direito Penal e Ciências 
Criminais da Universidade de Lisboa e do 
programa Gender and Family Violence da 
Monash Unviersity. Promotor de Justiça 
do MPDFT e membro colaborador da Comissão de Controle Externo da 
Atividade Policial do CNMP. Professor de direito processual penal e temas 
de direitos humanos no programa de pós-graduação da FESMPDFT, bem 
como na ENFAM, ESMPU e palestrante perante diversas instituições. Autor 
de diversos livros e artigos jurídicos.

 1 – Thiago, parte da sua pesquisa sobre o controle externo da 
atividade policial foi publicada ano passado no Brasil1 e tem servido 
como importante referencial teórico para ampliar e redefinir o significado 
desta importante atribuição conferida pela Constituição Federal de 1988 
ao Ministério Público brasileiro. Você poderia apontar os fatores que o 

1 As publicações referidas são: Fundamentos do controle externo da atividade policial, Belo 
Horizonte: Ed. D´Plácido, 2016 e Investigação criminal: o controle externo de direção mediata 
pelo Ministério Público, Curitiba: Ed. Juruá, 2016.

Entrevista com 
Thiago Pierobom 

Por Andre Tiago Pasternak Glitz
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levaram a estudar o controle difuso e o controle concentrado da atividade 
policial sob renovadas perspectivas em relação àquelas então existentes no 
cenário nacional?

 Ao longo de minha carreira acadêmica, tenho sempre procurado 
produzir pesquisas que tenham impacto direto na atuação do Ministério 
Público. Durante meu mestrado, pesquisei sobre a aplicação do princípio da 
proporcionalidade na regra de exclusão de provas obtidas por meios ilícitos, 
por entender que, naquele momento histórico, o STF possuía entendimentos 
que hipertrofiavam as garantias de proteção individual e negligenciavam a 
relevância do que denominei à época “princípio da proteção penal eficiente”. 
Há um equilíbrio a ser buscado entre garantias individuais e proteção coletiva.

 Após essa pesquisa, verifiquei que o principal instituto processual 
penal que necessitava de clareamento dogmático era o controle externo da 
atividade policial. Havia poucas referências teóricas sobre o tema e não se 
sabia com precisão o que exatamente era o controle externo, quais atividades 
o Ministério Público deveria realizar para cumprir essa missão constitucional.

 O MPDFT sempre teve uma atuação pioneira nesse tema. Em 
1996 criamos nosso Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial e em 
2005 criamos um Núcleo de Combate à Tortura, este último com atribuição 
executiva para a ação penal dos crimes de tortura. No início da minha carreira 
trabalhei em uma circunscrição com elevados índices de criminalidade 
(Ceilândia), onde havia muitas reclamações de abuso de autoridade e de 
omissão na investigação de crimes.

 Três eventos me motivaram a aprofundar os estudos na área 
do controle externo da atividade policial. Em 2006 fui convidado pela 
Embaixada dos Estados Unidos para participar de um programa de Visitantes 
Internacionais, com uma semana de visitas a instituições americanas. Na 
oportunidade, solicitei que incluíssem no roteiro a visita uma agência de 
controle externo da atividade policial, tendo então visitado o Office of Police 
Complaints de Washington DC. Em 2007 recebi convite para participar 
da conferência anual da associação estadunidense de controle externo 
(National Association for Civilian Oversight of Law Enforcement – NACOLE).

 Em 2008 organizei em Brasília o que provavelmente foi o primeiro 
encontro nacional de controle externo da atividade policial, com a 
participação de dois palestrantes americanos, o Phillip Eure de Washington 
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DC e o Richard Rosenthal de Denver, Colorado. Redigi uma minuta e, ao final 
deste encontro, foi aprovada a Carta de Brasília, um dos primeiros marcos 
normativos para o despertar do Ministério Público no exercício dessa 
atribuição2. Nesse mesmo ano, redigi, em parceria com os colegas Gustavo 
Maia e Nísio Tostes, a “cartilha polícia cidadã”, também a primeira cartilha 
nessa temática dos direitos e deveres do cidadão no relacionamento com as 
autoridades policiais, posteriormente replicada pelo MPF e CNMP.

 Essas experiências sedimentaram minha convicção de que havia 
um campo de conhecimento não desbravado pelo Ministério Público 
brasileiro. Durante minhas visitas internacionais, pude ver na prática como 
uma agência de controle externo da atividade policial vai muito além 
daquilo que tradicionalmente fazemos aqui no Brasil, devendo haver uma 
preocupação em investigar de forma independente os desvios policiais 
(ao menos os mais graves), e um aprendizado construtivo ao longo desse 
processo de investigação, para se promover as mudanças organizacionais 
que permitam diminuir a probabilidade de ocorrência de novos desvios. A 
falta de especialização na atuação do Ministério Público derivava, em certa 
medida, da ausência de clareza teórica sobre o controle externo.

 Assim, em 2009 iniciei minha pesquisa de doutorado, perante 
a Universidade de Lisboa, a qual durou 5 anos, até a defesa da tese em 
2015. Creio que o controle externo da atividade policial é um tema de 
sobrevivência institucional do Ministério Público: se não exercermos a 
contento essa atribuição constitucional, certamente ela será retirada do 
Ministério Público, o que desfigurará a nossa atuação criminal.

 2 – A clássica dicotomia doutrinária do controle externo da 
atividade policial entre a modalidade difusa e a concentrada foi albergada 
pela Resolução nº 20, do CNMP.3

 Essa classificação de enfoque subjetivo, ou seja, preocupada 
se a atividade será exercida por um ou por vários órgãos do Ministério 

2 Disponível em: <http://promotordejustica.blogspot.com.br/2008/07/controle-externo-da-
atividade-policial.html>.
3 O controle difuso consta em seu art.3º, inciso I como sendo a clássica intervenção em 
procedimentos investigatórios por diversos órgãos do Ministério Público com atribuições criminais. 
Já o controle concentrado é tido como uma atividade especializada, exercida por órgãos com 
atribuições específicas, de acordo com a realidade de cada Ministério Público (art.3º, inciso II).
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Público, ainda é desejável? Não teria chegado o momento de desenvolver 
teoricamente uma distinção objetiva da atividade de controle externo das 
polícias, focada na identificação e delimitação das ações a serem realizadas 
pelo Ministério Público?

 Essa distinção acolhida pelo CNMP tem méritos e limitações. Quando 
a Constituição de 1988 foi promulgada, a maioria da doutrina inclinou-se para 
afirmar que o controle externo da atividade policial era limitado ao controle 
da investigação criminal, enquanto projeção antecipada da titularidade da 
persecução penal. Há que se registrar que nesse momento histórico a praxe 
generalizada no Ministério Público era de analisar os inquéritos apenas 
após o relatório final pela autoridade policial. Essa distinção teve o mérito 
de explicitar que há controle externo na análise dos inquéritos policiais, 
todavia também há uma outra atividade de controle externo da atividade 
policial que é feita fora da análise dos inquéritos, devendo haver um órgão 
do Ministério Público para desempenhar uma atividade especializada, 
normalmente extrajudicial, de controle da atividade policial. Ele aponta para 
um controle da eficiência da investigação criminal. Todavia, ela neblina dois 
pontos importantes: que o controle externo também deve focar nos desvios 
policiais (excessos) e que deve abranger o controle de eficiência sobre a 
atividade de prevenção. Ademais, quando se denomina de concentrada 
essa atuação especializada, é possível que se perca de vista que mesmo 
este controle deve ter um nível local, regional e estadual.

 Em meu estudo eu proponho que o controle externo difuso deve 
ser perspectivado como um controle de eficiência, através da postura 
ativa em fiscalizar os rumos do inquérito, realizando-se desde os primeiros 
momentos as requisições das diligências necessárias para a conclusão das 
investigações. Enquanto a autoridade policial tem a direção imediata da 
investigação criminal, o sistema processual em vigor já atribui ao Ministério 
Público uma verdadeira direção mediata (a distância) da investigação 
criminal. Em outros países do sistema europeu continental, diz-se que o 
Ministério Público dirige a investigação criminal e a polícia possui espaços 
de autonomia nos momentos iniciais; no Brasil, a polícia dirige a investigação 
criminal mas se submete ao controle externo do Ministério Público, que 
pode direcionar, em um segundo momento, a investigação através de suas 
requisições de diligências. No fundo os sistemas são convergentes. Além 
desse controle de eficiência, há ainda um controle difuso de fiscalização 
contra as arbitrariedades, que deve se materializar em uma postura ativa e 
criteriosa dos Promotores de Justiça em analisarem a legalidade de todos 
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os atos policiais potencialmente restritivos de direitos fundamentais. 
Atualmente, a audiência de custódia é um momento processual privilegiado 
para esse controle.

 No âmbito do controle dito concentrado, é necessário promover 
a responsabilização pelo desvio policial, mas também perspectivar uma 
verdadeira atividade de auditoria da forma como usualmente a polícia 
exerce suas atividades. Grande parte dos avanços que outros países têm 
alcançado no controle da atividade policial deriva da estruturação de 
uma atividade especializada de Ombudsman, que recebe reclamações, 
investiga desvios, mas, especialmente, expede recomendações e relatórios 
destinados a induzir as instituições policiais a se aperfeiçoarem. É essencial 
a especialização para a investigação de desvios policiais, pois se trata de 
uma investigação extremamente complexa, que exige conhecimento dos 
regulamentos internos da polícia, bem como exige técnicas diferenciadas.

 Todavia, não basta apenas a polícia não ser arbitrária, é essencial 
que ela seja eficiente na concretização do direito fundamental à segurança 
pública. Essa atividade de auditoria abre espaço para uma nova atuação do 
Ministério Público na fiscalização das políticas de segurança pública.

 3 – Nesta perspectiva, o controle externo concentrado da atividade 
policial parece representar um grande desafio para o Ministério Público 
brasileiro. Na prática, a atividade hoje é adstrita às visitas semestrais 
obrigatórias nas unidades policiais, nos moldes do art.4º, inciso I, da Resolução 
nº 20, do CNMP e pela atuação de natureza repressiva, investigando desvios 
de conduta para a responsabilização individual de policiais autores de ilícitos.

 No caso das visitas, a quantidade de unidades a serem fiscalizadas 
acabou por diluir a atividade entre múltiplos órgãos de execução do Ministério 
Público. Ou seja, as Promotorias de Justiça que realizam a atividade acumulam 
a atribuição com várias outras, reduzindo o grau de especialização e 
profissionalização teoricamente desejáveis no âmbito do controle concentrado 
da atividade policial. Além disso, as visitas se tornaram burocratizadas, não 
resolutivas. Os dados coletados durante as visitas são repassados ao CNMP e 
muitas vezes não recebem tratamento e análise adequados pelos Ministérios 
Públicos. Além disso, os instrumentos tradicionais (v.g. inquéritos civis, 
recomendações, ações civis públicas) têm se mostrado insuficientes para 
modificar os problemas detectados, quando estes o são.
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 Qual seria a saída para este problema? Insistir nas visitas? Obrigar a 
criação de um órgão central de coordenação geral, hoje facultativa4? Criado 
este órgão, qual seria o seu papel, a fim de superar as dificuldades citadas?

 Em minha visão as visitas de inspeção são um primeiro passo 
importante. Durante muito tempo, o Promotor de Justiça responsável por 
controlar a polícia nunca havia sequer colocado os pés dentro da Delegacia 
de Polícia, não conhecia pessoalmente o Delegado, sequer conversava 
com ele. É essencial estreitar o diálogo com a polícia, pois uma parcela 
significativa dos problemas é solucionada através do diálogo. Eu costumo 
dizer que a parte mais importante da visita de inspeção é o cafezinho, 
pois é quando o Promotor dialoga com o Delegado e muitas soluções são 
construídas em conjunto. Grande parte dos problemas da polícia ela não 
esconde do Ministério Público: falta de pessoal e material, sobrecarga de 
trabalho, estrutura física inadequada. É possível parcerias com o Ministério 
Público para solucionar muitos problemas, como pátios abarrotados de 
bens apreendidos que não possuem mais relevância para os processos e 
poderiam ser restituídos. Ou estratégias de articulação com a prefeitura, ou 
com serviços públicos (como saúde ou assistência social) que permitiriam 
uma intervenção mais adequada a determinadas formas de criminalidade. 
Muitas vezes o Delegado de Polícia deseja esta ajuda, pois ele mesmo não 
possui independência para apontar as eventuais incongruências internas e 
cobrar melhorias de seus superiores. O Ministério Público não é inimigo da 
polícia, muito ao contrário, é um parceiro em favor da sociedade.

 Os formulários de inspeção foram criados originalmente como 
um guia, um ponto de partida. Como o Promotor de Justiça nunca havia 
colocado os pés na Delegacia, num primeiro momento não se sabia nem 
mesmo o que deveria ser perguntado. O correto seria que, para cada 
problema que fosse detectado, se construísse uma estratégia de solução 
daquele problema. Alguns problemas são de nível local e, portanto, um 
Promotor local deveria ser responsável por promover as soluções. Todavia, 
diversos outros problemas são comuns a todas as unidades policiais e 
precisariam de uma solução centralizada em nível regional ou estadual, um 
diálogo entre as cúpulas do Ministério Público e Polícia. Por isso eu defendo 
que deve haver uma divisão territorial do controle dito concentrado, em 
níveis local, regional e estadual. Provavelmente o controle local não será 

4  Art.3º, parágrafo único, da Resolução nº 20,do CNMP.
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feito em dedicação exclusiva, mas os níveis regional ou estadual devem 
ter a especialização. Centralizar todas as visitas de inspeção em um órgão 
estadual é faticamente inviável e mesmo improdutivo. É importante que 
os Promotores com atribuições criminais também tenham uma pequena 
parcela dessa atribuição de controlar as unidades policiais de nível local. 
Por outro lado, esse órgão central, além de coordenar a atuação dos órgãos 
locais, deveria ter atribuições executivas para temas de nível estadual, como 
a revisão de instruções normativas da Direção-Geral da Polícia, diretrizes 
de capacitação, questões de distribuição do efetivo policial, e estratégias 
político-criminais de nível estadual. Um promotor de justiça de interior não 
conseguirá solucionar tais problemas, é necessária uma ação de abrangência 
estadual. Para tanto é necessário especializar as unidades de atribuição do 
Ministério Público de forma a ter órgãos executivos de abrangência local 
e estadual, bem como conciliar a independência funcional dos diversos 
membros com a necessária unidade estratégica de atuação. É um equilíbrio 
complexo, mas possível.

 As visitas de inspeção não são suficientes para o exercício desse 
controle concentrado. Elas acabaram se tornando, em muitos casos, 
em mero preenchimento burocrático do formulário, sem a necessária 
vinculação com a construção das soluções. As informações dos questionários 
deveriam receber tratamento qualificado e gerar informações estatísticas 
que subsidiassem o aperfeiçoamento das políticas de segurança pública. 
Há informações que são sensíveis e não poderiam ser divulgadas, mas 
inúmeras outras informações não são sensíveis e deveriam ser divulgadas 
à sociedade, para fomentarem um controle democrático mais intenso. Por 
exemplo, se uma determinada delegacia de polícia possui substancialmente 
mais inquéritos policiais em tramitação e lotação de poucos policiais, há 
uma documentação da violação do princípio da igualdade na distribuição 
do efetivo policial. Muitas vezes determinadas áreas são privilegiadas 
(como Delegacias de crimes tributários), e outras áreas são negligenciadas 
(como as unidades policiais de periferias). O CNMP deveria prover 
informações mais abrangentes em nível nacional, e cada Ministério Público 
deveria tratar as suas informações e elaborar relatórios qualificados em 
nível estadual e local.

 4 – O controle externo da atividade policial na modalidade 
concentrada em sua faceta repressiva também tem se mostrado 
empiricamente insuficiente à redução de atos desviantes por parte dos 
policiais. Violência e corrupção policial são fenômenos sempre presentes, 
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que se repetem ao longo dos anos, inclusive com características semelhantes 
de modus operandi. O que pode o Ministério Público fazer para além da 
necessária, porém, insuficiente, atuação repressiva para diminuir o número 
de desvios de conduta por parte de policiais? Como os conceitos de cultura 
ocupacional e cultura organizacional das agências policiais, apresentados 
em sua obra, se encaixam neste cenário?

 Desvios na atividade policiais são um fenômeno previsível, mas é 
possível diminuir sua abrangência. Todos os países possuem problemas 
relacionados à violência e corrupção policial, pois há fatores endógenos na 
atividade de manutenção da ordem que fomentam o risco de tais desvios. 
Quando há um episódio de violência ou corrupção policial, há sempre uma 
tendência para se afirmar que é um problema de “maçãs podres”, basta retirar 
as maças que todo o barril estará protegido. Todavia, a literatura internacional 
afirma que se trata, em verdade, de um problema de “barril podre”, de forma 
que mesmo que retiradas as eventuais maçãs podres, se o problema no 
barril não for consertado, outras maçãs continuarão a apodrecer. Em minha 
pesquisa, procurei delinear como os estudos da sociologia tem apontado 
fatores relacionados à cultua ocupacional e organizacional que fomentam 
esse risco de desvios. Em outras palavras, o controle da atividade policial 
não pode se limitar apenas à perspectiva punitiva, ela é necessário, mas é 
essencial ir além, induzindo a reformas nas instituições policiais que partam 
de dentro, que assimilem os valores constitucionais de ser eficiente sem ser 
arbitrário. Cada diligência policial deve ser repensada dentro desse binômio 
eficiência e contenção de arbitrariedades, construindo-se procedimentos 
operacionais padrão, estratégias de treinamento e mecanismos de controle 
interno e externo. Em todo o mundo, as reformas institucionais são a 
principal estratégia de adesão das polícias ao paradigma constitucional. 
Normalmente, o que o controle externo pode fazer de mais relevante é 
induzir que o controle interno seja eficiente. Quando a polícia sabe que 
terá que prestar contas da efetividade de suas ações a um órgão externo, 
isso naturalmente eleva o seu engajamento, para que não seja necessário 
receber a crítica externa.

 5 – O chamado controle externo da atividade policial na modalidade 
difusa, por seu turno, continua sendo executado pela clássica via da análise 
daqueles procedimentos investigatórios que são encaminhados pela polícia 
ao órgão Ministério Público com atribuições criminais. No entanto, observa-
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se que os problemas verificados na atividade de investigação policial tem 
persistido ao longo dos anos. Violações de direitos individuais, ineficiência, 
seletividade discricionária sem controle daquilo que é investigado, 
apurações informais não submetidas ao crivo do titular da ação penal, são 
fenômenos que ocorrem em todo o Brasil. Como deve o Ministério Público 
exercer o controle da investigação policial (chamado tradicionalmente de 
controle difuso) de maneira a enfrentar essas adversidades? É possível 
fazê-lo sem uma profunda reforma legislativa?

 Temos problemas que exigem reformas legislativas, e outros que 
não. O regramento da investigação criminal no modelo do CPP de 1941 
se mostra arcaico e defasado. Trata-se de modelo cartorial, fundado na 
transcrição literal de todos os depoimentos, em vez de fundar-se na reunião 
informal e célere de informações sobre o que as testemunhas conhecem 
em relação aos fatos, de forma a permitir a adequada produção da prova 
em juízo. Igualmente não se valorizam as provas técnicas, essenciais à 
segura comprovação dos fatos. O modelo é construído na centralidade da 
direção da investigação criminal por um bacharel em direito (Delegado de 
Polícia), que não será o responsável por realizar a opinio delicti no caso. 
Essa dissociação entre direção e decisão de acusação tem sido um dos 
entraves da investigação criminal policial. Não há tradição no Brasil de 
construção de protocolos operacionais que disciplinem o passo a passo de 
uma investigação criminal, desperdiçando-se a oportunidade oportuna de 
coleta de informações, que ou se perderão, ou gerarão retrabalho inútil. 
A não disciplina de procedimentos ordinários também abre espaço para a 
prática de ilegalidades, na medida em que se perde o controle sobre áreas 
potencialmente sensíveis. A investigação criminal tradicional tem por 
finalidade exclusiva coletar provas, sem se preocupar com uma articulação 
de trabalho em rede, que contemple outras perspectivas, como a proteção 
vítima e sua não revitimização, ou ainda a construção de novas estratégias de 
prevenção criminal (aprendizado construtivo e prospectivo). A investigação 
criminal no Brasil tem se estruturado dentro um paradigma cartorário, 
burocrático, bacharelesco, não técnico, segmentado, desarticulado, 
revitimizante e não construtivo de políticas públicas.

 Apesar do referencial normativo deficiente, penso que grande parte 
daquilo que o Ministério Público pode fazer no controle externo da atividade 
policial já pode ser feito, independentemente de reforma legislativa. Para 
tanto, é necessário especializar a atuação do Ministério Público, sermos 
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profissionais naquilo que fazemos, bem como uma mudança de cultura 
interna no Ministério Público. Não podemos nos perspectivar como meros 
órgãos burocráticos e passivos dentro do sistema de justiça criminal. O 
Ministério Público possui um compromisso de ser o fiscal da ordem jurídica, 
de assegurar a concretização das normas constitucionais, o que implica uma 
necessária mudança das práticas policiais (e de persecução penal) enraizadas 
em nossa cultura jurídica.

 Por exemplo, essa mudança cultural pelo Ministério Público 
abrange uma análise efetiva de cada inquérito policial antes da manifestação 
favorável ao retorno à polícia, com a indicação expressa das diligências que 
são essenciais à conclusão das investigações, bem como uma postura ativa 
em concluir pontualmente as investigações através de oitivas diretas na 
Promotoria, ou requisitar diretamente informações faltantes, podem acelerar 
substancialmente a conclusão das investigações. Muitas vezes não será 
necessário exaurir a linha de investigação delineada pelo Delegado de Polícia, 
já é possível promover a ação penal e produzir as provas restantes em juízo. 
Quando o Ministério Público acompanha a investigação policial, é essencial 
uma visão holística de seu papel como fiscal das políticas de segurança 
pública, de forma a induzir, a partir dos casos concretos, soluções macro, 
que permitam a construção de políticas públicas mais amplas direcionadas à 
efetiva resolução das causas (e não meramente dos efeitos) dos problemas 
sociais (problem-oriented policing). A construção de um trabalho em rede na 
área de segurança pública é igualmente essencial, articulando os diversos 
órgãos públicos e da sociedade civil para a solução conjunta dos problemas. 
Eventualmente os interlocutores mudam e é necessário reiniciar o diálogo. 
Isso exige muita paciência e dedicação, mas é o único caminho para se 
superar o atual quadro caótico na segurança pública.

 6 – Tema que tem merecido atenção de vários Ministérios Públicos 
Estaduais é a tutela da segurança pública enquanto direito metaindividual.5 
Há fundamentos teóricos comuns, ou pontos de interpenetração, entre 
o controle externo da atividade policial e a tutela coletiva da segurança 

5 A segurança pública enquanto interesse metaindividual encontra guarida na jurisprudência 
do E. Supremo Tribunal Federal: STF, Pleno, Ag. Reg. em STA, 223/PE, Redator do Acórdão Min. 
Celso de Mello, julgado em 14/04/2008;  STF, 2ª Turma, Ag. Reg. em RE, 559.646/PR, Rel. Min. 
Ellen Gracie, julgado em 07/06/2011;  STF, ADPF 45-9/DF, Rel. Min. Celso de Mello, julgado 
em 29/04/2004.



23

pública pelo Ministério Público? A partir desses pontos de contato, ao 
menos teoricamente, como devem os Ministérios Públicos se estruturar 
organicamente para o desempenho de ambas as atividades de modo a 
produzir mudanças no caótico momento pelo qual passa a segurança 
pública brasileira?

 Eu entendo que o controle das políticas de segurança pública é uma 
das perspectivas do controle externo da atividade policial, uma modalidade 
da auditoria do padrão de eficiência e efetividade. Em verdade, as políticas 
de segurança pública em sentido amplo vão muito além das intervenções 
policiais, abrangendo áreas como saúde, educação, cultura, esporte, 
assistência social e muitas outras.

 Com efeito, o art. 3º da LC n. 75-1993 não limitou a atuação do 
controle externo apenas à investigação criminal; ao contrário, a alínea “b” 
do referido dispositivo indica expressamente como finalidade do controle 
externo da atividade policial a preservação da ordem pública. Essa finalidade 
deve ser lida em conjunto com a alínea “e”, que estabelece a que o exercício 
do controle externo da atividade policial está correlacionado com “a 
competência dos órgãos incumbidos da segurança pública”. Esses órgãos 
estão listados no art. 144, inciso I, da CRFB-1988 e abrangem atividades 
de prevenção e repressão criminal. Essa interpretação é reforçada pela 
análise sistemática com o art. 5º, inciso II, alínea “e”, da LC n. 75-1993, que 
estabelece expressamente que o Ministério Público deve atuar na fiscalização 
da segurança pública. A atuação de controle externo sobre a “prevenção da 
criminalidade” é igualmente indicada com a regra do art. 2º, inciso III, da Res. 
n. 20-2007 – CNMP.

 Atualmente, o Brasil vive um quadro alarmante de violação de 
direitos fundamentais por omissão na concretização das políticas de 
segurança pública. Segundo o UNODC, das 30 cidades mais violentas do 
mundo, 11 são brasileiras6. Pesquisa do IPEA documentou que mais de 90% 
da população brasileira possui medo de ser assassinada7. Isso exige uma 
intervenção profissional do Ministério Público.

6 UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime). Handbook on police accountability, 
oversight and integrity. Nova Iorque: Organização das Nações Unidas, 2011.
7 IPEA. Sistema de indicadores de percepção social: segurança pública. Brasília, IPEA, 2010.
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 Nós temos Promotorias de Educação, de Saúde, de Consumidor, 
do Idoso, do Deficiente, de Violência contra a Mulher. Sempre onde há um 
direito fundamental social há uma especialização pelo Ministério Público. 
Mas, paradoxalmente, não temos órgãos especializados em fiscalizar as 
políticas de segurança pública, diz-se que todos os Promotores de Justiça 
criminais podem fazer essa fiscalização. Creio que aqui se aplica aquele 
ditado: “criança que tem muitos pais não tem pai nenhum”. Alguém 
precisa se dedicar a pensar o problema como um todo, a articular soluções 
intersetoriais focadas nas causas e não apenas nas consequências. A punição 
é necessária, mas isolada é insuficiente.

 Há soluções que são políticas e outras jurídicas. No âmbito das 
políticas de segurança pública, há uma norma constitucional genérica e 
pouquíssima regulamentação legal, em uma clara violação do mandado de 
legalização indicado no art. 144, § 7º, da Constituição Federal. Assim, há um 
controle jurídico fraco (Soft Law), a maior parte do controle das políticas 
de segurança pública fica limitada às situações mais evidentes de violação 
de princípios constitucionais (violação ao núcleo essencial, ou ao mínimo 
existencial) ou às estratégias claramente ineficientes. Grande parte desse 
controle fica no nível político, do debate democrático. Isso não significa que 
não haja uma atuação do Ministério Público, já que este também é agente 
político, responsável pela concretização do regime democrático. O Ministério 
Público não pode se substituir à vontade popular, mas possui o dever de 
abrir a “caixa preta” da tecnocracia policial, fomentando a transparência e 
accountability das instituições policiais (cf. Lei n. 12.527-2011) e induzindo o 
debate democrático sobre as políticas de segurança pública.

 Um bom roteiro de atuação ministerial nessa temática seria 
efetivamente aplicar o art. 27, parágrafo único, da Lei n. 8.625-1993, na 
atuação do Ministério Público na área de segurança pública. Precisamos 
estar abertos para receber reclamações da população contra as deficiências 
das políticas de segurança pública (inciso I), e olharmos não apenas 
na viabilidade de iniciar uma investigação criminal, mas acima de tudo 
em promover mudanças que evitem que o mesmo problema venha se 
repetir. Zelar pela celeridade e racionalização dos procedimentos policiais 
(inciso II). E colocarmo-nos como avaliadores externos da eficiência das 
políticas de segurança pública, realizando audiências públicas, emitindo 
relatórios anual ou especiais, bem como recomendações (inciso IV). Uma 
das funções do Ombudsman, em outros países, é exatamente ser um 
avaliador externo de determinadas políticas públicas, emitindo relatórios 
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anuais sobre determinadas áreas de atuação estatal e monitorando seu 
avanço. É necessário um amplo debate com a sociedade civil (associações 
de moradores, associações de comerciantes, movimentos sociais) e com 
órgãos especializados (como núcleos de estudos em segurança pública de 
universidades, ONGs especializadas) para discutir quais são os principais 
problemas de segurança pública e o que deveria ser implementado e 
monitorado para elevar a efetividade da intervenção policial. Eu desconheço 
experiências do Ministério Público em publicar relatórios anuais de avaliação 
das políticas de segurança pública, emitir recomendações e monitorar 
anualmente a sua implementação. Mas o roteiro de atuação já está 
desenhado na nossa lei de regência. A atuação do Ministério Público como 
Ombudsman na área de segurança pública é uma das novas fronteiras da 
atuação ministerial.
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RESUMO: O presente ensaio busca analisar os reflexos e os contornos 
jurídicos relacionados à discussão da possibilidade de revisão de Termos 
de Ajustamento de Conduta ou Termos de Compromisso de proteção e 
recuperação das Reservas Florestais Legais e das Áreas de Preservação 
Permanente frente ao advento da Lei Federal 12.651/2012 e à diminuição 
dos patamares protetivos do meio ambiente, com especial enfoque na 
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

ABSTRACT: The present essay seeks to analyze the reflexes and legal contours 
related to the discussion of the possibility of revising the Terms of Adjustment 
of Conduct or Terms of Commitment for protection and recovery of Legal 
Forest Reserves and Permanent Preservation Areas in view of the advent 
of Federal Law 12.651 / 2012 and the reduction of protective levels of the 
environment, with a special focus on the Jurisprudence of the Superior Court 
of Justice.

PALAVRAS-CHAVES: Termos de Ajustamento de Conduta; Reserva Florestal 
Legal; Área de Preservação Permanente; Ato Jurídico Perfeito; Norma Legal 
Superveniente; Direito Ambiental.
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1. Introdução

 A proposta deste trabalho é o de analisar os reflexos e os contornos 
jurídicos relacionados à discussão da possibilidade de revisão de Termos de 
Ajustamento de Conduta ou Termos de Compromisso de proteção do meio 
ambiente frente às alterações da legislação ambiental que diminuem os 
patamares protetivos e a consolidação jurisprudencial do Superior Tribunal de 
Justiça, para determinar que o ingresso de nova lei no ordenamento jurídico 
deve respeitar o ato jurídico perfeito e os direitos ambientais adquiridos e 
para que se obedeça à lei em vigor quando da ocorrência do fato em matéria 
ambiental em razão da aplicação do princípio tempus regit actum.

 Na primeira parte, adota-se como referência o acórdão do 
Superior Tribunal de Justiça, publicado no dia 03 de março de 2017, 
decorrente do Agravo Interno no Recurso Especial 1.404.904/MG e os 
seus principais precedentes. Em seguida serão analisadas as inter-relações 
entre o entendimento da aludida Corte Superior e a situação dos Termos 
de Compromisso de Proteção, Manutenção e Recuperação das Áreas de 
Preservação Permanente1 e Reserva Legal2 no Estado do Paraná.

2. Descrição da decisão do Superior Tribunal de Justiça

 Trata-se de agravo interno interposto junto ao Superior Tribunal de 
Justiça em virtude do não provimento do Recurso Especial 1.404.904/MG em 
decisão monocrática exarada pelo Ministro Herman Benjamin, tendo como 
origem ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público de Minas Gerais, no 

1  A definição de Área de Preservação Permanente consta do artigo 3o, II, da Lei Federal 
12.651/2012, como a  “área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função 
ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a 
biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar 
das populações humanas”. As Áreas de Preservação Permanentes possuem as modalidades 
legais descritas no artigo 4º, as modalidades administrativas descritas no artigo 6º e o regime 
jurídico explicitado no artigos 7º a 9º da Lei Federal 12.651/2012.
2 A definição de Reserva Legal consta do artigo 3º, III, da Lei Federal 12.651/2012, como a : 
“área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do art. 
12, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais 
do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a 
conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora 
nativa.” A delimitação da Reserva Legal é apontada nos artigos 12 a 16 e o seu regime jurídico 
nos artigos 17 a 24 da Lei Federal 12.651/2012.
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bojo da qual os particulares se insurgiram quanto à obrigação de averbação 
da Reserva Florestal Legal em seus imóveis rurais sob o fundamento central 
de que o artigo 16 da Lei Federal 4.771/1965 foi expressamente revogado 
pela Lei 12.651/2012.

 Anteriormente, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 
em sede de embargos declaratórios opostos frente ao acórdão que havia 
determinado a averbação da Reserva Florestal Legal sob a égide da Lei 
Federal 4.771/65, assim decidiu:

A despeito da aprovação de projeto de lei pelo Senado Federal, verifico 
que à época da prolação da r. sentença a Lei no 4.717/65 ainda não havia 
sido revogada, situação que em nada impede seja aplicada esta legislação 
ao caso concreto. É certo que a Lei no 12.651/2012 - que dispõe sobre 
a proteção da vegetação nativa - determina que a averbação da área 
destinada a reserva legal deve ser feita no Cadastro Ambiental Rural (CAR). 
Entretanto, somente se pode falar em dispensa da averbação da reserva 
legal no registro imobiliário quando houver registro no ‘CAR’, conforme 
estabelece o § 4o, do art. 18, da Lei no 12.651/2012:

“Art. 18. A área de Reserva Legal deverá ser registrada no órgão ambiental 
competente por meio de inscrição no CAR de que trata o art. 29, sendo 
vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer 
título, ou de desmembramento, com as exceções previstas nesta Lei.

§ 4o - O registro da Reserva Legal no CAR desobriga a averbação no Cartório 
de Registro de Imóveis”.

Como se vê, não houve supressão da obrigatoriedade da averbação da 
reserva legal na serventia imobiliária, enquanto não se fizer o registro no 
Cadastro Ambiental Rural, ônus que competia ao embargante e que não se 
desincumbiu3.

 Seja no âmbito do Recurso Especial 1.404.904/MG, seja no âmbito 

3
  EMBARGOS DE DECLARAçãO-CV  Nº 1.0701.11.014085-5/002 - COMARCA DE UBERABA  

- EMBARGANTE(S): JOSÉ FERNANDO DE OLIVEIRA EM CAUSA PRóPRIA E OUTROS - 
EMBARGADO(A)(S): MINISTÉRIO PúBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. O ACóRDãO 
DE ORIGEM É A APELAçãO CíVEL Nº 1.0701.11.014085-5/001 - COMARCA DE UBERABA  
- APELANTE(S): JOSÉ FERNANDO DE OLIVEIRA EM CAUSA PRóPRIA E OUTROS, DEBORA 
APARECIDA ALEIxO DE LELIS - APELADO(A)(S): MINISTÉRIO PúBLICO DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS.
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do agravo interno interposto diante do não provimento daquele, o Superior 
Tribunal de Justiça solidificou ainda mais o posicionamento de inaplicabilidade 
da norma legal superveniente em matéria ambiental, em razão da adoção 
do princípio tempus regit actum, além de utilizar como fundamento da 
decisão a orientação firmada pela Segunda Turma da referida Corte da 
necessidade de proteção ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada, aos direitos 
ambientais adquiridos e aos patamares mais protetivos do meio ambiente, 
frente à pretensa aplicação aos processos em curso de normas ambientais 
supervenientes de caráter material.

 É o que decidiu em seu voto o Ministro Herman Benjamin:

“No que diz respeito à alegação de revogação da norma legal que estabelecia 
a obrigação objeto da irresignação recursal, registre-se que, em matéria 
ambiental, a adoção do princípio tempus regit actum impõe obediência à 
lei em vigor quando da ocorrência do fato. (…) A propósito:

AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSãO INExISTENTE. INSTITUIçãO 
DE ÁREA DE RESERVA LEGAL. OBRIGAçãO PROPTER REM E Ex LEGE. 
SúMULA 83/STJ. APLICAçãO DO ART. 68 DO NOVO CóDIGO FLORESTAL. 
IMPOSSIBILIDADE. DESRESPEITO AOS PERCENTUAIS ExIGIDOS PARA A 
ÁREA DE RESERVA LEGAL. VERIFICAçãO. IMPOSSIBILIDADE. SúMULA 7/
STJ. DEVER DE AVERBAçãO DA RESERVA LEGAL. IMPOSIçãO. PROVAS 
SUFICIENTES. DESNECESSIDADE DE REALIZAçãO DE PERíCIA. CONJUNTO 
PROBATóRIO. SúMULA 7/STJ. PREJUDICADA A ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA 
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. (…) 4. A Segunda 
Turma desta Corte firmou a orientação de inaplicabilidade de norma 
ambiental superveniente de cunho material aos processos em curso, seja 
para proteger o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos 
e a coisa julgada, seja para evitar a redução do patamar de proteção de 
ecossistemas frágeis sem as necessárias compensações ambientais. (…) 
(AgRg no REsp 1367968/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 12/03/2014)”4.

4 Superior Tribunal de Justiça, AgInt no REsp 1.404.904 – MG, Rel. Ministro HERMAN 
BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 02/02/2017, DJe 03/03/2017.
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3. A situação dos Termos de Compromisso de Proteção, 
Manutenção e Recuperação das Áreas de Preservação Permanente 
e Reserva Legal no Estado do Paraná frente a consolidação da 
Jurisprudência sobre o tema no Superior Tribunal de Justiça
 
 No âmbito do Estado do Paraná, o Decreto Estadual 387/995 havia 
criado o Sistema de Manutenção, Recuperação e Proteção da Reserva Legal 
e Áreas de Preservação Permanente – SISLEG, através do qual se previa a 
celebração de Termos de Compromisso de restauração e conservação de 
Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Florestal Legal e as suas 
averbações junto às matrículas dos respectivos imóveis. O propósito de 
implantação do SISLEG era levar o Estado do Paraná a ter um índice de no 
mínimo 20% (vinte por cento) de cobertura florestal, através da conjugação 
de esforços do Poder Público e da iniciativa privada6.

 Até a promulgação da Lei Federal 12.651/2012, foram celebrados 
mais de 120.114 (cento e vinte mil e cento e quatorze) Termos de 
Compromisso de restauração e conservação de Áreas de Preservação 
Permanente e de Reserva Florestal Legal através do SISLEG no Estado do 
Paraná, respectivamente averbados nas matrículas dos imóveis rurais e 
que totalizam 1.962.300 (um milhão, novecentos e dois mil e trezentos) de 
hectares7. No âmbito da atuação das Promotorias de Justiça de Proteção ao 
Meio Ambiente no Ministério Público do Estado do Paraná, até a revogação 
da Lei Federal 4.771/65 (Código Florestal), também foram celebrados 
milhares de Termos de Ajustamento de Conduta em matéria ambiental, 
com a previsão de proteção e recuperação dos referidos espaços ambientais 
protegidos.

 

5 Com o advento da Lei Federal 12.651/2012, o Decreto Estadual 387/99 foi revogado pelo 
Decreto Estadual 8680/2013.
6 O Sistema de Manutenção, Recuperação e Proteção da Reserva Legal e Áreas de Preservação 
Permanente tinha como diretrizes básicas a manutenção dos remanescentes florestais 
nativos, a ampliação da cobertura florestal mínima visando a preservação, a conservação da 
biodiversidade e o uso dos recursos florestais e o estabelecimento das zonas prioritárias para 
a conservação e recuperação de áreas florestais através de corredores de biodiversidade.
7 A referida informação consta do ofício IAP/DIREF nº 37, de 26 de setembro de 2016, emitido 
pelo Instituto Ambiental do Paraná ao Centro de Apoio Operacional às Promotorias de 
Proteção ao Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo.
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 O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), ou simplesmente 
Termo de Compromisso, é um instrumento de resolução extrajudicial de 
conflitos em quaisquer questões relativas aos interesses difusos e coletivos 
contidos na Lei da Ação Civil Pública (Lei Federal 7347/85), inclusive na seara 
de proteção ao meio ambiente8, em que os órgãos legitimados detêm a 
possibilidade de efetuar uma espécie de acordo com os responsáveis por 
atividades de degradação ambiental, seja em prática já consumada ou na 
iminência de ocorrer, para resolver ou eliminar as irregularidades apontadas 
em peças informativas ou procedimento administrativo próprio, sem que 
seja necessária a propositura de ação judicial9. Vale destacar que o Termo 
de Ajustamento de Conduta (ou Termo de Compromisso) possui eficácia de 
título executivo extrajudicial, por força do disposto no próprio artigo 5º, § 
6º, da Lei nº 7347/85 e no artigo 784, inciso xII, do novo Código de Processo 
Civil10, ou, ainda, assumindo a condição de título executivo judicial se for 
submetido à homologação judicial, nos termos do artigo 515, inciso III, do 
mesmo diploma processual11.

 Os órgãos legitimados para tomar Termo de Ajustamento de Conduta 
(ou Termo de Compromisso) são o Ministério Público, a União, os Estados, 
os Municípios, o Distrito Federal e demais órgãos públicos que, consoante 
Hugo Nigro Mazzilli, “ainda que sem personalidade jurídica, especificamente 
destinados à defesa de interesses difusos, coletivos e individuais 
homogêneos”12. Importante ressaltar que, no Termo de Ajustamento de 
Conduta  em matéria ambiental, os órgãos legitimados não podem promover 

8 “Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de 
responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: I - ao meio ambiente; (...) Art. 
5º (...) § 6º Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de 
ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de 
título executivo extrajudicial.”
9 GAIO, Alexandre; GAIO, Ana Paula Pina. Os Instrumentos Legais Alternativos para a 
Efetivação da Regularização Fundiária das Unidades de Conservação de Proteção Integral. In: 
xVIII Congresso Nacional do Ministério Público, 2009, Florianópolis. xVIII Congresso Nacional 
do Ministério Público: o Ministério Público como fator de redução de conflitos e construção 
da paz social. Porto Alegre: Magister, 2009. p. 1-619.
10 Art. 784.  São títulos executivos extrajudiciais: (...) xII - todos os demais títulos aos quais, por 
disposição expressa, a lei atribuir força executiva.
11 Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos 
previstos neste Título: (…) III - a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de 
qualquer natureza.
12 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em Juízo. 28ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2015. p. 463.
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concessões quanto ao direito material lesado, ou seja, não podem deixar de 
exigir do degradador a adoção de todas as providências cabíveis para reparar 
e compensar os danos ambientais já perpetrados ou impedir a ocorrência ou 
continuidade desses danos13. Para tanto, pode-se ajustar “quaisquer tipos 
de obrigação, ainda que medidas compensatórias de natureza diversa das 
meras obrigações de fazer ou não fazer”14.  

 O tema dos Termos de Ajustamento de Conduta e Termos de 
Compromisso  relativos à proteção e recuperação de Reservas Florestais 
Legais e Áreas de Preservação Permanente entra em uma nova mesa de 
discussão a partir da revogação da Lei Federal 4.771/65 (Código Florestal).

 A partir da revogação do Código Florestal pela Lei Federal 
12.651/2012, originária principalmente da pressão do agronegócio, a 
amplitude das normas protetivas foi consideravelmente mitigada no tocante 
às Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Florestal Legal. De fato, não 
há como se olvidar que a Lei Federal 12.651/2012 possui diversos dispositivos 
eivados de inconstitucionalidade material, conforme Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade 4901, 4902 e 4903 ajuizadas pela Procuradoria-Geral da 
República e em trâmite no Supremo Tribunal Federal, e que a revogação da Lei 
Federal 4.771/65 importou em significativo retrocesso ambiental e em frontal 
lesão ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

 Um dos exemplos desse retrocesso é o artigo 67 da Lei Federal 
12.651/201215, que prevê a dispensa da recomposição integral da Reserva 
Legal em propriedades rurais com área de até quatro módulos fiscais, que 
no Estado do Paraná chega a proporção de aproximadamente oitenta e cinco 
por cento das propriedades. A utilização deste critério, por princípio, inverte 

13 Conforme explica Fernando Reverendo Vidal Akaoui, “em sede de compromisso de 
ajustamento de conduta, o Ministério Público e os órgãos públicos que possuem legitimação 
para obtê-lo possuem um poder/dever no sentido de, nele, abarcar todos os pedidos que 
seriam lícitos de serem feitos em ação civil pública.” (AKAOUI, Fernando Reverendo Vidal. 
Compromisso de Ajustamento de Conduta Ambiental. Ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 
2003).
14 MAZZILLI, Hugo Nigro. Idem. p. 470.
15 “Art. 67. Nos imóveis rurais que detinham, em 22 de julho de 2008, área de até 4 (quatro) 
módulos fiscais e que possuam remanescente de vegetação nativa em percentuais inferiores 
ao previsto no art. 12, a Reserva Legal será constituída com a área ocupada com a vegetação 
nativa existente em 22 de julho de 2008, vedadas novas conversões para uso alternativo do 
solo”.
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a lógica da proteção integral, lançando olhar privatista sobre matéria de 
cunho absolutamente público e, mais que isso, intergeracional. Veja-se que a 
aplicação do referido dispositivo legal significaria aceitar a não recomposição 
de milhões de hectares de vegetação em Reserva Legal.

 Frente ao advento da Lei Federal 12.651/2012, diversos dos 
compromissários dos Termos de Ajustamento de Conduta e Termos de 
Compromisso de proteção, manutenção e recuperação de Reservas Florestais 
Legais e Áreas de Preservação Permanente em todo o país começaram a 
reivindicar a revisão ou a desconstituição dos aludidos instrumentos com 
base nos novos parâmetros menos protetivos do meio ambiente.

 No Estado do Paraná, esse movimento de tentativa de revisão dos 
referidos Termos de Ajustamento de Conduta e Termos de Compromisso 
lamentavelmente recebeu ainda mais estímulo para ocorrer em razão da Lei 
Estadual 18.295/201416, que instituiu no âmbito do território paranaense o 
Programa de Regularização Ambiental – PRA e previu em seus artigos 5º e 12, 
transcritos a seguir, possibilidades ainda mais flexíveis de revisão dos Termos 
de Compromisso ou instrumentos similares relativos à manutenção, proteção 
e recuperação das Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal:

Art. 5º Os Termos de Compromisso ou instrumentos similares para a 
regularização ambiental do imóvel rural referentes às Áreas de Preservação 
Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito, firmados sob a vigência da 
legislação anterior, deverão ser revistos para se adequarem ao disposto na 
Lei Federal nº 12.651, de 2012.

§ 1º A assinatura do Termo de Compromisso de adesão ao PRA substituirá 
automaticamente os termos anteriores desde que tenha havido prévio 
requerimento, devendo ser inscrito no Sistema Nacional de Cadastro 
Ambiental Rural - SICAR.

§ 2º Caso não haja pedido de revisão, os termos ou instrumentos de que 
trata o caput deste artigo serão respeitados.

(...)

Art. 12. Nos casos em que a Reserva Legal tenha sido averbada em área 
desprovida de vegetação nativa, a mesma poderá ser relocada, sendo que a 
relocação deverá ser informada no CAR e na matrícula.

16 Disponível em: <http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action= 
exibir&codAto=132558&indice=1&totalRegistros=438&anoSpan=2014&anoSelecionado= 
2014&mesSelecionado=0&isPaginado=true>. Acesso em 30.03.2017.
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 No entanto, deve-se ter como pressuposto que o Termo de 
Ajustamento de Conduta é título executivo extrajudicial e configura ato 
jurídico perfeito171, razão pela qual, em regra, não é possível  a sua revisão 
perante o advento de nova lei. Exatamente quanto ao tema, ressalta-se a 
previsão expressa da Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso 
xxxVI, de que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito 
e a coisa julgada.”

 Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, em estudo específico do 
assunto, conclui que:

o respeito ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada é 
inquestionável quando se está no âmbito das relações de direito privado, 
aplicando-se o adágio tempus regit actum. Tais garantias dos direitos 
subjetivos são também oponíveis no âmbito das relações de direito público 
regidas por normas de ordem pública, como são as normas de Direito 
Administrativo, bem como em face da superveniência de normas de ordem 
pública protetivas de direitos difusos, como são as normas de direito 
ambiental. (…)

O uso ilegítimo e fraudador destes prestigiosos institutos e instrumentos de 
segurança jurídica merecem especial atenção da Administração Ambiental, 
do Ministério Público e do Poder Judiciário, notadamente, que devem 
estar atentos para cercear, impedir e não contribuir para a disseminação 
dessas práticas deletérias que, na realidade, contribuem para o surgimento 
incessante de novos passivos ambientais.

Não pode ser olvidada, nesta complexa empreitada, a observância do 
princípio da proibição do retrocesso, nos planos legislativo-normativo e 
de execução e implementação dos direitos fundamentais em geral, pelos 
poderes públicos e pela sociedade, através de seus diferentes setores, para 
a melhoria contínua dos padrões socioeconômicos e ambientais, buscando 
a sustentabilidade do desenvolvimento humano em relação às presentes e 
futuras gerações18.

 Importante perceber ainda que, no âmbito do Termo de Ajustamento 
de Conduta em matéria ambiental, somente poderá ser acordada a forma 
pela qual o direito material será exercido, não havendo possibilidade do 

17 O ato jurídico perfeito é regulado pelo § 1º, do artigo 6º, da Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942) como sendo “ato já consumado segundo a lei 
vigente ao tempo em que se efetuou”.
18 YOSHIDA, Consuelo Yatsuda Moromizato. Ato Jurídico Perfeito, Direito Adquirido, Coisa 
Julgada e Meio Ambiente. Revista de Direito Ambiental. RDA 66. Revista dos Tribunais, 2012. 
p. 113-151.
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órgão tomador do referido instrumento realizar concessões sobre interesses 
transindividuais dos quais nem mesmo é o seu titular, cabendo-lhe 
exclusivamente constituir garantia mínima de proteção193.

 Considera-se, desta forma, que há em regra a impossibilidade de 
revisão dos Termos de Compromisso ou Termos de Ajustamento de Conduta 
firmados sob a égide da Lei Federal 4.771/65, tendo vista a sua contrariedade 
frente à proteção constitucional do ato jurídico perfeito e ao direito 
adquirido ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Assim,  os Termos 
de Compromisso firmados com o escopo de restauração e manutenção de 
Reserva Legal e Áreas de Preservação Permanente pelos proprietários rurais 
quando da adesão ao Sistema de Manutenção, Recuperação e Proteção da 
Reserva Legal e Áreas de Preservação Permanente - SISLEG, averbados na 
matrícula dos imóveis sob a vigência da Lei Federal 4.771/65, anteriores 
à edição da Lei Federal 12.651/2012, configuram ato jurídico perfeito, e, 
portanto, não podem ser atingidos por determinações legais posteriores, 
sob pena de afrontar a Constituição da República.

 Sob semelhantes fundamentos, entende-se que os artigos 5º e 12 da 
Lei Estadual 18.295/2014 são inconstitucionais e não podem ser aplicados.

 O artigo 5º da Lei Estadual 18.295/2014 dispõe de forma diversa da 
Lei Federal 12.651/2012 e, ainda, enfraquece substancialmente o nível de 
proteção ambiental, tendo em vista que, para os imóveis em que já houvera 
a averbação da Reserva Florestal Legal nas respectivas matrículas de imóvel, 
a Lei Federal 12.651/2012 não previu a possibilidade de desaverbação dos 
Termos de Compromisso, limitando-se a dispensar a apresentação dos 
documentos correspondentes ao Cadastro Ambiental Rural208.

 Conforme já explicitado, a referida prática afronta o disposto no 
inciso xxxVI do artigo 5.º da Constituição da República em razão de atingir 

19 MAZZILLI, Hugo Nigro. Idem. p. 471.
20 “Art. 30. Nos casos em que a Reserva Legal já tenha sido averbada na matrícula do imóvel e 
em que essa averbação identifique o perímetro e a localização da reserva, o proprietário não 
será obrigado a fornecer ao órgão ambiental as informações relativas à Reserva Legal previstas 
no inciso III do § 1º do art. 29. Parágrafo único. Para que o proprietário se desobrigue nos 
termos do caput, deverá apresentar ao órgão ambiental competente a certidão de registro 
de imóveis onde conste a averbação da Reserva Legal ou termo de compromisso já firmado 
nos casos de posse”.
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os Termos de Compromisso efetivados para Restauração e Manutenção 
de Reserva Legal e Áreas de Preservação Permanente como atos jurídicos 
perfeitos.

 Reitera-se que apenas a desaverbação das matrículas de imóveis 
rurais dos Termos de Compromisso de manutenção, conservação e 
recuperação da Reserva Florestal Legal firmados junto ao Instituto Ambiental 
do Paraná, sem contarmos as extensões de Áreas de Preservação Permanente, 
põe em risco a preservação de 1.962.300 (um milhão, novecentos e dois mil 
e trezentos) hectares de vegetações e florestas no Estado do Paraná.

 Importante perceber que o artigo 5º da Lei Estadual 18.295/2014 
chega a permitir o cancelamento de averbação da Reserva Legal existente 
na matrícula registral do imóvel rural a partir de uma mera apresentação 
de um protocolo de revisão do Termo de Compromisso. Em adição a isso, 
o dispositivo legal em comento atenta contra a segurança jurídica, pois 
estimularia a instauração de infindáveis controvérsias judiciais em face de 
novos (revisados) Termos de Compromisso celebrados pelo órgão público 
ambiental com cláusulas que possibilitam a diminuição da proteção 
ambiental dos referidos espaços territoriais protegidos (Áreas de Preservação 
Permanente e Reservas Florestais Legais).

 Marinoni explica que

no plano objetivo, a segurança jurídica recai sobre a ordem jurídica 
objetivamente considerada, aí importando a irretroatividade e a 
previsibilidade dos atos estatais, assim como o ato jurídico perfeito, o 
direito adquirido e a coisa julgada (art. 5º, xxxVI, CF)21.

  
 Já o referido artigo 12 da Lei Estadual 18.295/2014 abre espaço, em 
síntese, para  que o proprietário rural, mesmo sem a aprovação do órgão 
público ambiental (no caso do Estado do Paraná o Instituto Ambiental do 
Paraná), decida com base nos seus interesses e a seu alvedrio a localização 
da Reserva Florestal Legal relativa ao seu imóvel rural, além de também 
desconsiderar o flagrante descumprimento de Termo de Compromisso 
de Conservação, Manutenção e Recuperação de Reserva Legal e Área de 

21 MARINONI, Luiz Guilherme. Coisa Julgada Inconstitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2008. p. 65-66.
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Preservação Permanente, o seu caráter de título executivo e de ato jurídico 
perfeito.

 O artigo 12 da Lei Estadual 18.295/2014 faz prevalecer o interesse 
particular do proprietário rural frente ao interesse público da adequada 
localização da Reserva Florestal Legal, diminui a proteção ambiental e invade 
a esfera normativa da União, uma vez que dispõe de modo contrário à própria 
Lei Federal 12.651/2012, a qual além de não possuir essa permissão prevista, 
determina em seu artigo 14, § 1º, a necessidade de prévia aprovação pelo 
órgão público ambiental competente:

Art. 14. A localização da área de Reserva Legal no imóvel rural deverá levar 
em consideração os seguintes estudos e critérios: (…)

§ 1º O órgão estadual integrante do Sisnama ou instituição por ele habilitada 
deverá aprovar a localização da Reserva Legal após a inclusão do imóvel no 
CAR, conforme o art. 29 desta Lei.

 Veja-se que, embora a redação do artigo 14, § 1º, da Lei Federal 
12.651/2012 tenha sido replicada na Lei Estadual 18.295/2014 em seu artigo 
24, § 1º, este dispositivo legal indica caminho para que, nas hipóteses de 
proprietários que desmataram os seus imóveis rurais e descumpriram 
totalmente os Termos de Compromisso de Manutenção, Conservação 
e Recuperação de Reserva Legal, este espaço ambiental protegido seja 
simplesmente relocado ao alvedrio do proprietário rural com mero dever de 
informação no sistema do Cadastro Ambiental Rural.

 Defende-se, assim, que os artigos 5º e 12 da Lei Estadual 
18.295/2014 são inconstitucionais por afrontarem a segurança jurídica e 
os atos jurídicos perfeitos, violarem o princípio da vedação ao retrocesso 
em matéria ambiental e por disporem de forma diversa e ainda menos 
protetiva ao meio ambiente do que a Lei Federal 12.651/2012, razão pela 
qual se entende que não podem ser aplicados, ou então se deve arguir as 
suas inconstitucionalidades incidentais enquanto não se efetiva o controle 
concentrado de sua constitucionalidade22.

22 O Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Proteção ao Meio Ambiente, Habitação 
e Urbanismo do Ministério Público do Estado do Paraná recentemente apresentou 
à Procuradoria-Geral de Justiça representação para o ajuizamento de Ação Direta de 
Inconstitucionalidade em face de diversos dispositivos da Lei Estadual 18.295/2014, inclusive 
em relação aos aludidos artigos 5º e 12.
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 Relevante perceber o modo como o assunto foi recepcionado nos 
Tribunais, e especialmente no Superior Tribunal de Justiça, na medida em 
que, face ao advento da Lei Federal 12.651/2012, milhares de proprietários 
rurais alegaram e ainda alegam, nos âmbitos extrajudicial e judicial, a 
possibilidade de revisão, baixa ou cancelamento dos Termos de Ajustamento 
de Conduta ou Termos de Compromisso firmados em relação às obrigações 
de proteção e recuperação das Áreas de Preservação Permanente e Reserva 
Florestal Legal.

 Um dos primeiros e principais julgados do Superior Tribunal de 
Justiça que pavimentaram o posicionamento que atribui a condição de ato 
jurídico perfeito aos Termos de Compromisso e Termos de Ajustamento de 
Conduta, mesmo que sobrevenha nova lei no ordenamento jurídico, foi o 
Pedido de Reconsideração à decisão colegiada constante do Recurso Especial 
1.240.122-PR, justamente baseado no advento da Lei Federal 12.651/2012, 
e que, no dia 02 de outubro de 2012, com base no voto do Ministro Relator 
Herman Benjamin, assentou a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NOVO CóDIGO FLORESTAL (LEI 
12.651/2012). REQUERIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAçãO CONTRA 
ACóRDãO. INVIABILIDADE. PRINCíPIO DA FUNGIBILIDADE . RECEBIMENTO 
COMO EMBARGOS DE DECLARAçãO. VIOLAçãO AO ART. 535 DO CPC 
NãO APONTADA. AUTO DE INFRAçãO. IRRETROATIVIDADE DA LEI NOVA. 
ATO JURíDICO PERFEITO. DIREITO ADQUIRIDO. ART. 6o, CAPUT , DA LEI DE 
INTRODUçãO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO23.

 O Ministro Relator Herman Benjamin, em seu voto, decidiu com 
profundidade e precisão que, na temática do direito ambiental, aplica-se o 
direito material vigente à época dos fatos; que os Termos de Ajustamento 
de Conduta firmados sob a égide da Lei Federal 4.771/65 são atos jurídicos-
ambientais perfeitos e blindados contra a pretensa retroatividade da 
lei superveniente; que esta pretensa retroatividade afrontaria o “limite 
constitucional intocável e intransponível da incumbência do Estado de 
garantir a preservação e restauração dos processos ecológicos essenciais 

23 PET no REsp 1240122/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 
02/10/2012, DJe 19/12/2012. O Superior Tribunal de Justiça reforça esse posicionamento no 
REsp.1.313.443 (DJe 12.03.2014).
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(art. 225, § 1º, I)”; que na medida em que a regra geral é a irretroatividade 
da lei nova e que a excepcional retroatividade, que deve ser interpretada 
restritivamente, esta apenas se justificaria por razões extraordinárias de 
ordem pública e “nunca para atender interesses patrimoniais egoísticos 
dos particulares em prejuízo da coletividade e das gerações futuras”; que 
a proteção constitucional ao meio ambiente se aplica também às gerações 
futuras; e que o o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica 
ao réu não pode ser aplicado na esfera ambiental, dentre outros motivos, 
porque a “relação jurídica básica não é apenas entre Estado e particular, mas 
entre as gerações futuras e o utilizador de recursos naturais”24.

 A decisão reiterou o posicionamento do Superior Tribunal de 
Justiça de consagração do meio ambiente como direito fundamental na 
Constituição Federal25, assim como a consequência do meio ambiente se 
tornar bem constitucional e de restringir a liberdade do Poder Público para 
agir considerando a exploração limitada da propriedade e o dever genérico 
de defesa e preservação do meio ambiente. Também se evidenciou que o 
Superior Tribunal de Justiça utiliza como pressuposto das suas decisões a 
existência de um Estado Socioambiental de Direito e a indispensabilidade de 
aplicação da noção de desenvolvimento sustentável. De fato, a Constituição 
da República optou por um Estado de Direito Ambiental, ou também 
designado de Estado Socioambiental de Direito26, ao qual se atribuem 
obrigações positivas para a efetivação do direito fundamental ao meio 

24 PET no REsp 1240122/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 
02/10/2012, DJe 19/12/2012.
25 Há que se ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, já no ano de 1995, proferiu duas 
decisões reconhecendo a fundamentalidade do direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, ambas relatadas pelo Ministro Celso de Mello, sendo que em uma delas houve a 
consagração como direito de terceira geração, de titularidade difusa e expressão do princípio 
da solidariedade. Cf. STF, MS 22164. Rel. Min. Celso de Mello. Pleno. Unanimidade. Julgado 
em 30 out. 1995. Publicado em 17 nov. 1995.
26 A desigualdade social e a ausência do acesso da maioria da população aos direitos sociais 
básicos, tais como os direitos à saúde, ao saneamento básico e à moradia em locais não 
degradados, contaminados ou integrantes de áreas de risco, integra a problemática ambiental 
em uma relação de pertinência recíproca. Isto porque, primeiramente, o descumprimento dos 
referidos direitos sociais básicos contribui para a contínua degradação ambiental e exposição 
de risco de exterminação de ecossistemas e recursos naturais. Por outro lado, a deterioração 
ecológica e os riscos ambientais, cada vez mais potencializados em uma sociedade tecnológica 
de risco, afetam o bem-estar e a sadia qualidade de vida das pessoas, e, consequentemente, 
violam a dignidade humana.
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ambiente ecologicamente equilibrado e para a promoção da dignidade 
humana também sob as dimensões social e ambiental27.

 O referido julgado do Superior Tribunal de Justiça vem servindo 
de referência aos julgados subsequentes sobre a matéria naquela Corte 
Superior, assim como aos acórdãos emitidos pelos Tribunais de Justiça dos 
Estados, o que pode ser verificado, de modo exemplificativo a partir da 
análise de acórdão emitido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná28, o 
qual possui a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. 
ExECUçãO DE OBRIGAçãO DE FAZER AJUIZADA PELO MINISTÉRIO 
PúBLICO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC FIRMADO NO ANO 
DE 2000, PARA A REGULARIZAçãO DE PENDÊNCIA ATINENTE À ÁREA DE 
RESERVA LEGAL EM IMóVEL RURAL. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE 
PROVA DE QUE O óRGãO AMBIENTAL DEFERIU O PEDIDO ADMINISTRATIVO 
DE REGULARIZAçãO DA ÁREA MEDIANTE COMPENSAçãO. PRETENSãO, 
ADEMAIS, DE ExTINGUIR OU SUSPENDER A ExECUçãO COM BASE NAS 
DISPOSIçÕES DO NOVO CóDIGO FLORESTAL. DESCABIMENTO. TERMO DE 
AJUSTAMENTO DE CONDUTA QUE REVESTE EFICÁCIA DE TíTULO ExECUTIVO 
ExTRAJUDICIAL, NOS TERMOS DO ART. 5º, § 6º, DA LEI Nº 7.347/85 (AçãO 
CIVIL PúBLICA).OBRIGAçãO CONSTITUíDA SOB A ÉGIDE DA LEGISLAçãO 
ANTERIOR. ATO JURíDICO PERFEITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, xxxVI, DA 
CONSTITUIçãO FEDERAL, E DO ART. 6º DO DECRETO-LEI Nº 4.657/1942 (LEI 
DE INTRODUçãO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO).IRRETROATIVIDADE 
DA LEI NOVA. MÁxIMA PROTEçãO AO MEIO AMBIENTE. PRECEDENTES DO 
STJ. ExCEçãO DE PRÉ-ExECUTIVIDADE. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. 
DECISãO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NãO PROVIDO29.

27 GAIO, Daniel; GAIO, Alexandre. O princípio do desenvolvimento sustentável e o Supremo 
Tribunal Federal: o caso do Canal do Valo Grande (SP). In: Jamile Bergamaschine Mata Diz; 
Carlos Francisco Molina del Pozo; José Renato Moreno Molina. (Org.). La jurisprudencia 
ambiental en Europa Y América Latina: una contribuición para el desarrollo sostenible. 1ª ed. 
Belo Horizonte: Arraes Editores, 2016, v., p. 57-65.
28 A decisão da Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no Sistema 
Eletrônico de Informação nº 0033772-53.2015.8.16.6000, corrobora o entendimento de 
que não pode haver desaverbação dos termos de compromisso firmados sob a égide da 
Lei 4.771/65: “(…) A. Todas as Reservas Legais averbadas, às Matrículas de Imóveis Rurais 
anteriores à vigência da Lei 12.651/12, não sejam suprimidas/alteradas, uma vez que 
contraria a Lei 12.651/12 e a Portaria do IAP nº 97/2014;”
29 TJ-PR - Ação Civil de Improbidade Administrativa: 11355052 PR 1135505-2 (Acórdão), 
Relator: Guido Döbeli, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1408.
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 Importante observar que o referido acórdão emitido pelo Tribunal 
de Justiça do Estado do Paraná manteve ação de execução de Termo de 
Ajustamento de Conduta firmado pelo Ministério Público para recuperação 
de Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal, por considerar a 
irretroatividade da Lei Federal 12.651/2012 e que o ingresso de nova lei no 
ordenamento jurídico deve respeitar o ato jurídico perfeito.

 Nessa toada, o já mencionado acórdão do Superior Tribunal de 
Justiça, publicado no dia 03 de março de 2017, decorrente do Agravo Interno 
no Recurso Especial 1.404.904/MG, vem demonstrar a consolidação da 
jurisprudência sobre o tema naquela Corte Superior e nos Tribunais de todo 
o país e reforçar a necessidade de atuação do Ministério Público para zelar 
pela eficácia dos Termos de Ajustamento de Conduta em matéria ambiental 
celebrados sob a égide da Lei Federal 4.771/65, assim como dos Termos 
de Compromisso de proteção e recuperação das Áreas de Preservação 
Permanente e Reserva Legal firmados pelos órgãos públicos ambientais30.
 

30 Sob essa perspectiva, o Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Proteção ao Meio 
Ambiente, Habitação e Urbanismo, em conjunto com a Promotoria de Justiça de Proteção ao 
Meio Ambiente do Foro Central da comarca da Região Metropolitana de Curitiba, expediram a 
Recomendação Administrativa nº 6/2016 aos gestores do Instituto Ambiental do Paraná para 
que, em síntese: “a) abstenham-se de emitir qualquer anuência, autorização ou orientação 
para alterações, baixas ou cancelamentos de averbações de Termos de Compromisso 
de Recuperação, Manutenção e Proteção de Reserva Legal e de Áreas de Preservação 
Permanente realizadas em matrículas de imóveis rurais no Estado do Paraná; (…) b) nas 
hipóteses de desmembramentos e unificações de imóveis rurais, seja mantida a Reserva Legal 
averbada, com registro na(s) matrícula(s) respectiva(s); c) mesmo nas hipóteses de pretensão 
de retificação, readequação e realocação de Reserva Legal averbada em matrícula de imóvel 
rural no Estado do Paraná (reaverbação) e que tenham como fundamento e pressuposto 
o ganho ambiental, conforme disposto no artigo 2º da Portaria IAP 55/2014, abstenham-
se de emitir qualquer anuência, autorização ou deliberação enquanto não houver o pleno 
funcionamento do Sistema de Cadastro Ambiental Rural; d) todos os Escritórios Regional do 
IAP fiscalizem o cumprimento dos Termos de Compromisso de Recuperação, Manutenção e 
Proteção de Reserva Legal e de Áreas de Preservação Permanente averbados em matrículas 
de imóveis rurais no Estado do Paraná; (…)” Veja-se que a aludida autarquia acatou a referida 
Recomendação Administrativa, nos termos do Ofício 1705/2016/IAP/GP de 8 de dezembro de 
2016 e Parecer Jurídico 39/2016 – DIJUR/ERPGO de 1 de dezembro de 2016. Deve-se deixar 
claro, contudo, que a revisão do Termo de Compromisso e Termo Ajustamento de Conduta 
somente será possível em casos de expresso interesse social, utilidade pública e ganho 
ambiental, conjuntamente, na medida que o ganho ambiental não constitui-se como critério 
isolado para conceder tal revisão.
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4. Considerações finais

 Ao analisar os reflexos e os contornos jurídicos relacionados à 
discussão da pretensa revisão de Termos de Ajustamento de Conduta 
ou Termos de Compromisso de manutenção e recuperação das Áreas de 
Preservação Permanente e de Reserva Legal frente ao advento da Lei Federal 
12.651/2012 e da diminuição dos patamares protetivos do meio ambiente, 
restou clara a consolidação jurisprudencial no Superior Tribunal de Justiça, 
em relação ao qual se fez referência inclusive a acórdão julgado e publicado 
em data recente, assim como nos Tribunais de Justiça dos Estados da 
Federação, para definir que o ingresso de nova lei no ordenamento jurídico 
deve respeitar o ato jurídico perfeito e os direitos ambientais adquiridos e 
para que se obedeça à lei em vigor quando da ocorrência do fato em matéria 
ambiental em aplicação do princípio tempus regit actum.

 Ressalta-se a importância do posicionamento do Poder Judiciário e 
da atuação do Ministério Público quanto ao tema, assim como a amplitude 
da sua repercussão para a defesa do direito fundamental ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações, na medida 
em que são milhares de Termos de Ajustamento de Conduta e Termos 
de Compromisso de Proteção, Manutenção e Recuperação das Áreas de 
Preservação Permanente e das Reservas Legais celebrados sob a égide da Lei 
Federal 4.771/65 em todo o país, que necessitam de eficácia e fiscalização 
para efetivo cumprimento.
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RESUMO: O presente artigo abordará a teoria da desconsideração da 
personalidade jurídica sob o enfoque da defesa do consumidor, tendo em 
vista que o Código de Defesa do Consumidor estreou a regulação do instituto 
no direito brasileiro (art. 28) dando-lhe sentido mais amplo e, por isso, 
aumentando o leque de possibilidades de sua utilização. A partir daí, pôde-
se vislumbrar maior atenção ao instituto da desconsideração, tanto que o 
Código Civil veio regulá-lo expressamente. E porque não havia uniformidade 
em sua aplicação, normas processuais específicas do incidente procedimental 
foram destacadas no novo código de processo civil. Com isso, ocorreu a 
materialização da disregard doctrine no arcabouço jurídico nacional.

ABSTRACT: This article will address the theory of the disregard of the corporate 
entity under the consumer protection approach, since the Consumer Defense 
Code has debuted the regulation of the institute in brazilian law (article 28), 
giving it broader meaning and, therefore, increasing the range of possibilities 
for its use. From that point on, more attention could be drawn to the disregard 
institute, in fact the Civil Code has expressly regulated it. And since there was 
no uniformity in its application, processual rules specific to the procedural 
incident were emphasized in the New Civil Procedure Code. With this, has 
occurred the materialization of the disregard doctrine in the national juridical 
framework.

PALAVRAS-CHAVES: Desconsideração; Personalidade Jurídica; Código de 
Defesa do Consumidor; Incidente Processual.

KEYWORDS: Disregard; Corporate Entity; Consumer Defense Code; Procedural 
Incident.
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1. Introdução

 O Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê situações 
diferenciadas da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, 
ou disregard doctrine, quase secularmente adotada como instrumento 
assegurador de direito, em relação ao Código Civil de 2002 e, mesmo, em 
relação aos seus requisitos tradicionais. A pessoa jurídica como técnica 
criativa visa, com a reunião de bens de capital economicamente organizados, 
ao alcance do bem-estar social escoimando de fraudes ou abusos à realização 
dos direitos dos consumidores, por intermédio da constrição dos bens 
particulares dos sócios da sociedade constituída.

 Com a abordagem da desconsideração da personalidade jurídica 
propõe-se revisitar o tema, mais com o objetivo de tratar os novos enfoques 
dos recentes diplomas jurídicos de natureza civil e processual civil, ante a 
necessidade de enfatização dos princípios que norteiam o Código de Defesa 
do Consumidor. A solidariedade e a efetiva reparação do dano ao consumidor 
perpassam pela desconsideração da personalidade jurídica, visando a 
diminuir o abismo econômico e social entre fornecedor e consumidor, fator 
que sinaliza a vulnerabilidade deste na normatização tutelar específica.

 Efeito, portanto, prático, e que levou a positivação tanto no 
direito material como processual da desconsideração, é o de facilitar a 
tutela do consumidor para que obtenha por intermédio de um melhor 
desentranhamento do bem almejado, rompendo com barreiras com fundo 
na desigualdade. E com isso, assegurar-se ao consumidor a harmonização das 
relações, fator perseguido pela política nacional das relações de consumo, 
inserido no contexto da ordem econômica de desenvolvimento.

2. Da pessoa jurídica. A personalização

 A instituição da pessoa jurídica como ente corporativo material 
ou fictício, foi concebido para facilitar a realização de objetivos sociais e 
econômicos, sob a proteção do direito.

 Para serem atendidas determinadas necessidades da sociedade, 
como a maior segurança e eficácia, é que se deu autonomia ao conjunto 
de ideias e patrimônios, ao que se chama de “universalidades”, e se lhe 
atribuiu personalidade jurídica, transformando-lhe em sujeito de direitos e 
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obrigações. Além do que, individualizadamente, alguns objetivos maiores, os 
membros de uma sociedade não lograriam alcançar.

 Acerca dos reais e experimentados êxitos na personificação 
da universalidade de bens e interesses organizacionais, importante o 
diagnóstico de Tomazette,1 que assim se expressa: “A fim de incentivar o 
desenvolvimento de atividades econômicas produtivas, e consequentemente 
aumentar a arrecadação de tributos, produzindo empregos e incrementando 
o desenvolvimento econômico e social das comunidades, era necessário 
solucionar os problemas mencionados, encontrando uma forma de limitação 
dos riscos nas atividades econômicas. Para tanto, se encaixou perfeitamente 
a criação da pessoa jurídica, ou mais exatamente, a criação de sociedades 
personificadas”.

 O jurista Orlando Gomes2 ensina que se recorreu a uma técnica de 
agrupamento, com objetivos distintos das pessoas físicas que o integram. 
Leciona, ainda, que:

“Entes formados pelo agrupamento de homens, para fins determinados, 
adquirem personalidade distinta dos seus componentes. Reconhece-lhes 
a lei a capacidade de ter direitos e contrair obrigações. A personalização 
desses grupos é construção técnica destinada a possibilitar e favorecer-lhe 
a atividade. O Direito toma-os da sociedade, onde se formam, e os disciplina 
à imagem e semelhança das pessoas naturais, reconhecendo-os como 
pessoas, cuja existência autônoma submete a requisitos necessários a que 
possam exercer direitos, dando-lhes regime compatível com a sua natureza. 
O fenômeno da personalização de certos grupos sociais é contingência 
inevitável do fato associativo. Para a realização de fins comuns, isto é, de 
objetivos que interessam a vários indivíduos, unem eles seus esforços e 
haveres, numa palavra, associam-se.”

 Já na lição de Adriana Carrera Calvo “a atribuição de personalidade 
jurídica corresponde, assim, a uma sanção positiva, ou premial, no sentido 
de um benefício assegurado pelo direito - que seria afastado, caso a atividade 
fosse realizada individualmente - a quem adotar a conduta desejada. Esse 
benefício é dominado por alguns princípios fundamentais, que foram se 
firmando com o tempo, dentre os quais ressalta a doutrina moderna: a) não 

1 TOMAZETTE, Marlon. A desconsideração da personalidade jurídica: A teoria, o Código de 
Defesa do Consumidor e o Novo Código Civil, in RT 794, p. 77, Dezembro de 2001.
2 GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. 7ª. Edição, Forense, Rio de Janeiro, 1983, p. 162
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atribuição à pessoa dos sócios das condutas praticadas pela sociedade; b) 
distinção entre patrimônio da sociedade e patrimônio dos sócios - ‘quod 
debet universitas non debet singuli’; c) vida própria e distinta da de seus 
membros” 3.

          A pessoa jurídica, assim constituída, é instrumento da realização 
das atividades a que se propõe de forma autônoma e personalíssima. A 
ordem jurídica buscou, portanto, separar o patrimônio desse ente jurídico 
daquele próprio das pessoas físicas, ou mesmo jurídicas, que a idealizaram 
e a criaram, de modo a se resguardarem dos riscos pessoais da atividade 
desenvolvida. 

 
3. Da desconsideração e do caráter relativo da personalidade 
jurídica

 A autonomia da pessoa jurídica, considerada absoluta, em princípio, 
não alcançou os propósitos sociais almejados de forma irreprochável, por se 
tornar às vezes ineficaz e até nociva aos interesses altruísticos da formação 
da personalidade jurídica, porque objeto de abusos e fraudes, servindo 
como véu ou anteparo para a prática de atos outros desvirtuados de seus 
objetivos.

 A fim de prevenir a ameaça aos interesses ou de reparar danos 
causados pela pessoa jurídica, quando não seja ela própria suficiente a tanto, 
surgiu a teoria da desconsideração da personalidade dessa pessoa jurídica. 
Serve para proporcionar que a responsabilização recaia sobre o patrimônio 
dos sócios e outros integrantes da sociedade.

 A chamada teoria da “desconsideração” ou da “penetração” ao véu 
da personalidade constitui técnica ou meio direcionado a controlar o seu uso 
imoderado e absoluto da pessoa jurídica através do abuso do direito e da 
fraude, ou seja, da autonomia dada aos bens da sociedade.

3 CALVO, Adriana Carrera. Desconsideração da pessoa jurídica no Direito do Trabalho. Jus 
Navigandi, Teresina, a. 9, n. 616, 16 mar. 2005. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/6448/
desconsideracao-da-pessoa-juridica-no-direito-do-trabalho com acesso em 05 de abril 2017.
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 Rubens Requião4, sempre lembrado como desbravador dos caminhos 
da teoria no Brasil, assim se manifesta: “Ora, a doutrina da desconsideração 
nega precisamente o absolutismo do direito da personalidade jurídica. 
Desestima a doutrina esse absolutismo, perscruta através do véu que a 
encobre, penetra em seu âmago, para indagar de certos atos dos sócios 
ou do destino de certos bens. Apresenta-se, por conseguinte, a concessão 
da personalidade jurídica com um significado ou um efeito relativo, e não 
absoluto, permitindo a legítima penetração inquiridora em seu âmago”. 

 Essa relatividade da personalidade da pessoa jurídica é, de fato, 
apropriada, vez que o seu  caráter imutável e seu uso fraudulento ou abusivo 
poderia ser empecilho ao alcance da reparação dos danos que viesse a 
causar a terceiros e até de seus próprios integrantes.

4. Origem e denominação da teoria da desconsideração da 
personalidade jurídica

 Atribui-se ao alemão Rudolf Serick ser um dos primeiros a dar atenção 
sistemática ao estudo do tema. Mas, há igualmente nos EUA referências de 
Maurice Wormser e na Itália de Pedro Verrucoli como sendo também os 
primeiros a enfrentar a desconsideração da personalidade jurídica e lhe dar 
o devido e categórico impulso.5

 A Desconsideração da Personalidade Jurídica conhecida como 
“Disregard doctrine” ou “disregard of the legal entity”, é tido como própria 
do Common Law e se atribui como o leading case o “Salomon x Salomon Co., 
na Inglaterra de 1897. Consta que Aaron Salomon constituiu uma empresa 
em que detinha a maioria das ações, enquanto que outros sócios, membros 
da família, apenas uma ação cada um. Inviabilizando-se as atividades, 
os credores insatisfeitos, por intermédio do liquidante, pretenderam a 
responsabilização pessoal de Aaron, sob a imputação de que a atividade era 
pessoal dele, já que os demais sócios seriam fictícios. O juízo de primeiro grau 

4 REQUIãO, Rubens. Abuso de direito e fraude através da personalidade jurídica, in RT 803, 
setembro de 2002. Extraído de http://rt-online.mppr.mp.br/maf/app/delivery/document, 
com acesso em 05.04.2017.
5  REQUIãO, Rubens. Idem. Historia o autor os exponenciais juristas que iniciaram a teoria fora 
do Brasil, destacando Rolf Serick, Piero Verrucoli e Wormser.
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e a Corte de Apelação aceitaram a tese, mas a Casa dos Lordes manteve-se 
fiel à teoria da autonomia da personalidade da pessoa jurídica. No entanto, 
tal fato representou o germe daquela que viria a se constituir a Teoria da 
Desconsideração da Personalidade Jurídica6.

 Quanto à denominação, correto é tratar o instituto de 
“desconsideração” em vez de despersonalização, porque o objetivo dele, 
originário da jurisprudência anglo-saxônica, não visa a destruir, desconstituir, 
anular a pessoa jurídica, mas, apenas efetivar a finalidade específica que o caso 
requer, qual seja, desconsiderar a sua personalidade, mantendo-a íntegra.

5. Previsão legal

 O art. 20 do Código Civil Brasileiro de 1916 (CC/16) estipulava de 
forma expressa que a pessoa jurídica tinha existência distinta da dos seus 
membros. Vislumbrava o comprometimento patrimonial da pessoa jurídica 
independente dos bens particulares dos sócios, por atos danosos decorrentes 
de sua atividade. Os sócios não responderiam com os seus bens particulares, 
porque a pessoa jurídica a qual integravam tinha existência própria.

 Refere o Professor e Ministro Fachin que a desconsideração era 
“mera meditação dos teóricos”, tal a pouca importância com que era tratada, 
na expressão do Ministro Clóvis Ramalhete (RT 586/13). Para o mestre 
paranaense, a teoria agora recebeu o impulso da Lei 8.078/907. O CDC fez 
alertar acerca da sua importância como instrumento eficaz para a finalidade 
da defesa do consumidor, normatizando-a pela primeira vez (artigo 28). 
Assim, outras normatizações jurídicas, a partir da Lei nº 8078/90, tiveram 
inspiração para recorrer também à teoria.

 Já o CC/02 não recebeu correspondente expresso ao artigo 20 do 
Código Civil antigo. No entanto, a desconsideração da personalidade jurídica, 
que não aparecia antes, agora está prevista no artigo 50 do CC/02 levando 
ao entendimento de que os bens particulares dos sócios são independentes, 
mas que não são absolutamente intocáveis, de forma a admitir que o Juiz 

6 TOMAZETTE, Marlon. A desconsideração da personalidade jurídica: a teoria, o código de 
defesa do consumidor e o novo código civil, p.80.
7 FACHIN, Luiz Edson. Comentários ao Código do Consumidor, coord. José Cretella Júnior, René 
Ariel Dotti; organizador Geraldo Magela Alves. Forense, Rio de Janeiro, 1992, p. 103.
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poderá decidir que os efeitos de determinadas obrigações atinjam os bens 
dos administradores e dos seus sócios.

 Então, a desconsideração, nas hipóteses elencadas no CC/02, passou 
a integrar o sistema civilista.

 A Lei nº 12.529/2011, que estrutura o Sistema de Defesa da 
Concorrência (Lei Antitruste), tal qual a anterior revogada, a Lei nº 8.884/94, 
também prevê a desconsideração como estratégia da eficácia de sanções 
administrativas junto ao CADE.

 O ensinamento de Petter8 é nesse sentido mesmo:

“Esta desconsideração da personalidade jurídica e atribuição de 
responsabilidade também ao dirigente responsável prevista no artigo 34 
deverá, por óbvio, ser estabelecida no âmbito do processo administrativo 
(Superintendência-Geral), com observância do contraditório e da ampla 
defesa. Somente depois se poderá falar em imputação de penalidades 
(CADE), restando ao prejudicado, em caso de discordância, recorrer ao Poder 
Judiciário. Acaso não fosse possível a desconsideração da personalidade 
jurídica, correr-se-ia o risco de tornar ineficaz qualquer sanção imposta à 
pessoa jurídica.”

 Na mesma linha do CDC, a Lei nº 9605/98, referente às sanções por 
danos ao meio ambiente, em seu artigo 4º também prevê a desconsideração, 
em redação similar ao parágrafo 5° do artigo 28 do CDC, ou seja, nos moldes 
da teoria menor.

 Há situações no ordenamento jurídico nacional que são objeto de 
confusão por não serem tomadas como de desconsideração da personalidade 
jurídica quando, em verdade, seus princípios formadores não se fazem 
presentes. Trata-se, por vezes, de responsabilização direta dos sócios, 
gerentes e administradores, como, por exemplo, alguns casos sob a égide 
do direito tributário e da Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/1976), 
conforme diz Garcia9.

8 PETTER, Lafayete Josué. Direito Econômico. 7a. Edição, Verbo Jurídico Ed., Porto Alegre, 2014. 
p. 313.
9 GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do Consumidor. Código Comentado e Jurisprudência. 
Juspodvium, Salvador, 2015, p. 269.



57

 Em decorrência da adoção do entendimento de que a sociedade 
tem personalidade distinta da de seus membros, é que por muito tempo 
vedou-se a constrição judicial sobre bens dos sócios para pagamento de 
dívidas contraídas pela sociedade, salvo raríssimas exceções expressamente 
previstas em leis esparsas.
 

6. A “disregard doctrine” no Código de Defesa do Consumidor

  No CC/16 a desconsideração da personalidade jurídica era ausente, 
mas o Código de Defesa do Consumidor, com a finalidade de assegurar 
mais um meio de tutela do seu protagonista no contexto das relações civis 
específicas de consumo, normatizou-a pelo artigo 28 e parágrafos10.

 O CDC com característica marcadamente social e de tutela coletiva, 
atendendo modernas tendências dos anseios de proteção da coletividade, 
materializou a teoria da desconsideração no corpo legislativo nacional, antes 
observado apenas como referência doutrinária e jurisprudencial.

7. Princípios regentes

 Aplicam-se os princípios básicos de efetiva prevenção e de reparação 
do dano e da solidariedade, basilares do sistema de defesa do consumidor, à 
desconsideração da personalidade jurídica.

10 “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em 
detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato 
ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será 
efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da 
pessoa jurídica provocados por má administração.
§ 1° (Vetado); § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades 
controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código; § 
3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes 
deste código; § 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa; § 5° Também poderá 
ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, 
obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”.
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7.1. Efetiva prevenção e reparação de danos

 Primeiramente, a finalidade do instituto inserido no CDC foi 
o de incrementar a tutela da parte vulnerável ante os princípios desse 
microssistema de direito, dentre os quais o da efetiva prevenção e reparação 
de danos.

 As variadas causas motivadoras da decretação da desconsideração 
da personalidade da pessoa jurídica fornecedora de produtos ou serviços 
objetivam proporcionar o acesso à satisfação patrimonial do dano sofrido, 
ou de sua prevenção, de forma “célere” e “completa”. Essa meta, por si, 
constitui princípio do microssistema de tutela do consumidor, mais que um 
direito básico previsto no artigo 6º, inciso VI, quer se apliquem aos interesses 
de natureza difusa, coletiva ou individual.

 Critica Domingos Afonso Kriger Filho que dentre as causas elencadas 
no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, só o excesso de poder se 
coaduna com a desconsideração, na sua essência, enquanto que as demais 
não ensejariam desconsiderar a personalidade jurídica, porque motivariam 
desde logo a responsabilização dos sócios11. Estaria o autor sendo fiel 
ao entendimento de que a desconsideração é excepcional e tem caráter 
complementar às situações lacunosas, pois a responsabilização individual 
dos sócios já ocorreria por força de lei.

 Não procede a crítica no que se refere aos objetivos do direito 
do consumidor, pois este finca-se na vulnerabilidade. Tem por finalidade 
assegurar a dignidade do consumo, assumindo especial característica a 
tutela levada a efeito. Com isso, a legislação protetora do consumo aplica-
se indiferentemente, pela característica de especialidade, do que venha 
a prever outros sistemas, no que se refere à responsabilidade dos sócios 
ou, como diz Cláudia Lima Marques, mantêm com o Código de Defesa do 
Consumidor um diálogo das fontes, na modalidade de “diálogo sistemático 
de complementariedade e subsidiariedade”12.  

11 KRIGER FILHO, Domingos Afonso. Aspectos da desconsideração da personalidade societária 
na Lei do Consumidor” in Revista de Direito do Consumidor, RT, SP, n. 13, jan.-mar. 1995.p. 85.
12 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o Novo Regime das 
Relações Contratuais. 8ª ed., SP., RT, 2016, p. 1469.
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 No ensinamento de Luiz Edson Fachin13, a “desconsideração permite 
que o magistrado, afastando o ‘véu’ da estrutura formal da pessoa jurídica, 
nela penetre para atingir e vincular a responsabilidade dos sócios, visando a 
impedir a consumação de fraudes e abusos de direito levados a cabo através 
da personalidade jurídica e que lesam terceiros”.

 
7.2. Solidariedade

 O princípio da solidariedade induz a que todos os participantes 
da entidade desconsiderada respondam pelos danos causados aos 
consumidores. Como o sistema normativo das relações de consumo é 
composto de normas de ordem pública e interesse social, independe da 
natureza da pessoa jurídica, seja ela de responsabilidade limitada ou por 
ações, porque pluripessoais.

 A solidariedade passiva é eficaz para reduzir o leque de frustração à 
satisfação ao direito de ressarcimento do consumidor lesado, na medida em 
que o montante patrimonial dos sócios acuda ao credor de forma efetiva. A 
solidariedade traz como característica marcante, para Nery Junior, “segundo 
o sistema brasileiro, representado pela norma ora comentada, a unidade da 
prestação. Há pluralidade de relações subjetivas, mas unidade objetiva da 
prestação”14. Isto em vista de que o artigo 264 do Código Civil estabelece que 
na obrigação solidária concorre mais de um credor ou mais de um devedor, 
mas cada qual é responsável pela dívida toda.

 Com isso, tanto a empresa quanto os seus sócios são responsáveis 
solidários à dívida perante o consumidor, em processo de desconsideração 
da personalidade jurídica, à exceção, evidentemente, da sociedade 
individual15. 

13 FACHIN, Luiz Edson. Comentários ao Código do Consumidor, p. 103.
14 NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa. Código Civil Anotado e Legislação Extravagante. 10ª 
Edição., RT, SP, 2013, p. 530, Nota 4, ao artigo 264.
15 NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa. Código Civil Anotado e Legislação Extravagante. p. 
531, nota 6: “Firma individual. “Tratando-se de firma individual, não se cogita da distinção 
patrimonial entre a ‘sociedade’ e seu componente, tendo em vista ser o mesmo componente 
o próprio comerciante” (2º TACivSP, 10ª Câm., Ap 660069-0/3, rel. Juiz Marcos Martins, v. u., 
j.29.8.2001).
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 Diferentemente se dá nas relações tributárias, em que pode 
não haver desconsideração da personalidade jurídica, mas propriamente 
responsabilização direta dos integrantes da sociedade, cujos atos são 
capazes de afetar os seus bens particulares. Já para afetação do gerente, 
administrador ou diretor somente quando há dissolução irregular da 
sociedade ou se comprova infração à lei praticada pelo dirigente16. Todavia, 
a Lei nº 11.101/2005, quando trata da recuperação judicial, da extrajudicial 
e da falência do empresário e da sociedade empresária, e determinada a 
responsabilização direta dos sócios da empresa em estado de recuperação ou 
falência, diz mais que o disposto no art. 135, inciso III do CTN.

 Quando a pessoa jurídica integra grupos societários, empresas 
controladas, consorciadas ou coligadas, expressamente prevêem os 
parágrafos 2º, 3º e 4º do artigo 28 do CDC a extensão de sua responsabilização, 
sendo certo que as sociedades agrupadas também são chamadas a responder 
pelas obrigações umas das outras, quer sejam subsidiariamente, quer 
solidariamente. Era o que estava estabelecido no § 1º do artigo 28, do CDC, 
mas que foi vetado, ao que parece por erro de remissão, já que se objetivava 
impedir o § 5º deste dispositivo17. Foi, por isso, que se colocou no tópico da 
desconsideração da personalidade jurídica a extensão da responsabilização 
das sociedades, na redação vetada de que “a pedido da parte interessada 
o juiz determinará que a efetivação da responsabilidade da pessoa jurídica 
recaia sobre o acionista controlador, o sócio majoritário, os sócios-gerentes, 

16 Conforme é esclarecedor o julgado, extraído da RT 778: "TRIBUTÁRIO. ExECUçãO FISCAL. 
SOCIEDADE ANÔNIMA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, CTN. DIRETOR. 
AUSÊNCIA DE PROVA DE INFRAçãO À LEI OU ESTATUTO. 1. Os bens do sócio de uma pessoa 
jurídica comercial não respondem, em caráter solidário, por dívidas fiscais assumidas pela 
sociedade. 2. A responsabilidade tributária imposta por sócio-gerente, administrador, diretor 
ou equivalente só se caracteriza quando há dissolução irregular da sociedade ou se comprova 
infração à lei praticada pelo dirigente. 3. Não é responsável por dívida tributária, no contexto 
do art. 135, III, CTN, o sócio que se afasta regularmente da sociedade comercial, sem ocorrer 
extinção ilegal da empresa, nem ter sido provado que praticou atos com excesso de mandato 
ou infração à lei, contrato social ou estatutos. 4. Empresa que continuou em atividade após 
a retirada do sócio. Dívida fiscal, embora contraída no período em que o mesmo participava, 
de modo comum com os demais sócios, da administração da empresa, porém, só apurada 
e cobrada posteriormente. 5. Não ficou demonstrado que o embargado, embora sócio-
administrador em conjunto com os demais sócios, tenha sido o responsável pelo não 
pagamento do tributo no vencimento. Não há como, hoje, após não integrar o quadro social 
da empresa, ser responsabilizado. 6. Embargos de divergência rejeitados." ERESP 100739/SP, 
Relator Ministro José Delgado,1ª Seção.
17 DENARI, Zelmo. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado pelos Autores do 
Anteprojeto. 7ª ed., Forense Universitária, Rio de Janeiro, 2001, p. 213.
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os administradores societários e, no caso de grupo societário, as sociedades 
que a integram”.

 As sociedades que compõem grupos societários, definidas pela 
Lei das Sociedades Anônimas18, Lei nº 6.404/76, artigo 265, como sendo 
as que, mediante convenção, se obriguem a somar recursos e esforços 
para a realização da finalidade social ou a participar em empreendimentos 
comuns, respondem subsidiariamente pelas obrigações do Código de Defesa 
do Consumidor, conforme estabelece o § 2º do artigo 28 da legislação 
consumerista. É subsidiária, porque pressupõe o exaurimento do patrimônio 
da sociedade principal para, ao depois, acorrer-se ao patrimônio da outra 
integrante.

 Pelo mesmo parágrafo supracitado, as controladas também são 
subsidiariamente responsáveis pelas mesmas obrigações, em relação à 
controladora. Controladas, se entendem aquelas sociedades que estão 
submetidas à maioria dos votos dos quotistas ou de assembleia geral de 
outra, bem assim da eleição da maioria dos administradores por essa outra 
sociedade (relação de preponderância). Também é controlada a pessoa 
jurídica que se submeta a outra, na forma referida, que por sua vez está 
sob controle de terceiras. É o que se infere dos artigos 1.098, incisos I e II do 
Código Civil e 243, § 2º, da Lei das Sociedades Anônimas.

 Como o CDC não expressa a responsabilização por subsidiariedade 
das obrigações da controlada pela “controladora”, no dizer de Fábio Ulhôa 
Coelho, essa responsabilização só ocorrerá pela situação de grupo ou de 
desconsideração da personalidade jurídica19.

 Já o § 3º do artigo 28 do CDC estabelece a solidariedade das empresas 
consorciadas pelas obrigações do Código. Consorciadas são consideradas as 
sociedades que “sob o mesmo controle ou não, podem constituir consórcio 
para executar determinado empreendimento, ...”, na dicção do artigo 
278 da Lei das Sociedades Anônimas. A solidariedade, diferentemente da 
subsidiariedade, significa o compartilhamento parcial ou total da obrigação, 
em relação aos direitos do consumidor.

18 As Sociedades Anônimas continuam regidas pela Lei 6.404/76, por força do artigo 1.089 do 
Código Civil.
19 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. 8ª edição, Saraiva, São Paulo, 2004, p. 
306/307.
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 O § 1º do artigo 278 da Lei das Sociedades Anônimas refere que 
não há personalidade jurídica no consórcio, implicando na responsabilização 
individualizada de suas obrigações, e que não há presunção da solidariedade. 
Nas relações sob a tutela do CDC essa regra é inaplicável, pois o § 3º do 
artigo 28 de forma expressa determina que haja a solidariedade entre as 
consorciadas ante as obrigações para com o consumidor.

 Não se admite no direito civil tradicional, por expressa disposição 
legal, todavia, que a solidariedade ativa se presuma: ou resulta da lei, ou da 
convenção entre as partes.

 Veja, quanto a isso, o ensinamento em nota ao artigo 265 do Código 
Civil Anotado de Maria Helena Diniz20:

“Princípio da não-presunção da solidariedade. Em nosso direito será 
inadmissível a solidariedade presumida, resultando ela de lei ou de vontade 
das partes (RT, 217:275, 485:94, 486:77, 184:104, 397:150, 396:252, 
443:136, 355:174, 457:146, 456:132, 459:162, 487:163, 155:706, e 181:198; 
Revista Jurídica, 46:108; RF, 97:121, 187:249 e 67:532), por importar um 
agravamento da responsabilidade dos devedores, que passarão a ser 
obrigados pelo pagamento total da prestação. Os vários credores ou vários 
devedores acham-se unidos ou por força de lei ou por ato de vontade para 
a consecução de um objetivo comum. Se a lei não a impuser ou o contrato 
não a estipular, não se terá a solidariedade (RT, 155:706; RF, 109:465)”.

 Para Nelson Nery Jr21, a solidariedade será legal, se for passiva. 
Todavia, a solidariedade ativa só pode ser instituída por convenção. Diz à nota 4 
ao artigo 265 do Código Civil: “Solidariedade legal. Ainda que os contratantes 
não tenham estabelecido a solidariedade, quando manifestaram sua vontade 
na formação do negócio jurídico, a solidariedade pode ser determinada pela 
lei. Quando há, na lei indicação de caso de solidariedade, essa nomeação é 
caso de solidariedade legal. Somente a solidariedade passiva pode resultar 
da lei. A solidariedade ativa institui-se apenas pela convenção das partes ou 
por testamento (vide abaixo, comentários. CC art. 267)”.

20 DINIZ, Maria Helena. Código Civil Anotado. 8ª ed. atual. de acordo com o novo Código Civil, 
(Lei n. 10.406, de 10-1-2002), Saraiva, SP, 2002, p. 228.
21 NERY JUNIOR, Nélson. Código civil anotado e legislação extravagante: atualizado até 2 de 
maio de 2003. 10ª, SP, RT, 2013, p. 581.
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 Ao mesmo tempo em que admite de forma excepcional, portanto, 
a presunção da solidariedade, o efeito de tal preceituação é o de, por via 
indireta, proporcionar ao consumidor o alcance da sua dignidade, pelo 
efetivo acesso à justiça.

 As sociedades coligadas, por força do que trata o § 4º do artigo 28 
do CDC, só respondem subjetivamente, ou seja, por culpa, pelas obrigações 
referentes ao Código de Defesa do Consumidor. Uma imediata ilação do 
dispositivo é o de que as demais sociedades antes analisadas, quer sejam 
controladas, controladoras, consorciadas, têm responsabilidade objetiva 
ante o consumidor. Subentendem-se coligadas, na redação dos §§ 1º, 4º 
e 5º do artigo 243 da Lei das Sociedades Anônimas, atualizada pela Lei nº 
11.941/2009, aquelas em que a investidora tenha influência significativa, 
com poder de participação nas decisões operacionais, políticas e financeiras, 
sem controlá-la, ou de influência significativa presumida, quando detém a 
investidora mais que 20% do capital da investida22.

  Ainda, na doutrina, Cláudia Lima Marques23, sustenta as situações 
de desconsideração da personalidade entre grupos econômicos, nestes 
termos:

“Como consequência do método escolhido pelo Código de Defesa do 
Consumidor, de imputar de forma objetiva (independentemente de culpa) 
deveres solidariamente a todos os fornecedores da cadeia de fornecimento, 
tem-se que o art. 28, caput e § 5.º, permite a desconsideração de toda 
e qualquer sociedade em caso de abuso de direito e “sempre que a sua 
personalidade jurídica for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento” 
dos consumidores. O art. 28 refere-se a todos os fornecedores (diretos 
e indiretos) da cadeia, contratantes ou não, de forma a permitir o 
ressarcimento (art. 6.º, VI) dos danos morais e materiais, individuais e 
coletivos ocorridos no mercado de consumo, menciona especialmente 
as “sociedades pertencentes a grupos societários” e as “sociedades 
controladas” (art. 28, § 2.º), as “sociedades consorciadas” (art. 28, § 3.º), 

22 Conforme se tira do artigo 1.099 do Código Civil, as sociedades que detêm dez por cento ou 
mais das ações da outra, sem contudo exercer controle sobre ela. Tal redação está, pensamos, 
derrogada pela atualização dos dispositivos da Lei das S.A.
23 MARQUES, Cláudia Lima. BENJAMIN, Antônio Herman V., MIRAGEM, Bruno. Comentários ao 
Código de Defesa do Consumidor. 5ª Ed., SP, RT, 2016, p. 869.
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e propõe um único privilégio para as sociedades coligadas, que respondem 
somente por culpa (art. 28, § 4.º)”.24

8. A personalidade jurídica como obstáculo “de alguma forma” ao 
ressarcimento dos consumidores (§ 5º do artigo 28, do CDC)

 A teoria da desconsideração originalmente concebida, apresentava-
se como instrumento de oposição à utilização da pessoa jurídica com abuso 
de poder ou fraude. Devido à evolução da sociedade econômica, industrial 
e comercial, outras motivações vieram à colação recrudescendo os abusos, 
tornando necessária a sua adaptação como metodologia protecionista do 
lesado.  

 A legislação consumerista, como enfatizado, visa o aspecto social, 
pois o caput do artigo 28 do CDC arrola situações diversas, além do abuso 
de poder e da fraude, mais específicas, tidas como importantes a justificar 
a aplicação da teoria. Focado nesse caráter, a Lei nº 8078/90 apontou no 
mesmo dispositivo, em seu § 5º, norma genérica a incorporar a ocorrência 
de qualquer atividade que prejudique o ressarcimento do consumidor. O 
Código Civil/02 adotou similar posicionamento, o de privilegiar a função 
social da norma, na rabeira do Código de Defesa do Consumidor.

 Dentre as situações previstas no artigo 28 “caput” do CDC, algumas 
das situações não seriam causas de desconsiderar a personificação societária 
sob o enfoque tradicional, mas de responsabilização direta dos sócios por 
seus atos. Assim ocorreria com relação ao excesso de poder, infração da lei, 

24 Nesse sentido, é o julgado do TJDF – AI 20150020076638 – 6.ª Turma – J. 06.05.2015 – Rel. 
Des. Hector Valverde Santanna:  “Agravo de instrumento – Antecipação dos efeitos da tutela 
– Desconsideração da personalidade jurídica – Teoria menor – Relação de consumo – Mesmo 
grupo econômico – Art. 28, § 5.º do CDC – Obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos – Penhora 
deferida. Nos termos do artigo 28, § 5.º, do Código de Defesa do Consumidor, é possível 
a desconsideração da personalidade jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma 
forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Tratando-se de 
cumprimento de sentença na qual não foram localizados bens passiveis de penhora em nome 
da empresa executada, defere-se o pedido de penhora, via sistema Bacenjud, nas contas da 
empresa que compõe o mesmo grupo econômico. Agravo conhecido e provido”.
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ato ilícito, violação dos estatutos ou contrato social25. Todavia, para o fim 
específico de tutela dos consumidores, todas as situações previstas no caput 
do artigo 28, são motivos de desconsideração da personalidade jurídica. E, 
por pertinente, na esteira do julgado do STJ, Resp 1169175/DF, Rel. Ministro 
Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe 04/04/2011, a extensão do valor 
do patrimônio particular do sócio não se limita ao valor das cotas sociais 
integralizadas na empresa, pois o sócio responderá com todos os seus bens 
particulares, presentes e futuros, pelas suas obrigações.26

 Aliás, o § 5º do artigo 28 da legislação consumerista proporciona 
o ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, em respeito à 
sua condição de vulnerável, quando  “de alguma forma” a personalidade 
jurídica for obstáculo à reparação. É a aplicação da chamada teoria menor 
da desconsideração da personalidade jurídica, pela qual, basta a evidência 
da insolvência da pessoa jurídica para efetuar a reparação (teoria objetiva da 
desconsideração), segundo exalta Cláudia Lima Marques, citando o voto da 
Ministra Fátima Nancy Andrighi (STJ, 3ª T., REsp 279.273/SP, j. de 04.12.2003), 
como exemplar lição27.

 Já a teoria maior da desconsideração é própria do 50 do Código Civil, 
que exige para sua caracterização, também o desvio de finalidade (teoria 
subjetiva).

 Assim, para além das situações previstas no artigo 28 caput do 
CDC, qualquer outra que represente obstáculo à defesa do consumidor, é 
passível de desconsideração. Tais hipóteses, previstas em lei, tratam-se de 
situações que a sociedade moderna exige que sejam erigidas a causas de 
desconsideração da personalidade jurídica. E a lei não traz previsões inúteis.

25 ALBERTON, Genacéia da Silva. A desconsideração da personalidade jurídica no código de 
defesa do consumidor – aspectos processuais, in Revista de Direito do Consumidor, RT, SP, nº 
7, p. 7-29, jul-set/93, p. 20.
26 GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do Consumidor. Código Comentado e Jurisprudência., 
p. 277/278.
27 MARQUES, Cláudia Lima. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 5ª Edição. 
Editora: RT, 2006,p. 1250-1253. Trata-se do célebre caso da explosão do shopping Osasco, 
em São Paulo, oportunidade em que a relatoria do processo, equiparando todas as vítimas 
como consumidoras, aplicou a regra do § 5°, do artigo 28, a casos que refogem das situações 
clássicas de fraude e abuso, para abarcar situações outros que “de alguma forma” obstáculo 
a que seja o consumidor ressarcido.
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9. A desconsideração da personalidade jurídica como processo 
incidental no novo Código de Processo Civil.

 Como a desconsideração é de direito material, não havia a 
preocupação da regulação procedimental e autônoma do seu exercício. Vinha 
sendo aplicada pelo judiciário de forma empírica, em que comprovados pelo 
credor os pressupostos da desconsideração da personalidade jurídica de 
forma incidental, dispensava-se um processo à parte.

 Agora, nas palavras de Daniel Amorim Assumpção Neves28:

“Reconhecendo que o incidente criado se limita a tratar do procedimento 
para a desconsideração da personalidade jurídica, o § 1º do art. 133 do 
Novo CPC prevê que a desconsideração da personalidade jurídica observará 
os pressupostos estabelecidos em lei. A opção do legislador deve ser 
saudada porque os pressupostos para a desconsideração da personalidade 
jurídica são tema de direito material e dessa forma não devem ser tratados 
pelo Código de Processo Civil.”

 No entanto, não é absoluta a exigência do incidente, apesar do artigo 
795, § 4º, do NCPC. É possível a sua dispensa, nos casos de pedido na própria 
petição inicial (§ 2º, do art. 134, do NCPC). Estabeleceu-se o contraditório 
como obrigatório (art. 135 do NCPC), seja prévio ou diferido. Neste caso, 
pode o juiz, verificando os pressupostos da tutela de urgência, deferir a 
antecipação dos efeitos da desconsideração, caso em que o contraditório 
não será descartado, conforme dispõem os artigos 9º e 10 do NCPC, porque 
será realizado posteriormente. Considerando a vulnerabilidade como basilar 
princípio da tutela das relações de consumo, postergar o contraditório não 
ofende o direito ao processo justo (artigo 5º, LIV, da CF), exatamente porque 
as situações de vulneração dos direitos pode, com o contraditório prévio, 
inverter a situação de justiça.

 Além da desconsideração clássica, novas modalidades têm sido 
admitidas, tais a chamada desconsideração das empresas do mesmo grupo 
econômico e da personalidade jurídica inversa.

 A desconsideração inversa, prevista no § 2º do artigo 133 do NCPC, 

28 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015. 2ª ed. 
rev., atual. e ampl., Forense, RJ; Método, SP, 2015, p. 142.
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dá-se quando o sócio  entrega em quotas ou ações todo o seu patrimônio 
para integrar a empresa, frustrando eventuais cobranças de obrigações 
assumidas fora das relações da sociedade da qual é sócio.29

 Com a possibilidade do sócio utilizar a sociedade empresarial para 
encobrir situações de responsabilidade por seus próprios bens particulares, 
com o fim de “esvaziar” o seu patrimônio pessoal, de modo a ocultá-lo de 
terceiros (vide REsp 948117/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Dje 03/08/2010) 
é que se admite a desconsideração inversa.

 O momento da proposição da desconsideração, segundo dispõe 
o artigo 134 “caput”, do NCPC, se dá em qualquer fase do processo de 
conhecimento, do cumprimento de sentença ou de execução de título 
extrajudicial. E estão legitimados para a proposição as partes, ou o Ministério 
Público quando couber intervir no processo.

 Prevalece, a nosso ver, o entendimento de que, na forma 
da regulamentação do CDC o juiz tem o dever de aplicar de ofício a 
desconsideração da personalidade jurídica sempre que ocorrer uma das 
causas elencadas no caput do art. 28 do CDC, apesar da expressão “poderá”, 
devido à principiologia de proteção ao mais vulnerável, o consumidor30. 
Luiz Edson Facchin, em comentário anterior ao NCPC, já sustentava o 
entendimento de que o magistrado deve aplicar de ofício o instituto.31 

Além do que, à prerrogativa legal de acolhimento da teoria nas relações 
de consumo, dada ao julgador, não se agrega nenhuma condição de estar 

29 TAVARES, Felipe. “A aplicação da Teoria da Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica 
à luz do Ordenamento Jurídico Brasileiro, extraído de http://rt-online.mppr.mp.br /maf/
app/resultList/document?src=rl&srguid=i0ad82d9b0000015b275661c51d5f90bd&docguid 
=I32fdc 2a0f 87911e4b81f010000000000&hitguid=I32fdc2a0f87911e4b81f010000000000& 
spos=1&epos=1&td=6&context=25&crumb-action=append&crumb-label=Documento&isDo
cFG=false&isFromMultiSumm=&start Chunk=1 &endChunk=1#, com acesso em 31/03/2017, 
assevera que: “a jurisprudência vêm adotando a desconsideração inversa como forma de 
sancionar o abuso da personalidade jurídica por parte dos sócios, que transferem seus bens 
pessoais para o patrimônio da sociedade, com a intenção de fraudar eventuais cobranças 
promovidas por seus credores pessoais”.
30 No mesmo sentido, vide MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, 
Daniel. Novo Código de Processo Comentado. 3ª ed. RT, SP, 2017, nota 4 ao artigo 133, p. 279.
31 FACHIN, Luiz Edson. Comentários ao Código do Consumidor. p. 103.



68

submetida a requerimento ou pedido das partes. Ressalve-se, por evidente, 
que a quaisquer das causas motivadoras da desconsideração considera-se 
a necessidade de acorrer o dano ou prejuízo ao consumidor. Veja-se que a 
expressão “em detrimento do consumidor” determina tal exigência.

 Caso o juiz não aplique de ofício a desconsideração, na relação de 
consumo o interessado poderá requerê-la na oportunidade do cumprimento 
da sentença ou da execução do título extrajudicial, em caráter incidental 
conforme os dispositivos do novo Código de Processo Civil.

 A decisão tem caráter de interlocutória, com a sujeição do exercício 
da modalidade recursal do agravo (caput do art. 136, do NCPC). Já em 
segundo grau de jurisdição, da decisão do relator caberá agravo interno 
(parágrafo único do art. 136 do NCPC).

 Ao Ministério Público no processo civil coletivo caberá intervir no 
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando não for 
autor, como fiscal da lei (artigo 92 do CDC).

 Considerando que as normas de tutela das relações de consumo 
são de ordem pública e interesse social, e com fundamento na Constituição 
Federal, a intervenção do Ministério Público é necessária no processo 
coletivo mesmo que seja outro legitimado o seu autor.

 Nos processos de interesse meramente individual, por ser de caráter 
patrimonial o interesse na desconsideração da personalidade jurídica, 
dispensa-se a intervenção do Ministério Público, a não ser nas situações em 
que, por força de lei, deva intervir (artigos 178 e 179)32-33.

32 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015, p. 149.
33 Segundo a Carta de Belo Horizonte, tirada a partir do IV Encontro do Forum Permanente 
de Processualistas Civis, entre 05 e 07 de dezembro de 2014, no Enunciado 123. (art. 133): 
“É desnecessária a intervenção do Ministério Público, como fiscal da ordem jurídica, no 
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, salvo nos casos em que deva 
intervir obrigatoriamente, previstos no art. 178”. (Grupo: Litisconsórcio e Intervenção de 
Terceiros). Extraído de http://portalprocessual.com/wp-content/uploads/2015/03/Carta-de-
Belo-Horizonte.pdf, com acesso em 31/03/2017



69

10. Conclusões

 A teoria da disregard doctrine teve o seu reconhecimento dogmático 
no Brasil a partir da previsão da Lei nº 8.078/90, o denominado Código de 
Defesa do Consumidor.

 Com efeito, o instituto da desconsideração da personalidade 
jurídica no CDC tem finalidade social no sentido de ampliar as hipóteses de 
desconstituição da autonomia da pessoa jurídica visando a estender a tutela 
efetiva do consumidor (teoria menor). Ou seja, a pessoa jurídica não tem 
autonomia absoluta, podendo ser desconstituída quando “for de alguma 
forma obstáculo” ao ressarcimento aos consumidores.

 Visando a dar a segurança necessária, o novo Código de Processo 
Civil regulamentou o procedimento incidental da desconsideração da 
personalidade jurídica, expressando a obrigatoriedade do contraditório.

 A desconsideração da personalidade jurídica pode ser iniciada 
e deferida ex officio quando se tratar de direito do consumidor, dado o 
princípio da vulnerabilidade do sistema, sabidamente de ordem pública e 
interesse social, em antecipação da tutela, cujo contraditório seja sempre 
exercido, mesmo que diferido.

 Por derradeiro, o Ministério Público no processo civil coletivo deve 
atuar no incidente de desconsideração da personalidade jurídica como 
fiscal da lei, caso não seja autor, vale dizer, somente é dispensável a sua 
intervenção nos processos patrimoniais e individualizados, que não exijam a 
obrigatoriedade disposta no artigo 179 do NCPC.
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RESUMO: O enfoque deste trabalho é a análise do instituto da cessão de 
agentes pela Administração Pública em suas mais diferentes esferas e o 
exame das diretrizes que devem pautar a sua execução, especialmente diante 
das normas consagradas pela Constituição Federal e pela principiologia 
que norteia o Direito Administrativo. Serão abordados aspectos práticos a 
respeito da aplicação do instituto, sobretudo aqueles relacionados à atuação 
do Ministério Público na defesa do patrimônio público.

ABSTRACT: The focus of this article is the analysis of the institute of the 
assignment of agents by the Public Administration in all its different spheres 
and the examination of the guidelines that should guide its execution, 
especially in view of the norms enshrined in the Federal Constitution and 
the principles governing Administrative Law. Practical aspects about the 
application of the institute will be addressed, especially those related to the 
Public Prosecutor’s Office in defense of the public patrimony.

PALAVRAS-CHAVE: Direito Administrativo; Servidores públicos; Cessão de 
agentes.

KEYWORDS: Administrative Law; Civil servants; Assignment of agents.
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1. Introdução

 Uma das demandas frequentes de atuação do Ministério Público 
na seara de defesa do patrimônio público e combate à improbidade 
administrativa está seguramente relacionada aos inúmeros ilícitos que ainda 
permeiam a conformação do quadro de pessoal da Administração Pública 
em suas diferentes esferas, não obstante o regramento que lhe foi conferido 
há mais de vinte anos pela Constituição Federal vigente, notadamente pelas 
disposições do artigo 37 e seguintes.

 Dentre as ilicitudes comumente verificadas nesse aspecto, ao menos 
nas estruturas municipais da Administração Púbica, está a desconforme 
cessão de agentes públicos entre os mais diferentes órgãos, a qual não raras 
vezes é realizada para solver situações de mero interesse pessoal dos próprios 
agentes beneficiários da cedência materializada, e não propriamente para 
atender ao interesse público que, a priori, deveria nortear a prática de todo 
e qualquer ato administrativo.

 Faz-se mister, portanto, a adoção de parâmetros calcados nas 
diretrizes constitucionais para o enfrentamento do tema, os quais serão 
objeto deste trabalho, sobretudo com a finalidade de contribuir para 
o desempenho da missão institucional do Ministério Público em sede 
extrajudicial.

2. O instituto da cessão de servidores públicos

 Conceitualmente, a cessão pode ser definida como ato administrativo 
que permite o afastamento temporário de servidor público e possibilita que 
este labore em órgão ou entidade (inclusive privada) distinta da origem.

 Servidor público neste caso pode ser compreendido como categoria 
de agente público que, na qualidade de pessoa física e mediante vínculo de 
trabalho, presta serviços à Administração Pública Direta ou Indireta, titular 
de cargo público, emprego público ou mesmo função pública (contratação 
temporária).
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 Há divergência em sede doutrinária, porém, a respeito da inclusão 
nesse conceito de servidor público dos empregados das entidades privadas 
da Administração Pública Indireta, como é o caso das empresas públicas, 
sociedades de economia mista e fundações públicas de direito privado. 
Maria Sylvia Zanella Di Pietro, por exemplo, abarca todas as entidades da 
Administração Pública Indireta, sem distinção,1 ao passo que Celso Antônio 
Bandeira de Mello2 e José dos Santos Carvalho Filho3 divergem, fazendo 
referência apenas às pessoas dos quadros dos entes federativos, autarquias 
e fundações públicas de natureza autárquica, e conferem aos demais agentes 
outra terminologia conceitual.

 A cessão de servidores tem ganhado força como tema na atualidade 
diante da impetração de mandados de segurança em unidades judiciárias 
de todo o país, em que se postula a investidura de candidatos aprovados em 
concurso público para ocupar vagas de agentes que se encontram cedidos 
para outros órgão ou entidades, sob a alegação de que existiria preterição 
pela Administração Pública, apta a caracterizar direito líquido e certo às 
suas nomeações. O Superior Tribunal de Justiça, porém, tem decidido que a 
cessão não configura hipótese de vacância de cargo ou emprego público para 
fins de provimento pelos aprovados em concurso público.4

3. Critérios para a materialização da cessão

 Inexiste norma geral disciplinando critérios ou parâmetros para que 
a cessão de pessoas seja materializada pela Administração Pública.

1 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 22 ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 
512-515.
2 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 25 ed. São Paulo: 
Malheiros, 2008, p. 247-248.
3 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 24 ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2011, p. 559-560.
4 Colha-se o seguinte excerto: “A Primeira Seção já firmou precedente no sentido de que a 
cooperação entre entes públicos por meio da cessão de servidores não pode ser entendida 
como preterição: AgRg no MS 19.381/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira 
Seção, DJe 1º.2.2013. No mesmo sentido: RMS 44.631/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, 
Segunda Turma, DJe 26.8.2015.” (MS 22.487/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira 
Seção, julgado em 10/08/2016, DJe 17/08/2016).
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 As diretrizes para a sua execução, contudo, podem ser obtidas a 
partir do tratamento conferido pela Constituição Federal à Administração 
Pública, especialmente pelo artigo 37, e também pelos próprios princípios 
que norteiam o Direto Administrativo, sem prejuízo da regulamentação 
específica, em sede legislativa e administrativa, pelos órgãos interessados na 
sua aplicação.

3.1. Existência de previsão normativa

 Como todo ato administrativo, a cessão está submetida aos 
princípios norteadores da Administração Pública, dentre eles o princípio 
da legalidade, o qual, como um dos alicerces do Estado Democrático de 
Direito consagrado no artigo 37, caput, da Constituição Federal, impõe aos 
agentes públicos, e àqueles que com a Administração Pública se relacionar, a 
completa submissão às leis.

 Sob esse prisma, necessária a transcrição da consagrada lição de 
Hely Lopes Meirelles5 a respeito do princípio da legalidade:

A legalidade, como princípio de administração (CF, art. 37, caput) significa 
que o administrador público está, em toda sua atividade funcional, sujeito 
aos mandamentos da lei e às exigências do bem-comum, e deles não se 
pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à 
responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso.

A eficácia de toda a atividade administrativa está condicionada ao 
atendimento da lei.

Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto 
na administração particular é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe, na 
Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza.

A lei para o particular significa “pode fazer assim”; para o administrador 
público significa “deve fazer assim”.

5 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 20 ed. São Paulo: Malheiros, 1995, 
p. 82-83.
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 De fato, a lei é a razão e a finalidade do administrador público, 
dela não sendo possível se afastar sob nenhum pretexto, assim como os 
particulares que com a Administração Pública mantiverem relações jurídicas, 
sob pena de responder pela sua recusa em recepcionar os mandamentos 
legais.

 Partindo-se dessa premissa, infere-se inicialmente que qualquer ato 
de cedência de agentes públicos envolvendo os entes interessados (órgãos 
cedente e cessionário) deve necessariamente encontrar prévio respaldo 
normativo para que possa ser efetivado. Em âmbito municipal, comumente 
a matéria é tratada na legislação que disciplina o estatuto dos servidores 
públicos municipais ou na Lei Orgânica do Município. Na esfera estadual, 
por seu turno, encontra previsão no artigo 43 da Constituição do Estado do 
Paraná6 e artigo 158, inciso III, da Lei Estadual n.º 6.174/707 e regulamentação 
no Decreto n.º 8.466/2013.8 Já em sede federal, é objeto do artigo 93 da Lei 
n.º 8.112/909 e disciplina no Decreto n.º 4.050/2001.10

 Registre-se que a previsão normativa deve estar veiculada em lei, 
aprovada pelo Poder Legislativo, salvo em relação aos cargos ou empregos 

6 Art. 43. É vedada a cessão de servidores públicos da administração direta ou indireta do 
Estado a empresas ou entidades privadas.
7 Art. 158. Perderá o vencimento ou remuneração do cargo efetivo o funcionário: III - à 
disposição de outro Poder, ou de órgão público, de administração direta ou indireta, inclusive 
sociedade de economia mista, da União, ou de qualquer outra unidade da Federação, ou 
designado para servir em qualquer desses órgãos ou entidades, salvo quando se tratar de 
requisição da Presidência da República ou, a juízo do Chefe do Poder Executivo, de interesse 
do Estado do Paraná.
8 Regulamenta a disposição funcional, a remoção, a designação de servidores da Administração 
Direta e Autárquica do Poder Executivo do Paraná e a cessão de empregados públicos 
estaduais, para outros órgãos ou entidades do mesmo Poder, outros Poderes do Estado e 
para outras esferas de Governo - SEAP.
9 Art. 93. O servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios ou em serviço social 
autônomo instituído pela União que exerça atividades de cooperação com a administração 
pública federal, nas seguintes hipóteses: I - para exercício de cargo em comissão, função de 
confiança ou, no caso de serviço social autônomo, para o exercício de cargo de direção ou de 
gerência; II - em casos previstos em leis específicas.
10 Regulamenta o art. 93 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre 
a cessão de servidores de órgãos e entidades da Administração Pública Federal, direta, 
autárquica e fundacional, e dá outras providências.
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públicos cuja criação dependa da iniciativa do próprio órgão legislativo, não 
cabendo sua substituição por ato do Poder Executivo, que neste caso estará 
adstrito unicamente à possibilidade de regulamentar a autorização legal (via 
Decreto, por exemplo). Isso porque a cessão de servidor implica alteração 
temporária em requisito de acessibilidade de cargo ou emprego público, vale 
dizer, seu órgão de origem, local de lotação e desempenho de atribuições, 
de modo a ensejar a necessidade de observância da regra prevista pelo 
artigo 37, inciso I, da Constituição Federal, a qual estabelece que “os cargos, 
empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham 
os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da 
lei”, e que foi reproduzida pelo artigo 27, inciso I, da Constituição do Estado 
do Paraná.

 Assim também a orientação consolidada pelo Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná em consultas que lhe foram dirigidas sobre o tema:

Consulta. Possibilidade de cessão de servidores públicos municipais a 
outros órgãos somente quando houver Lei no âmbito municipal que regule 
tal matéria.
(Protocolo n.º 214242/97, Resolução n.º 12180/1997, Tribunal Pleno, 
Relator Auditor Oscar Felippe Loureiro do Amaral, julgado em 07.11.1997).

Consulta. Possibilidade do município repassar recursos financeiros para 
entidades privadas, sem fins lucrativos, que desenvolvam atividades 
de utilidade pública, voltadas à educação, saúde, e assistência social, 
relacionadas com as atribuições constitucionais a cargo do município. 
Possibilidade de cessão de servidores, inclusive para entidades privadas, 
desde que haja lei que regule tal matéria.
(Procolo n.º 176508/01, Resolução n.º 1921/2004, Tribunal Pleno, Relator 
Conselheiro Nestor Baptista, julgado em 13.04.2004).

 A existência de lei para que ocorra a cessão também decorre do 
regramento constante da Lei Complementar n.º 101/2000, que estipula a 
necessidade de prévia autorização na lei de diretrizes orçamentárias e/ou na 
lei orçamentária anual, quando o ônus de custeio do servidor cedido a outro 
ente da Federação restar sob a responsabilidade dos Municípios cedentes:

Art. 62. Os Municípios só contribuirão para o custeio de despesas de 
competência de outros entes da Federação se houver:
I - autorização na lei de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária anual;
II - convênio, acordo, ajuste ou congênere, conforme sua legislação.
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3.2. Atendimento da supremacia do interesse público

 Outro requisito ou pressuposto para que a cessão seja realizada é a 
existência de comprovada vantagem na realização da cooperação entre os 
órgãos cedente e cessionário, de modo que o ato administrativo atenda à 
supremacia do interesse público na sua materialização.

 Leciona Diógenes Gasparini11 que, segundo o princípio da 
indisponibilidade do interesse público, não se acham os bens, direitos, 
interesses e serviços públicos à livre disposição dos órgãos públicos, a quem 
apenas cabe curá-los, ou do agente público, mero gestor da coisa pública. 
Aqueles e este não são senhores ou seus donos, cabendo-lhes por isso tão-só 
o dever de guardá-los e aprimorá-los para a finalidade a que estão vinculados. 
O detentor dessa disponibilidade é o Estado. Por essa razão, há necessidade 
de lei para alienar bens, para outorgar concessão de serviço público, para 
transigir, para renunciar, para confessar, para revelar a prescrição e para 
tantas outras atividades a cargos dos órgãos e agentes da Administração 
Pública.

 Significa dizer que a cessão não poderá ser realizada se não for 
possível a aferição de vantagem à Administração Pública, ou mesmo quando 
se verificar a existência de manifesto prejuízo em desfavor de um dos órgãos 
envolvidos, cedente ou cessionário.12 Imagine-se, por exemplo, determinado 
Município que tenha conhecida deficiência na oferta de serviços médicos 
à população junto ao Sistema único de Saúde (SUS) e resolva ceder um de 
seus médicos para outro ente federativo, para atendimento de interesse 

11 GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 18.
12 Há curioso precedente do Supremo Tribunal Federal sustentado posição diametralmente 
oposta: a Corte manteve cessão de servidor público sob o fundamento de se conferir proteção 
à família deste, em detrimento do interesse público na invalidação do ato. Consta citado no 
acórdão, o qual replicou parcialmente decisão da Segunda Instância: “A lide teve motivação 
com a manifestação de um servidor que exercia, provisoriamente, a Direção-Geral do órgão ao 
qual foi transferido o autor, na qual, ao aprovar parecer interno, determinou que se tomassem 
providências no sentido do retorno do autor ao órgão de origem. Sem desconsiderar aspectos 
técnicos-legais explicitados no parecer referido, nenhum deles levou em consideração a força-
motriz que determinou a cessão do servidor, o estado de saúde de seu filho e a remoção de 
sua esposa para acompanhá-lo, fatos que permanecem inalterados” (RE 784210 AgR, Rel. 
Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 10/05/2016).
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pessoal do servidor cedido, que pretende residir mais próximo de sua 
família. Evidentemente que tal ato administrativo não atende aos anseios da 
comunidade daquela localidade e, por essa razão, não deve ser efetivado.

 O interesse público que justificar a cessão do servidor deve ser 
explicitado previamente à sua realização em procedimento administrativo 
concebido para esse fim, ou mesmo constar do instrumento jurídico que o 
formalizar, porquanto o motivo constitui pressuposto ou elemento de todo 
ato administrativo, ensejando, para além de sua melhor fiscalização, que a 
“validade do ato se vincula aos motivos indicados como seu fundamento, 
de tal modo que, se inexistentes ou falsos, implicam a sua nulidade”, como 
anota Maria Sylvia Zanella Di Pietro,13 em observância à teoria dos motivos 
determinantes.

3.3. Observância do caráter temporário

 Também constitui requisito da cessão ter ela caráter temporário. 
Isso porque se destina à concretização de cooperação entre os órgãos 
cedente e cessionário durante período certo e determinado, e que, à luz do 
princípio da razoabilidade, não pode representar a eternização de situações 
funcionais cuja execução deve sempre se dar em caráter excepcional, 
precário e transitório.

 Do contrário, a cessão de agentes públicos por prazo indeterminado 
ou demasiadamente longo representaria permissivo para a prática de 
possíveis desvios nas atribuições originárias dos cargos ou empregos públicos 
envolvidos e, pior, verdadeira burla à regra do concurso público que anima 
a estrutura da Administração Pública,14 infringindo-se, por conseguinte, 
a diretriz traçada pelo artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, a qual 
estabelece que a investidura em cargo ou emprego público depende de 

13 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 22 ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 211.
14 Situações funcionais que ainda demandarão questionamentos em relação a esse aspecto 
são aquelas enfrentadas por órgão públicos que, em razão de sua atual estrutura e natureza 
das atribuições, trabalham preponderantemente com agentes cedidos em muitas funções, 
como o CNJ e o CNMP, por exemplo.
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aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de 
acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma 
prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado 
em lei de livre nomeação e exoneração.

 A transitoriedade integra o próprio conceito de cessão de servidores 
públicos perfilhado por José dos Santos Carvalho Filho:15

Cessão de servidores é o fato funcional por meio do qual determinada 
pessoa administrativa ou órgão público cede, sempre em caráter 
temporário, servidor integrante de seu quadro para atuar em outra pessoa 
ou órgão, com o objetivo de cooperação entre as administrações e de 
exercício funcional integrado das atividades administrativas. Trata-se, na 
verdade, de empréstimo temporário de servidor, numa forma de parceria 
entre as esferas governamentais. Avulta notar, porém, que tal ajuste decorre 
do poder discricionário de ambos os órgãos e do interesse que tenham na 
cessão; sendo assim, não há falar em direito subjetivo do servidor à cessão.

 Atenta a esse posicionamento doutrinário, a jurisprudência também 
reconhece o caráter apenas transitório da cessão de servidores, consoante 
arestos a seguir transcritos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AçãO DECLARATóRIA E 
MANDAMENTAL. DECISãO QUE INDEFERIU A LIMINAR PLEITEADA (…). 
CESSãO DE SERVIDOR PúBLICO QUE POSSUI CARÁTER PRECÁRIO, NãO 
SENDO FORMA DE PROVIMENTO EM CARGO PúBLICO, SOB PENA DE 
AFRONTA AOS DITAMES CONSTITUCIONAIS. INTERESSE PARTICULAR DOS 
AGRAVANTES QUE NãO PODE SE SOBREPOR AO INTERESSE PúBLICO. POR 
OUTRO LADO, NECESSÁRIA A INSTAURAçãO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 
EM NOME DOS AGRAVANTES, PARA APURAR A SITUAçãO FUNCIONAL DE 
CADA UM. ATO DISCRICIONÁRIO DE REVERSãO DA CESSãO DE SERVIDOR 
PúBLICO QUE DEVE SER MINIMAMENTE MOTIVADO, POSSIBILITANDO A 
AMPLA DEFESA E O CONTRADITóRIO (…).
(TJPR - 5ª C. Cível - AI - 1215561-6 - Jacarezinho -  Rel.: Rogério Ribas - 
Unânime -  J. 04.11.2014).

APELAçãO CíVEL - MANDADO DE SEGURANçA - SERVIDOR PúBLICO 
ESTADUAL - REVOGAçãO DA CESSãO. ATO DE CESSãO PRECÁRIO E 
PROVISóRIO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAçãO PúBLICA, QUE 
SE DEU POR MOTIVOS DE CONVENIÊNCIA, OPORTUNIDADE E INTERESSE 

15 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 24 ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2011, p. 571-572.
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PúBLICO. NãO DEMONSTRAçãO DE QUALQUER ILEGALIDADE. SENTENçA 
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sendo o instituto da 
cessão de servidor sempre precário e provisório, bem como sendo um ato 
discricionário da Administração Pública, pode o mesmo ser revogado a 
qualquer momento, segundo os critérios de oportunidade, conveniência e 
interesse público.
(TJPR - 5ª C. Cível - AC - 719992-6 - Jaguariaíva -  Rel.: Luiz Mateus de Lima 
- Unânime -  - J. 15.02.2011).

 Em regra, a legislação não fixa prazos objetivos para a vigência 
e prorrogação da cessão de servidores públicos. Porém, como dito 
anteriormente, há a necessidade de que o respectivo lapso atenda ao 
princípio da razoabilidade e observe o caráter sempre temporário que deve 
ser conferido à medida.

 A 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Paranaguá, levadas 
essas circunstâncias em consideração e também a regra de validade dos 
concursos públicos de que trata o artigo 37, inciso III, da Constituição 
Federal,16 firmou, no âmbito de suas atribuições em matéria de proteção 
ao patrimônio público, Compromisso de Ajustamento de Conduta com o 
Município de Paranaguá para solver diversas situações ilegais envolvendo a 
cessão de servidores públicos municipais, avençando com o ente municipal 
prazo máximo de 2 (dois) anos para a vigência dessas cedências, ressalvadas 
situações excepcionais justificadas no curso de fiscalização das obrigações 
estipuladas (Inquérito Civil n.º MPPR-0103.09.000048-2).

3.4. Aplicação a cargos ou empregos públicos de provimento efetivo

 A cessão deve envolver apenas agentes ocupantes de cargos ou 
empregos de provimento efetivo junto à origem – vale dizer, que ingressaram 
nos quadros da Administração Pública por meio de concurso público –, não 
sendo extensível aos ocupantes de cargos comissionados ou funções públicas 
de cunho temporário.

16 Art. 37. (…): III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável 
uma vez, por igual período;
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 Com efeito, há manifesta incompatibilidade entre a natureza e 
as atribuições dos cargos ou empregos públicos de provimento efetivo 
em relação aos cargos comissionados e as funções públicas meramente 
temporárias. Logo, a cedência destes últimos implicaria a potencial 
caracterização de desvios funcionais no exercício das atividades laborais 
e também violação à regra do concurso público como forma de acesso ao 
quadro de pessoal da Administração Pública.

 Nesse mesmo sentido, o Estatuto dos Servidores do Paraná, que 
admite apenas a cessão de servidor público efetivo (artigo 158, inciso III, da 
Lei Estadual n.º 6.174/70), diferentemente da disciplina em âmbito federal, 
que não especifica que espécie de servidor pode ser cedido (artigo 93 da Lei 
n.º 8.112/90).

 O posicionamento do Tribunal de Contas do Estado do Paraná 
seguiu essa mesma orientação, ao analisar cessão de servidor comissionado 
realizada pelo Município de Foz do Iguaçu:

As considerações mais significativas ao propósito lembram que os cargos 
comissionados são uma exceção aos dispositivos constitucionais de 
exigibilidade de concurso público para prover pessoal para as funções de 
direção, chefia e assessoramento. Não são de sua natureza a prestação 
continuada de serviços de atendimento ao público e de natureza executiva 
permanente. Por isso lhes é característica essencial a demissibilidade 
“ad nuttum”, isto é, a provisoriedade da função, ou quando se esvair a 
necessidade do assessoramento, da chefia ou da direção.

A ordem lógica e a ordem jurídica que justifica a instituição dos cargos 
comissionados é a necessidade do órgão. Não a de outros órgãos.

O provimento de pessoal administrativo junto a outros órgãos com 
titularidade de cargos comissionados originários de Entidades Públicas 
é uma burla ao que estabelece o Artigo 37 da CF. (…)  (Acórdão nº 
163/06-Tribunal Pleno).

(Processo n.º 645975/15, Acórdão n.º 6287/15, Tribunal Pleno, Relator 
Conselheiro Artagão de Mattos Leão, julgado em 17.12.2015).

3.5. Instrumentalização por meio de convênio

 Ainda, revela-se imprescindível que a cessão de servidores seja 
formalizada pela Administração Pública por meio de convênio ou instrumento 
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jurídico equivalente, no qual deverão constar ao menos os fundamentos de 
interesse público que justificam a sua celebração, o ônus pelo pagamento da 
remuneração do servidor cedido e o respectivo tempo de vigência da cessão.

 Até o advento da Lei n.º 13.019/2014, o instrumento jurídico 
adequado para esse fim seria, em regra, o convênio, definido como forma 
de ajuste entre o Poder Público e entidades públicas ou privadas para a 
realização de objetivos de interesse comum, mediante mútua colaboração.17 
Para CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO,18 seria uma modalidade de 
contrato em que as partes têm interesses e finalidades comuns, diferindo-se 
da generalidade dos contratos administrativos, em que as partes se compõe 
para atender a interesses contrapostos e que são satisfeitos pela ação 
recíproca delas.

 Após a vigência da nova legislação, a definição de convênio é alterada, 
passando a se caracterizar como o ajuste cabível apenas entre órgãos ou 
entidades de natureza pública. Para os casos envolvendo entidades privadas, 
foi prevista a utilização do termo de cooperação, quando há interesse 
coletivo comum e não há previsão de transferência de recurso; e, para os 
casos envolvendo o repasse de verbas, o termo de colaboração e o termo 
de fomento – o primeiro quando a parceria é proposta pela Administração 
Pública e o segundo quando a proposição se originar da Organização da 
Sociedade Civil.

 O artigo 116 da Lei n.º 8.666/93 estabelece que “aplicam-se as 
disposições desta Lei, no que couber, aos convênios, acordos, ajustes e 
outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da 
Administração” (caput), elencando ainda uma série de informações que 
devem constar do ajuste, dentre elas o pressuposto da temporariedade (que 
é inerente às cessões), ao referir que a “previsão de início e fim da execução 
do objeto, bem assim da conclusão das etapas ou fases programadas” deve 
estar aprovada no plano de trabalho que anteceder a celebração do convênio 
(§ 1º, inciso VI).

17 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 22ª ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 336.
18 Curso de Direito Administrativo. 25ª ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 653.
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 Já o artigo 241 da Constituição Federal diz que a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios 
públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando 
a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou 
parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos 
serviços transferidos. A esse respeito, Uadi Lammêgo Bulos19 pontua que a 
distinção entre os consórcios públicos e os convênios reside no fato de que os 
consórcios pressupõem competências iguais aos pactuantes e os convênios 
competências diferentes.

4. Consequências da inobservância dos critérios

 A não observância desses requisitos ou pressupostos enseja a 
possibilidade de anulação da cedência, em virtude de vício que lhe inquina 
de nulidade, sem prejuízo das medidas que devem ser previamente adotadas 
para tentativa de resolução do ilícito na via extrajudicial, se a ilegalidade for 
de alguma forma sanável, ou, de qualquer modo, mostrar-se pertinente 
ajustar a matéria para evitar situações similares no futuro, esfera em que 
se mostra fundamental a atuação do Ministério Público, especialmente 
mediante o manejo de Recomendação Administrativa ou celebração de 
Termo de Ajustamento de Conduta.

 Caso não seja possível o saneamento do vício, a invalidação da 
cedência poderá ocorrer de ofício pela própria Administração, valendo-
se do seu poder de autotutela,20 por provocação do Ministério Público na 
esfera extrajudicial – seara em que, para a defesa do patrimônio público, 
a Recomendação Administrativa e o Termo de Ajustamento de Conduta 

19 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 1358.
20 Do princípio constitucional da legalidade decorre o princípio da autotutela, que se trata de 
poder-dever da Administração Pública em controlar seus próprios atos, anulando-os quando 
eivados de ilegalidade, na forma do artigo 53 da Lei n.º 9.784/99 (A Administração deve anular 
seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de 
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos) e Súmula 473 do Supremo 
Tribunal Federal (A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios 
que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de 
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os 
casos, a apreciação judicial).
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também se mostram instrumentos adequados –, ou ainda na via judicial, 
para acolhimento de pedido anulatório formulado pela parte interessada, 
notadamente em ação civil pública, ação popular ou mandado de segurança, 
por exemplo.

 Nesse espeque, o artigo 185, combinado com o artigo166, ambos 
do Código Civil,21 disciplina que o ato jurídico é nulo, dentre outras hipóteses, 
quando for ilícito o seu objeto; o motivo determinante, comum a ambas as 
partes, for ilícito; não revestir a forma prescrita em lei; for preterida alguma 
solenidade que a lei considere essencial para a sua validade; tiver por objetivo 
fraudar lei imperativa; ou quando a lei taxativamente o declarar nulo, ou 
proibir-lhe a prática, sem cominar sanção. O artigo 2º da Lei n.º 4.717/65 
(Lei de Ação Popular), por seu turno, consagra como nulos os atos lesivos ao 
patrimônio público nos casos de incompetência, vício de forma, ilegalidade 
do objeto, inexistência dos motivos ou desvio de finalidade.

 Para além disso, o vício que inquinar de nulidade o ato poderá 
sujeitar os seus beneficiários, e os agentes que concorrerem para essa 
situação de ilicitude, à possibilidade de responsabilização pela prática de 
atos de improbidade administrativa, guardadas as devidas peculiaridades de 
cada situação, que requer análise casuística, especialmente para se aferir o 
elemento volitivo da conduta ilícita.

 Nesse caso, as condutas mais comumente amoldar-se-ão, em 
tese, às figuras típicas aptas a implicar prejuízo ao erário e/ou violação de 
princípios norteadores da Administração Pública, nos moldes dos artigos 
10 e 11 da Lei n.º 8.429/92. Lembre-se que a improbidade é a ilegalidade 
tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente, e 
como tal, admite dolo ou culpa em relação à tipologia do citado artigo 10, e 

21 Art. 185. Aos atos jurídicos lícitos, que não sejam negócios jurídicos, aplicam-se, no que 
couber, as disposições do Título anterior.
     Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando: I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz; 
II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto; III - o motivo determinante, comum a 
ambas as partes, for ilícito; IV - não revestir a forma prescrita em lei; V - for preterida alguma 
solenidade que a lei considere essencial para a sua validade; VI - tiver por objetivo fraudar 
lei imperativa; VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar 
sanção.
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apenas o dolo em relação ao artigo 11. Assim defendem Emerson Garcia e 
Rogério Pacheco Alves22 e também se posiciona a jurisprudência dominante 
do Superior Tribunal de Justiça.23

5. Conclusão

 Observados os fundamentos que se relacionam à cessão de agentes 
do quadro de pessoal da Administração Pública em suas diferentes esferas, 
conclui-se que esta deve atender às seguintes diretrizes para que tenha 
conformação com a Constituição Federal e demais regras do ordenamento 
jurídico em vigor: estar prevista e autorizada em lei; revestir-se de interesse 
público para a sua materialização, o qual deverá ser previamente motivado; 
ter caráter temporário, de modo a ocorrer por prazo fixo e pré-definido, 
atendido o princípio da razoabilidade; envolver apenas servidores ocupantes 
de cargo ou emprego público de provimento efetivo junto à origem; e estar 
formalizada mediante instrumento jurídico.

 A não observância desses requisitos ou pressupostos enseja a 
possibilidade de anulação da cedência do servidor público, em razão de 
vício que lhe inquina de nulidade, sem prejuízo das medidas que devem 
ser previamente adotadas para tentativa de resolução do ilícito na via 
extrajudicial, se a ilegalidade for de alguma forma sanável, ou, de qualquer 
modo, mostrar-se pertinente ajustar a matéria para evitar situações similares 
no futuro, esfera em que se mostra fundamental a atuação do Ministério 
Público, especialmente mediante o manejo de Recomendação Administrativa 
ou celebração de Termo de Ajustamento de Conduta, além de sujeitar os 
agentes que concorreram para a prática do ilícito e/ou dele se beneficiaram, 

22 GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa. 6 ed. Lumen Juris: 
Rio de Janeiro, 2011, p. 328-329.
23 A propósito: “Em se tratando de improbidade administrativa, é firme a jurisprudência 
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 'a improbidade é ilegalidade tipificada e 
qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Por isso mesmo, a jurisprudência 
do STJ considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a conduta do agente 
seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas  nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/92, ou 
pelo menos eivada de culpa grave,nas do artigo 10' (STJ, AIA 30/AM, Rel. Ministro Teori Albino 
Zavascki, Corte Especial, DJe de 28/09/2011)” (REsp 1635846/SP, Rel. Ministra Assusete 
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).
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guardadas as devidas peculiaridades de cada situação, que requer análise 
casuística, à possibilidade de responsabilização pela prática de atos de 
improbidade administrativa, nos moldes dos dispositivos veiculados pela Lei 
n.º 8.429/92.
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RESUMO: O artigo se propõe a abordar, inicialmente, as hipóteses no 
ordenamento jurídico vigente em que é admitida a criação de cargos de 
provimento em comissão, destinados apenas às atribuições de chefia, direção 
e assessoramento. A partir disso, busca demonstrar que os cargos da advocacia 
pública municipal só poderão ser preenchidos mediante provimento efetivo, 
apesar de não haver menção expressa na Constituição Federal acerca do 
Poder Executivo municipal. No entanto, à luz das características da Federação 
e das normas constitucionais, o artigo conclui que são inconstitucionais 
as normas que atribuem as funções de representação judicial, consultoria 
e assessoramento a cargos comissionados no âmbito do Poder Executivo 
municipal.

ABSTRACT: The article proposes to approach, initially, the hypotheses in the 
legal order in which it is admissible the creation of commissioned positions, 
merely allowed to assignments as management, direction and advisory. 
Furthermore, it aims at demonstrating that those offices of the municipal 
public advocacy can just be occupied through effective  provision, even though 
there is no express mention in the Federal Constitution about the Municipal 
Executive Branch. Notwithstanding, considering the characteristics of the 
Brazilian Federation and constitutional norms, the work concludes upon 
the unconstitutionality of the norms which assign the functions of judicial 
representation, consulting and advisory, to commissioned positions in the 
Municipal Executive Branch.

PALAVRAS-CHAVE: cargos públicos de provimento em comissão; advocacia 
pública municipal; inconstitucionalidade.

KEYWORDS: public commissioned offices; municipal public advocacy; 
unconstitutionality.
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1. Introdução

 Sabe-se que a Constituição Federal prevê expressamente a 
regra do preenchimento de cargos públicos1 mediante concurso público, 
excepcionando o provimento de cargos em comissão, admitidos apenas e 
estritamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

 De outro lado, o mesmo Diploma dispõe sobre a forma de ingresso 
nas carreiras de Advocacia Pública da União e Procuradoria dos Estados e 
Distrito Federal, destinadas à representação judicial, assessoria e consultoria 
jurídica dos respectivos entes federativos, que dependerá do concurso de 
provas e títulos.

 Ocorre que, em discutível omissão constitucional, deixou o 
constituinte de tratar do preenchimento dos cargos com atribuições de 
assessoria, consultoria e representação judicial no âmbito dos Municípios, 
trazendo à tona discussões sobre a natureza do cargo e ensejando, na prática, 
a criação e provimento de cargos públicos municipais incompatíveis com o 
que determina o ordenamento constitucional vigente.

 A despeito disso, à luz do modelo federativo brasileiro e das normas 
constitucionais que dispõem sobre provimento de cargos públicos, é possível 
concluir que a atribuição a cargos comissionados de funções de assessoria, 
consultoria e representação judicial do Poder Executivo Municipal não se 
insere na exceção admitida pela Constituição Federal, tampouco é permitida 
pelas normas constitucionais que tratam da advocacia pública.

 Não se olvide, ainda, que o provimento de cargos em comissão 
para as atribuições acima nominadas vai de encontro com o interesse 
público e facilita, sobremaneira, situações de fisiologismo e pessoalidade na 
Administração Pública municipal.

 Neste rumo, diante da ausência de expressa previsão constitucional, 
é necessário jogar luzes sobre o tema, na medida em que, corriqueiramente, 

1 Sem olvidar que a regra abrange não somente os cargos públicos, mas também a contratação 
de servidores pelo regime trabalhista, ou seja, para os empregos públicos, mas não será este 
o enfoque do presente estudo.
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os Municípios vêm criando, embasados em deturpada autonomia legislativa, 
cargos cujo provimento só pode ser efetivo, eis que destinados à atribuições 
técnicas e isentas de ingerência política.

2. Hipóteses em que é admitida a criação de cargos de provimento 
em comissão na administração pública
 
 A Constituição Federal estabeleceu, em seu artigo 37, inciso I2, 
o democrático princípio da ampla acessibilidade aos cargos públicos, 
e consagrou, em seus incisos II3 e V4, o princípio do concurso público, 
excepcionado apenas nos casos expressamente previstos em lei, sendo um 
deles o provimento de cargos em comissão, como adiante se verá.  

 A prévia aprovação em concurso é requisito que busca concretizar 
os princípios da impessoalidade, moralidade, eficiência, economicidade e 
supremacia do interesse público na admissão de servidores públicos, na linha 
do veicula o caput do artigo 37 da Constituição Federal e o regime jurídico-
administrativo. Indo além, José dos Santos Carvalho Filho, ao apontar que o 
concurso público é o instrumento que melhor representa o sistema de mérito, 
sendo o mais idôneo meio de recrutamento de servidores públicos, expõe 
que o concurso se baseia em três postulados fundamentais: “O primeiro é 
o princípio da igualdade, pelo qual se permite que todos os interessados em 
ingressar no serviço público disputem a vaga em condições idênticas para 
todos. Depois, o princípio da moralidade administrativa, indicativo de que o 
concurso veda favorecimentos e perseguições pessoais, bem como situações 
de nepotismo, em ordem a demonstrar que o real escopo da Administração 

2 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:  (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) I - os cargos, empregos e funções públicas são 
acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos 
estrangeiros, na forma da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
3 “a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso 
público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo 
ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão 
declarado em lei de livre nomeação e exoneração”.
4 “as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo 
efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, 
condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de 
direção, chefia e assessoramento”.
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é o de selecionar os melhores candidatos. Por fim, o princípio da competição, 
que significa que os candidatos participam de um certame, procurando 
alçar-se a classificação que os coloque em condições de ingressar no serviço 
público”5.

 Na lição de Celso Antônio Bandeira da Mello, com os princípios da 
acessibilidade e do concurso público, a Constituição Federal buscou ensejar a 
todos iguais oportunidades de disputar cargos na Administração Pública, bem 
como “(…) propôs-se a impedir tanto o ingresso sem concurso, ressalvadas as 
exceções previstas na Constituição, quanto obstar a que o servidor habilitado 
por concurso para cargo ou emprego de determinada natureza viesse depois 
a ser agraciado com cargo ou emprego permanente de outra natureza, pois 
esta seria uma forma de fraudar a razão de ser do concurso público”6.

 Assim, na vigente Constituição Federal, a via para ingresso no 
serviço público é por meio da prévia aprovação em concurso de provas ou 
de provas e títulos, destinado ao preenchimento de cargos de provimento 
efetivo, os quais, segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, constituem-
se na torrencial maioria dos cargos públicos e“(…) são os predispostos a 
receberem ocupantes em caráter definitivo, isto é, com fixidez”.

 Noutro passo, os cargos de provimento em comissão, cujo 
provimento dispensa concurso público, “(…) são aqueles vocacionados 
para serem ocupados em caráter transitório por pessoa de confiança da 
autoridade competente para preenchê-los, a qual também pode exonerar ad 
nutum, isto é, livremente, quem os esteja titularizando”. Trata-se de exceção 
prevista pela Constituição Federal, que prevê a inexigibilidade de concurso 
para seu provimento, definindo-os como “cargos definidos em lei como de 
livre nomeação e exoneração” (art. 37, II, CF).  

 Para que um cargo seja previsto em lei como em comissão, deve 
ter atribuições que exijam confiança política. Isso porque, para o correto 
desempenho das funções inerentes a tais cargos, seu ocupante deve 
estar afinado com determinadas diretrizes políticas e programas de ação 
governamental, situação que revela a incompatibilidade com a seleção 

5 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 25ª ed., revista, 
ampliada e atualizada até a Lei nº 12.587, de 3.1.2012. São Paulo: Editora Atlas, 2012, p. 623.
6 MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. 26ª ed., rev., atual. Até a 
Emenda Constitucional 57, de 18.12.2008. São Paulo: Editora Malheiros, 2009, p. 277-278.
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por meio de concurso público. Essa necessidade de confiança política 
somente ocorre em cargos com atribuições que contenham decisão política 
ou influência a decisões políticas, o que se retrata, nos exatos termos do 
inciso V, do artigo 37, em funções de chefia, direção e assessoramento – 
esclarecimento incluído pela Emenda Constitucional nº 19/98.

 O que caracteriza uma atribuição de direção, chefia e assessoramento 
não é definida pela Constituição nem pela lei, mesmo porque desnecessária, 
tendo em vista a melhor interpretação do dispositivo constitucional.

 Sobre o tema, o Procurador de Justiça do Estado do Paraná, Mário 
Sérgio de Albuquerque Schirmer, em sua dissertação de mestrado “Da 
investidura de servidores públicos”, p. 289/290, leciona:

“À toda evidência, o assessoramento que possibilita a definição de um 
cargo ou emprego público como de provimento em comissão, não é 
qualquer assessoramento, mas apenas o assessoramento qualificado, que 
se poderia denominar de assessoramento superior, o assessoramento que 
contém funções que envolvam influência a decisões políticas e, por isso, 
exige que seu ocupante tenha a confiança política do agente que por ele é 
assessorado. (…) Então, cargos ou empregos públicos para desempenho de 
funções técnicas, como médico, dentista, advogado, engenheiro, et coetera, 
não se coadunam com a natureza do cargo ou emprego de provimento em 
comissão. É que, para exercer corretamente as atribuições relativas a estes 
cargos ou empregos públicos não se exige qualquer confiança política, pois 
não é necessário fidelidade a uma determinada diretriz política ou a um 
certo programa de ação governamental, já que os ocupantes de cargos ou 
empregos dessa natureza não desempenham funções com atribuições de 
decisões políticas ou com influência em decisões políticas. Do titular destes 
cargos ou empregos públicos exige-se apenas a confiança e a lealdade 
comum a todos os servidores públicos, bem como que desempenhem suas 
atribuições segundo as técnicas de suas profissões, qualidades que podem, 
e devem, ser aferidas em concurso público”.

 Feitas tais considerações, analisar-se-á o regramento específico 
quanto ao provimento do cargo de advogado público.
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3. O provimento de cargos de advogado público de acordo com a 
Constituição Federal

 A Constituição Federal de 1988 tratou expressamente da advocacia 
pública federal e estadual, em seus artigos 131 e 132, os quais dispõem:

Art. 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou 
através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, 
cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua 
organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento 
jurídico do Poder Executivo.

§ 1º A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, 
de livre nomeação pelo Presidente da República dentre cidadãos maiores 
de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.

§ 2º O ingresso nas classes iniciais das carreiras da instituição de que trata 
este artigo far-se-á mediante concurso público de provas e títulos.

§ 3º Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação 
da União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o 
disposto em lei.

Art. 132. Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados 
em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas 
e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas 
as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das 
respectivas unidades federadas. (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 19, de 1998)

Parágrafo único. Aos procuradores referidos neste artigo é assegurada 
estabilidade após três anos de efetivo exercício, mediante avaliação de 
desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado das 
corregedorias. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

 Pois bem. Quanto às advocacias públicas nas esferas federal 
e estadual, a Constituição Federal não deixa margem a dúvidas, sendo 
imperiosa a conclusão de que não é permitida a “admissão ou contratação 
de advogados para o exercício das funções de representação judicial (salvo, 
evidentemente, impedimento de todos os Procuradores) e de consultoria 
daquelas unidades federadas, porque não se deram essas funções aos 
órgãos, mas foram diretamente imputadas aos Procuradores”7.

7 DA SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 32ª ed., revista e atualizada 
até a Emenda Constitucional n. 57, de 18.12.2008. São Paulo: Editora Malheiros, 2009, p. 635.
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 Também não se pode descurar que, em situações excepcionais, 
devidamente justificadas, pode ocorrer contratação de terceiros para 
prestação de serviços de advocacia, nos moldes da Lei de Licitações (Lei 
nº 8666/1993), mas não é esse o objeto do estudo, que trata da forma de 
provimento de cargos na Administração Pública municipal.

 A forma de provimento dos cargos da advocacia pública estadual 
já foi amplamente debatida no Supremo Tribunal Federal, que, no ano 
de 1993, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 881/ES, declarou a 
inconstitucionalidade de Lei Complementar do Espírito Santo que criou o 
cargo de provimento em comissão de assessor jurídico8.

 Ainda, no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4261/
RO, de relatoria do ilustre ex-ministro Carlos Ayres Britto, foi declarada a 
inconstitucionalidade de lei que criou os cargos de assessor jurídico na 
Administração Indireta do Estado de Rondônia9.

8 AçãO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR 11/91, DO ESTADO DO 
ESPíRITO SANTO (ART. 12, CAPUT, E §§ 1º E 2º; ART. 13 E INCISOS I A V) – ASSESSOR JURíDICO – 
CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSãO – FUNçÕES INERENTES AO CARGO DE PROCURADOR 
DO ESTADO – USURPAçãO  DE ATRIBUIçÕES PRIVATIVAS – PLAUSIBILIDADE JURíDICA DO 
PEDIDO – MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.- O desempenho das atividades de assessoramento 
jurídico no âmbito do Poder Executivo estadual traduz prerrogativa de índole constitucional 
outorgada aos Procuradores do Estado pela Carta Federal.A Constituição da República, em seu 
art. 132, operou uma inderrogável imputação de específica e exclusiva atividade funcional aos 
membros integrantes da Advocacia Pública do Estado, cujo processo de investidura no cargo 
que exercem depende, sempre, de prévia aprovação em concurso público de provas e títulos.
9 CONSTITUCIONAL. AçãO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ANExO II DA LEI 
COMPLEMENTAR 500, DE 10 DE MARçO DE 2009, DO ESTADO DE RONDÔNIA. ERRO MATERIAL 
NA FORMULAçãO DO PEDIDO. PRELIMINAR DE NãO-CONHECIMENTO PARCIAL REJEITADA. 
MÉRITO. CRIAçãO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSãO DE ASSESSORAMENTO 
JURíDICO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAçãO DIRETA. INCONSTITUCIONALIDADE.1. Conhece-se 
integralmente da ação direta de inconstitucionalidade se, da leitura do inteiro teor da petição 
inicial, se infere que o pedido contém manifesto erro material quanto à indicação da norma 
impugnada 2.A atividade de assessoramento jurídico do Poder Executivo dos Estados é de 
ser exercida por procuradores organizados em carreira, cujo ingresso depende de concurso  
público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas 
as suas fases, nos termos do art. 132 da Constituição Federal. Preceito que se destina à 
configuração da necessária qualificação técnica e independência funcional desses especiais 
agentes públicos. 3. É inconstitucional norma estadual que autoriza a ocupante de cargo em 
comissão o desempenho das atribuições de assessoramento jurídico, no âmbito do Poder 
Executivo. Precedentes. 4. Ação que se julga procedente. (acesso em 25/02/2017).
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 Em Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4843/PB, do ano de 
2014, de relatoria do Ministro Celso de Mello, a Suprema Corte enfrentou 
insurgência da Associação Nacional dos Procuradores do Estado contra 
lei estadual do Estado da Paraíba que criou funções comissionadas de 
consultoria e assessoramento jurídicos de livre nomeação do Governador 
do mencionado Estado e que permitia, por isso mesmo, o provimento 
das respectivas funções por pessoas estranhas aos quadros da Advocacia 
de Estado. Em referido julgado, que suspendeu cautelarmente a eficácia 
das normas reputadas inconstitucionais, entendeu-se que as funções de 
Procurador do Estado são intransferíveis e exclusivas, não podendo ser 
atribuídas a pessoas estranhas ao quadro da Advocacia do Estado. Frisou-
se, ainda, que o Procurador do Estado deve atender a requisitos mínimos 
de qualificação e independência funcional, além de exercer sua função com 
impessoalidade e tecnicalidade.

 Ocorre, porém, que, como se vê nos artigos supratranscritos, a Carta 
Maior não tratou expressamente da advocacia pública municipal, sendo que 
a prestação de serviços de advocatícios é essencial a qualquer município, 
especialmente aos que comportem a instituição de uma Procuradoria10.

 É certo que os Municípios, por integrarem a Federação e gozarem 
de autonomia político-administrativa, necessitam de representação 
judicial e extrajudicial, bem como de consultora jurídica, a ser exercida por 
profissionais especializados.

10 Está em trâmite a Proposta de Emenda Constitucional nº 17, que pretende alterar a redação 
do art. 132 da Constituição Federal para estender aos Municípios a obrigatoriedade de 
organizar carreira de procurador (para fins de representação judicial e assessoria jurídica), com 
ingresso por concurso público com a participação da OAB em todas as suas fases, garantida 
a estabilidade dos procuradores após 3 anos de efetivo exercício, mediante avaliação de 
desempenho.
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4. Da criação de cargos comissionados com funções representação 
judicial, consultoria e assessoria jurídica no âmbito do poder 
executivo municipal

 O Federalismo é a forma de organização adotada pelo Estado 
brasileiro desde a primeira Constituição Republicana, promulgada em 1891, 
e se caracteriza, dentre outros, pela coexistência de uma pluralidade de entes 
estatais internos, dotados de autonomia. Neste rumo, a atual Constituição 
Federal, em seu artigo 1811, conferiu autonomia à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios.

 Na lição de Gilmar Ferreira Mendes, “Estado Federado relaciona-
se essencialmente à constituição de um Estado descentralizado, em que 
se procura estabelecer uma estrutura plural de exercício do poder político. 
A divisão de competências atende a um princípio corporativo territorial, 
de modo que determinadas matérias terão incidência em todo o território 
federal, enquanto outras ficarão distribuídas aos ordenamentos parciais dos 
Estados-Membros e Municípios”12.

 Em que pese existir larga discussão sobre ser ou não o Município 
uma unidade federada, não restam dúvidas de que ele integra a Federação, 
sendo, assim, dotado de autonomia política (capacidade de auto-organização 
e autogoverno), normativa (capacidade de fazer leis próprias sobre matéria 
de sua competência), administrativa (administração própria e organização 
de serviços locais) e, por fim, financeira (capacidade de decretação de 
seus tributos e aplicação de suas rendas, que é uma característica da 
autoadministração)13. É possível afirmar, nessa linha de pensamento, que 
a autonomia municipal se qualifica como pedra angular da organização 
político-jurídica da Federação Brasileira14.

11 Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende 
a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta 
Constituição.
12 MENDES, Gilmar Ferreira. O Município na Constituição Federal Brasileira. Gestão Pública e 
Direito Municipal: tendências e desafios. São Paulo: Editora Saraiva, 2016, p. 24.
13 DA SILVA, José Afonso. O Município na Federação. Tratado de Direito Municipal. Volume I. 
São Paulo: Editora Quartier Latin do Brasil, 2012, p. 41.
14 NERY JUNIOR, Nelson e ANDRADE NERY, Rosa Maria de. Constituição Federal Comentada e 
legislação constitucional. 5ª edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2014, p. 472.
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 Dentro das autonomias política e normativa do Município, insere-
se a competência para criar cargos públicos municipais, respeitando-se os 
moldes previstos na Constituição Federal para sua criação e extinção15.

 Contudo, tal autonomia não tem o condão de autorizar que se 
ignorem as normas constitucionais que regem a Administração Pública 
(especialmente quanto ao provimento de cargos públicos). A Carta Magna, 
ao disciplinar a Administração Pública, em seu artigo 37, estabeleceu as 
normas gerais a serem observadas por todos os entes federados, razão pela 
qual nem os estados, nem os municípios podem se esquivar das normas ali 
previstas. Dentre elas, conforme já explanado, estão a regra do concurso 
público e a excepcionalidade do provimento de cargos em comissão.

 Extrai-se da jurisprudência pátria16 casos em que os Municípios, 
valendo-se deturpadamente de sua autonomia, criam cargos públicos 
comissionados que, por suas atribuições, deveriam ser de provimento 
efetivo, de acordo com o que dispõe a Constituição Federal.

 Exemplo corriqueiro nos Municípios é a criação de cargos 
comissionados de “assessores jurídicos”, “assistentes jurídicos”, “advogados”, 
“procuradores” dentre outras nomenclaturas, todos prevendo, dentre suas 
atribuições, ainda que em outras palavras, a representação extrajudicial e 
judicial o Município, além do assessoramento e consultoria jurídica do Poder 
Executivo. É dizer: criam-se cargos comissionados para nomear servidores 
que, sem prévia aprovação em concurso público, exercem funções inerentes 
à profissão da advocacia pública. Tais servidores, como se advogados 
públicos fossem, elaboram pareceres administrativos, peças processuais, 
comparecem a audiências judiciais e a reuniões interinstitucionais 
representando o Município.

 Não há margem para interpretação diversa: as funções de advogado 
são estritamente técnicas, exigindo do profissional conhecimento técnico e 

15 A teor do que dispõem o art. 61 , § 1º , inc. II , alínea a, da Constituição Federal, e tendo 
em vista o que preconiza o princípio da simetria, a lei municipal que cria cargos do poder 
executivo é de iniciativa privativa do prefeito do município.
16 Não faltam exemplos na jurisprudência do STF: ADI 3.706, Rel. Min. Gilmar Mendes, 
Plenário, DJ 5.10.2007; AI 309.399-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJE 23.4.2012; 
ADI 3.602, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJE 7.6.2011; ADI 4.125, de minha relatoria, 
Plenário, DJE 15.2.2011
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habilitação na Ordem dos Advogados do Brasil. A confiança que se deposita 
no advogado que representa o Município é a mesma que se deposita em 
qualquer outro servidor que, no exercício de suas funções, deve proceder 
com lealdade à instituição a que serve e respeito à coisa pública.

 Aliás, para além do que se espera de um servidor público, do advogado 
público é de se exigir, ainda, o cumprimento dos deveres estatuídos no artigo 
2º, do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, que 
dispõe, dentre outros, que se deve atuar com independência, honestidade, 
veracidade, lealdade e boa-fé, abstendo-se de emprestar concurso aos que 
atentem contra a ética, a moral e a honestidade.

 Neste rumo, conclui-se que a função de advogado público municipal 
não se caracteriza, por nenhum ângulo que se possa analisar, como função 
de chefia, direção ou assessoramento. Trata-se de cargo a ser provido 
democraticamente pelo sistema de mérito do concurso público, único meio 
idôneo de aferir se o candidato detém condições para exercer suas funções 
com qualidade, tecnicalidade e isenção.  

 O argumento de que o advogado do Município precisa ser pessoa de 
confiança política do Chefe do Poder Executivo Municipal, eis que lidará com 
questões importantes da gestão pública, em boa parte, serve para justificar 
a nomeação de apaniguados políticos ou de pessoas dispostas a vendar os 
olhos para eventuais ilegalidades cometidas no âmbito da administração 
municipal.

 O advogado público deve, por dever ético e legal, atuar com vistas à 
defesa  jurídica dos interesses do Município, pessoa jurídica de direito público, 
de forma independente e técnica, sendo-lhe defeso atuar como se advogado 
particular do Chefe do Poder Executivo fosse, servindo aos interesses pessoais 
deste. Ao se permitir o provimento  comissionado do cargo de advogado 
público municipal, abre-se margem para a pessoalização na Administração 
Pública, eis que se permite que o Chefe do Poder Executivo local nomeie 
servidor que, agindo contrariamente aos seus interesses, ainda que nos 
moldes da lei e do interesse público, seja livremente exonerado. Coíbe-
se, assim, a concretização dos mais basilares princípios da Administração 
Pública, tais como a eficiência, a moralidade e a impessoalidade.

 Por essa razão é que a Constituição Federal, reconhecendo a 
advocacia como função essencial da justiça, expressamente determinou 
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que os advogados da União e os procuradores dos Estados e do Distrito 
Federal ocupem cargos de provimento efetivo, mediante concurso de 
provas e títulos. Deixando de dispor sobre a advocacia pública municipal, 
não pretendeu a Constituição Federal permitir que os Municípios criassem 
cargos comissionados para tal mister: na verdade, deixou certa margem de 
discricionariedade a tais entes para que, valendo-se da autonomia que lhes é 
garantida, organizassem e legislassem sobre seus cargos públicos da maneira 
que melhor atendessem ao interesse público, sem jamais desviarem-se do 
que preconiza o artigo 37, da Constituição Federal.

5. Conclusão
 
 A norma que atribui as funções de representação judicial, consultoria 
e assessoramento a cargos comissionados no âmbito do poder executivo 
municipal é flagrantemente inconstitucional, eis que vai de encontro com 
os princípios e regras da Administração Pública previstos no artigo 37 
da Constituição Federal, além de destoar do regramento constitucional 
estatuído à Advocacia Pública.

 É que a Constituição Federal estabeleceu, em seu artigo 37, inciso I, o  
princípio da ampla acessibilidade aos cargos públicos, e consagrou, em seus 
incisos II e V, o princípio do concurso público, excepcionado apenas nos casos 
expressamente previstos em lei, sendo um deles o provimento de cargos em 
comissão, que devem ter atribuições que exijam confiança política.

 Essa necessidade de confiança política somente ocorre em cargos 
com atribuições que contenham decisão política ou influência a decisões 
políticas, o que se retrata, nos exatos termos do inciso V, do artigo 37, em 
funções de chefia, direção e assessoramento – esclarecimento incluído pela 
Emenda Constitucional nº 19/98.

 Neste rumo, a Constituição Federal expressamente determinou, em 
seus artigos 131 e 132, que os advogados da União e os procuradores dos 
Estados e do Distrito Federal ocupem cargos de provimento efetivo, mediante 
concurso de provas e títulos. Contudo, deixou a Constituição Federal de 
dispor sobre a advocacia pública municipal, considerando que o Município 
é dotado de autonomia política e normativa para criar e regulamentar seus 
cargos.
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 No entanto, é vedado ao Município criar cargos comissionados para 
exercer as funções típicas de advogado público, sob pena de se violar não 
apenas os moldes estatuídos pela Constituição Federal para a advocacia 
pública, mas os princípios da impessoalidade, moralidade, eficiência, 
economicidade e supremacia do interesse público na admissão de servidores 
públicos, na linha do veicula o caput do artigo 37 da Constituição Federal e o 
regime jurídico-administrativo.

 Não há dúvidas de que o advogado que representa o Município e 
assessora o Poder Executivo municipal exerce função extremamente técnica, 
para a qual são exigidos requisitos mínimos de qualificação, bem como o 
cumprimento de deveres éticos e legais específicos da carreira da advocacia.

 A nomeação de servidor comissionado para exercer tal mister 
favorece o fisiologismo e a pessoalidade na Administração Pública, indo de 
encontro com a eficiência e moralidade, na medida em que o nomeado não 
passou por rigorosa e isenta avaliação mediante concurso público.

 Diante disso, quando defronte a tal situação inconstitucional, 
imperiosa a tomada de providências pelo Ministério Público ou demais 
entidades legitimadas, expedindo-se recomendação administrativa para que 
o Chefe do Poder Executivo municipal proceda à adequação dos cargos.

 Caso infrutífera a solução administrativa da inconstitucionalidade 
detectada, deve-se ajuizar a ação cabível, postulando não apenas a obrigação 
de exonerar os ocupantes dos cargos irregulares, como a declaração de 
inconstitucionalidade das normas que os criaram, diante do confronto delas 
com a Constituição Estadual.
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“Crônica de estupros e mortes 
anunciadas” e a tese de que 
a “prisão preventiva para 
garantir a ordem pública é 
inconstitucional”

Rodrigo Régnier Chemim Guimarães*

* Procurador de Justiça. Professor de Direito Processual Penal do Unicuritiba, da FAE, da 
FEMPAR e da EMAP.

 São 19 horas e 45 minutos de uma sexta-feira de julho. Faz um frio 
danado, 8 graus e a previsão para a região é de geada na madrugada. Há 
pouco mais de dois meses você passou no concurso público para Promotor 
de Justiça e achou que estava com “a vida ganha”. Mas não te falaram que 
tinha tanto trabalho. E algumas privações. Pois, agora, você já sabe. Você 
ainda se encontra trabalhando em seu gabinete e, na pausa que fez por um 
instante, entre um inquérito e outro, começa a refletir a respeito do que está 
fazendo ali, naquele dia e naquela hora. Lembra-se que está solteiro numa 
Comarca de entrância inicial de uns vinte mil habitantes, distante cerca de 
seiscentos quilômetros da capital do Estado, da sua família e de seus amigos. 
Num raio de setenta quilômetros ao redor não há outra cidade para visitar. 
A mais próxima não tem mais do que 45 mil habitantes e não é exatamente 
um atrativo turístico. Você mora num pequeno quarto de hotel que só possui 
uma cama de solteiro e uma cômoda num canto. “Hotel Estrela”, está escrito 
à tinta desbotada e descascada na parede do lado de fora. De “estrela”, no 
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entanto, só o nome e a possibilidade de, em noites de luar, enxergar uma 
ou outra pela fresta da parede que se abre na junção com o teto. “E se 
chover?”, você pensou logo que entrou no quarto pela primeira vez. “Não se 
preocupe, doutor, se chover damos um jeito”, lhe disse o rapaz da recepção. 
Por sorte, até agora a chuva que veio pegou o vento em outra direção. Nada 
de geladeira no quarto. Nem televisão. O banheiro é coletivo, ao final do 
corredor à esquerda. Um clássico. Wi-Fi? Nem pensar. “Não chegou por 
aqui ainda doutor, mas estão prometendo que até o final do ano alguma 
coisa deve ser feita”, lhe disse o mesmo rapaz da recepção, ainda num dos 
primeiros diálogos em sua calorosa recepção na comarca. Não é que você 
tenha escolhido aquele hotel por simpatizar com a cor laranja das paredes 
do hall ou com a cor rosada do interior do quarto que lhe foi reservado. 
Tampouco foi por economia, é claro. Trata-se do único hotel da cidade e 
não há casas para alugar. Logo que chegou na comarca e lhe apresentaram 
a única opção de residência, veio à memória os estudos da legislação do 
Ministério Público que foram cobrados na prova para ingresso na carreira: “o 
Promotor deve residir na Comarca”. Agora já sabe porque foi preciso virar lei. 
Toda vez que refletia a esse respeito, você se sentia na pequena Macondo, 
a “aldeia de vinte casas de barro e taquara”, magistralmente retratada na 
abertura do romance “Cem Anos de Solidão”, de Gabriel Garcia Marquez, 
seu autor preferido.

 “Faz parte”, você pensa, em esforço concentrado de 
autoconvencimento. O importante é que você está realizado. O Ministério 
Público é sua vocação. Você, então, olha ao redor e compreende que seu 
destino é permanecer naquele Fórum, igualmente decadente e gélido, 
praticamente sozinho, mas, repita-se, realizado com o sucesso de ter sido 
aprovado no concurso. Trabalhar é seu único lazer, já que a opção de happy 
hour no único boteco da cidade – o bar “Cabeça de Peixe”, onde, confidenciou-
lhe o escrivão, servem um ensopado de cabeça de peixe que é uma delícia – 
é também o local onde ocorreram os quatro últimos homicídios da comarca 
e, assim, não lhe parece muito acolhedora a ideia.

 A comarca é pequena, mas agitada nos conflitos do dia a dia. 
Depois de passar a manhã atendendo ao povo nas mais variadas questões, 
seguir tarde adentro acompanhando audiências criminais de ouvida de 
testemunhas que pareciam não ter fim, você está agora trabalhando na pilha 
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de inquéritos e processos de réus presos que têm prazo curto e não podem 
esperar para segunda-feira. Uma luz no fim do corredor informa que você não 
está sozinho. O juiz da Comarca vive situação parecida e segue igualmente 
trabalhando, solitário. Você reforça sua autoestima e pensa: “pelo menos 
escapei do drama de ainda não ter definido minha vida. E larguei aquela sina 
de permanecer um eterno concurseiro”.

 São 19 horas e 53 minutos. Alguém abre a porta do Fórum, e você 
lembra que o escrivão tem essa mania de não trancar a porta na saída. O 
silêncio do ambiente é rompido com a mescla de assovio do vento gélido 
que entrou porta adentro com os passos largos que parecem ser de mais de 
uma pessoa. Você levanta e vai à porta de seu gabinete para atestar-se de 
quem possa ser. Os vultos se aproximam e aos poucos você percebe que se 
tratam de três senhoras e uma criança. “Ufa”, você pensa. Não que tivesse 
medo, mas, vai saber… A família daquele réu condenado a 18 anos no júri de 
quarta-feira passada não aparentava muito conformismo. As pessoas então 
se aproximam e uma delas lança a pergunta introdutória:

 “Doutor Promotor?”

 “Sim, pois não? Em que posso ajudar?”

 “Sou diretora da escola municipal, esta é a psicóloga do município e 
esta a conselheira tutelar. Trouxemos aqui para o senhor esta criança para o 
senhor dar um jeito. Veja aí o que pode fazer.”

 “Do que se trata, minha senhora?”

 “Doutor, é o seguinte. Essa menina estuda na escola desde os quatro 
anos de idade. Hoje está com seis e posso dizer que a conhecemos muito 
bem. Sempre foi uma menina muito querida, comunicativa, alegre. Nestes 
últimos meses ela tem demonstrado um comportamento completamente 
diferente. Não brinca mais com os coleguinhas, fica amuada num canto e 
passou a ser agressiva se lhe dirigem a palavra. Estava mesmo estranha. 
Depois de muita conversa consegui convencê-la a também conversar com 
a psicóloga do município. Conversa vai, conversa vem, muito tato para 
entender o que se passava, até que ela relatou, de seu jeito é claro, que está 
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sofrendo assédio sexual por parte de seu padrasto. Disse que seu padrasto 
costuma visitá-la à noite, depois que estão dormindo, tira a roupa deles e 
abusa sexualmente da criança. Ele ainda a ameaça de morte, caso conte 
alguma coisa. Veja, doutor, os desenhos que ela fez representando a cena, a 
pedido da psicóloga. Tudo indica que, de fato, se trate de abuso. Já falamos 
com a mãe da menina ontem, mas ela nega tudo e diz que é invenção da 
criança. A situação, segundo relato da menina, ocorre praticamente todas as 
noites. Ainda ontem aconteceu, segundo ela nos contou. Hoje conversamos 
novamente com ela e nos disse que não quer mais voltar pra casa. Por isso 
procuramos o Conselho Tutelar, mas como o Estado e o Município não tem 
estrutura para abrigá-la, a conselheira achou melhor trazer a situação para 
o doutor. O doutor, então, veja aí o que fazemos.”

 As duas outras senhoras só assentiam com a cabeça.

 Nessa hora você lembra do papel do Estado. O Estado, este ente 
abstrato que sempre lhe foi apresentado nos livros e na faculdade como 
alguma coisa distante de você, naquela conversa de fim de expediente você 
finalmente compreende que o Estado, ali, naquele local e naquele momento, 
é você mesmo. Naquela espécie de “fim de mundo”, naquela sexta feira, 
final de uma tarde fria de julho, num Fórum praticamente vazio de uma 
comarca interiorana de vinte mil habitantes, você é o Estado. E “pior”: no 
polo ativo das demandas judiciais, o Estado ali é só você. Só então você se dá 
conta de que na faculdade, assistindo as aulas de processo penal com seus 
colegas, ouviu falar muito do Estado, mas não lhe disseram que o Estado 
seria você amanhã. Afinal, há quatro anos você ainda estava na faculdade 
e parecia natural ser um grande crítico do Estado, como é comum a todos 
que o rodeavam. Agora não mais. Não no mesmo tom, já que o Estado que 
você tanto criticava na faculdade, ora vejam, era você. Você passara no 
concurso e as pessoas te procuravam para solucionar problemas os mais 
variados. Procuravam o Estado. No caso, insistia uma voz interna que parecia 
lhe apontar o dedo: você! “Mas àquela hora? E numa sexta-feira? E essa 
conselheira tutelar que não sabia o que fazer? Será que não podia ajudar, 
arrumar um lugar para a menina?”, você pensou.

 “Como lhe disse, doutor, não há para onde levar a menina. Não 
temos nenhuma instituição de acolhimento de crianças na comarca e a 
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mais próxima está a 170 km daqui e ainda por cima está lotada. Não recebe 
mais ninguém”, repetiu a diretora da Escola, praticamente lendo os seus 
pensamentos.

 “Por isso trouxemos ela para o senhor”, reforçou a conselheira tutelar.

 Numa mistura de sentimentos, vem à cabeça o que seus amigos 
de faculdade poderiam estar fazendo nos bares da capital naquele mesmo 
instante. Mas não adianta divagar. É preciso tomar alguma providência. “Você 
é o Estado”, repete sua voz interior, agora com mais certeza do que nunca. 
Mas, o que fazer numa situação destas? A prudência lhe recomendava que não 
tomasse providências sem antes documentar tudo. Ainda que sua experiência 
fosse pouca, em dois meses já havia vivido tanta coisa que pareciam dois 
anos de prática. E já tinha tido experiência de mudança de discursos. Uma 
hora as pessoas dizem uma coisa, noutra mudam completamente. Portanto, 
você já tinha aprendido. Comunicação de delito, só mediante registro formal 
da notícia. Então você puxa a cadeira, pede o documento de identidade 
dos presentes e começa a colher seus depoimentos, formalmente. Antes, 
no entanto, você se recorda daquela luz no fim do corredor e lembra que 
talvez possa ser necessária alguma decisão do juiz. Passa a mão no telefone 
e disca o ramal, comunicando-lhe rapidamente a situação e pedindo a ele 
que não vá embora antes de saber se será necessária alguma intervenção do 
juízo. O juiz responde que fique tranquilo. Se não estiver mais por ali ao final 
do registro dos atos, poderá encontrá-lo no quarto anexo ao seu do mesmo 
hotel Estrela, duas quadras dali.

 Colhidos os depoimentos, você instaura um procedimento 
preparatório, formalizando os registros necessários na Promotoria. Liga para 
a delegacia e fala com o único soldado da polícia militar que está de plantão, 
para dar um jeito de ir buscar a mãe da menina em casa. A comarca está sem 
delegado de polícia há três anos e o delegado que atende cumulativamente 
está sediado a mais de 170 km de distância, igualmente abarrotado de 
serviço.

 São 21 horas e 17 minutos quando o soldado adentra o Fórum 
acompanhado da mãe da menina. Deixa ela no Fórum e corre de volta para 
a delegacia, pois ela tinha permanecido nesse interregno sem ninguém para 
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vigiar os presos. A mãe, tão logo avista a filha, começa a dar-lhe uma bronca 
em voz alta: “Onde já se viu essa menina!” “O que você está fazendo aqui?” 
“Ficou louca?” E puxa a orelha da menina. “Vamos embora que se teu ‘pai’ 
chegar em casa e não me encontrar vamos ter problemas”. E já ia saindo 
com a menina arrastada quando você intervém e pede para ela primeiro 
se sentar e ouvir o que está acontecendo. Passado o relato da situação à 
mãe ela retruca a menina mais uma vez e diz que é invenção dela. Pede 
pra ir embora. Repetidas vezes. Você pondera que o relato da menina, seus 
desenhos, somado à pouca idade da criança e a incapacidade de ter inventado 
cenas tão chocantes e de compreender o alcance do que ela próprio afirma, 
acrescido do relato da diretora da escola, da psicóloga e conselheira tutelar 
indicam um cenário de possível estupro reiterado. A mãe da menina insiste. 
Repete que é mentira dela. “Essa menina é muito mentirosa, doutor!”. “Deixa 
que eu cuido dela”. Novas considerações de sua parte e a mãe, então, cai 
aos prantos. Uma catarse. Ela confessa que já sabe do que vem ocorrendo, 
mas não há o que fazer. Diz que o padrasto da menina é muito violento. “Já 
matou dois, doutor”. “Mata mesmo!” “E me disse que se souber que algum 
dia eu pisei no Fórum ele mata a mim, mata a menina e some no mundo”. “É 
bandido, doutor, mas eu gosto dele”. “Deixa que eu converso com ele e ajusto 
a coisa”. “Posso ir embora?”

 Você, então, pondera: “A senhora não poderia ficar com ela na casa 
de um parente ou amigo, enquanto tentamos resolver a questão?”

 “Doutor, não tenho ninguém nesse mundo. Meus pais morreram. Não 
tenho irmãos. Sou só eu. E ela. E o padrasto. Nem amigos consegui fazer, já que 
viemos de longe pra cá há pouco tempo e o povo aqui tem o nariz empinado. 
Tentar a vida, o senhor entende. Só tenho minha casa pra dormir. Meu 
companheiro vive no bar, o senhor conhece, né? O “Cabeça de Peixe”. Daqui a 
pouco ele deve ir pra casa, mas chega sempre bêbado. Se não me encontrar é 
capaz de quebrar tudo. Deixa eu ir embora, doutor. Ele é perigoso.”

 Nisso, a menina que a tudo assistia, intervém: “Moço, não quero 
ir pra casa. Ele vai fazer de novo. Não quero!”. E começa a chorar. A mãe 
também chora. É acompanhada pela diretora da escola e pela conselheira 
tutelar. A catarse agora é coletiva. Só você e a psicóloga estão se contendo, 
ao menos por ora, tensos.
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 Quid inde? Você se lembra dessa frase em latim que um professor 
seu sempre repetia em sala de aula. O que fazer? A pergunta, ali, naquele 
momento, nunca lhe fez tanto sentido. O problema era encontrar a resposta 
correta. Tanto na faculdade quanto no cursinho preparatório para o concurso 
não lhe disseram qual a solução para dramas de vida reais. Nos manuais 
ninguém chorava daquele jeito e ninguém informava que a falta de estrutura 
do Estado era uma realidade. Muito menos ensinaram o que fazer quando o 
que a lei diz que deve existir não existe e quando não há nada funcionando 
de verdade. Na prova do concurso também não pediram nada parecido.

 Você já folheou o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei 
Maria da Penha para encontrar uma saída, mas as medidas de proteção que 
poderiam servir para o caso pressupõem a existência de estrutura municipal 
ou estatal de apoio. A diretora da escola e a conselheira tutelar já alertaram: 
tais estruturas não existem. Você até ficou sabendo que o Promotor que o 
antecedeu na Comarca ingressou com ação civil pública para obrigar o Poder 
Executivo a dar cumprimento à lei, mas a liminar concedida pelo juiz foi 
cassada pelo Presidente do Tribunal de Justiça ao entendimento de que não 
cabe ao Poder Judiciário interferir na autonomia político-administrativa do 
Poder Executivo.

 Você pensa, então, na possibilidade de pedir a prisão preventiva 
do padrasto. Abre o Código de Processo Penal que está em cima da mesa 
em busca de uma resposta. O artigo 313 exige que o crime seja doloso e 
com pena superior a quatro anos. O caso é de “estupro de vulnerável, logo, 
preenche os requisitos mínimos”. Mas, lembrando das aulas de processo 
penal, você também se recorda que a prisão cautelar é a última hipótese. 
Assim, folheia o Código até o art. 319. Vai lendo os incisos. São nove medidas 
cautelares diversas da prisão. “Uma delas deve servir”, você pensa. “Já 
sei! Inciso terceiro! ‘Proibição de manter contato com pessoa determinada 
quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado 
dela permanecer distante’”. “Perfeito!”, você pensa. “Aliás, esta medida 
cautelar é igualmente prevista na Lei Maria da Penha. E com base nessa lei 
posso também requerer o afastamento cautelar do lar. Então vai dar certo”, 
você acredita. Está confiante e satisfeito por ter encontrado uma “solução”. 
E, com base no procedimento que havia instaurado, requer ao juiz as tais 
medidas cautelares. O juiz, que ainda não havia deixado o Fórum, autoriza 
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tanto o afastamento cautelar do lar, quanto a proibição do padrasto manter 
contato com a menina e sua mãe e convoca o oficial de Justiça da comarca 
para imediato cumprimento do mandado. Todos permanecem no Fórum 
aguardando o desfecho da missão do oficial de Justiça.

 São 23 horas e 14 minutos de sexta-feira quando o oficial de Justiça 
encontra o padrasto da menina no bar “Cabeça de Peixe” e entrega a cópia 
da ordem judicial. A reação não foi das melhores. O padastro começou por 
quebrar a garrafa de pinga que estava à sua frente, em cima do balcão. 
Depois jogou o que sobrava do caldo de cabeça de peixe em direção ao 
oficial de Justiça, deu um safanão em seu companheiro de bar que estava 
ao lado, cuspiu no chão e saiu do bar esbravejando. Tomou o rumo de sua 
casa, berrando juras de morte tanto à sua companheira, quanto à enteada, 
dizendo que era hoje que faria um “estrago”. O oficial de Justiça tentou limpar 
rapidamente o caldo de peixe que escorria pela camisa e tratou de sair de 
fino, não sem antes certificar-se com os demais convivas do bar a respeito 
do rumo tomado pelo padrasto. A cena foi comunicada logo em seguida a 
você, na presença dos demais que aguardavam pelo desfecho da providência 
estatal.

 “Parece que as medidas cautelares protetivas e diversas da prisão não 
vão ser muito efetivas, doutor”, disse o oficial de Justiça com uma certa ironia 
no tom da voz. Você, que já tinha entendido isso, está pensativo. Quid inde? 
Vem-lhe à cabeça a maldita pergunta… Você pensa em prisão em flagrante 
do padrasto pelo crime de desobediência caso ele não obedeça à ordem 
judicial, mas se recorda que o STJ tem jurisprudência dizendo o contrário. 
Depois, mesmo que fosse admitida a prisão em flagrante ele seria solto em 
seguida, já que a reforma do Código de Processo Penal de 2011 não permite 
mais que alguém fique preso apenas pelo flagrante. De resto, você não quer 
correr o risco de amanhã ou depois responder por abuso de autoridade. 
Então pensa novamente na prisão preventiva. “Deixa eu dar uma olhada no 
artigo 312”. É possível decretar a prisão preventiva como “garantia da ordem 
pública”, você lê. Outro artigo, o 313, III, também informa que é possível a 
prisão preventiva para garantir as medidas protetivas de urgência aplicadas 
“se o crime envolver situação de violência doméstica e familiar contra mulher 
e criança”. É o caso! Mas ao mesmo tempo você recorda que seu professor 
de processo penal havia feito um amplo discurso em sala dizendo que as 



117

hipóteses do art. 313 só são válidas se conjugadas com o artigo 312. Ou 
seja: vem de novo a referência a essa tal de “ordem pública”. Você também 
aprendeu que essa permissividade legal era inconstitucional, pois, além de 
“ordem pública” ser uma expressão muito aberta, não visava acautelar o 
processo e somente seria admissível pensar em prender preventivamente 
alguém para os casos de conveniência da instrução criminal e para evitar 
risco concreto de fuga. “A prisão preventiva não pode servir para outra 
finalidade que não seja acautelar o próprio processo!”, lecionou seu professor 
de processo penal na faculdade. “Por isso a prisão como forma de garantir a 
ordem pública e a ordem econômica são inconstitucionais!”, dizia ele. Você 
lembrava bem das frases, já que ele fez questão de repeti-las incisivamente 
e por inúmeras vezes, de forma a não admitir mitigações, reproduzindo 
em sala a tese sustentada por parte da doutrina. O caso da menina à sua 
frente, portanto, não se encaixava nas hipóteses que seu professor dissera 
que seriam legítimas. “A prisão preventiva não pode ser decretada se não 
for para acautelar o próprio processo”, a frase ecoava em sua mente, mas 
“brigava” com a realidade que estava vivendo, a qual ousava contradizer o 
ensinamento do mestre. Você refletiu: “Bom mesmo, nesse momento, seria 
uma prisão preventiva para evitar não apenas que a menina fosse mais uma 
vez vítima de estupro, mas até para evitar dois anunciados homicídios”. Mas 
voltava-lhe sempre à mente que o fundamento que permitiria essa medida, 
você aprendera na faculdade, para seu professor, era inconstitucional. Seu 
professor não poderia estar errado, você pensa. E se era inconstitucional, 
como você aprendeu, fazer o que?

 Então, que saída tomar? Pensou até em levar a menina e a mãe 
para o Hotel Estrela, mas desistiu logo da ideia porque lá não tinha vaga 
e acomodá-los em seu quarto também não seria possível pela lei da física 
que impede dois corpos de ocuparem simultaneamente o mesmo lugar no 
espaço. Além disso, o padrasto poderia ficar sabendo e vir tirar satisfação: 
“Onde já se viu levar minha mulher para um quarto de hotel!” (a frase que lhe 
veio à mente soou como um alerta do quanto poderia ser problemática essa 
solução). “Melhor não”, você pensou. De resto, a solução era muito paliativa. 
E no dia seguinte, o que faria com eles? Nesse meio tempo, a Diretora da 
escola, a psicóloga e a conselheira tutelar já haviam pedido desculpas a você, 
mas, pelo adiantado da hora, elas tinham que ir para casa. Desejaram-lhe 
sorte. E juízo. E providências. Urgentes, recomendaram.



118

 Quid inde? Você agora lembrava até do tom da voz do seu 
professor repetindo essa pergunta. Você liga para o procurador-geral, para a 
Corregedoria, para a Secretaria de Estado, para o prefeito, e até para o padre, 
em busca de alguém que possa prestar uma assistência social. Ninguém 
atende ao telefone. Envia uma mensagem por whatsapp para aquele seu 
professor de processo penal explicando a situação e pedindo uma ajuda. 
“O que faço agora, professor? Se não cabe prisão preventiva, faço o que? 
Mando a mãe e a criança para casa e vou dormir recomendando que se 
o sujeito for concretizar as anunciadas violências a mãe que ligue para a 
polícia e aguarde a chegada desta, não sem antes deixar claro a ela que 
só o faça em caso de flagrante? Pensei até em pedir para o soldado da PM 
acompanhá-la em casa e ver se está tudo ok, mas não há como ele ficar de 
plantão por lá, já que precisa cuidar dos presos na delegacia. E se o rapaz 
voltar de madrugada? Me ajuda aí, profe!!”. Os dois riscos azuis na tela do 
celular indicam que seu professor recebeu e leu a mensagem. Mas o silêncio 
da resposta parecia sintomático. “Também, já é madrugada de sábado”, 
você pensa. “Meia noite e 13 minutos. Estou abusando da boa vontade do 
professor...” O juiz, sabendo do drama mas não podendo agir de ofício ainda 
estava por lá. Resolvera jogar uma partida de truco com o oficial de Justiça 
enquanto você se decidia, achando prudente ainda esperar mais um pouco. 
Afinal, no hotel não tinha nada para fazer mesmo.

 Você, então, resolve contrariar seu professor e formula um pedido 
de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, calcado na 
periculosidade concreta do noticiado demonstrada pelos relatos colhidos 
das testemunhas e do oficial de Justiça, bem como visando evitar a reiteração 
do comportamento delitivo de estupro de vulnerável que se antevia pelo 
histórico de repetição diária, além do risco concreto de duplo homicídio que 
o padrasto tinha a intenção de levar adiante, conforme anunciara à saída do 
bar “Cabeça de Peixe”, para quem quisesse ouvir.

 O juiz interrompe a partida de truco, toma o décimo primeiro 
cafezinho do dia e analisa o caso decidindo acolher seu pedido, decretando 
a prisão preventiva do padrasto da menina. O oficial de Justiça sai dali 
de posse do mandado de prisão preventiva, passa na delegacia, acorda o 
soldado de plantão e ambos vão cumprir a ordem. Ao se aproximar da casa 
da vítima ouvem berros que ecoam. Trata-se do padrasto enlouquecido 
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que está quebrando os móveis no interior da residência. Como encontram 
a porta aberta, anunciam sua presença e são recebidos a golpes de facão 
no ar. Ele ainda risca o chão com o facão e desafia. Com muito custo e 
graças às habilidades marciais do policial, o sujeito é contido e levado preso, 
preventivamente. Com a notícia da prisão do padrasto, a mãe e a menina 
já podem voltar à sua casa. Ou ao que restou dela. O abalo desse drama 
cotidiano não se apagará facilmente, é certo, mas ao menos naquela noite 
e enquanto perdurar a prisão cautelar não haverá visita surpresa no quarto 
da criança. E as mortes anunciadas não se concretizaram. “Mas o risco era 
grande”, você pensa. “E se eu tivesse dito que não poderia fazer nada mais 
por eles? Se tivesse dito que lamentava, mas havia aprendido na faculdade 
que a prisão preventiva para garantia da ordem pública era inconstitucional 
e, por isso, para além das medidas de afastamento do lar e proibição de 
aproximação, o máximo que o Estado poderia fazer naquele momento seria 
encaminhar uma possível solução na esfera cível com o divórcio na próxima 
segunda-feira? E se tivesse feito isso e acordasse no dia seguinte com a notícia 
de duas mortes brutais na comarca?” Você segue pensando. Lembrou-
se mais uma vez de Gabriel Garcia Marquez, agora de seu magistral livro 
“Crônica de uma Morte Anunciada”. Na obra de Garcia Marquez todos na 
comunidade sabiam da pretensão homicida dos irmãos Vicario, mas ninguém 
fez nada para impedir a concretização da morte de Santiago Nasar. Todos se 
esquivaram de suas responsabilidades preferindo achar que o problema era 
do outro. Ali, naquela Comarca interiorana, você preferiu não seguir essa 
trilha. São 2 horas e 37 minutos. Você finalmente pode ir para o aconchego 
do Hotel Estrela. Até porque amanhã tem mais, já que você não bate ponto e 
está de plantão ininterrupto, inclusive ao final de semana. Além disso, aquela 
pilha de inquéritos e processos de réus presos ficaram lhe esperando em 
cima da mesa de seu gabinete. Se serve de consolo, uma criança deixou de 
ser estuprada em casa essa noite. E evitou-se a consumação de duas  mortes 
anunciadas.

 A narrativa, infelizmente, não é o retrato de uma ficção e se repete, 
sem muitas variações, com uma assustadora frequência nas milhares de 
comarcas Brasil afora. A prisão preventiva para garantia da ordem pública 
(ainda que a expressão “ordem pública” seja muito aberta e deva ser revista 
para adequá-la à hipótese de evitar reiteração de comportamento delitivo), 
por vezes, também é necessária em casos que ultrapassam a visão de 
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mundos ideais ou de ajustes de compreensão do processo penal pensado 
a partir do processo civil. Em tempos de dificuldades de interpretação de 
texto é bom deixar claro que se está de acordo com as críticas que não 
consideram adequada a prisão preventiva fundada em conceitos vagos e 
imprecisos como a “ordem pública” quando se pretende relacionar essa 
expressão a argumentos generalistas como “clamor social”, “diminuir 
impunidade”, “dar credibilidade à Justiça”, ou qualquer outro similar. É 
evidente que a referência a tais considerações abstratas acabam invertendo 
a lógica da presunção de inocência, pois se encaixam como fundamentos 
para decretar a prisão preventiva em qualquer caso, indistintamente. Mas, 
não há como desconsiderar que hoje ainda é possível uma interpretação 
restritiva da regra nos moldes em que ela se encontra para permitir a prisão 
preventiva diante de situação concretamente evidenciada de reiteração do 
comportamento delitivo.

 Sucede que o problema que é pautado pela dificuldade de resolver 
legalmente os dramas urgentes de pessoas reais, pode vir a ser agravado. 
Não atentando para estas particularidades da vida cotidiana, o Deputado 
Federal Wadih Damous, do PT, apresentou o Projeto de Lei nº 7028/2017, 
visando alterar a redação do artigo 312 do Código de Processo Penal, que, 
se aprovado, será redigido nos seguintes termos: “A prisão preventiva só 
poderá ser decretada nas hipóteses necessárias para afastar risco concreto 
à conveniência da instrução criminal ou à futura aplicação da lei penal, isso 
se existir prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria”. 
Como se percebe, o projeto retira da lei vigente as expressões “garantia 
da ordem pública e da ordem econômica” e não coloca nada no lugar. 
Portanto, se já estivesse aprovado esse projeto de lei, a prisão preventiva 
não seria possível em casos como o presente. E também em boa parte dos 
casos da Lava Jato nos quais o investigado ou acusado comprovadamente 
continuaram praticando novas condutas delitivas de lavagem de dinheiro. 
Querendo melhorar a legislação, o projeto acaba trilhando, por paradoxal 
que possa parecer, em parte, a direção contrária, desconsiderando a 
necessidade de regras relacionadas à prisão cautelar em casos de efetiva 
demonstração de risco concreto à reiteração de comportamento delitivo. 
A presente crônica indica um destes casos apenas. Mas no dia a dia dos 
processos não são poucas as situações de efetivo risco para as vítimas dos 
delitos mais variados.
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 Enfim, as medidas cautelares no processo penal não podem ser 
compreendidas a partir da ideia civilista de proteção apenas instrumental 
do processo como prevê o projeto do Deputado Wadih Damous. O processo 
penal deve ser pensado a partir de uma dupla funcionalidade: proibição 
de excessos, de um lado, e proibição de proteção insuficiente, de outro. 
O projeto esquece a segunda vertente do Estado Democrático de Direito 
orientada pela previsão da prisão cautelar como garantia constitucional do 
direito à vida, à propriedade e à segurança, nos moldes previstos no caput 
do artigo 5º. Como promotor de Justiça naquela pequena “Macondo”, onde 
mortes e estupros eram anunciados de forma concreta tarde da noite de 
sexta para sábado, naquela comarca desassistida de estrutura de apoio pelo 
desinteresse da classe política em cumprir o que a legislação determina, 
foi preciso viver o mundo real para você entender isso. Ainda bem que 
não lavou as mãos e não se alienou do problema como os moradores da 
“Macondo” ficcional de Garcia Marquez fizeram. Você agiu a tempo de 
evitar os delitos anunciados. A criança e sua mãe, ainda vivas, agradecem 
ao Estado. No caso, você.
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RESUMO: O presente artigo se propõe a analisar os limites e consequências 
da decisão que julga procedente a ação de revisão criminal em relação a 
condenações oriundas do Tribunal do Júri, visando preservar e respeitar o 
princípio constitucional da soberania dos veredictos, inclusive analisando 
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal 
Federal. Para tal, serão analisadas questões referentes ao princípio da 
soberania dos veredictos, bem como as consequências da revisão criminal 
(juízo rescindente e juízo rescisório) e qual (is) pode (m) ser aplicados em 
condenações oriundas do Tribunal do Júri.

ABSTRACT: The purpose of this article is to analyze the limits and 
consequences of the decision to establish a request for criminal review in 
relation to convictions issued by the Jury, seeking to preserve and respect the 
constitutional principle of the sovereignty of the verdicts, including analyzing 
the jurisprudence of the Superior Court of Justice and the Supreme Federal 
Court. To this end, questions will be analyzed regarding the principle of the 
sovereignty of the verdicts, as well as the consequences of the criminal review 
(terminating judgment and termination judgment) and which can be applied 
in convictions coming from the Jury’s Court.

PALAVRAS-CHAVE: Tribunal do Júri; Soberania dos Veredictos; Revisão 
Criminal;  Juízo Rescisório.

KEYWORDS: Court of the Jury; Sovereignty of Verdicts; Criminal Review; 
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1. Tribunal do Juri e Participação Popular

 A Constituição da República de 1988, prevê, logo no seu artigo 1º, 
parágrafo único, que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente, nos termos da própria Constituição.

 Segundo José Afonso da Silva, “(…). A Constituição combina 
representação e participação direta, tendendo, pois, para a democracia 
participativa. É o que, desde o parágrafo único do art. 1º, já está configurado, 
quando, aí, se diz que todo poder emana do povo que o exerce por meio 
de representantes eleitos (democracia representativa), ou diretamente 
(democracia participativa)”1.

 O exercício do poder diretamente pelo povo pode se dar através 
das consultas populares (referendo e plebiscito), da iniciativa popular, da 
ação popular, além da participação na formação das decisões judiciais do 
Tribunal do Júri, tratando-se, as últimas, de forma de participação direta na 
materialização da vontade do Estado.

 No processo penal, segundo Fauzi Hassan Choukr a participação 
popular pode se dar por: a) da iniciativa da ação penal, tal como a propositura 
de ação penal privada subsidiária da pública; b) do controle de arquivamento 
das investigações criminais; c) da produção das decisões judiciais, local em 
que o leigo atua junto ao Tribunal do Júri2.

 Considerando a posição geográfica em que foi situado, o Tribunal do 
Júri constitui garantia constitucional - prevista no artigo 5º, inciso xxxVIII, da 
Constituição da República de 1988 - de que os acusados de crimes dolosos 
contra a vida (homicídio, infanticídio, aborto e induzimento, instigação ou 
auxílio ao suicídio) serão julgados por um colegiado formado por um juiz de 
direito e 25 (vinte e cinco) cidadãos, dos quais 07 (sete) cidadãos compõe o 
chamado conselho de sentença, responsável pelo julgamento dos fatos.

 Assim, embora situado no Título II (dos direitos e garantias 
fundamentais), Capítulo I (dos direitos e deveres individuais e coletivos), em 

1 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 32ª Ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2009, p. 137.
2 CHOUKR, Fauzi Hassan. Júri, Reformas, Continuísmos e Perspectivas Práticas. Rio de Janeiro: 
Editora Lumen Juris, 2009, p. 1-2.
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vez de estar alocado no Título IV (da organização dos poderes), Capítulo III 
(do poder judiciário), a previsão expressa sobre organização e competência 
deixa claro que o Tribunal do Júri integra o Poder Judiciário, constituindo-
se em forma de participação popular na administração da justiça penal. Em 
verdade, é o único modo de atuação direta (como julgadores) dos cidadãos, 
logo, uma forma de amadurecimento e contato direto da sociedade com o 
sistema de justiça.

 Como leciona Paulo Rangel, a participação popular do cidadão 
no Tribunal do Júri é materialização do princípio democrático, pois os 
cidadãos aprendem a democracia participando dos processos de decisão 
do poder (jurisdicional) estatal, o qual o fazem sem perder o senso crítico 
nas divergências de opiniões dentro do grupo heterogêneo, que deve ser o 
conselho de sentença3.

 Nesta linha, mesmo que os cidadãos não tenham formação técnico-
jurídica, não se pode afirmar que as decisões por eles tomadas são, por si só, 
inadequadas ou equivocadas.

 Portanto, não restam dúvidas de que o Tribunal do Júri é uma 
forma de materialização da cidadania, concretizando a democracia junto 
ao Poder Judiciário, devendo ser preservado e valorizado como instituição 
fundamental dentro do ordenamento jurídico pátrio. Com maestria Alexis 
Tocqueville afirma: “o júri, que é o meio mais enérgico de fazer o povo reinar, 
também é o meio mais eficaz de ensiná-lo a reinar”4.

1. 1. Princípios Constitucionais do Tribunal do Júri

 O artigo 5º, inciso xxxVIII, além de reconhecer o Tribunal do Júri 
como Instituição, assegura ao seu regular funcionamento: i) a competência 
para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida; ii) a plenitude de defesa; 
ii) o sigilo das votações; iv) a soberania dos veredictos.

 Atualmente o ordenamento jurídico pátrio confere a competência 
do tribunal popular para julgar exclusivamente os crimes dolosos contra a 

3 RANGEL, Paulo. Tribunal do Júri, Visão Linguística, Histórica, Social e Jurídica. 2ª Ed. Rio de 
Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009, p. 16.
4 TOCQUEVILLE, Alexis. A Democracia na América. Livro 1 – Leis e costumes. Tradução de 
Eduardo Brandão. Martins Fontes, 2005.
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vida, ou seja, homicídio, infanticídio, aborto e o induzimento, instigação ou 
auxílio ao suicídio, não se olvidando dos delitos a estes conexos.

 A Constituição da República prevê que aos acusados em geral são 
assegurados o contraditório e a a ampla defesa (artigo 5º, inciso LV). Logo, 
conclui-se que em toda e qualquer ação judicial, com mais razão ainda em 
ação penal, frente a gravidade de suas sanções, a todos os acusados serão 
garantidos os referidos direitos.

 Contudo, nos casos de crimes dolosos contra a vida, no momento 
em que a Constituição da República estabelece o Tribunal do Júri, prevê que 
àqueles que forem por ele julgados, terão assegurada a plenitude de defesa. 
Neste contexto verifica-se que, em que pese a proximidade das expressões 
ampla defesa e plenitude de defesa, a plenitude é um estágio mais avançado 
e fortificado da ampla defesa. Gustavo Badaró leciona que: “a plena defesa 
exige uma defesa em grau ainda maior do que a da ampla defesa”5.

 Neste sentido, demonstrando a importância da plenitude de defesa 
e sua extensão, Guilherme de Souza Nucci aduz que:

“o que se busca aos acusados em geral é a mais aberta possibilidade de 
defesa, valendo-se dos instrumentos e recursos previstos em lei e evitando-
se qualquer forma de cerceamento. Aos réus, no Tribunal do Júri, quer-se 
a defesa perfeita, dentro, obviamente, das limitações naturais dos seres 
humanos”6.

 Por fim, há o princípio do sigilo das votações, cuja finalidade é garantir 
que os jurados possam decidir o caso de maneira tranquila e pacífica, sem 
constrangimento ou pressão decorrentes do eventual conhecimento, pelas 
partes, sobre o conteúdo de suas decisões. Necessário destacar que o sigilo 
das votações do tribunal popular não fere a determinação constitucional da 
publicidade dos julgamentos (artigo 93, inciso Ix, CR), vez que não se trata 
de ato secreto, vez que acompanhado pelo juiz-presidente, serventuários, 
membro Ministério Público e defensor do acusado, vindo a ser publicizado 
seu resultado no plenário (art. 485, CPP).

5 BADARó, Gustavo Henrique. Processo Penal. 4ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, 
p. 653.
6 NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. 2ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, 
p. 25.
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1. 1. 1. Princípio da Soberania dos Veredictos

 Antes de adentrarmos ao princípio da soberania dos veredictos, 
importante realizar uma brevíssima observação histórica sobre o Tribunal do 
Júri. Divergem os doutrinadores acerca da origem histórica dos julgamentos 
populares, alguns apontando que os primórdios da modalidade de atividade 
judicante deitariam raízes na Grécia. Para Vicente Greco Filho, a origem 
remota da Instituição estaria em Roma:

“A origem remota do júri é atribuída aos centeni comites de Roma, mas 
certamente a figura pode ser dada como nascida na Inglaterra, a partir 
de Henrique II, por volta do ano 1100. No correr da história e nos diversos 
países, apresentou ele grandes variações de estrutura, como o escabinado 
(tribunal misto, em que o juiz togado também vota), de origem germânica 
ou franca, e o assessorado, de origem italiana. O júri inglês, aliás, se 
desdobra em grande júri, que decide sobre a formação da culpa, e pequeno 
júri, que profere o julgamento definitivo.”7

 

 Seja como for, indiscutível é que o traço marcante da Instituição 
é a participação popular, leiga, tratando-se, como mencionado alhures, de 
reflexo do exercício da Democracia.

 Considerando que o Tribunal do Júri tem como seu núcleo fundante 
a participação popular, tem-se, como consequência, a necessidade de 
garantir e preservar a decisão dos cidadãos jurados, e, neste contexto, está 
inserido o princípio da soberania dos veredictos.

 Por força da soberania dos veredictos somente os jurados podem 
decidir o mérito da causa, não podendo os juízes togados nele se imiscuir. 
Para José Frederico Marques a soberania dos veredictos deve ser entendida 
como a impossibilidade de os juízes togados substituírem os jurados na 
decisão da causa8. Nas palavras de Guilherme de Souza Nucci:

“conferiu a Constituição Federal, de maneira expressa, como sustentáculo 
do Tribunal do Júri, a garantia à soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, 
c). Não é possível que, sob qualquer pretexto, cortes togadas invadam o 
mérito do veredicto, substituindo-o. Quando – e se – houver erro judiciário, 

7 GRECO FILHO, Vicente. Manual de Processo Penal. 10ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 438.
8 MARQUES, José Frederico Marques. A instituição do Júri. Campinas: Bookseller, 1997, p. 76.
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basta remeter o caso a novo julgamento pelo Tribunal Popular. Porém, em 
hipótese alguma, pode-se invalidar o veredicto, proferindo outro, quanto 
ao mérito”9.

 Imperioso frisar, no entanto, que a garantia não significa a completa 
insubmissão das decisões proferidas pelo colegiado ao duplo grau de jurisdição, 
vez que a utilização de recursos constitui direito das partes, como afirma Lênio 
Luiz Streck10. Portanto, a intangibilidade apenas recai sobre o conteúdo de 
mérito das decisões, que só poderá ser alterada pela deliberação do conselho 
de sentença diverso daquele que proferiu decisão anterior.

 Assim, a soberania dos veredictos é base estruturante do Tribunal 
do Júri, pois caso seja permitido que os juízes togados alterem o mérito de 
uma decisão proferida pelos cidadãos jurados - com verdadeira substituição 
dos juízes leigos pelos togados-, ocorrerá absoluta desnaturação do instituto 
e, consequentemente, violação da competência constitucional (artigo 5º, 
xxxVIII, “d”, CF).

2. Revisão Criminal

 A revisão criminal, em que pese constar no título do Código de 
Processo Penal que trata dos recursos, tem natureza de ação autônoma de 
impugnação de decisões judiciais transitadas em julgado11.

 Tal instituto processual tem sua origem na falibilidade humana, e 
tem como finalidade a correção de erros durante um julgamento criminal, 
visando, sempre, a preservação da justiça, podendo ser utilizado somente 
em favor do condenado, vedada, portanto, a revisão criminal pro societate. 
Nas palavras de Nestor Távora:

“ação de revisão criminal tem o objetivo de reexaminar sentença 
condenatória ou decisão condenatória proferida por tribunal, que tenha 
transitado em julgado. Tal demanda tem o condão de excepcionar a coisa 

9 NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. 2ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, 
p. 29.
10 STRECK, Lênio Luiz. Tribunal do Júri: Símbolos e Rituais. 3ª Ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 1998, p. 153.
11 BADARó, Gustavo Henrique. Processo Penal. 4ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, 
p. 969.
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julgada em matéria criminal, pelo que só se permite o seu ajuizamento em 
favor do sentenciado”12.

 Para o ajuizamento da ação, que pode se dar a qualquer tempo -  
mesmo após a extinção da pena - faz-se necessário o trânsito em julgado 
da sentença condenatória. As hipóteses de cabimento da revisão criminal 
estão elencadas no artigo 621, do Código de Processo Penal: a) quando 
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à 
evidência dos autos; b) quando a sentença condenatória se fundar em 
depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; c) quando, 
após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado 
ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

 A competência para o processamento e julgamento é, em regra, dos 
Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais quando a condenação 
é oriunda do próprio tribunal ou de seus juízes em 1º grau de jurisdição, 
sempre após o trânsito em julgado. Ainda, o Supremo Tribunal Federal e o 
Superior Tribunal de Justiça tem competência para o julgamento da revisão 
criminal de suas decisões condenatórias. Por fim, quando o STF e o STJ não 
tenha conhecido, respectivamente, o recurso extraordinário e o recurso 
especial, a competência permanece do Tribunal de Justiça ou do Tribunal 
Regional Federal.

2. 1. Efeitos da revisão criminal (judicium rescindes e judicium rescisorium)

 A  procedência da ação tem o condão de gerar ao sentenciado, os 
seguintes  resultados (artigo 626, do Código de Processo Penal): a) anulação 
do processo; b) alteração da classificação da infração penal; c) redução da 
pena aplicada; d) absolvição do sentenciado.

 Considerando os potenciais resultados gerados pela procedência, 
a doutrina tradicionalmente considera existentes dois efeitos da revisão 
criminal, os quais podem ser aplicados em conjunto ou isoladamente.

 Inicialmente há o chamado judicium rescindens (juízo rescindente), 
efeito este que está presente quando houver a procedência da revisão e tem 

12 TAVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 11ª Ed. 
Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 1008.
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a finalidade de rescindir a sentença condenatória, para que seja proferido 
um novo julgamento, que substituirá o julgamento anterior. Trata-se de 
verdadeiro juízo de cassação.

 Por outro lado, tem-se o judicum rescisorium (juízo rescisório), o 
qual, após a realização do juízo rescindente, tem como objetivo o julgamento 
do mérito da pretensão punitiva estatal, absolvendo o sentenciado. O 
tribunal profere novo julgamento, em substituição àquele cassado.

 Analisando em conjunto as regras dos artigos 621 e 626, do Código 
de Processo Penal, respectivamente, hipóteses de cabimento da revisão 
criminal e seus efeitos, chega-se à três possíveis alternativas geradas por uma 
revisão criminal julgada procedente: a) nulidade do julgamento anterior, por 
error in procedendo, oportunidade em que será reiniciado o processo contra 
o acusado, tendo, portanto ocorrido apenas o juízo rescindente; b) alteração 
do julgado para a minoração da pena aplicada, em razão de error in judicando, 
aplicando-se o juízo rescisório e; c) a declaração de nulidade do julgamento 
anterior (juízo rescindente) e a realização de julgamento de mérito pelo 
próprio Tribunal, com a absolvição do requerente (juízo rescisório)13.

2. 2. Efeitos da Procedência da Revisão Criminal em condenações no 
Tribunal do Júri

 No que se refere ao Tribunal do Júri, verifica-se que, estando 
presente qualquer das hipóteses do artigo 621, do Código de Processo Penal, 
e, consequentemente, sendo o caso de procedência da revisão criminal, 
não há questionamentos quanto à possibilidade de anulação da sentença 
proferida, bem como alteração da pena, vez que nas duas oportunidades 
não ocorrerá, por si só, nenhuma  ofensa a soberania dos veredictos.

 Naturalmente, ocorrendo a declaração de nulidade da sentença, 
o acusado será submetido a novo julgamento perante o tribunal popular. 
Por outro lado, a diminuição da pena aplicada não tem nenhuma relação 
com o julgamento de mérito, já que se trata de atividade realizada pelo juiz-
presidente, diversa da atividade julgadora do conselho de sentença.

13 TAVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 11ª Ed. 
Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 1614-1615.
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 A questão torna-se polêmica quanto à possibilidade de aplicação 
do juízo rescisório pelo Tribunal julgador quando, além de realizar o juízo 
rescindente – com a cassação da sentença condenatória oriunda do conselho 
de sentença -, o órgão colegiado  avança sobre o mérito da causa para 
absolver o acusado ou afastar eventual qualificadora, substituindo, portanto, 
a decisão proferida pelos cidadãos jurados.

 Como mencionado anteriormente, a soberania dos veredictos é 
base estruturante do Tribunal do Júri, uma vez que garante a decisão de 
mérito (em especial quanto à condenação ou absolvição) proferida pelo 
juiz constitucionalmente estabelecido, no caso o conselho de sentença, 
formado pelos cidadãos – juízes leigos. Portanto, por opção do constituinte 
originário, em hipótese alguma a decisão de mérito pode ser proferida por 
juízes togados, sob pena de evidente desvirtuamento não simplesmente da 
soberania dos veredictos, mas, em verdade, de toda a instituição do Júri.

 É que, se a decisão acerca do mérito da pretensão punitiva estatal 
foi solucionada por juízes togados (Desembargador, Ministros ou Juízes, a 
depender do caso), por óbvio, não houve a decisão por parte da sociedade, 
através dos jurados. Em circunstâncias como esta resta cristalino que os 
juízes togados, no mérito, estão substituindo a decisão que deveria (por 
previsão constitucional) ser proferida pelos jurados.

 Em última análise, a prática violaria frontalmente a soberania dos 
veredictos, corolário da garantia constitucional do julgamento pelo Tribunal 
do Júri, usurpando competência constitucionalmente atribuída ao órgão 
heterogêneo.

 Não se desconhece que a doutrina majoritária considera possível 
que o tribunal adentre no mérito da causa e absolva o acusado. Aury Lopes 
Junior considera afirma que:

“nenhum óbice existe para que o tribunal possa alterar a classificação da 
infração, absolver o réu, modificar a pena ou anular o processo nas decisões 
proferidas pelo Tribunal do Júri, de modo que a soberania das decisões do 
júri deve ceder diante do interesse maior de corrigir uma decisão injusta. 
Esclarecemos que o tribunal, julgando a revisão, poderá absolver o autor sem 
a necessidade de novo júri, que somente ocorrerá quando houver a anulação 
do processo, em que todo ou parte do processo deverá ser repetido”14.

14 LOPES Jr., Aury. Direito Processual Penal, 13ª ed. 3ª Tiragem. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 1118-1119.
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 A doutrina considera que em situações de erro oriundo de uma 
condenação do Tribunal do Júri, deve ser realizada uma análise acerca de 
eventual conflito entre o direito de liberdade e a garantia constitucional da 
soberania dos veredictos, com a prevalência do primeiro em detrimento do 
segundo. Segundo Fernando Tourinho Filho:

“obviamente o direito de liberdade se sobrepõe a todo e qualquer outro, 
mesmo porque as liberdades públicas, notadamente as que protegem o 
homem do arbítrio do Estado, constituem uma das razões do processo de 
organização democrática e constitucional do Estado. Se a revisão criminal 
visa, portanto, à desconstituição de uma sentença condenatória com 
trânsito em julgado, vale dizer, se é um remédio jurídico processual que 
objetiva resguardar o direito de liberdade, há de sobrepor-se ao princípio da 
soberania, é óbvio. Entre o direito de liberdade e a garantia constitucional 
da soberania dos veredictos, a prevalência é daquele, ante a repugnância 
que causa a qualquer homem de bem a condenação de um inocente”15.

 O Superior Tribunal de Justiça16 e o Supremo Tribunal Federal17 
têm proferido julgamentos no sentido de que o tribunal que julga a revisão 
criminal pode, além da rescisão da decisão condenatória oriunda do Tribunal 
do Júri, diretamente, sem a necessidade de novo julgamento perante o 
tribunal popular, proferir decisão absolutória. As decisões dos referidos 
tribunais superiores têm como fundamento a prevalência do direito de 
liberdade frente a garantia constitucional da soberania dos veredictos.

15 TOURINHO Filho, Fernando. Pode o Juízo Revidendo absolver o réu condenado pelo Tribunal 
do Júri?, artigo publicado no sítio eletrônico “Migalhas”, em 1º de março de 2012, http://
www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI150849,41046-Pode+o+Juizo+Revidendo+absolver+o+r
eu+condenado+pelo+Tribunal+do+Juri
16 “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO 
JÚRI. CONDENAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. DIREITO DE LIBERDADE. 
PREVALÊNCIA SOBRE AS SOBERANIA DOS VEREDICTOS E COISA JULGADA. RECURSO MINISTERIAL 
A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É possível, em sede de revisão criminal, a absolvição, por 
parte do Tribunal de Justiça, de réu condenado pelo Tribunal do Júri. 2. Em homenagem ao 
princípio hermenêutico da unidade da Constituição, as normas constitucionais não podem 
ser interpretadas de forma isolada, mas como preceitos integrados num sistema unitário, de 
modo a garantir a convivência de valores colidentes, não existindo princípios absolutos no 
ordenamento jurídico vigente. 3. Diante do conflito entre a garantia da soberania dos veredictos 
e o direito de liberdade, ambos sujeitos à tutela constitucional, cabe conferir prevalência a este, 
considerando-se a repugnância que causa a condenação de um inocente por erro judiciário.4. 
Não há falar em violação à garantia constitucional da soberania dos veredictos por uma ação 
revisional que existe, exclusivamente, para flexibilizar uma outra garantia de mesma solidez, 
qual seja, a segurança jurídica da Coisa Julgada. 5. Em uma análise sistemática do instituto 
da revisão criminal, observa-se que entre as prerrogativas oferecidas ao Juízo de Revisão está 
expressamente colocada a possibilidade de absolvição do réu, enquanto a determinação de 
novo julgamento seria consectário lógico da anulação do processo. 6. Recurso a que se nega 
provimento”. (REsp 964978(2007/0149368-9 de 30/08/2012)
17  Supremo Tribunal Federal – ARE (Recurso Extraordinário com Agravo) nº 674151, Relator(a): 
Min. CELSO DE MELLO, julgado em 15/10/2013, publicado em DJe-207 DIVULG 17/10/2013 
PUBLIC 18/10/2013.
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2. 3. Limites da procedência da revisão criminal e respeito ao princípio da 
soberania dos veredictos

 Em nosso sentir, o posicionamento doutrinário, bem como a 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de 
Justiça, que consideram possível a prolação de decisão absolutório acabam, 
invariavelmente, por ferir o princípio constitucional da soberania dos 
veredictos.

 Para nós, o debate demanda maior aprofundamento, não se 
cingindo ao simples fundamento de que o direito à liberdade deve prevalecer 
sobre a soberania, ou, como infere Vicente Greco Filho, “porque o direito de 
liberdade e a necessidade de correção de erro judiciário prevalecem sobre a 
soberania. Entre dois princípios constitucionais, prevalece o de maior valor, 
no caso a liberdade”18.

 Como afirmando anteriormente, a soberania dos veredictos é o 
núcleo fundante do Tribunal do Júri, na forma como ele vem estabelecido 
na Constituição da República, sendo que qualquer decisão que julgue o 
mérito de uma ação penal envolvendo um crime doloso contra a vida, e não 
seja proferida pelos cidadãos jurados, está em desacordo com a previsão 
constitucional.

 A substituição de uma decisão do Tribunal do Júri (portanto 
da sociedade, através de seus cidadãos), por decisão de juízes togados, 
evidentemente desestrutura a base do tribunal popular, pois não haveria 
sentido em manter o sistema constitucionalmente previsto caso a decisão 
do mérito possa ser substituída por um juiz (no caso um tribunal ou turma 
recursal) que não tem competência previamente estabelecida para realizar, 
como regra19, o julgamento de crimes dolosos contra a vida.

 Em um primeiro momento é indispensável estabelecer como 
premissa, que a soberania dos veredictos não é somente uma garantia da 
liberdade, e sim uma garantia institucional do Tribunal do Júri, como leciona 
Gustavo Badaró:

18 GRECO FILHO, Vicente. Manual de Processo Penal. 10ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 480.
19 Neste ponto, necessário destacar a existência de hipóteses que se sobrepõem à competência 
do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida, como destaque 
especial para os casos de competência por foro de prerrogativa de função.
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“Há contudo, corrente diversa, embora minoritária, que defende que o tribunal 
deverá se limitar a exercer o juízo rescindente, afastando a coisa julgada da 
condenação proferida pelo júri, e determinado que o acusado fosse submetido 
a novo julgamento pelo tribunal popular. A soberania dos veredictos não é, 
apenas, uma garantia da liberdade, uma vantagem concedida aos acusados. 
Trata-se de uma garantia institucional do Tribunal do Júri. Não há júri que 
não seja soberano. Soberano para decidir em um ou outro sentido: o júri é 
soberano para absolver, mas também é soberano para condenar. Quando o 
legislador constituinte desejou, fez a distinção estabelecendo uma garantia 
do tribunal popular com intuito de favorecer o acusado. Logo, foi assegurada 
a plenitude de defesa, embora não haja regra semelhante quanto à plenitude 
de acusação. No que toca à soberania dos veredictos, não se assegurou a 
soberania dos veredictos absolutórios. O característico do júri é a soberania 
dos veredictos, pro et contra o acusado. Justamente por isso, a segunda 
corrente, embora minoritária, é a mais correta”20.

 Por outro lado, no que se refere ao direito da própria sociedade em 
rever julgados do Tribunal do Júri, e as consequências da decisão de mérito 
pelo próprio tribunal, Guilherme de Souza Nucci adverte que:

“Atribui-se, constitucionalmente, soberania aos veredictos populares e tal 
preceito deve ser assegurado sempre, sob pena de se esvaziar, por completo 
a eficiência do Tribunal do Júri. O fato de ser a revisão criminal uma garantia 
individual, para corrigir eventuais erros judiciários, não afasta, em hipótese 
alguma, o direito que o povo tem de proceder à necessária revisão do julgado, 
quando for necessário. Longe de um instituto ferir o outro, há perfeita 
possibilidade de harmonização. Somente não se fará o entrelaçamento de 
ambos se houver deliberada vontade de arranhar a soberania popular. Que 
mal existe em permitir ao próprio Tribunal do Júri, obviamente por meio de 
outros jurados, que reveja a decisão condenatória com trânsito em julgado? 
Assim fazendo, a última decisão continuaria com o povo, assegurando a 
mencionada soberania dos veredictos. Por isso, entendendo-se ter sido o réu 
indevidamente condenado, poderá ocorrer o ajuizamento de revisão criminal, 
mas apenas para que o tribunal togado proceda ao juízo rescindente, 
devolvendo ao júri o juízo rescisório. Cabe ao tribunal popular a decisão de 
mérito, avaliando se houve ou não o mencionado erro judiciário”21.

 A reforçar a Instituição do Tribunal do Júri como manifestação 
da democracia, Lênio Luiz Streck situa o tema nos momentos políticos 
democráticos e autoritários, demonstrando, magistralmente, que a 
supressão da garantia da soberania dos veredictos coincide, não por acaso, 
com períodos autoritários. Vejamos:

20 BADARó, Gustavo Henrique. Processo Penal. 4ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 969.
21 NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 446.
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“a Constituição de 1937 exsurge como a única na qual não consta qualquer 
referência ao tribunal do júri, de maneira que a regulamentação do 
instituto se dá pelo Decreto n. 167, de 5 de janeiro de 1938, mediante 
o qual lhe é retirada a soberania dos veredictos, com a possibilidade de 
apelação a respeito do mérito a ser julgada pelo Tribunal, sempre que 
houvesse “injustiça da decisão, por sua completa divergência com as provas 
existentes nos autos ou produzidas em plenário” (art. 92, alínea b ). Como 
se pode perceber, no Estado Novo varguista o júri segue a mesma linha de 
enfraquecimento da jurisdição constitucional. Com a redemocratização, 
a Constituição de 1946 restabelece a soberania do júri: além de colocar 
o Tribunal Popular no Título IV, Da Declaração de Direito, Capítulo II, Dos 
Direitos e Garantias Individuais.

A Constituição de 1967, igualmente, manteve idêntico o dispositivo. No 
entanto, a Emenda Constitucional de 1969 omitiu-se em relação soberania 
do júri, reabrindo a discussão, embora não tenha sido modificada a 
regulamentação dada matéria pelo Código de Processo Penal, que garantia 
o princípio da soberania do júri, limitando a apelação, desde o Decreto n. 
263, de 23 de fevereiro de 1948. De registrar a similitude de tratamento 
dada ao Júri nos dois períodos de maior autoritarismo: o Estado Novo e o 
período sob a égide do AI-5.22”

 A partir da previsão ou não da soberania dos veredictos nas 
constituições brasileiras, tem-se que justamente nos períodos em que houve 
a restrição de direitos fundamentais dos cidadãos e o enfraquecimento 
das instituições (inclusive do Tribunal do Júri), a soberania dos veredictos 
foi suprimida, o que demonstra a tendência estatal em não permitir a 
participação do povo na formação de decisões estatais – jurisdicional, 
no caso.

3. Conclusão

 O presente artigo surgiu da necessidade de obtenção de equilíbrio 
frente a situações que possam ser vivenciadas na prática forense e tenham 
como objeto decisões do Tribunal do Júri. As decisões judiciais devem 
ser justas e adequadas, entretanto, erros podem ocorrer, face à natural 
falibilidade do ser humano, seja em decisões proferidas por um juiz togado 
seja por um cidadão jurado.

22 CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfang; STRECK, Lênio 
Luiz; LEONCY, Léo Ferreira. Comentários à Constituição do Brasil. 1ª Ed. 6ª Tiragem. São Paulo: 
Saraiva, 2013, p. 308.
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 A concepção de justiça deve prevalecer, afastando erros e as graves 
consequências que advêm de uma condenação criminal. Para tanto, na 
justiça criminal, além das hipóteses recursais (aplicáveis antes de transitar em 
julgado a condenação), há o instituto da revisão criminal, cuja peculiaridade 
é a possibilidade de alteração do decreto condenatório após o trânsito em 
julgado da decisão.

 A Constituição da República de 1988 prevê, como garantia, a 
existência do Tribunal do Júri, que é forma de participação popular na 
administração da justiça criminal, vez que o cidadão tem a oportunidade de 
realizar o julgamento de acusado pela prática de crime doloso contra a vida.

 Dentre os princípios constitucionais do Tribunal do Júri (artigo 
5º, inciso xxxVIII, CR) destaca-se o princípio da soberania dos veredictos, 
o qual, na realidade, é o núcleo fundante, o sustentáculo do Tribunal do 
Júri. Tal princípio determina que as decisões de mérito acerca de possível 
condenação ou absolvição sejam ser proferidas pelo conselho de sentença, 
materializando, assim, a democratização da justiça criminal, com participação 
direita da sociedade.

 Por certo a revisão criminal pode ter por objeto sentença 
condenatória oriunda do Tribunal do Júri, em razão de erro, que, sem dúvida 
alguma não pode continuar a irradiar seus efeitos sobre o cidadão condenado. 
A necessidade de rescisão do julgado (juízo rescindente) é inquestionável.

 Contudo, superada a aplicação do juízo rescindente, necessário 
saber quais são os limites do órgão julgador quando profere novo julgamento, 
especialmente se é cabível, também, o juízo rescisório e a prolação de 
decisão absolutória pelos juízes togados.

 No contexto apresentado, e em que pese a doutrina majoritária e a 
jurisprudência aceitarem a prolação do juízo rescisório e a absolvição, tem-
se que tal posicionamento acaba por violar a soberania dos veredictos, uma 
vez que transferiria o julgamento do mérito da ação penal aos juízes togados, 
subtraindo-a dos juízes naturais da causa, os cidadãos jurados.

 O julgamento do mérito da ação penal em crimes dolosos contra 
a vida pelo juízes togados acarreta o enfraquecimento da soberania dos 
veredictos, que, como já afirmado, não se trata somente de garantia dos 
acusados, mas verdadeira garantia institucional do Tribunal do Júri, sem a 
qual não há que se falar em tribunal popular, pois a decisão não é do povo.
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 Portanto, diante de erro judiciário, a alternativa razoável e adequada 
é a aplicação do juízo rescindente (com a anulação da sentença), devendo o 
acusado ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, evitando-se, 
assim, que o mérito seja julgado por juízes togados.

 A flexibilização interpretativa tendente a aceitar que, em sede de 
revisão criminal, possa o órgão julgador exercer juízo rescisório, além de, no 
aspecto micro, levar ao enfraquecimento das decisões do corpo de jurados, 
no aspecto macro a prática implica no enfraquecimento de toda a Instituição 
do Júri.
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RESUMO: O presente artigo versa sobre o desenvolvimento da doutrina 
do controle de convencionalidade no ordenamento jurídico brasileiro, a 
sua materialização na jurisprudência dos tribunais superiores do Estado 
brasileiro, bem como sobre a legitimidade para exercer o controle de 
convencionalidade no Brasil. Aponta-se, no texto, que não apenas os 
membros do Poder Judiciário possuem legitimidade para exercer o controle 
de convencionalidade, mas toda e qualquer autoridade pública, inclusive, os 
membros do Ministério Público. 

ABSTRACT: This article discusses the development of legal doctrine in 
the Brazilian legal order regarding the control of conventionality, its 
materialization in the jurisprudence of Brazilian high courts, as well as issues 
of legitimacy in the exercise of the control of conventionality in Brazil. It is 
argued that not only members of the judiciary have legitimacy to exercise this 
control, but also any other public authorities, including public prosecutors.
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de Direitos Humanos; Ministério Público; Direitos Humanos; Parquet.
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1. Origem do controle de convencionalidade e seus princípios reitores

 Em virtude do seu caráter alográfico1, o direito passa atualmente por 
um estágio de convencionalização, no qual se busca interpretar as normas 
domésticas à luz dos tratados internacionais2. É a partir desta perspectiva 
que surge o chamado controle de convencionalidade, definido pela doutrina 
como “a análise da compatibilidade dos atos normativos internos (comissivos 
ou omissivos) em face das normas internacionais (tratados, costumes 
internacionais, princípios gerais de direito, atos unilaterais e resoluções 
vinculantes das organizações internacionais3”.

 A expressão “controle de convencionalidade” surgiu pela primeira 
vez na jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos no 
julgamento do caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala; todavia, foi a partir 
do caso Arellano Almonacid vs. Chile que o tribunal interamericano inaugurou 
formalmente a “doutrina do controle de convencionalidade”4, que logo em 

1 O direito é alográfico porque o texto normativo não se completa no sentido nele impresso 
pelo legislador; afinal, a completude do texto somente é alcançada no momento em que 
o sentido por ele expressado é produzido, como nova forma de expressão, pelo intérprete. 
Sobre o caráter alográfico do direito, ver GRAU, Eros Roberto. Porque tenho medo dos juízes. 
A interpretação do direito e dos princípios. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 38-39.
2 A impossibilidade de se decretar a prisão do depositário infiel com base nas normas 
internacionais de direitos humanos materializa o fenômeno da convencionalização do direito. 
Para um maior aprofundamento sobre este tema, ver CARVALHO, Alexander Perazo Nunes de. 
Convencionalização do direito civil: a aplicação dos tratados e convenções internacionais no 
âmbito das relações privadas. Revista de Direito Internacional (UNICEUB), Brasília, v. 12, n. 2, 
p. 341-354, jul./dez. 2015.
3 CARVALHO RAMOS, André de. Processo Internacional de Direitos Humanos. São Paulo: 
Saraiva, 2015, p. 321.
4 “A Corte tem consciência de que os juízes e tribunais internos estão sujeitos ao império da 
lei e, por isso, são obrigados a aplicar as disposições vigentes no ordenamento jurídico. Mas 
quando um Estado ratifica um tratado internacional como a Convenção Americana, seus juízes, 
como parte do aparato estatal, também estão submetidos a ela, o que os obriga a velar para 
que os efeitos das disposições da Convenção não se vejam diminuídos pela aplicação de leis 
contrárias a seu objeto e a seu fim e que, desde o início, carecem de efeitos jurídicos. Em outras 
palavras, o Poder Judiciário deve exercer uma espécie de ‘controle de convencionalidade’ entre 
as normas jurídicas internas aplicadas a casos concretos e a Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos. Nesta tarefa, o Poder Judiciário deve levar em conta não apenas o tratado, 
mas também a interpretação que a Corte Interamericana, intérprete última da Convenção 
Americana, fez do mesmo” (Corte IDH, Caso Almonacid Arellano. Exceções preliminares, 
mérito, reparações e custas, § 126).
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seguida passaria a ser reconhecida e utilizada pelos tribunais superiores do 
Estado brasileiro5.

 No Brasil, o tema do controle de convencionalidade foi precipuamente 
desenvolvido sob a perspectiva do seu exercício pelos membros do Poder 
Judiciário6. Nesse sentido, é possível afirmar que os tribunais superiores do 
Estado brasileiro já exerceram o controle de convencionalidade dos atos 
normativos internos em ao menos seis ocasiões. A primeira e mais clássica 
das situações em que o Supremo Tribunal Federal exerceu o controle de 
convencionalidade foi no caso envolvendo a prisão do depositário infiel, no qual 
a Corte Constitucional brasileira afastou uma norma constitucional originária 
em detrimento da Convenção Americana de Direitos Humanos7. Além da 
impossibilidade da prisão do depositário infiel, o Supremo Tribunal Federal 
também exerceu o controle de convencionalidade no célebre caso envolvendo 
a inexigência do diploma de curso superior para o exercício do diploma de 
jornalista. Dessa forma, valendo-se de um verdadeiro diálogo das cortes, o 
Pretório Excelso invocou a Opinião Consultiva nº 5 da Corte Interamericana de 
Direitos Humanos e decidiu pela desnecessidade do diploma de curso superior 
como requisito obrigatório para o exercício da profissão de jornalista8.

5 “A realidade pretoriana vem sendo, progressivamente, alterada, mas a decisão do Tribunal 
de Justiça do Estado do Paraná ora examinada é uma demonstração de como estamos ainda 
distantes de internalizar a regra do controle de convencionalidade, que há de caminhar pari 
passu com o controle de constitucionalidade de toda norma do direito positivo, obrigação a 
que se sujeita todo magistrado ou órgão jurisdicional, de qualquer grau ou instância” (STJ, 
REsp 1.351.177/PR, Voto do Min. Relator Rogério Schietti). 
6 Nesse sentido, ver MAZZUOLI, Valério de Oliveira. O controle jurisdicional da convencionalidade 
das leis. 3. ed. São Paulo: RT, 2013.
7 O exercício do controle de convencionalidade pelo Supremo Tribunal Federal no caso 
envolvendo a prisão do depositário infiel acabou ganhando forma de súmula vinculante. Nesse 
sentido, é a súmula vinculante 25 do STF: “É ilícita a prisão do depositário infiel, qualquer que 
seja a modalidade de depósito”. 
8 JORNALISMO. ExIGÊNCIA DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR, REGISTRADO PELO MINISTÉRIO 
DA  EDUCAçãO, PARA O ExERCíCIO DA PROFISSãO DE JORNALISTA. LIBERDADES DE PROFISSãO, 
DE   ExPRESSãO E DE INFORMAçãO. CONSTITUIçãO DE 1988 (ART. 5º, Ix E xIII, E ART. 220, 
CAPUT E § 1º). NãO RECEPçãO DO ART. 4º, INCISO V, DO DECRETO-LEI N° 972, DE 1969. 1. 
RECURSOS ExTRAORDINÁRIOS. ART. 102, III, "A", DA CONSTITUIçãO. REQUISITOS PROCESSUAIS 
INTRíNSECOS E ExTRíNSECOS DE ADMISSIBILIDADE. […] 8. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE 
INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. POSIçãO DA ORGANIZAçãO DOS ESTADOS 
AMERICANOS - OEA. A Corte Interamericana de Direitos Humanos proferiu decisão no dia 13 de 
novembro de 1985, declarando que a obrigatoriedade do diploma universitário e da inscrição 
em ordem profissional para o exercício da profissão de jornalista viola o art. 13 da Convenção 
Americana de Direitos Humanos, que protege a liberdade de expressão em sentido amplo (caso 
"La colegiación obligatoria de periodistas" - Opinião Consultiva OC-5/85, de 13 de novembro 
de 1985). Também a Organização dos Estados Americanos - OEA, por meio da Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos, entende que a exigência de diploma universitário 
em jornalismo, como condição obrigatória para o exercício dessa profissão, viola o direito à 
liberdade de expressão (Informe Anual da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, de 
25 de fevereiro de 2009). RECURSOS ExTRAORDINÁRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS (STF, RE 
511961, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 17/06/2009).
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 Além das situações já mencionadas, o Supremo Tribunal Federal fez 
alusão ao controle de convencionalidade ao julgar constitucional a garantia 
da audiência de custódia9. Ao tratar do caso envolvendo a constitucionalidade 
da audiência de custódia, o Min. Teori Zavascki exarou opinião no sentido 
de que: “a questão da natureza do Pacto de São José da Costa Rica surge, 
na verdade, porque a convenção trata de direitos humanos. Se tratasse de 
outros temas, penso que não haveria dúvida a respeito da sua natureza 
equivalente à lei ordinária, e há afirmação do Supremo Tribunal Federal, 
desde muito tempo nesse sentido. A questão surgiu com a Emenda nº 45, que 
veio a conferir certas características especiais às convenções sobre direitos 
humanos. Essa convenção foi anterior à Emenda nº 45, por isso que se gerou 
debate. Mas, mesmo que seja considerada, como reza a jurisprudência 
do Supremo, uma norma de hierarquia supralegal (e não constitucional), 
penso que o controle – que se poderia encartar no sistema de controle 
da convencionalidade – deve ser exercido para aferir a compatibilidade 
da relação entre uma norma supralegal e uma norma legal. E o exercício 
desse controle só pode ser da competência do Supremo Tribunal Federal. 
De modo que não vejo nenhuma dificuldade em exercer esse controle de 
convencionalidade no caso concreto10”.

 Neste mesmo caso, o Min. Luís Roberto Barroso reconheceu 
expressamente a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal utilizar o 
instrumento do controle de convencionalidade como forma de conformar os 
tratados internacionais de direitos humanos com os atos normativos internos: 
“Portanto, não há nenhuma objeção ao conteúdo material da Convenção 
para que se faça um controle de convencionalidade se nós evoluíssemos 
para achar que cabe. A questão aqui é bem mais simples: um ato normativo 
secundar um provimento de Tribunal que não inovou no ordenamento11”. 

9 A introdução da audiência de custódia no direito brasileiro é outro clássico consectário 
do movimento de convencionalização do direito que vigora no Estado brasileiro, uma vez 
que a garantia da audiência de custódia foi consagrada de forma pioneira no artigo 7.5 da 
Convenção Americana de Direitos Humanos e no artigo 9.3 do Pacto Internacional dos Direitos 
Civis e Políticos. Para um maior aprofundamento sobre o tema, ver PAIVA, Caio. Audiência de 
custódia no processo penal brasileiro. 2. ed. Santa Catarina: Empório do Direito, 2017. 
10 STF, ADI 5240/SP, Voto do Min. Teori Zavascki, p. 59, julgado em 20/08/2015.
11 STF, ADI 5240/SP, Voto do Ministro Luís Roberto Barroso, p. 83, julgado em 20/08/2015.
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 O Superior Tribunal de Justiça também já exerceu o controle de 
convencionalidade de forma expressa, ao analisar a compatibilidade do 
delito de desacato com os tratados internacionais de direitos humanos. Com 
fulcro na jurisprudência da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 
parte da doutrina sustenta que a permanência do delito de desacato no 
ordenamento jurídico brasileiro inibe os indivíduos de expressar suas 
opiniões e pensamentos às autoridades públicas, ocasionando um efeito 
resfriador (chilling effect) no direito à liberdade de expressão12. Em um 
primeiro momento, e com fulcro no controle de convencionalidade, esta tese 
prevaleceu na 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça13. Posteriormente, 

12 Para os defensores desta tese, o efeito resfriador à liberdade de expressão consiste em 
uma autocensura realizada pelos próprios agentes comunicativos que, receosos de políticas 
sancionatórias e seguidas de censura por parte do Estado, acabam evitando adentrar 
assuntos polêmicos ou deixam de se expressar da forma que gostariam, o que ocasiona um 
“resfriamento” do direito à liberdade de expressão. Para um maior aprofundamento sobre o 
efeito resfriador da liberdade de expressão, ver manifestação da PGR na ADI 4815 (ADI das 
Biografias). 
13 DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO, DESACATO E 
RESISTÊNCIA. APELAçãO CRIMINAL. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. SUPRESSãO DE 
INSTÂNCIA. NãO OCORRÊNCIA. ROUBO. PRINCíPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. 
DESCLASSIFICAçãO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA 
DE FUNDAMENTAçãO. SúMULA 284/STF. TEMA NãO PREQUESTIONADO. SúMULAS 282 
E 356 DO STF. DESACATO. INCOMPATIBILIDADE DO TIPO PENAL COM A CONVENçãO 
AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE. 4. O art. 2º, 
c/c o art. 29, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa 
Rica) prevê a adoção, pelos Estados Partes, de “medidas legislativas ou de outra natureza” 
visando à solução de antinomias normativas que possam suprimir ou limitar o efetivo 
exercício de direitos e liberdades fundamentais. 5. Na sessão de 4/2/2009, a Corte Especial 
do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, o Recurso 
Especial 914.253/SP, de relatoria do Ministro LUIZ FUx, adotou o entendimento firmado 
pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 466.343/SP, no sentido de que os 
tratados de direitos humanos, ratificados pelo país, têm força supralegal, "o que significa 
dizer que toda lei antagônica às normas emanadas de tratados internacionais sobre direitos 
humanos é destituída de validade." 6. Decidiu-se, no precedente repetitivo, que, "no plano 
material, as regras provindas da Convenção Americana de Direitos Humanos, em relação 
às normas internas, são ampliativas do exercício do direito fundamental à liberdade, razão 
pela qual paralisam a eficácia normativa da regra interna em sentido contrário, haja vista 
que não se trata aqui de revogação, mas de invalidade." 7. A adequação das normas legais 
aos tratados e convenções internacionais adotados pelo Direito Pátrio configura controle de 
constitucionalidade, o qual, no caso concreto, por não se cuidar de convenção votada sob 
regime de emenda constitucional, não invade a seara do controle de constitucionalidade e 
pode ser feito de forma difusa, até mesmo em sede de recurso especial. 8. Nesse particular, 
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a Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu em sentido contrário, 
reconhecendo a convencionalidade do delito de desacato14. Na mesma toada, 
o Tribunal Superior do Trabalho já exerceu o controle de convencionalidade 
de forma expressa ao reconhecer a incompatibilidade material do artigo 193 

a Corte Interamericana de Direitos Humanos, quando do julgamento do caso Almonacid 
Arellano y otros v. Chile, passou a exigir que o Poder Judiciário de cada Estado Parte do Pacto 
de São José da Costa Rica exerça o controle de convencionalidade das normas jurídicas internas 
que aplica aos casos concretos. 9. Por conseguinte, a ausência de lei veiculadora de abolitio 
criminis não inibe a atuação do Poder Judiciário na verificação da inconformidade do art. 331 
do Código Penal, que prevê a figura típica do desacato, com o art. 13 do Pacto de São José da 
Costa Rica, que estipula mecanismos de proteção à liberdade de pensamento e de expressão. 
10. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos - CIDH já se manifestou no sentido de 
que as leis de desacato se prestam ao abuso, como meio para silenciar ideias e opiniões 
consideradas incômodas pelo establishment, bem assim proporcionam maior nível de proteção 
aos agentes do Estado do que aos particulares, em contravenção aos princípios democrático 
e igualitário. 11. A adesão ao Pacto de São José significa a transposição, para a ordem jurídica 
interna, de critérios recíprocos de interpretação, sob pena de negação da universalidade 
dos valores insertos nos direitos fundamentais internacionalmente reconhecidos. Assim, o 
método hermenêutico mais adequado à concretização da liberdade de expressão reside no 
postulado pro homine, composto de dois princípios de proteção de direitos: a dignidade da 
pessoa humana e a prevalência dos direitos humanos. 12. A criminalização do desacato está 
na contramão do humanismo, porque ressalta a preponderância do Estado - personificado em 
seus agentes - sobre o indivíduo. 13. A existência de tal normativo em nosso ordenamento 
jurídico é anacrônica, pois traduz desigualdade entre funcionários e particulares, o que é 
inaceitável no Estado Democrático de Direito. 14. Punir o uso de linguagem e atitudes ofensivas 
contra agentes estatais é medida capaz de fazer com que as pessoas se abstenham de usufruir 
do direito à liberdade de expressão, por temor de sanções penais, sendo esta uma das razões 
pelas quais a CIDH estabeleceu a recomendação de que os países aderentes ao Pacto de São 
Paulo abolissem suas respectivas leis de desacato. 15. O afastamento da tipificação criminal 
do desacato não impede a responsabilidade ulterior, civil ou até mesmo de outra figura típica 
penal (calúnia, injúria, difamação etc.), pela ocorrência de abuso na expressão verbal ou 
gestual utilizada perante o funcionário público. 16. Recurso especial conhecido em parte, e 
nessa extensão, parcialmente provido para afastar a condenação do recorrente pelo crime 
de desacato (art. 331 do CP). (STJ, REsp 1640084/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA 
TURMA, julgado em 15/12/2016.)

14 STJ, HC 379.269/MS, 3ª Seção, julgado em 29/05/2017. A Corregedoria do Ministério 
Público do Estado do Paraná e o CAOPCrim também já se posicionaram pela compatibilidade 
do delito de desacato com o atual ordenamento jurídico brasileiro. Nesse sentido, ver Ofício 
Circular Conjunto nº 06/2016-CGMP/CAOPCrim.  
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da CLT com as Convenções 148 e 155 da OIT15. Todavia, conforme veremos 
em seguida, o controle de convencionalidade pode (e deve) ser exercido 
por toda e qualquer autoridade pública, e não apenas pelos membros da 
magistratura. 

 No entanto, para que o controle de convencionalidade seja 
exercido de forma legítima, a doutrina elenca alguns princípios que devem 
ser observados na aplicação do instrumento em estudo.  Um desses 
mandamentos é o princípio da presunção relativa de convencionalidade dos 
atos normativos internos; afinal, assim como vigora no ordenamento jurídico 
pátrio uma presunção relativa de constitucionalidade dos atos normativos, 
vislumbramos, no âmbito da análise da convencionalidade dos atos 
normativos internos, uma presunção relativa de convencionalidade, uma vez 

15 RECURSO DE REVISTA. CUMULAçãO DOS ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. 
POSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS E SUPRALEGAIS SOBRE 
A CLT. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STF QUANTO AO EFEITO PARALISANTE DAS 
NORMAS INTERNAS EM DESCOMPASSO COM OS TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS 
HUMANOS. INCOMPATIBILIDADE MATERIAL. CONVENçÕES NOS 148 E 155 DA OIT. NORMAS 
DE DIREITO SOCIAL. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE. NOVA FORMA DE VERIFICAçãO 
DE COMPATIBILIDADE DAS NORMAS INTEGRANTES DO ORDENAMENTO JURíDICO. A previsão 
contida no artigo 193, § 2º, da CLT não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, 
que, em seu artigo 7º, xxIII, garantiu de forma plena o direito ao recebimento dos adicionais 
de penosidade, insalubridade e periculosidade, sem qualquer ressalva no que tange à 
cumulação, ainda que tenha remetido sua regulação à lei ordinária. A possibilidade da aludida 
cumulação se justifica em virtude de os fatos geradores dos direitos serem diversos. Não se 
há de falar em bis in idem. No caso da insalubridade, o bem tutelado é a saúde do obreiro, 
haja vista as condições nocivas presentes no meio ambiente de trabalho; já a periculosidade 
traduz situação de perigo iminente que, uma vez ocorrida, pode ceifar a vida do trabalhador, 
sendo este o bem a que se visa proteger. A regulamentação complementar prevista no 
citado preceito da Lei Maior deve se pautar pelos princípios e valores insculpidos no texto 
constitucional, como forma de alcançar, efetivamente, a finalidade da norma. Outro fator que 
sustenta a inaplicabilidade do preceito celetista é a introdução no sistema jurídico interno das 
Convenções Internacionais nos 148 e 155, com status de norma materialmente constitucional 
ou, pelo menos, supralegal, como decidido pelo STF. A primeira consagra a necessidade 
de atualização constante da legislação sobre as condições nocivas de trabalho e a segunda 
determina que sejam levados em conta os "riscos para a saúde decorrentes da exposição 
simultânea a diversas substâncias ou agentes". Nesse contexto, não há mais espaço para a 
aplicação do artigo 193, § 2º, da CLT. Recurso de revista de que se conhece e a que se nega 
provimento. (TST, RR - 1072- 72.2011.5.02.0384 Data de Julgamento: 24/09/2014, Relator 
Ministro: Cláudio Mascarenhas Brandão, 7ª Turma, Data de Publicação: DEJT 03/10/2014.)
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que todo e qualquer Estado possui o dever de editar a sua legislação interna 
em conformidade com os tratados internacionais16. 

 Ainda sobre os princípios reitores do controle de convencionalidade, 
a doutrina especializada sobre a matéria elenca o princípio da interpretação 
conforme os direitos humanos, já que todas as autoridades públicas que 
estiverem no exercício do controle de convencionalidade possuem o dever 
de interpretar os atos normativos internos à luz da proteção internacional 
dos direitos humanos17. Nessa mesma toada, vigora o princípio da atipicidade 
dos meios de controle de convencionalidade, já que a jurisprudência 
internacional revela a inexistência de uma forma específica ou oficial de 
exercer o controle de convencionalidade18. Por fim, ainda há quem faça 
referência ao princípio da progressividade, que impõe que o controle de 
convencionalidade seja sempre exercido de forma progressiva, e jamais de 
forma a restringir os direitos previstos nos tratados internacionais de direitos 
humanos19, além do clássico e conhecido princípio pro homine, que impõe a 

16 Sobre o princípio da presunção relativa de convencionalidade dos atos normativos internos, 
vejamos a lição de Daniel Sarmento: “Mas, diante de democracias constitucionais, é preferível 
partir-se da premissa de que a legislação interna representa um esforço de concretização dos 
direitos humanos à luz das especificidades locais e das escolhas políticas do povo. Claro que esta 
deve ser uma presunção de convencionalidade relativa, que as cortes internacionais podem 
afastar” (SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais, Constituição e direito internacional: 
diálogos e fricções. In: PIOVESAN, Flávia; SOARES, Inês Virgínia Prado (coord.). Impacto das 
decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos na jurisprudência do STF. Salvador: 
JusPodivm, 2016. p. 327).
17 Isso significa que os tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Estado é 
parte, os costumes internacionais, os princípios gerais do direito e os atos internacionais 
unilaterais das organizações internacionais devem ser observados, na interpretação das leis 
e atos normativos internos, sempre em busca da interpretação que materializa a proteção 
mais ampla para o indivíduo. Sobre este tema, ver HEEMANN, Thimotie Aragon e PAIVA, 
Caio. Jurisprudência Internacional de Direitos Humanos. 2. ed. Minas Gerais: Editora CEI, 
2017, p.  282. 
18 Nesse sentido, já decidiu a Corte Interamericana de Direitos Humanos: “A Convenção 
Americana de Direitos Humanos não impõe uma forma ou modelo específico de realização do 
controle de convencionalidade” (Corte IDH, Caso Liakat Ali Alibux vs. Suriname, § 124).
19 “A progressividade dos direitos humanos estabelece a obrigação do Estado de tentar todos 
os meios possíveis para a sua satisfação em cada momento histórico e proíbe qualquer 
reversão ou regressão nesta tarefa” (RAMIREZ, Sérgio Garcia e SANCHEZ, Moráles. La reforma 
constitucional sobre derechos humanos (2009-2011). México: Porrúa y UNAM, 2011. p. 99).
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busca da interpretação mais favorável ao indivíduo no exercício do controle 
de convencionalidade20.  

1.1. Tipos de controle de convencionalidade

 Quanto ao tipo de controle de convencionalidade, este pode ser 
construtivo ou destrutivo. O controle construtivo de convencionalidade 
é aquele que busca compatibilizar a legislação interna com as normas 
internacionais de direitos humanos por meio da via da hermenêutica, 
construindo interpretações que viabilizem a harmonia entre as convenções 
internacionais de direitos humanos e o ordenamento jurídico doméstico, 
gerando um efeito positivo como resultado do seu exercício. Já o controle 
destrutivo (também chamado de “saneador”) de convencionalidade é aquele 
que se materializa com a invalidação das normas domésticas contrárias aos 
tratados internacionais de direitos humanos, gerando um efeito negativo 
como resultado do seu exercício21. 

20 Também chamado de princípio da interpretação pro persona, ou de princípio da primazia 
da norma mais favorável, o pro homine já foi expressamente reconhecido pela jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal: “Os magistrados e Tribunais, no exercício de sua atividade 
interpretativa, especialmente no âmbito dos tratados internacionais de direitos humanos, 
devem observar um princípio hermenêutico básico (tal como aquele proclamado no Artigo 29 
da Convenção Americana de Direitos Humanos), consistente em atribuir primazia à norma que 
se revele mais favorável à pessoa humana, em ordem a dispensar-lhe a mais ampla proteção 
jurídica. - O Poder Judiciário, nesse processo hermenêutico que prestigia o critério da norma 
mais favorável (que tanto pode ser aquela prevista no tratado internacional como a que se 
acha positivada no próprio direito interno do Estado), deverá extrair a máxima eficácia das 
declarações internacionais e das proclamações constitucionais de direitos, como forma de 
viabilizar o acesso dos indivíduos e dos grupos sociais, notadamente os mais vulneráveis, a 
sistemas institucionalizados de proteção aos direitos fundamentais da pessoa humana, sob 
pena de a liberdade, a tolerância e o respeito à alteridade humana tornarem-se palavras 
vãs. - Aplicação, ao caso, do Artigo 7º, n. 7, c/c o Artigo 29, ambos da Convenção Americana 
de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica): um caso típico de primazia da regra 
mais favorável à proteção efetiva do ser humano” (STF, HC 96772, Relator(a): Min. CELSO DE 
MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/06/2009). 
21 Para um maior aprofundamento sobre o tema, ver: SAGUES, Nestor Pedro. El “Control de 
Convencionalidad” en el sistema interamericano, y sus antecipos em el ámbito de los derechos 
económicos-sociales. Concordancias y diferencias con el Sistema Europeu. In: BOGDANDY, 
Armin Von; FIx-FIERRO, Héctor; ANTONIAZZI, Mariela Morales; MAC-GREGOR, Eduardo 
Ferrer (orgs.). Construcción y Papel de los Derechos Sociales Fundamentales. Hacia un ius 
constitucionale commune en América Latina. Universidad Nacional Autônoma de México: 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2011. Disponível em: <http://biblio.juridicas.unam.mx/
libros/7/3063/16.pdf>. Acesso em: 06/06/2017. 
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 Ainda em relação aos tipos de controle de convencionalidade, o 
professor chileno Pablo Contreras classifica o controle de convencionalidade 
em forte, fraco e diretriz. O controle de convencionalidade forte consiste na 
situação em que a autoridade pública deixa de aplicar a norma interna em 
razão de ela violar o bloco de convencionalidade e a própria jurisprudência 
internacional, incidindo, nesse caso, o efeito de afastamento do controle 
de convencionalidade. Já o controle de convencionalidade fraco, também 
chamado de débil, se caracteriza como um mandado de interpretação das 
normas internas conforme o conteúdo disposto nos tratados internacionais 
de direitos humanos e na jurisprudência internacional. Nessa modalidade 
de exercício do controle de convencionalidade, a norma interna não seria 
deixada de lado no caso concreto, mas interpretada à luz do bloco de 
convencionalidade e da jurisprudência internacional de direitos humanos. 
Assim, o controle de convencionalidade débil busca resolver a antinomia 
aparente entre a ordem jurídica interna e internacional por meio da 
interpretação, evitando o efeito de afastamento da norma interna. Há 
ainda, o controle de convencionalidade como diretriz, que surgiu por meio 
da jurisprudência da Corte Interamericana, consistindo na ampliação para 
toda e qualquer autoridade pública do dever de exercer o controle de 
convencionalidade22.

1.2. Efeitos do controle de convencionalidade

 Já em relação aos seus efeitos, uma vez constatada a 
inconvencionalidade de determinada norma, esta não pode ser expurgada do 
ordenamento jurídico interno, salvo nos casos em que a norma é tida como 
inconvencional e inconstitucional, em um exercício simultâneo do controle 
de constitucionalidade concentrado e do controle de convencionalidade. 
Assim, nos casos de inconvencionalidade de determinada norma, além 
do efeito de afastamento, no qual a norma permanece “viva”, porém sem 
ser aplicada, irradia-se também o chamado efeito paralisante, no qual se 

22 Para um maior aprofundamento sobre a classificação exposta, ver: CONTRERAS, 
Pablo. Control de Convencionalidad, Deferencia Internacional y Discreción Nacional en la 
Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ius et Praxis, vol. 20, n. 2, 
Talca, 2014. 
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“paralisa” a eficácia da norma declarada inconvencional, embora ela continue 
existindo no ordenamento jurídico. Foi o que aconteceu com a norma 
constitucional originária que prevê a possibilidade de prisão do depositário 
infiel: ela continua a existir, mas se encontra afastada e paralisada. Sobre 
o efeito paralisante do controle de convencionalidade, é a lição de Ingo 
Wolfgang Sarlet: ““Independentemente da posição pessoal adotada, em 
prol de uma “hierarquia” constitucional (no sentido de uma paridade entre 
a constituição e os tratados e resolução do conflito com base em critérios 
não hierárquicos) de todos os tratados em matéria de direitos humanos 
ratificados pelo Brasil, é possível afirmar que, tanto os tratados incorporados 
pelo rito previsto no parágrafo 3° do artigo 5° da Constituição Federal, 
quanto os demais tratados ratificados por maioria simples e aprovados até o 
advento da Emenda Constitucional 45/2004 (que, de acordo com o Supremo 
Tribunal Federal, possuem hierarquia supralegal), ensejam a possibilidade 
de aferição da compatibilidade entre tais atos normativos e os tratados. Isso, 
como já referido, ficou evidenciado na decisão do STF sobre a proscrição — 
mediante um efeito “paralisante” — da eficácia de toda e qualquer hipótese 
legal prevendo a prisão civil do depositário infiel, seja ela criada antes da 
aprovação do tratado, seja ela introduzida posteriormente23”. 

1.3. Normas paramétricas no controle de convencionalidade

 Não são apenas os tratados internacionais de direitos humanos 
que podem servir de parâmetro para o controle de convencionalidade, mas 
também os costumes internacionais, os princípios gerais de direito, os atos 
unilaterais, as resoluções vinculantes de organizações internacionais, além 
das normas convencionais implícitas. Assim, em que pese a forma mais 
comum de controle de convencionalidade envolver a utilização da CADH como 
norma internacional paramétrica, há a possibilidade da utilização de outras 

23 SARLET, Ingo Wolfgang. Controle de Convencionalidade dos Tratados Internacionais. 
Disponível em: http://www.conjur.com.br/2015-abr-10/direitos-fundamentais-controle-
convencionalidade-tratados-internacionais;>. Acesso em: 06/06/2017. Ainda sobre o efeito 
paralisante gerado pelo controle de convencionalidade, ver voto do Min. Gilmar Mendes no 
STF, RE 466.343/SP, Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, julgado em 03/12/2008.
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normas internacionais para controlar a convencionalidade da legislação dos 
Estados24. As opiniões consultivas da CorteIDH também podem ser utilizadas 
como parâmetro para o controle de convencionalidade25. 

 Feitas as considerações iniciais acerca do tema proposto, 
passemos a analisar quem possui a legitimidade para exercer o controle de 
convencionalidade. 

2. Legitimidade para exercer o controle de convencionalidade

 A grande maioria dos artigos e textos sobre o tema do controle de 
convencionalidade aborda o tema apenas sob a perspectiva dos membros 
do Poder Judiciário, deixando de lado a perspectiva de outras autoridades 
públicas26. No entanto, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, um dos 
tribunais mais desenvolvidos em matéria de controle de convencionalidade, 
possui entendimento consolidado no sentido de que não somente os 
membros do Poder Judiciário, mas também toda e qualquer autoridade 
pública tem o poder-dever de exercer o controle de convencionalidade. 
Para a Corte Interamericana, “Quando um Estado é parte de um tratado 
internacional como a Convenção Americana, todos os seus órgãos, inclusive 
seus juízes, estão submetidos àquele, o que os obriga a zelar para que os 

24 Questão interessante recai sobre o exercício da jurisdição consultiva pela Corte Interamericana 
de Direitos Humanos. A doutrina vem chamando de aferição de convencionalidade a situação 
em que o tribunal interamericano exerce sua jurisdição consultiva e analisa a compatibilidade 
da legislação interna de determinado Estado com os tratados internacionais de direitos 
humanos, uma vez que a situação ocorre sempre em abstrato. Nesse sentido, a lição de 
Valério de Oliveira Mazzuoli: “Portanto, essa verificação – por meio de pareceres, também 
chamados de opiniões consultivas – relativa à compatibilidade das leis internas com os 
tratados internacionais de direitos humanos, no âmbito da competência consultiva da Corte, 
é que se deve nominar de aferição de convencionalidade [...]” (MAZZUOLI, Valério de Oliveira. 
O controle jurisdicional da convencionalidade das leis. 3. ed. São Paulo: RT, 2013. p. 107). 
25 CorteIDH, Opinião Consultiva 21/2014, § 31.  
26 Sobre a tradicional perspectiva do controle de convencionalidade, ver a indispensável obra de 
MARINONI, Luiz Guilherme e MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Controle de Convencionalidade. 
Distrito Federal: Gazeta Jurídica, 2013.
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efeitos das disposições da Convenção não se vejam enfraquecidos pela 
aplicação de normas contrárias a seu objeto e fim, razão pela qual os juízes 
e órgãos vinculados à administração de justiça, em todos os níveis, possuem 
a obrigação de exercer ex officio um ‘controle de convencionalidade’ entre 
as normas internas e a Convenção Americana, evidentemente no marco de 
suas respectivas competências e da normativa processual correspondente. 
Nesta tarefa devem considerar não apenas o tratado, mas também sua 
interpretação realizada pela Corte Interamericana, intérprete última da 
Convenção Americana27”. 

 Deste modo, a partir do entendimento proferido pelo tribunal 
interamericano de direitos humanos, a doutrina passou a dividir o controle de 
convencionalidade em próprio e impróprio. O controle de convencionalidade 
próprio é aquele exercido por juízes, tribunais ou qualquer órgão do Poder 
Judiciário. Já o controle de convencionalidade impróprio é aquele exercido 
pelos demais órgãos e autoridades públicas – por exemplo, nas hipóteses 
em que os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público exercem 
o controle de convencionalidade28. Logo, a partir de uma perspectiva 
comparativa com o controle de constitucionalidade difuso, no qual os três 
poderes podem deixar de aplicar uma lei que entendam inconstitucional, 
não há qualquer óbice, mutatis mutandis, para que o controle de 
convencionalidade seja exercido por outras autoridades públicas além dos 
membros do Poder Judiciário29. 

27 Corte IDH, Caso Gelman vs. Uruguai, Sentença de Mérito e reparações, § 193. 
28 Sobre este tema, ver HEEMANN, Thimotie Aragon e PAIVA, Caio. Jurisprudência Internacional 
de Direitos Humanos. 2. ed. Minas Gerais: Editora CEI, 2017, p.  408-409.
29 Ao comentar o entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre a 
possibilidade de toda e qualquer autoridade pública exercer o controle de convencionalidade, 
Valério de Oliveira Mazzuoli reconhece que, “Ainda que este tópico estude precipuamente o 
controle jurisdicional de convencionalidade, é necessário ter nítido que, a partir do julgamento 
do caso Gelman vs. Uruguai, de 24.02.2011, a Corte Interamericana de Direitos Humanos 
amplia essa obrigação a todos os órgãos vinculados à administração da justiça, no âmbito de 
suas respectivas competências e das regras processuais pertinentes”. MAZZUOLI, Valério de 
Oliveira. Curso de Direitos Humanos. 2. ed. São Paulo: Editora Método, 2015, pp. 113.
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3. O exercício do controle de convencionalidade pelo membro do 
Ministério Público

 Em virtude do entendimento cristalizado pela Corte Interamericana 
de Direitos Humanos no caso Gelman vs. Uruguai, reconhecer a 
legitimidade do membro do Ministério Público para exercer o controle de 
convencionalidade é medida que se impõe, uma vez que o próprio Estado 
brasileiro aderiu de forma voluntária à jurisdição do tribunal interamericano. 
Sobre o tema em análise, é importante registrar que o exercício do controle 
de convencionalidade por toda e qualquer autoridade pública acaba 
por maximizar o princípio da máxima efetividade dos direitos humanos, 
afinal, quanto maior o número de legitimados para exercer o controle de 
convencionalidade, maior será a conformação da ordem jurídica brasileira 
com a proteção internacional dos direitos humanos.

 Ainda nessa linha de raciocínio, se o membro do Ministério Público 
pode suscitar o incidente de inconstitucionalidade de determinada lei, 
não faria qualquer sentido que o mesmo fosse privado da possibilidade de 
reconhecer a inconvencionalidade de determinado ato normativo interno. 
Sobre a validade das normas no ordenamento jurídico brasileiro, há quem 
defenda que, para uma norma ser válida no Estado brasileiro, a mesma deve 
passar por um duplo crivo, qual seja, perante o controle de constitucionalidade 
e perante o controle de convencionalidade30. Deste modo, e com fulcro nos 
efeitos que se irradiam do atual movimento de convencionalização do direito 
brasileiro, não há qualquer óbice para que o membro do parquet exerça o 
controle de convencionalidade, seja em razão do entendimento dos tribunais 
internacionais de direitos humanos, seja pela ausência de norma proibitiva 
sobre o tema. 

 Por outro lado, para que o controle de convencionalidade seja 
utilizado de forma válida pelo membro do Ministério Público, o mesmo 
exercê-lo de forma motivada, afinal, a motivação permite o exercício 

30 Essa foi a posição da PGR na ADPF 320/DF. Sobre a teoria do duplo controle, ver CARVALHO 
RAMOS, André de. Teoria Geral dos Direitos Humanos na Ordem Internacional. 6. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2016. 



156

da ampla de defesa e do contraditório pela parte irresignada com a 
manifestação do parquet (efeito endoprocessual da motivação), além de 
servir como uma forma de prestação de contas pelo membro do órgão 
ministerial para com a sociedade (efeito exoprocessual da motivação). 
Outrossim, o Novo Código de Processo Civil elenca o princípio da motivação 
como um de seus alicerces. 

 Além disso, é constante o movimento de reconfiguração do papel 
do Ministério Público na defesa dos direitos humanos, já que, com o advento 
da Constituição Federal de 1988, o órgão ministerial passou a ter um papel 
de destaque na sociedade em prol da concretização dos direitos humanos, 
principalmente nos casos envolvendo as camadas mais vulneráveis da 
população brasileira31. 

 Portanto, não existem quaisquer barreiras legislativas para que se 
reconheça a legitimidade do membro do Ministério Público para exercer o 
controle de convencionalidade dos atos normativos internos. Ainda nesse 
sentido, parte da doutrina reconhece que o Brasil vive um Estado de Coisas 
Inconvencional, sendo o membro do Ministério Público um agente de suma 
importância para a cessação das massivas violações de direitos humanos 
ocorridas no Estado brasileiro.

4. Conclusão

 Diante de todo o exposto, resta evidenciado que o controle de 
convencionalidade já vem sendo exercido pelos Tribunais Superiores do 
Estado brasileiro, e que a legitimidade para o exercício deste instrumento 
de concretização de direitos humanos não é privativa dos membros do 
Poder Judiciário, mas de toda e qualquer autoridade pública, inclusive dos 
membros do Ministério Público. 

 Além disso, uma das principais funções atribuídas ao membro do 

31 Sobre a reconfiguração do papel do membro do Ministério Público após o advento da 
Constituição Federal de 1988, ver GIACOIA, Glberto. Ministério Público Vocacional. Revista 
Justitia, v. 64, n. 197, p. 279-286, jul./dez. 2007.
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Ministério Público é zelar pela garantia dos direitos básicos da sociedade32, 
sendo o controle de convencionalidade um instrumento efetivo para 
combater o famigerado efeito encantatório dos direitos humanos33, dado 
que é possível afirmar, parafraseando Bobbio, que as classes marginalizadas 
da população vivem uma verdadeira “era do desrespeito dos direitos”, já que 
as normas internacionais de direitos humanos muitas vezes não possuem 
qualquer efetividade perante os menos favorecidos, servindo apenas como 
mero instrumento ideológico para a manutenção do status quo. 

 Portanto, a utilização do controle de convencionalidade pelos 
membros do Ministério Público é mais um caminho disponível ao Promotor 
de Justiça para que este atue como agente de transformação social e 
concretizador de direitos humanos perante a sociedade brasileira. 

32 Sobre a atuação do Ministério Público na defesa de direitos humanos, é a lição de Fernando da 
Silva Mattos:  “Imperioso registrar que tratar da proteção aos direitos humanos pelo Ministério 
Público não é algo que se refere somente à tutela dos grupos em situação de maior vulnerabilidade 
social. Protege também os direitos humanos o membro do Ministério Público que combate a 
corrupção, a improbidade administrativa e a malversação dos recursos públicos necessários 
para a implementação das políticas públicas indispensáveis para atendimento ao interesse 
público, bem como aquele que zela pela defesa adequada das vítimas, do meio ambiente, do 
consumidor, da infância e juventude, dos idosos, da saúde pública e das pessoas com deficiência. 
A proteção aos direitos humanos deve ocorrer de forma transversal, complexa e relacional, de 
acordo com os processos de luta por dignidade travados nos diferentes espaços da vida social.” 
MATTOS, Fernando da Silva. Conexões entre a teoria crítica dos direitos humanos e a atuação do 
Ministério Público para sua proteção: uma homenagem a Joaquin Herrera Flores. Revista Jurídica 
do Ministério Público do Estado do Paraná, ano 2 - nº 3, dez./ 2015. Curitiba, Paraná.
33 A crítica doutrinária conhecida como “efeito encantatório dos direitos humanos” reconhece 
que, embora os direitos das vítimas estejam todos previstos em tratados internacionais de 
direitos humanos e na legislação interna, eles não são, na grande maioria das vezes, observados. 
Assim, em que pese a profusão de convenções e tratados internacionais de direitos humanos 
possuir inegável caráter emancipatório e libertador (assim encantando a todos), ainda há, 
principalmente no que toca às classes marginalizadas da população, uma inefetividade das 
normas de direitos humanos sob o aspecto preventivo (ou pré-violatório), o que acaba por 
“desencantar” o discurso utópico previsto na teoria.  Sobre o efeito encantatório dos direitos 
humanos, é a lição de David Sánchez Rubio: “A dimensão encantadora se une com o potencial 
emancipador e o horizonte de esperança que possibilita a existência de condições de autoestima, 
responsabilidade e autonomia diferenciadas e plurais. A dimensão que desencanta pode 
aparecer no instante em que os Direitos Humanos se fixam sobre discursos e teorias, instituições 
e sistemas estruturais que sociocultural e sociomaterialmente não permitem que estes sejam 
factíveis e nem possíveis devido às assimetrias e hierarquias desiguais sobre as quais se mantêm. 
Além disso, através de diversos mecanismos de ocultação, pode se construir um imaginário 
aparentemente emancipador, e, por isso, com um encanto sedutor, falsamente universal” 
(RUBIO, David Sánchez. Encantos e desencantos dos direitos humanos: de emancipações, 
libertações e dominações. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014. p. 18). 
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RESUMO: Uma prática comum entre os Municípios do Brasil é a constituição 
de associações entre referidos entes, com o consequente repasse frequente 
de verbas públicas a título de “taxas associativas”. No entanto, em vista aos 
consideráveis valores repassados para o ente privado constituído, bem como 
a ausência de prestação de constas acerca da utilização do dinheiro público 
e de eventuais benefícios advindos da associação, surge a necessidade 
de se refletir profundamente sobre a legibilidade e a constitucionalidade 
de tal expediente. O interesse pelo tema adveio de casos concretos da 3a 
Promotoria de Justiça da Comarca de Castro, titularizada entre 2015 e 
2017 pelo Promotor de Justiça coautor deste estudo, envolvendo quatro 
associações integradas pelo Município de Castro.

ABSTRACT: A common practice among the municipalities of Brazil is the 
constitution of associations between these entities, with the consequent 
frequent transfer of public funds as “associative fees”. However, considering 
the considerable amounts passed on to the private entity constituted, as well 
as the lack of information on the use of public money and possible benefits 
arising from the association, there is a need to reflect deeply on the legality 
and constitutionality of such file. Interest in the topic came from concrete 
cases of the 3 rd District Attorney’s Office of the District of Castro, directed 
between 2015 and 2017 by the Co-author of this study, involving four 
associations integrated by the Municipality of Castro.

PALAVRAS-CHAVE: Associações; Municipais; Repasse de Verbas Públicas; 
Legalidade; Constitucionalidade.

KEYWORDS: Associations; Municipal; Public Funds Transfer; Legality; 
Constitutionality.
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1. Introdução

 Durante o primeiro ano do Promotor de Justiça coautor deste estudo 
enquanto titular da 3a Promotoria de Justiça da Comarca de Castro, em 2015, 
foram recebidas notícias1 de supostas irregularidades quanto ao repasse, 
pelo Município de Castro, de “taxas associativas” mensais para associações 
privadas integradas pelo mencionado ente federativo de piso, quais sejam: 
Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG), Associação dos 
Municípios do Paraná (AMP), União Nacional dos Dirigentes Municipais 
(UNDIME) e Confederação Nacional dos Municípios (CNM).

 Diante disso, restaram instaurados inquéritos civis para apuração 
das incongruências, através dos quais se constatou que efetivamente o 
Município não tem autorização legal e constitucional para ingresso em 
associações privadas, o que, com o auxílio decisivo da assessora jurídica 
coautora deste estudo, culminou com o ajuizamento de quatro ações civis 
públicas, objetivando impedir que a prática indevida se perpetuasse.

 Portanto, o presente estudo tem o escopo de demonstrar as razões 
jurídicas pelas quais se houve por bem em processar o Município de Castro 
e as entidades associativas referidas.

2. A ilegalidade e a inconstitucionalidade das taxas de anuidade/
mensalidade associativa pagas pelos Municípios

 Não é incomum que Municípios se associem a instituições privadas 
que, em seus Estatutos Sociais, tenham como finalidade atuar em vista 
a solucionar problemas comuns dos seus integrantes, trabalhar para a 
valorização do Municipalismo e de entidades de representação destes, 
enfim, defender direitos institucionais e promover melhorias em prol dos 
entes associados. Para financiar tais instituições “representativas”, faz-se 
necessária a contribuição dos associados, no caso, os Municípios.

 E como se sabe, o controle de constitucionalidade é um mecanismo 
que tem como imo essencial assegurar a supremacia da Constituição, norma 

1 Encaminhadas pelo Observatório Social de Castro.
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fundamental que se encontra no pico do ordenamento jurídico nacional, 
conferindo fundamento de validade para as demais.

 Ocorre que normas municipais que autorizam esta despesa (taxa 
associativa) afrontam, de plano, o artigo 1º da Constituição da República 
Federativa do Brasil, pois se chocam contra o princípio federativo, uma vez 
que pactuar com o entendimento de que tais associações seriam entidades 
representativas dos Municípios implicaria na conclusão de que estaria sendo 
admitida a existência de outro ente federativo – sui generis – subvencionado 
com dinheiro público.

 No caso das normas municipais que autorizam repasse de 
verbas públicas a título de taxa associativa, tem-se que violam normas 
constitucionais, notadamente os princípios da legalidade, republicano, 
federativo - como delineado - e da juridicidade, dando ensejo à declaração 
de inconstitucionalidade material.

 Destarte, tais leis municipais se chocam contra a Constituição da 
República Federativa do Brasil, notadamente em seu artigo 37, caput, por 
violação ao princípio da legalidade, bem como em face do princípio implícito 
da juridicidade.

 Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro, ao apreciar ação direta de inconstitucionalidade. Mutatis mutandis, 
cita-se a ementa do julgado:

AçãO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL 
Nº 47/2011 QUE ACRESCENTOU O INCISO x AO ART. 358 DA CONSTITUIçãO 
ESTADUAL. VIOLAçãO DOS PRINCíPIOS DA SEPARAçãO DOS PODERES, DA 
IGUALDADE E DA IMPESSOALIDADE.

1. A hipótese em julgamento é de Ação Direta de Inconstitucionalidade 
proposta pelo Exmo. Sr. Procurador Geral de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro em face da Emenda Constitucional Nº 47/2011, que acrescentou o 
inciso x ao art. 358 da Constituição Estadual do Estado Rio de Janeiro.

2. O dispositivo sub examine, ao garantir aos Municípios “o direito de 
liberdade de decisão” quanto à associação ou não à Associação Estadual 
de Municípios do Rio de Janeiro – AEMERJ e da Confederação Nacional de 
Municípios - CNM, inclusive com pagamento de contribuição, se imiscuiu em 
seara afeta à autonomia municipal, terminando por violar, flagrantemente, 
o valioso “Princípio da Separação dos Poderes”, fundamental na 
organização política do Estado, expressamente previsto no art. 7º da Carta 
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Estadual. 3. Destarte, a norma impugnada igualmente afronta o princípio 
fundamental da igualdade, previsto no art. 9º, §1º da Constituição Estadual, 
bem como o princípio administrativo da impessoalidade, previsto no art. 
77, caput, da CERJ, por conferir tratamento privilegiado, sem qualquer 
causa que o justifique, às duas entidades associativas que indica, quais 
sejam, a Associação Estadual de Municípios do Rio de Janeiro – AEMERJ 
e da Confederação Nacional de Municípios – CNM. 4. Procedência da 
Representação por Inconstitucionalidade, com efeito ex tunc, por maioria, 
vencido o Desembargador Nagib Slaibi Filho que julgava improcedente o 
pedido2.(Grifou-se).

 Nas palavras de Daniel Bezerra Montenegro Girão, o princípio da 
legalidade trata-se de um postulado que “[...] não ensina tão somente o 
dever de obedecer à lei, mas também todo o ordenamento jurídico3”.

 Destaque-se, outrossim, que os princípios regentes da atuação 
estatal foram erguidos aos estamentos mais elevados do ordenamento 
jurídico, erigidos, inclusive, a princípios constitucionais, consoante se 
depreende do artigo 37, caput, da Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988.

 Nota-se, ainda, que a observância dos princípios, notadamente 
da legalidade, constitui-se em obrigação legal dos agentes públicos de 
qualquer nível de hierarquia, nos termos do artigo 4º, da Lei n.º 8.429/19924, 
caracterizando ato de improbidade administrativa por atentar contra os 

2 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Direito Constitucional. Análise quanto 
a constitucionalidade de dispositivo que prevê o direito de decisão dos Municípios  
quanto à associação ou não à Associação Estadual de Municípios do Rio de Janeiro – 
AEMERJ e da Confederação Nacional de Municípios - CNM, inclusive com pagamento de 
contribuição. Ação Direta de Inconstitucionalidade Nº 0048796-03.2012.8.19.0000, 
Órgão Especial, Relatora Desembargadora Letícia Sardas. Publicada, julgado em 
21 jan. 2012. Disponível em http://Www1.Tjrj.Jus.Br/Gedcacheweb/Default.
Aspx?Uzip=1&Gedid=000463b7051c002f8222f780a7b0e7ae8d53c5024a551910. Acesso 
em: 02 set. 2017.
3 GIRãO, Daniel Bezerra Montenegro. Direito & Justiça. Revista de Direito da UCRS. Vol. 38. 
N. 1, p. 91-98, jan./jun. 2012.
4 Art. 4° da Lei nº 8.429/1992. Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são 
obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos
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princípios da Administração Pública, como enuncia o artigo 115do citado 
diploma legal.

 Com tais disposições, busca-se manter o Estado adstrito às suas 
finalidades institucionais e garantir a estrita observância das liberdades 
públicas, com o consequente aumento da segurança dos administrados.

 O fato é que, tendo o princípio da legalidade atingido o ápice 
da pirâmide normativa, na qualidade de norma constitucional, mostrou-
se inevitável a constatação de que deixou de ser esse preceito o único 
elemento de legitimação e limitação da atividade estatal, uma vez que 
dele não defluíram a totalidade de regras e princípios que a norteavam. 
Do contrário, passaram a coexistir lado a lado. Nesse sentido, assevera 
Emerson Garcia6 que:

Com a constitucionalização dos princípios, a concepção de legalidade 
cedeu espaço à noção de juridicidade, segundo o qual a atuação do Estado 
deve estar em harmonia com o Direito, afastando a noção de legalidade 
estrita – com contornos superpostos à regra – passando a compreender 
regras e princípios. Essa evolução dogmática está estritamente vinculada 
à própria concepção de Estado de Direito, o qual, segundo Canotilho, “[…] 
visa conformar as estruturas do poder político e a organização da sociedade 
segundo a medida do direito”, acrescentando que “o direito compreende-
se como um meio de ordenação racional e vinculativa de uma comunidade 
organizada e, para cumprir essa função ordenadora, o direito estabelece 
regras e medidas, prescreve formas e procedimentos e cria instituições”.

 Daí a conclusão de que o princípio da legalidade passou a ser 
visto como integrante de um princípio maior: o “princípio da juridicidade”, 
falando-se ainda em “princípio da constitucionalidade”, da substituição do 
direito por regras pelo direito por princípios.

 Não é demasiado destacar, neste ponto, que o princípio da 
constitucionalidade pode ser entendido como um princípio em nível 

5 Art. 11 da Lei nº 8.429/1992. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta 
contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres 
de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: 
[…]. 
6 GARCIA, Emerson. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_35/
artigoos/Art_emerson.htm. Acesso em 02 set. 2017.
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constitucional que funda o Estado Social e Democrático de Direito, bem como 
estabelece as balizas para salvaguarda do supracitado Estado de Direito, por 
meio do controle de constitucionalidade, de modo que a violação de tal 
preceito implica em inconstitucionalidade.

 Portanto, indene de dúvidas que o princípio em evidência tem por 
escopo a defesa do Estado de Direito, sendo que:

O reconhecimento da supremacia da Constituição e de sua força vinculante 
em relação aos Poderes Públicos torna inevitável a discussão sobre formas 
e modos de defesa da Constituição e sobre a necessidade de controle de 
constitucionalidade dos atos do Poder Público, especialmente das leis e 
atos normativos7.

 Nesta senda, cabe um rápido parêntesis para se destacar que, ao 
longo da história do constitucionalismo moderno, identificam-se três grandes 
paradigma8 que embasaram e ainda embasam as interpretações jurídicas: o 
paradigma do Estado Liberal, o paradigma do Estado Social e o paradigma do 
Estado Democrático de Direito.

 Com o surgimento do paradigma do Estado Democrático de Direto, 
a perspectiva jurídico-constitucional passou por mudanças consideráveis, 
deixando o Direito de se vincular ao “império da lei” e de ser puramente 
positivista para impregnar-se da ideia de “constitucionalização da ordem 
jurídica”, o que é marcante no neoconstitucionalismo, no qual:

[...] tem como marco filosófico o pós-positivismo, como marco histórico, a 
formação do Estado constitucional de direito, após a 2ª Guerra Mundial, 
onde, no caso brasileiro, ocorreu com a redemocratização institucionalizada 
pela Constituição de 1988 e, como marco teórico, o conjunto de novas 
percepções e de novas práticas, que incluem o reconhecimento de força 

7 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires & BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. 
Curso de Direito Constitucional. 2ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 1008.
8 Valendo-se da teoria Habermasiana, os paradigmas jurídicos funcionam como uma espécie 
de pano de fundo não tematizado que intervém na consciência dos atores, como cidadãos, 
legislador, justiça e administração. Como consequência, a interpretação do Direito acaba 
por se definir a partir dessa influência, pois, afinal, os sentidos normativos não existem 
descolados dessas pré-compreensões, ou seja, os sentidos normativos são o resultado de 
uma determinada compreensão paradigmática (PENALVA, Janaina. Metodologia da Pesquisa 
Aplicada ao Direito. Brasília - DF: CEAD/UnB, 2013. p. 10. Disponível em: < http://moodle.
cead.unb.br/agu/mod/folder/view.php?id=195>. Acesso em: 03 set. 2017).
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normativa à Constituição, a expansão da jurisdição constitucional e o 
desenvolvimento de uma nova dogmática da interpretação constitucional, 
envolvendo novas categorias, como os princípios, as colisões de direitos 
fundamentais, a ponderação e a argumentação9.

 
 No neoconstitucionalismo predomina a ideia da supremacia 
da Constituição, de modo que as normas infranconstitucionais devem 
encontrar seu fundamento de validade naquela, não podendo se destoar das 
normas constitucionais. A constitucionalização do Direito tem como ponto 
de partida a passagem da Constituição para o centro do sistema jurídico, 
de onde foi deslocado o Código Civil, instaurando-se, progressivamente, a 
constitucionalização de todo o Direito10.

 Daí porque se dizer que o Direito do Estado Democrático de Direito 
é um Direito constitucionalizado, um ordenamento jurídico complexo, 
marcado pela presença de regras e princípios como duas espécies normativas 
igualmente aplicáveis à vida dos indivíduos e do Estado11, ambos com 
densidade normativa.

 Outrossim, é nessa perspectiva que o princípio da legalidade ganha 
ressignificação, podendo ser entendido como a demanda por uma atuação 
constitucional e não apenas lícita, deslocando-se o centro do ordenamento 
jurídico da lei para a própria Constituição. Assim é que para as atividades dos 
agentes públicos não basta a legalidade formal, devendo estar presente o 
elemento material consentâneo com todo o ordenamento jurídico.

 Ademais, nesse contexto de Estado Democrático de Direito, fixa-se a 
premissa de que para ser considerado legítimo, o constitucionalismo deve ser 
um processo efetivamente democrático, com participação dos diretamente 
afetados pela aplicação da norma, quais sejam, os cidadãos.

9 BINEMBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, 
democracia e constitucionalização. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. Prefácio.
10 OLIVEIRA, Bruna Mayara de. Reprodução humana assistida homóloga post mortem e o 
direito sucessório: uma análise frente à bioética e o biodireito. Conteúdo Juridico, Brasilia-DF: 
14 dez. 2015. Disponível em: <http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.54916>. 
Acesso em: 03 set. 2017.p. 23.
11 ACUNHA, Fernando José Gonçalves. A Administração Pública Brasileira no Contexto do 
Estado Democrático de Direito. Brasília - DF: CEAD/UnB, 2013. p. 11. Disponível em: < http://
moodle.cead.unb.br/agu/mod/folder/view.php?id=163>. Acesso em 03 set. 2017.
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 Deve-se assinalar também que a situação em tela se choca com o 
“princípio republicano”, de acordo com o qual os agentes políticos devem 
exercer suas funções políticas em representação ao povo, decidindo em 
nome desse e a ele se submeter no que toca à satisfação do interesse 
público, sempre prestando devidamente as contas da utilização/aplicação 
do dinheiro público. Vele dizer, aquele que gere verbas públicas, tem o dever 
de prestar contas.

 Tal preceito encontra-se insculpido no artigo 1º da Constituição da 
República Federativa do Brasil12 que, desde a evolução constitucional de 
1889, instaurou a República no seio do país, mantendo-a como princípio 
fundamental da ordem constitucional e exigindo, ainda, a legitimidade 
popular aos representantes do Estado13.

 O que se afere é que as associações integradas ou formadas 
por Municípios, cujos entes federativos realizam o pagamento de taxas 
associativas, não prestam minuciosa prestação de contas dos recursos 
repassados a tal título, tampouco das ações destinadas especificamente a 
cada Município associado14.

 Daí a ilação de que o postulado em comento configura princípio matriz 
da ordem constitucional atual, desempenhando a função imprescindível de 
garantir estruturas para a concretização dos demais princípios constitucionais 
explícitos ou implícitos.

3. Casos concretos do município de Castro-PR

 Com base nas premissas aqui fixadas, em 23/02/2016, a 3º 
Promotoria de Justiça de Castro, na região dos “Campos Gerais” do Estado 
do Paraná, então titularizada pelo Promotor de Justiça coautor deste estudo, 
propôs ações civis públicas em face do Município de Castro em razão de 

12 Art. 1º - A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos: [...]
13 SUNDFELD, Carlos Ari. Fundamentos de direito público. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 
2004.p.13.
14 CONFEDERAçãO NACIONAL DOS MUNICíPIOS.  Disponível em http://www.cnm.org.br/
portal/dmdocuments/Resultados%202013%20(2014).pdf. Acesso em 21 fev. 2016.
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repasses financeiros indevidos feitos as  quatro associações já citadas: AMP, 
UNDIME, CNM e AMCG. O montante dos valores pagos é destacado nas 
ações: uma entidade recebeu R$ 6.600,00 (seis mil seiscentos reais; AMP, 
entre 2011 e 2014); outra R$ 24.600,00 (vinte e quatro mil e seiscentos reais; 
Undime-PR, entre 2011 e 2014); a terceira R$ 53.636,00 (cinquenta e três 
mil, seiscentos e trinta e seis reais; CNM, entre 2009 a 2013) e a última R$ 
391.689,56,00 (trezentos e noventa e um mil, seiscentos e oitenta e nove 
reais e cinquenta e seis centavos; AMCG, de 2011 a 2015). O total chega a 
R$ 476.525,56 (quatrocentos e setenta e seis mil, quinhentos e vinte e cinco 
reais e cinquenta e seis centavos), apenas se considerados os períodos acima 
descritos, em valores não atualizados monetariamente.

 Nas quatro ações judiciais o Ministério Público requereu, 
liminarmente, a cessação dos repasses às referidas associações a título de 
mensalidade/anuidade associativa, pleito este deferido pela Juíza Substituta, 
Dra. Ursula Boeng (em face da AMCG e CNM), e pela Juíza de Direito, Dra. 
Michelle Delezuk (em face da AMP e UNDIME), em decisões paradigmáticas15.

 Incidentalmente, o Parquet postulou pela declaração de 
inconstitucionalidade das leis municipais que autorizam os pagamentos (no 
caso da CNM – Lei Municipal nº 182/1981 e, no da AMCG - Lei Municipal 
nº 2.200/2010) e, no mérito, pela declaração de nulidade dos contratos 
celebrados entre o Município e as entidades e pela consequente condenação 
do Município de Castro/PR à obrigação de não fazer, consistente em não 
realizar esse tipo de contrato e de pagamento.

 Portanto, certo que a destinação de verbas públicas para associações 
desse jaez, embora autorizado por Lei Municipal, contraria o ordenamento 
político-administrativo brasileiro, pois a estrutura organizacional desses 
entes federativos já contém os instrumentos físicos e humanos necessários 
ao desenvolvimento de todas as suas atividades. Deveras, reconhece-se aos 
Municípios a tríplice capacidade garantidora da autonomia, que se compõe 

15 Vara Cível de Castro (consulta em 03/09/2017): 0000879-32.2016.8.16.0064 (em face 
da CNM, atualmente aguardando ciência das partes quanto à prolação de sentença de 
improcedência do pedido); 0000877-62.2016.8.16.0064 (em face da AMCG, conclusa para 
decisão saneadora); 0000880-17.2016.8.16.0064 (em face da UNDIME, conclusa para decisão 
saneadora) e 0000878-47.2016.8.16.0064 (em face da AMP, atualmente em sede recursal, 
após prolação de sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, por entender o 
Juízo estar ausente o interesse processual para a propositura da ação cível).
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de auto-organização, autogoverno e autoadministração, sendo que, no caso 
da Municipalidade, tais vertentes vêm estampadas notadamente nos artigos 
1816, 2917, 3018 e 34, inciso VII, “c19”, da Constituição da República Federativa 
do Brasil.

 Nesse sentido, leciona Alexandre de Moraes20:

[...] o município auto-organiza-se através de sua Lei Orgânica e, 
posteriormente, por meio de edição de leis municipais; autogoverna-
se mediante a eleição direta de seu prefeito, Vice-prefeito e vereadores, 
sem qualquer ingerência dos Governos Federal e Estadual; e, finalmente 
autoadministra-se no exercício de suas competências administrativas, 
tributárias e legislativas, diretamente conferidas pela Constituição Federal.

 Destarte, aceitar o entendimento de que as associações seriam 
entidades representativas do Municípios, podendo ser subvencionadas com 

16 Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende 
a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta 
Constituição.
17 Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício 
mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a 
promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do 
respectivo Estado e os seguintes preceitos: [...].
18 Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;
III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem 
prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei;
IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual;
V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços 
públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;
VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de 
educação infantil e de ensino fundamental;
 VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de 
atendimento à saúde da população;
VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e 
controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;
Ix - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a 
ação fiscalizadora federal e estadual.
19 Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para:
[...]
VII - assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais:
[...]
c) autonomia municipal;
20 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. São Paulo. 12ª.  ed. São Paulo: Atlas, 2002. p. 274.
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dinheiro público, seria como admitir a instituição de outro ente federativo, 
em flagrante violação aos ditames constitucionais, já que a Carta Magna 
expressamente limita o número dos entes federativos estatais subnacionais 
(Estado, Município e Distrito Federal).

 Ademais, nem se diga que os serviços prestados pelas associações 
são de interesse público, como a colaboração no desenvolvimento de 
projetos em inúmeras áreas, a exemplo do turismo, projetos culturais, 
esportivos, assistência social e outros, bem como o auxílio no diálogo entre 
os entes federados, pois implicaria na conclusão de que a organização política 
desenhada pela Constituição da República não dotou os Municípios de 
autonomia necessária para atuarem, como bem pontuou o DD. Conselheiro 
do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Dr. Cláudio Terrão, referido 
na Consulta n.º 24/2015, do Centro de Apoio Operacional das Promotorias 
de Proteção ao Patrimônio Público e à Ordem Tributária, do Ministério 
Público do Estado do Paraná21, mutatis mutandis:

Com relação ao argumento de que tais associações aprimorariam o 
desempenho das funções institucionais do Legislativo Municipal, embora, 
por um lado, possa concordar com o argumento enquanto possibilidade 
fática, do outro, entendo que ele contraria toda a formulação teórica em 
que se baseia a ordem político-administrativa brasileira.
Ora, se a Constituição de 1988 acolheu a divisão orgânica do Poder – que 
é uno – com o fito de especializar órgãos de um mesmo ser na busca da 
excelência das atribuições conferidas preponderantemente a cada um 
deles, é um contrassenso que estes órgãos públicos (como as Câmaras 
Municipais) tenham que constituir entidades privadas para alcançar esta 
excelência.
Em outras palavras, a afirmação de que a constituição de associações 
privadas – congregando unidades públicas despersonalizadas – é o 
instrumento hábil a viabilizar o aprimoramento do desempenho das funções 
estatais não pode ser vista como evolução na interpretação da lei, mas sim 
como sua transgressão.
A divisão orgânica do Poder Estatal foi feita de modo que os respectivos 

21 BRASIL. Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Processo. Direito Administrativo. 
Consulta acerca da constituição de associação de Câmaras Municipais para fins de 
aprimoramento do desempenho de suas competências constitucionais e repasse de recursos 
públicos do legislativo municipal às associações. Consulta nº 835889, Tribunal Pleno, Relator 
Conselheiro Mauri Torres, julgado em 20 mar. 2013. Disponível em: https://tce-mg.jusbrasil.
com.br/jurisprudencia/419298782/consulta-835889/inteiro-teor-419298853?ref=topic_
feed. Acesso em: 03 set. 2017. p. 20.



175

órgãos e funções atuem eficiente e independentemente de qualquer 
vinculação associativa, sob pena, por exemplo, do aprimoramento da 
atuação do Ministério Público Estadual estar condicionado à sua filiação a 
uma “associação de Ministérios Públicos”, ou da otimização e celeridade no 
Judiciário dependerem da existência de uma “associação de
Tribunais de Justiça”.
[...]
III – CONCLUSãO
Em face do exposto, abro divergência em relação ao voto do Relator, por 
entender não ser possível, juridicamente, a constituição de associações por 
Câmaras Municipais e, assim, por via lógica de consequência, reconhecer 
a inviabilidade de repasses mensais de recursos públicos do Legislativo 
Municipal para estas associações, entendimento este que se mantém fiel 
à posição desta Corte firmada na [Consulta nº 727149, de 16/04/2008, de 
relatoria do saudoso Conselheiro Simão Pedro Toledo.].

 Desta forma, a atuação eficiente dos entes federativos e dos Poderes 
independe de qualquer vinculação associativa.

 Nos termos do artigo 2º da Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988, sendo os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário 
independentes e harmônicos, também dotados de autonomia, mostra-
se absolutamente infundado submetê-los a qualquer ingerência ou 
dependência de associações e/ou confederações (pessoas jurídicas de 
direito privado), para o exercício ou o melhor exercício de suas funções e a 
defesa de suas prerrogativas. Esta situação, de “necessidade” de entidades 
associativas privadas, configura uma espécie engenhosa de “privatização da 
atividade-fim” dos Municípios.

 De outra banda, deve-se referir, pela pertinência, que em recente 
decisão a 1ª Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça proferiu o seguinte 
entendimento: “[...]  é positiva, lícita e desejável a reunião de pessoas 
jurídicas de direito público com interesses comuns e tarefas assemelhadas 
simplesmente visando a troca de experiências e o aperfeiçoamento 
institucional22”.

22 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Direito Administrativo. Legalidade das 
contribuições associativas  municipais. Agravo Interno no Recurso Especial n. 827.975/
RJ, 1ª Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 06 dez. 2016, publicado 
em 03 fev. 2017. Disponível em: http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.
jsp?livre=827975&b=ACOR&p=true&l=10&i=1. Acesso em 03 set. 2017.
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 No entanto, com a devida vênia ao colendo colegiado, após vasto 
estudo e profunda reflexão acerca da questão, o que se conclui é que a boa 
atuação dos Municípios e a defesa de suas prerrogativas prescindem da 
atuação de qualquer associação, pois se trata de dever/poder inerente aos 
próprios entes públicos.

 Logo, a única conclusão extraível, sem que, para tanto, não se fira 
o ordenamento jurídico nacional, consiste exatamente no sentido de que 
o reconhecimento jurídico dessas associações ditas “representativas” dos 
Municípios, como os exemplos da Associação dos Municípios do Paraná 
(AMP), da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação do 
Paraná (UNDIME-PR), da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) 
e da Associação dos Municípios de Campos Gerais (AMCG), equivale ao 
desconhecimento (ou desprezo intelectual) de que os Municípios têm seus 
representantes legais, legitimados pela escolha popular, bem como suas 
próprias estruturas de assessoria jurídica, contábeis, financeiras, enfim, 
possuem aparatos próprios que viabilizam o desempenho de suas atividades. 
Em outras palavras, os Municípios não precisam de pessoas jurídicas de 
direito privado para intermediar suas próprias ações de “captação” de 
transferências voluntárias de recursos do Estado ou da União, ou seja, não 
se pode admitir o desvio da finalidade de associações, como se fossem 
indispensáveis à melhoria das condições financeiras e para a aplicação 
finalística dos recursos públicos municipais.

 De outro lado, não se diga que há municípios pequenos 
e consequentemente (e supostamente) desprovidos de aparatos 
administrativo-jurídico-contábeis de qualidade, o que “justificaria” a atuação 
dessas associações, pois o povo, os representantes eleitos para os Poderes 
Executivo e Legislativo e o Ministério Público devem lutar pela alocação de 
quadro mínimo de pessoal especializado em cada Município e não fechar os 
olhos para esta patente inconstitucionalidade (associações “representativas” 
de Municípios).

 Não bastasse a gama de violações constitucionais de ordem material 
que o pagamento da taxa de anuidade associativa realizado pelos Municípios 
à associações “representativas” causa, não há como se olvidar ainda da 
inconstitucionalidade formal de tal situação, pois Lei municipal autorizativa 
deste tipo de “contrato” invade a competência da União, ao criar modalidade 
de contratação administrativa não abarcada por lei federal nacional.
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 Sabidamente, a Lei Federal nº 8.666/1993 estabelece as diversas 
formas de contratação pela administração pública através de licitação e as 
espécies de dispensa de licitação ou nas quais ela é inexigível.

 Ora! A Lei Municipal que autoriza o pagamento de taxa de anuidade 
autoriza, em verdade, uma “contratação atropelada” com “entidades 
representativas”, inovando indevidamente nesta seara, em afronta ao artigo 
22, inciso xxVII, da Constituição da República Federativa do Brasil.

 Tal hipótese, ademais, não configura espécie – não prevista 
expressamente – de inexigibilidade de licitação, justamente pelo motivo de 
que poderiam ser criadas quantas associações privadas forem interessantes 
aos Chefes do Poder Executivo Municipal de plantão. Vale dizer, que 
inexigibilidade seria essa na qual os próprios entes municipais se reuniriam 
para dizer que está criada uma entidade privada isenta de prestação de 
contas e que os representaria como se parte do serviço público fosse?

 Além do óbice jurídico que se expõe, o montante das verbas 
destinadas à tais associações também demonstra a desarrazoabilidade dos 
repasses, tendo em vista que costumam ser extremamente consideráveis.

 Há casos, é preciso pontuar, como os referentes à AMP e à UNDIME, 
nos quais o Município de Castro, sem qualquer rodeio, se filiou sem sequer 
tentar conferir aparência de constitucionalidade ao ato, pois não editou lei 
municipal autorizativa no ingresso em tais associações. O Município em tela 
simplesmente iniciou os pagamentos das “taxas associativas”, como se fosse 
hipótese de inexigibilidade de licitação, numa clara realização de contratos 
verbais evidentemente inconstitucionais e ilegais. Então, na situação destas 
associações inexiste roupagem legislativa municipal, revestindo-se a filiação 
como atos extremados de abuso do poder político, cumulado com descaso 
para com o erário.

 Seja qual a forma adotada pela municipalidade para ingressar 
nessas espécies de associações privadas, nenhuma delas tem guarida na 
Constituição Federal, na Lei Complementar 101/2000, na Lei no. 8.666/1993 
e na Lei no. 4.320/1964.
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4. Conclusão

 O ingresso dos entes federativos municipais nessas associações 
privadas, supostamente garantidoras dos interesses municipais, não 
encontra nenhum respaldo na Constituição Federal e nas leis que regem a 
administração pública, máxime nas Leis Federais nacionais no. 8.666/1993 e 
no. 4.320/1964.

 Em suma, na condição de entes privados, tendem a servir muito 
mais aos interesses dos eleitos para o cargo de Prefeito, visto que suas 
finalidades, ao se confundirem com as do próprio ente federativo, evidenciam 
a prescindibilidade das entidades. Ademais, inexiste prestação de contas, 
não há parâmetro para fixação dos valores das “taxas associativas” e, o que 
é mais grave, funcionam como um quinto ente federativo não previsto pelo 
artigo 18 da Magna Carta de 1988.

 Por derradeiro, espera-se que sociedade civil organizada, através 
ou não das entidades do terceiro setor, que exercem o controle social dos 
gastos públicos, tal como o Observatório Social de Castro, e o Ministério 
Público, a nível nacional, possam unir-se contra esta esdrúxula espécie de 
filiação municipal, exigindo que a Constituição e as Leis sejam efetivamente 
cumpridas.
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RESUMO: O presente trabalho objetiva analisar a temática do financiamento 
da política pública da Educação, especificamente a partir da publicação da 
Recomendação nº 44/2016 pelo Conselho Nacional do Ministério Público, 
em decorrência do atual contexto social, político e econômico. Diante de 
iminente risco de violação de direitos fundamentais em razão de medidas 
legislativas visando à limitação de despesas em políticas públicas, cresce em 
importância a atuação do Ministério Público para a proteção de tais garantias, 
refletida no instrumento normativo aqui abordado. Destaca-se, ainda, a 
notável relevância de se estabelecer uma atuação institucional coordenada 
e transversal para o enfrentamento que se impõe, consideradas as diversas 
dimensões e profundas consequências que podem advir da inadequação na 
política pública da Educação.

ABSTRACT: The present work aims to analyze the financing of public education 
policy, specifically after the publication of Recommendation no. 44/2016 by 
the National Council of Public Prosecution, as a result of the current social, 
political and economic context. Faced with an imminent risk of violation 
of fundamental rights due to legislative measures aimed at limiting public 
policy expenditures, the Public Prosecutor’s action for the protection of such 
guarantees, reflected in the normative instrument discussed here, grows in 
importance. It is also worth noting the remarkable relevance of establishing 
a coordinated and transversal institutional action for the confrontation that 
is required, considering the various dimensions and profound consequences 
that can arise from the inadequacy in the public policy of Education.
 
PALAVRAS-CHAVE: Direito à Educação; Direito Fundamental; Efetivação; 
Subfinanciamento de Políticas Públicas; Atuação Coordenada do Ministério 
Público.
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1. Introdução

 Na 18ª Sessão Ordinária do Conselho Nacional do Ministério 
Público, realizada em 27 de Setembro de 2016, foi aprovado o teor da 
Recomendação nº 44/2016-CNMP, que dispõe sobre a atuação do Ministério 
Público no controle do dever de gasto mínimo em Educação. Trata-se de 
medida que reforça, aos respectivos Ministérios Públicos dos Estados, a 
relevância que deve ser dada à defesa do correspondente direito em âmbito 
institucional, considerada a valoração atribuída à educação por meio de 
nosso texto constitucional, que a define, em seu artigo 205, como “direito 
de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com 
a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

 A Recomendação, ressaltando a primordialidade da atuação 
ministerial na fiscalização do custeio da política pública da educação, 
elenca, em seu artigo 4º, medidas a serem tomadas pelos Promotores de 
Justiça para o exercício de tal atribuição. Essas providências, vale dizer, são 
destinadas aos setores especializados em Educação, Infância e Juventude e 
Patrimônio Público, por razões de competência funcional. Todavia, inegável 
que o zelo ao direito à educação é de preocupação institucional como um 
todo, pelo que, inclusive, o instrumento normativo referido destina, aos 
Procuradores-Gerais e aos Centros de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, 
o empreendimento de esforços para a abordagem do tema “Financiamento 
Constitucional do Direito à Educação de Qualidade” na carreira de Promotor 
de Justiça, seja no seu ingresso, seja em cursos de formação e/ou atualização 
(conforme se extrai do artigo 1º).

 Assim, indica-se que o exame da aplicação de recursos na política 
pública da Educação requer ação coordenada por parte das Unidades 
Ministeriais, representando a Recomendação aqui abordada, não 
necessariamente, uma mudança de paradigma, mas uma ampliação do 
enfoque de atuação na seara, com a prioridade e a relevância que a política 
pública deve obter.

 O presente trabalho, prosseguindo, busca realizar uma breve análise 
acerca do documento elaborado, à luz dos motivos que deram ensejo à sua 
constituição e os possíveis desdobramentos decorrentes das orientações 
constantes da Recomendação, visando, sempre, à proteção do direito à 
educação.
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2. Dos motivos que ensejaram a elaboração da Recomendação

 A Constituição Federal assegura, por meio de seu artigo 6º1, tratar-
se a educação de um direito social, dispondo também em seu artigo 205 que 
sua concretização é dever do Estado. O artigo 2082, ainda, elenca medidas 
a serem adotadas pela Administração Pública visando ao atendimento da 
garantia fundamental referida.

 A importância atribuída à educação reflete, consequentemente, 
na legislação infraconstitucional, especialmente nas Leis nº 9394/96 – Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e nº 8069/90 – Estatuto da 
Criança e do Adolescente, as quais, convergindo com a Carta Magna, contêm 
dispositivos que reiteram a natureza prioritária da política pública.

 O tratamento privilegiado destinado à Educação se dá em razão, 
principalmente, de seu caráter emancipatório, configurando-se como 
condição determinante para a efetivação da dignidade da pessoa humana, 
um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, constante do inciso 

1 Constituição Federal. Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 
trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.
2 Constituição Federal. Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante 
a garantia de:
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, 
assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade 
própria;
II - progressiva universalização do ensino médio gratuito;
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente 
na rede regular de ensino;
IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade;
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a 
capacidade de cada um;
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;
VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de 
programas suplementares de material didáticoescolar, transporte, alimentação e assistência 
à saúde.
§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.
§ 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, 
importa responsabilidade da autoridade competente.
§ 3º Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a 
chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela freqüência à escola.
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III do artigo 1º de nossa Constituição3. Nas palavras de Mônica Sifuentes “a 
Educação engloba instrução, mas é muito mais ampla. Sua finalidade é tornar 
os homens íntegros, a fim de que possam usar o conhecimento adquirido não 
apenas para seu próprio bem-estar, mas contribuindo para o aprimoramento 
da sociedade”.4

 Em decorrência de tal reconhecimento, a Constituição Federal prevê, 
nos termos do artigo 212, que a “União aplicará, anualmente, nunca menos 
de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco 
por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida 
a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do 
ensino.”

 Essa percentagem representa a quantia mínima que o ente 
federativo deve destinar na área da Educação, objetivando, principalmente, 
desenvolvê-la, sem prejuízo de demais aplicações financeiras que venham a 
ser realizadas. Trata-se de montante obrigatório a ser designado à política 
pública, cuja inobservância pode acarretar em responsabilização do gestor 
por improbidade administrativa.

 Para os fins do dispositivo constitucional supracitado, os artigos 70 
e 71 da Lei nº 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
demonstram, respectivamente, o que configura, ou não, despesas de 
manutenção e desenvolvimento do ensino, a saber:

Art. 70. Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do 
ensino as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos 
básicos das instituições educacionais de todos os níveis, compreendendo 
as que se destinam a:
I - remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais 
profissionais da educação;
II - aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e 
equipamentos necessários ao ensino;
III – uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino;

3 Sobre isto, Amartya Sen afirma que “a expansão dos serviços de saúde, educação, seguridade 
social, etc., contribui diretamente para a qualidade de vida e seu florescimento”. In: SEN, 
Amartya Kumar. Desenvolvimento como Liberdade. Tradução de Laura Teixeira Motta. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2000. p. 170.
4 SIFUENTES, Mônica. Direito Fundamental à Educação: a aplicabilidade dos dispositivos 
constitucionais. Porto Alegre: Núria Fabris, 2009. p. 38.



188

IV - levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando precipuamente 
ao aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino;
V - realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento dos 
sistemas de ensino;
VI - concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas;
VII - amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao 
disposto nos incisos deste artigo;
VIII - aquisição de material didático-escolar e manutenção de programas de 
transporte escolar.

Art. 71. Não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do 
ensino aquelas realizadas com:
I - pesquisa, quando não vinculada às instituições de ensino, ou, quando 
efetivada fora dos sistemas de ensino, que não vise, precipuamente, ao 
aprimoramento de sua qualidade ou à sua expansão;
II - subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, 
desportivo ou cultural;
III - formação de quadros especiais para a administração pública, sejam 
militares ou civis, inclusive diplomáticos;
IV - programas suplementares de alimentação, assistência médico-
odontológica, farmacêutica e psicológica, e outras formas de assistência 
social;
V - obras de infra-estrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou 
indiretamente a rede escolar;
VI - pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em 
desvio de função ou em atividade alheia à manutenção e desenvolvimento 
do ensino.

 Ainda, a Lei nº 11494/2007, que regulamenta o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – FUNDEB, elenca formas de como se dará a 
aplicação de recursos públicos na Educação, fixando, por exemplo, que “pelo 
menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão 
destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério 
da educação básica em efetivo exercício na rede pública.”

 O conjunto normativo, deste modo, apenas expressa a condição de 
prioridade que a Educação comporta. Em verdade, a magnitude de tal política 
pública como meio de transformação social é incontroversa, razão pela qual a 
sua análise, a princípio, não é a intenção deste trabalho. Considerações a esse 
respeito, ademais, encontram-se devidamente expostas na Recomendação 
analisada.
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 A problemática se instaura, entretanto, na prática. Inobstante 
a positivação de um exaustivo rol de dispositivos atinentes à Educação, o 
que se verifica diariamente, em especial nas Promotorias de Justiça com 
atribuições na matéria, é uma constante e repetitiva violação de direitos, 
em total desconformidade com os ditames legais e constitucionais. O 
descumprimento ocorre das mais diversas maneiras: ausência de vagas em 
instituições de ensino, falta de inclusão educacional a alunos com deficiência, 
baixa qualidade no serviço ofertado, edificações escolares em condições 
precárias e insalubres, não disponibilização de transporte escolar a quem 
dele necessita, dentre tantas outras.

 Tal afronta decorre da omissão inconstitucional do Estado na 
elaboração de políticas públicas que, sob as mais variadas escusas, falha no 
oferecimento do serviço educacional à população, obstando à sociedade o 
atingimento do pleno desenvolvimento humano e da dignidade.

 O Estado de Coisas é alarmante e não pode persistir. E, em uma 
realidade econômica de recessão, na qual o erário se encontra ainda mais 
comprometido, bem como diante de uma movimentação política no sentido 
de contenção de gastos públicos e aumento, no mínimo, questionável, 
da discricionariedade orçamentária dos gestores (com a aprovação das 
Emendas Constitucionais nº 93/2016, que prorroga a Desvinculação de 
Receitas da União e estabelece a Desvinculação de Receitas dos Estados, e 
nº 95/2016, que institui o Novo Regime Fiscal, por exemplo), o temor de que 
o desrespeito aos direitos fundamentais permaneça é grande, inclusive, com 
a possibilidade de retrocesso social, com o risco de se colocar a perder o 
(pouco) que já foi conquistado.

 Deste modo, é urgente o fomento da articulação social visando a 
evitar possível degradação da Educação, explicitada, neste particular, pela 
Recomendação 44 do Conselho Nacional do Ministério Público, uma vez que, 
à instituição, cabe a “defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 
interesses sociais e individuais indisponíveis”.

 Na sequência, tratar-se-á desses aspectos com um pouco 
mais de profundidade para, posteriormente, abordar as disposições da 
Recomendação nº 44/2016-CNMP, com a sugestão de medidas a serem 
adotadas pelos membros do Ministério Público para o seu cumprimento.
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3. Financiamento da Educação e Políticas Públicas

 O fim para o qual o Estado se destina, em estrito resumo, é a 
promoção do bem-estar coletivo5. A sociedade delega, à Administração 
Pública, as atribuições de gestão e de controle das atividades públicas, na 
expectativa de que, em contrapartida, tenha o seu retorno, especialmente 
por meio da concretização de Direitos Fundamentais, garantido.

 Como já visto, trata-se a Educação de um Direito Social, ou seja, 
um Direito Fundamental de segunda Dimensão. Essa categoria exige, para 
que se materialize, a prestação positiva do Estado que, mormente através 
de políticas públicas, será protagonista na busca de atender ao dever-ser 
constitucional. Segundo José Afonso da Silva, “são direitos que se ligam 
ao direito de igualdade. Valem como pressupostos do gozo dos direitos 
individuais, na medida em que criam condições materiais mais propícias ao 
auferimento da igualdade real”.6

 Políticas públicas, vale dizer, em síntese, são as medidas 
governamentais adotadas objetivando determinado fim. “A formulação de 
políticas públicas constitui-se no estágio em que os governos democráticos 
traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais em programas e ações 
que produzirão resultados ou mudanças no mundo real”.7

 
 A elaboração desses programas, contudo, não é de livre escolha 
do gestor público. Ao contrário, em se tratando o agente político de 
um representante da sociedade, escolhido por meio de votação para a 
construção e adoção das medidas que, mal ou bem, impactarão na vida 

5 “Com efeito, são princípios do Estado Democrático de Direito: (…) Sistema de direitos 
fundamentais individuais e coletivos, seja como Estado de distância, porque os direitos 
fundamentais asseguram ao homem uma autonomia perante os poderes públicos, seja 
como um Estado antropologicamente amigo, pois respeita a dignidade da pessoa humana e 
empenha-se na defesa e garantia da liberdade, da justiça e da solidariedade”. STRECK, Lênio 
Luiz; MORAIS, José Luiz Bolzan de. Ciência Política & Teoria do Estado. 8. ed. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2014. p.  76.
6 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 39 ed. São Paulo: Malheiros, 
2016. p. 289.
7 SOUZA, Celina. Políticas Públicas: uma revisão da literatura. Disponível em: <http://www.
scielo.br/pdf/soc/n16/a03n16>. Acesso em 31 ago. 2017.
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social comum8, deve estar vinculado à vontade política por aquela expressa, 
prevista, especialmente, na Constituição Federal.

Sobre isso:
 

A “política pública” - mais exatamente devendo ser colocada no plural – 
como concreção do político não está, nada obstante, ligada isoladamente 
a uma gestão governamental pois a governança não existe, no espaço 
democrático, dissonante dos valores solidificados historicamente e 
assentadas normalmente em compromissos identificados – sobretudo 
no pós II Guerra Mundial – com aquilo que largamente se denomina de 
Constituição como, igualmente, no largo campo internacional dos textos 
produzidos pelo concerto de países no palco supranacional sob os auspícios 
de entidades criadas e fomentadas exatamente para este fim.
[…]
Há de se destacar que na complexa relação entre governança e política, 
quando das escolhas concretas extraídas da pauta genérica da plêiade de 
opções que o governante pode atuar, está o reduto não apenas jurídico, 
mas ético, dos Direitos Fundamentais que, como fruto de uma igualmente 
complexa tessitura que se projetará, num determinado momento, também 
no jurídico como fruto do político, impõe uma ordem na escala de opções 
na governabilidade, não se podendo compreender que o Governante 
momentâneo seja, como no velho figurino o era, absolutamente 
desapegado de quaisquer amarras na realização concreta da coisa pública, 
a dizer, na alocação dos recursos supramencionados de modo a constituir 
as “políticas públicas.”9

 Logo, a estruturação das políticas públicas, apesar de revestida 
de certa margem de discricionariedade, está adstrita, sem exceção, à 
concretização de Direitos Fundamentais, por ser este, reitera-se, o objetivo 
do Estado por excelência. São, pois, meios de efetivação das garantias 
constitucionais, devendo ser tratadas com a atenção que a sua própria 
natureza comporta.

 Por conseguinte, é cogente a aplicação deste raciocínio, também, 
ao orçamento e às despesas públicas. As diretrizes orçamentárias, a previsão 

8 “O traço caracterizador das políticas públicas consiste na utilização de instrumentos cogentes 
de intervenção do Estado na sociedade.” APPIO, Eduardo. Controle Judicial das Políticas 
Públicas no Brasil. Juruá: Curitiba, 2011. p. 134.
9 CHOUKR, Fauzi Hassan. Ministério Público e Políticas Públicas. In: FARIAS, Cristian Chaves de; 
ALVES, Leonardo Barreto Moreira; ROSENVALD, Nelson (Coords.).Temas Atuais do Ministério 
Público. 6 ed. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 867-876.
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de despesas e o dispêndio de recursos públicos deve, sempre, obedecer 
às prioridades já determinadas pelo legislador constituinte em favor dos 
Direitos Fundamentais. Os recursos públicos são, em última análise, o meio 
pelo qual os Direitos Fundamentais serão efetivados. Políticas públicas são 
Programas Governamentais que objetivam fazer valer essas garantias e 
exigem, para além do estudo, dedicação e tratamento prioritário, a alocação 
de valores monetários suficientes.

 Pelo que, “o orçamento público, do mesmo modo, espelha um 
instrumento representativo do consentimento do contribuinte”10. É 
reservado, pois, à consumação dos anseios da sociedade, estando a estes 
amarrado e os tendo como razão de existência.

 A preocupação com eventual subfinanciamento da política pública 
da Educação brasileira, deste modo, surge a partir da provável redução de 
receitas, em decorrência, principalmente, da crise financeira que atinge o 
país. Em verdade, mesmo anteriormente à recessão econômica, o ensino 
público nacional não era disponibilizado de maneira adequada. No atual 
quadro, todavia, teme-se o retrocesso.

 Fundamenta-se o receio a partir da análise da Emenda Constitucional 
nº 95/2016 (Proposta de Emenda Constitucional nº 241/2016), que institui o 
Novo Regime Fiscal. O expediente inclui, dentre outras disposições, o artigo 
110 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição 
Federal, prevendo que, nos exercícios financeiros posteriores a 2017, os 
valores a serem aplicados em Educação e Saúde serão os mesmos que foram 
destinados no ano anterior, com a respectiva correção.11

 A Emenda, em total desconformidade com o texto constitucional, 
implementa um valor máximo de recursos a serem aplicados nas políticas 
públicas mencionadas, interpretando erroneamente o artigo 212. A intenção 

10 HARADA, Kiyoshi. Direito Financeiro e Tributário. 25 ed. São Paulo: Atlas, 2016. p. 76.
11 Constituição Federal. Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Art. 110. Na vigência 
do Novo Regime Fiscal, as aplicações mínimas em ações e serviços públicos de saúde e em 
manutenção e desenvolvimento do ensino equivalerão:
I - no exercício de 2017, às aplicações mínimas calculadas nos termos do inciso I do § 2º do art. 
198 e do caput do art. 212, da Constituição Federal; e
II - nos exercícios posteriores, aos valores calculados para as aplicações mínimas do exercício 
imediatamente anterior, corrigidos na forma estabelecida pelo inciso II do § 1º do art. 107 
deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
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do constituinte, por óbvio, foi assegurar um mínimo a ser respeitado pelo 
Administrador, por meio de uma despesa obrigatória.

 Não significa, portanto, que o atendimento ao artigo 212 da 
Constituição faz do ente público um cumpridor do dever constitucional, mas 
sim o oposto: no que concerne ao direito à Educação, o gestor deve, pelo 
menos, realizar os repasses expressos no dispositivo.

 Com efeito, a obrigação de fazer atribuída à Administração Pública, 
expressa no artigo 208 da Constituição, é muito mais abrangente: universalizar 
atendimento, garantir padrão de qualidade, propiciar inclusão e igualdade 
educacional a todos, enfim, refere-se ao “atendimento das necessidades do 
ensino obrigatório”12. Este é, pois, o dever do Estado, e não simplesmente o 
cumprimento da percentagem constitucional13.

 Ainda que assim o fosse, o próprio mínimo fica ameaçado com a 
sanção da Emenda Constitucional nº 95/2016, vez que ignora o montante 
arrecadado pela Administração Pública, usando como base, para aplicação 
nas políticas públicas de Saúde e Educação, o que fora destinado no exercício 
financeiro anterior. O artigo 212 da Carta Magna é claro ao afirmar que a 
percentagem educacional usa como referência de cálculo a receita resultante 
de impostos, e ordenação legislativa em sentido contrário pode indicar a 
inobservância à disposição.

 Elucidando, tem-se o seguinte: o Estado não se exime da obrigação 
com a Educação com o mero respeito ao mínimo constitucional. Com 
as mudanças proporcionadas pela Emenda Constitucional nº 95/2016, 
contudo, mesmo as cotas constantes do artigo 212 restam ameaçadas, por 

12 PINTO, Élida Graziane; MORAES, Bianca Mota de; CAMBI, Eduardo Augusto Salomão; 
CARNAúBA, Maria Cecília Pontes; CORDEIRO, Maria Cristina Manella; DICK, Maria Elmira 
Evangelina do Amaral; SILVA, Paulo Silvestre Avelar; SÁ, Simone Disconsin de. Reserva do 
Possível e o Risco de Estagnação das Metas do Plano Nacional de Educação em Tempos 
de Crise Fiscal. In: Tendências em Direitos Fundamentais: possibilidades de atuação do 
Ministério Público. Disponível em: <http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Publicacoes/
documentos/2016/MIOLO_TENDENCIAS_EM_DIREITOS_WEB.pdf>. Acesso em 1º set 2017.
13 Em 25 de junho de 2014 foi aprovada a Lei nº 13.005/2014, instituindo o Plano Nacional de 
Educação, com duração de 10 (dez) anos. O documento contém metas e estratégias imputadas 
ao Estado para a efetivação do Direito à Educação, e expressa os objetivos nacionais para a 
sua concretização. O subfinanciamento da política pública, dessa forma, apresenta, também, 
um retrocesso no atendimento às disposições do instrumento normativo.
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consequência da modificação do parâmetro a ser adotado nas alocações 
orçamentárias.

 Os apontamentos aqui realizados não ignoram o quadro sócio-
econômico no qual o país se encontra. Pelo contrário, reconhece-se a 
dificuldade e a importância de se restabelecer a estabilidade financeira. 
Entretanto, não se entende razoável que direitos fundamentais sejam 
negligenciados sob o argumento de contenção de recursos públicos.

 O Supremo Tribunal Federal, saliente-se, vem adotando esse 
posicionamento. Em julgado recente, datado de 31 de agosto de 2017, no 
âmbito da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 5595, o Ministro 
Ricardo Lewandowski, em decisão monocrática, deferiu medida cautelar 
para suspender a eficácia dos artigos 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 
86/2015, que, instituindo programação orçamentária específica à Saúde14, 
acabou por relativizar o mínimo constitucional da política pública em 
comento.

 A concessão de medida cautelar, foi objeto de análise no seguinte 
sentido:

Indo além do exame dos números, a medida cautelar concedida na ADI 
5.595 nos lembra, do ponto de vista hermenêutico, que o orçamento 
público não pode se eximir da sua finalidade primordial de custear direitos 
fundamentais. Eis um precedente que nos chega em boa hora tanto em 

14 Emenda Constitucional nº 86/2015. Art. 2º O disposto no inciso I do § 2º do art. 198 da 
Constituição Federal será cumprido progressivamente, garantidos, no mínimo: 
I - 13,2% (treze inteiros e dois décimos por cento) da receita corrente líquida no primeiro 
exercício financeiro subsequente ao da promulgação desta Emenda Constitucional; 
II - 13,7% (treze inteiros e sete décimos por cento) da receita corrente líquida no segundo 
exercício financeiro subsequente ao da promulgação desta Emenda Constitucional; 
III - 14,1% (quatorze inteiros e um décimo por cento) da receita corrente líquida no terceiro 
exercício financeiro subsequente ao da promulgação desta Emenda Constitucional; 
IV - 14,5% (quatorze inteiros e cinco décimos por cento) da receita corrente líquida no quarto 
exercício financeiro subsequente ao da promulgação desta Emenda Constitucional; 
V - 15% (quinze por cento) da receita corrente líquida no quinto exercício financeiro 
subsequente ao da promulgação desta Emenda Constitucional. 
Art. 3º As despesas com ações e serviços públicos de saúde custeados com a parcela da União 
oriunda da participação no resultado ou da compensação financeira pela exploração de 
petróleo e gás natural, de que trata o § 1º do art. 20 da Constituição Federal, serão computadas 
para fins de cumprimento do disposto no inciso I do § 2º do art. 198 da Constituição Federal.
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face da Emenda 95, quanto em relação à crise nos serviços essenciais que 
indicam uma rota de falência do Estado brasileiro.
(…)
A ADI 5.595 reconhece a existência da dimensão objetiva do direito à saúde 
de ter seu custeio fixado em bases suficientes e, na medida do fiscalmente 
possível, progressivas. Desse modo, o dever de gasto mínimo em saúde 
se configura como verdadeira garantia de tutela do próprio direito 
fundamental.
(...)
No pertinente paralelo com o “direito a ter direitos”, cuja garantia se 
materializa no pleno funcionamento da Defensoria Pública, é que se 
pode erigir a estrutura constitucional dos pisos de custeio da saúde e da 
educação como o “direito a ter o custeio suficiente de direitos”. Ou seja, as 
vinculações orçamentárias dos artigos 198 e 212 são garantias fundamentais 
que asseguram instrumentalmente a eficácia nuclear dos aludidos 
direitos sociais, que, por seu turno, expressam conteúdo impostergável e 
incomprimível do postulado da dignidade da pessoa humana.
(…)
Do mesmo modo, os direitos à saúde e à educação, que reclamam prestações 
positivas do Estado e, por isso, estão sujeitos à vulnerabilidade fiscal das 
suas correspondentes políticas públicas e ao risco de descontinuidade 
do serviço público, devem ser amparados pela organização estrutural e 
pelo dever de gasto mínimo como um verdadeiro “direito a ter o custeio 
progressivo e suficiente de direitos” (artigos 198 e 212).15

 Como se sabe, é inviável invocar razões de ordem financeira em 
detrimento do direito à Educação, vez que é parte do conjunto de garantias 
que integram o núcleo do denominado como mínimo existencial.

 Insere-se nesse conceito:

[...] um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de 
garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à 
pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações 
positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos 
sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral 

15 PINTO, Élida Graziane. STF reconhece o “direito a ter o custeio adequado de direitos” na 
ADI 5.595. Disponível em: <http://conjur.com.br/2017-set-12/contas-vista-stf-reconhece-
direito-custeio-adequado-direitos-adi-5595>. Acesso em 12 de setembro de 2017.
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da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência 
social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança. 
(STF. AgReg. no RE com Agravo 639.337–SP. Rel. Min. Celso de Mello. J. 
23.08.2011)

No campo dos direitos individuais e sociais de absoluta prioridade, o juiz não 
deve se impressionar nem se sensibilizar com alegações de conveniência e 
oportunidade trazidas pelo administrador relapso. A ser diferente, estaria 
o Judiciário a fazer juízo de valor ou político em esfera na qual o legislador 
não lhe deixou outra possibilidade de decidir que não seja a de exigir o 
imediato e cabal cumprimento dos deveres, completamente vinculados, 
da Administração Pública. Se um direito é qualificado pelo legislador como 
absoluta prioridade, deixa de integrar o universo de incidência da reserva 
do possível, já que a sua possibilidade é, preambular e obrigatoriamente, 
fixada pela Constituição e pela lei (STJ. REsp. 440.502/SP. Rel. Min. Herman 
Benjamin. J. 15.12.2009).

 
 Por isso, mesmo em tempos de crise, Direitos Fundamentais dessa 
magnitude não podem ser relativizados. Se os recursos públicos são escassos, 
deve-se, no arranjo da despesa pública, priorizar a efetivação de garantias 
tais, até porque essa é, para todos os efeitos, a sua função.
 
 Portanto, o Ministério Público, no desiderato de atuar na proteção 
do direito à Educação e, especialmente em face do quadro que se desenha 
(e que brevemente se tentou expor), deve envidar ainda mais esforços 
para evitar a (já existente) violação dessas garantias fundamentais. A 
Recomendação nº 44 do Conselho Nacional do Ministério Público, neste 
sentido, propõe providências que podem ser tomadas pelos Promotores de 
Justiça que têm atribuição na área, em todas as suas dimensões.

4. A Recomendação 44 e a atuação ministerial na proteção do 
direito à Educação
 
 Se as políticas públicas têm o condão de, atendendo aos anseios 
sociais, proporcionar meios para garantir direitos fundamentais, ao 
Ministério Público, enquanto defensor dos direitos coletivos e individuais 
indisponíveis, cabe a atribuição de fiscalizar a devida correlação atividade-
fim dessas medidas governamentais.

 Políticas Públicas, insta salientar, estão sujeitas à fiscalização, 
inclusive, ao controle judicial. Neste sentido, pondera Ana Paula de Barcellos:
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Se a Constituição contém normas nas quais estabeleceu fins públicos 
prioritários, e se tais disposições são normas jurídicas, dotadas de 
superioridade hierárquica e de centralidade no sistema, não haveria sentido 
em concluir que a atividade de definição das políticas públicas – que irá, ou 
não, realizar esses fins – deve estar totalmente infensa ao controle jurídico. 
Em suma: não se trata da absorção do político pelo jurídico, mas apenas da 
limitação do primeiro pelo segundo16.

 
 Assim, diante do risco evidente de subfinanciamento da política 
pública da Educação, o Conselho Nacional do Ministério Público aprovou, em 
setembro de 2016, a Recomendação nº 44/2016. O expediente, considerando 
a preocupação com a eficiência e a qualidade do serviço educacional público 
prestado atualmente, propõe às unidades ministeriais um rol de medidas a 
serem adotadas pelos Promotores de Justiça visando a garantir as dotações 
orçamentárias necessárias à efetivação do direito à Educação.

 São, ao todo, 34 (trinta e quatro) estratégias indicadas aos membros 
do Ministério Público, que transitam pela área da Educação propriamente 
dita, e perpassando, também, as áreas da Infância e Juventude e Patrimônio 
Público.

 Sobre a fiscalização da conformidade dos gastos públicos na 
Educação, Élida Graziane Pínto faz um roteiro básico orientador para a 
atuação do Ministério Público:

Breve resumo do controle de conformidade: conferência da adequação 
da legislação municipal frente às regras constitucionais orçamentárias 
de educação. No descumprimento, pode ser caso de ADIN; conferência 
de aplicação das verbas nos percentuais constitucionais nos exercícios 
anteriores. Na hipótese de ser constatada falta de aplicação dos recursos, 
deve ser postulada a cumulação de gastos nos exercícios subsequentes como 
forma de recompor as áreas desfalcadas; intervenção estadual; rejeição 
de contas – aplicação de verbas do FUNDEB – verificar julgamento da 
Câmara Municipal e sua respectiva motivação; suspensão de transferências 
voluntárias com base no artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal; 
verificação dos gastos admitidos e/ou vedados para fins de contabilização 
da verba do mínimo constitucional, conforme os arts. 70 e 71 da LDB.

16 BARCELLOS, Ana Paula de. Neoconstitucionalismo, direitos fundamentais e controle das 
políticas públicas. Revista Diálogo Jurídico, n. 15, jan.-mar./2007, Salvador, p. 14.



198

Uma vez garantido que os gastos públicos estão sendo executados de 
acordo com as regras constitucionais, com todo o percentual constitucional 
atendido e com aplicação dos recursos nos termos da legislação vigente, é 
caso de direcionar o foco de atenção para a qualidade do serviço oferecido, a 
qual pode ser fiscalizada pelo Ministério Público por meio do cumprimento 
das regras técnicas da área, dentre as quais se destaca a implementação 
dos planos municipais e estadual de educação em cumprimento ao Plano 
Nacional de Educação17.

 A complexidade e a multidisciplinaridade da temática demonstra, 
ainda, que para além das orientações específicas destinadas ao Promotor de 
Justiça de determinadas áreas, o problema do financiamento das políticas 
públicas (dentre elas, a Educação) indica a necessidade de uma ação 
coordenada intersetorial.

 Não se trata, deste modo, de uma particularidade meramente 
educacional (vale dizer, de natureza pedagógica), mas sim, diz respeito a 
problema que demanda uma atuação institucional, com o compromisso de 
vários setores ministeriais em torno de um objetivo comum. Ora, se está 
aqui a defender que a Administração Pública, na previsão orçamentária, 
deve eleger prioridades de aplicação, nada mais coerente que o Ministério 
Público, em sua função de fiscalizador, também o faça18.

 Vale dizer também que proposta tal não é, necessariamente, uma 
novidade. O próprio Ministério Público do Estado do Paraná, no que se refere 
especificamente à Educação, possui Projeto Estratégico para criação de vagas 
na Educação Infantil, visando à universalização do atendimento.

 Igualmente, o risco de subfinanciamento desta e de outras políticas 
públicas pode vir a ser ensejador de mobilização semelhante. As normativas 
expedidas pelo Conselho Nacional do Ministério Público a respeito do 

17 PINTO, Élida Graziane. Controle do Gasto Mínimo em Educação – Aspectos formais e 
qualitativos. Disponível em: <http://www.mprj.mp.br/documents/20184/167129/Controle_
do_Gasto_Minimo_em_Educacao.pdf>. Acesso em 05 set. 2017.
18 Ainda que em trabalho atinente a tema diverso do aqui tratado, já foi realizada tal ressalva: 
“A necessidade de recrudescer a eficiência e de estabelecer prioridades é notória. Nessa linha 
de intelecção, evidencia-se a importância de se racionalizar a atividade-fim do Ministério 
Público, com o estabelecimento de prioridades e, por via de consequência, com a realização 
de escolhas”. BEGGIATO, Túlio Fávaro. Prosecturial Discretion: o Anacronismo do Mito da 
Obrigatoriedade da Ação Penal. In: VITORELLI, Edilson. Temas Atuais do Ministério Público 
Federal. 4 ed. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 1027-1046.
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custeio da Saúde19 e da Educação, neste sentido, são um indicativo de tal 
primordialidade.

 Cumpre frisar que aquele Colegiado, em 22 de setembro de 2016, 
publicou a Carta de Brasília, na qual recomenda a atuação “pautada no 
Planejamento Estratégico aprovado democraticamente com a participação 
tanto dos membros e servidores quanto da sociedade”, considerando 
que a defesa do regime democrático impõe ao Ministério Público o 
“desenvolvimento de planejamento estratégico funcional devidamente 
voltado para a efetivação, via tutela dos direitos e das garantias fundamentais, 
do princípio da transformação social, delineado no art. 3º da CR/1988”.

 Demandas complexas exigem um tratamento igualmente complexo. 
A questão do subfinanciamento da Educação é multidisciplinar e deveras 
temerosa. Reclama, assim, atuação especial, minuciosa, estratégica e 
concomitante de vários setores. Por isso, os artigos 1º a 3º da Recomendação 
nº 44/201620 sugerem, justamente, o conjunto de esforços na defesa do 
direito referido.

 A fiscalização neste ponto, admite-se, é intricada. Isso ocorre muito 
em virtude da falta de índices objetivos de análise. Explica-se: a averiguação 
da devida aplicação do mínimo constitucional ou da universalização de 
atendimentos em unidades de ensino, por exemplo, é tarefa que encontra 

19 Em 13 de dezembro de 2016, o Conselho Nacional do Ministério Público aprovou a 
Recomendação nº 48/2016-CNMP, que sugere parâmetros para a atuação do Ministério 
Público no controle do dever de gasto mínimo em saúde.
20 Recomendação nº 44/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público. Art. 1º Os 
Procuradores-Gerais e os Diretores dos Centros de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional 
devem empreender esforços para a inclusão do tema “Financiamento Constitucional do 
Direito à Educação de Qualidade” no ingresso vestibular da carreira, nos cursos de formação 
e atualização dos membros do Ministério Público, bem como a priorização da temática no 
planejamento estratégico das unidades.
Art. 2º Os ramos do Ministério Público da União e dos Estados devem empreender esforços 
administrativos e institucionais para dar apoio e fomentar a atuação dos membros do 
Ministério Público na defesa do custeio constitucionalmente adequado do direito à educação.
Art. 3º Os membros do Ministério Público com atribuições para atuação na Educação, na 
Infância e Juventude e no Patrimônio Público devem realizar ações coordenadas para evitar 
e reprimir quaisquer desvios e retrocessos quantitativos ou qualitativos no piso de custeio 
do direito à educação, acompanhando sua execução orçamentário-financeira e a respectiva 
prestação de contas, por meio da avaliação dos instrumentos de gestão e de planejamento 
setorial na educação (Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, Lei 
Orçamentária Anual - LOA, Planos Nacional, Estadual e Municipal de Educação), dentre outros.
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subsídios em dados estatísticos ou documentos contábeis, de possível 
mensuração. O mesmo não ocorre, contudo, no exame da qualidade de 
serviço ou na inclusão de alunos com deficiência, pois, por serem questões 
peculiares, são grandes os obstáculos para aferir se o que se disponibiliza é 
aceitável ou não.

 Como definir, afinal, o que é uma Educação de qualidade? Em 
periódico elaborado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, já foi 
sinalizada a necessidade de padronização do termo:

A bem da verdade, nesse quesito, as redes públicas de ensino dos diversos 
níveis da federação vivem, há quase três décadas, as consequências 
perniciosas do inadimplemento da União para com o dever de regulamentar 
o padrão mínimo de qualidade […]21

 Na falta dessa regulamentação objetiva, o Promotor de Justiça, como 
subsídio de atuação, pode valer-se das conclusões extraídas das demandas 
levadas a seu conhecimento, por meio de procedimentos individuais ou 
coletivos, as quais, ainda que de maneira pontual, podem apontar o deficit 
da Política Pública. No mais, o próprio Plano Nacional de Educação, ainda que 
não tenha sido criado especialmente para esse fim, surge como parâmetro 
a ser seguido, vez que é dispositivo que contém metas e estratégias que 
objetivam a otimização, quer quantitativa mas também qualitativa, da 
Educação.

 Pois bem. Como dito, a Recomendação propõe uma atuação 
multidisciplinar, apesar de, em sua súmula, designar que seu objeto “dispõe 
sobre a atuação do Ministério Público no controle do dever de gasto mínimo 
em educação”. Analisando as 34 (trinta e quatro) estratégias previstas pelo 
artigo 4º, percebe-se que compreende ações que, apesar de visarem ao 
asseguramento da legalidade, legitimidade, eficácia, eficiência, efetividade 
e economicidade da aplicação dos recursos (conforme se extrai do artigo 

21 PINTO, Élida Graziane; MORAES, Bianca Mota de; CAMBI, Eduardo Augusto Salomão; 
CARNAúBA, Maria Cecília Pontes; CORDEIRO, Maria Cristina Manella; DICK, Maria Elmira 
Evangelina do Amaral; SILVA, Paulo Silvestre Avelar; SÁ, Simone Disconsin de. Reserva do 
Possível e o Risco de Estagnação das Metas do Plano Nacional de Educação em Tempos 
de Crise Fiscal. In: Tendências em Direitos Fundamentais: possibilidades de atuação do 
Ministério Público. Disponível em: <http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Publicacoes/
documentos/2016/MIOLO_TENDENCIAS_EM_DIREITOS_WEB.pdf>. Acesso em 1º set 2017.
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4º, xIV), demandam análise e fiscalização qualitativa e quantitativa do 
processo de cumprimento das metas e estratégias previstas no Plano 
Nacional de Educação. Vislumbra-se assim a ideia de vasta dimensão da 
atuação pretendida pelo Conselho Nacional do Ministério Público em 
face do Promotor de Justiça que exerce suas funções nas comarcas que 
compreendem as correspondentes unidades municipais.

 Deste modo, a natureza das estratégias varia e extrapola a 
concepção meramente orçamentária (reitera-se, de caráter fundamental), 
diferenciando-se, também, no que concerne às respectivas formas de 
atuação: permanente, temporária e sazonal.

 Como exemplo dessa constatação, citam-se, do artigo 4º, os 
seguintes incisos: xIV, referente à avaliação qualitativa e quantitativa do 
processo de cumprimento das metas e estratégias previstas no Plano 
Nacional de Educação; xV, que indica a fiscalização de compatibilidade 
entre os Planos Municipal e Estadual ao Plano Nacional de Educação; 
xVII, que recomenda o acompanhamento da implementação do Sistema 
Nacional de Educação, prevista no artigo 13 da Lei nº 13.005/2014; xIx, 
atinente à exigência do regular funcionamento dos conselhos de Educação, 
instrumentos de participação social na fiscalização da política pública; xx, 
que sugere que se envidem esforços para a aprovação de leis disciplinando a 
gestão democrática de ensino; xxxII e xxxIII, concernentes à busca ativa.

 Logo, a preocupação com a temática, refletida na Recomendação nº 
44/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público, aborda a questão do 
custeio do direito fundamental, mas, de um modo mais expansivo, direciona-
se para a sua concretização material, respeitadas as metas e estratégias do 
Plano Nacional de Educação e atendendo às disposições do artigo 208 da 
Constituição Federal.

 Evidenciam-se, dessarte, dois pontos importantes: 1) a atuação 
individual do Promotor de Justiça na proteção à Educação, especialmente, 
neste particular, objetivando evitar o subfinanciamento da política pública; 
2) a ação coordenada ministerial, por intermédio de medidas institucionais 
visando à efetivação do direito à Educação, em dimensão mais ampliada e 
concertada, de maneira a garantir que os resultados sejam impactantes na 
medida em que se espera.
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5. Da Inoponibilidade da Garantia da Independência Funcional às 
Diretrizes do Planejamento Estratégico do Ministério Público

 Exposta a urgência de elaboração de Projeto Estratégico para abordar 
a temática, faz-se imperioso realizar um breve apontamento concernente à 
adesão, pelos Promotores de Justiça, às medidas institucionais.
 
 Sabe-se que o Ministério Público é regido por três princípios: 
unidade institucional, independência funcional de seus membros e 
indivisibilidade, conforme consta do artigo 127 da Constituição Federal e da 
Lei nº 8625/93 – Lei Orgânica do Ministério Público. Destacam-se, aqui, os 
dois primeiros.

 Tais princípios, apesar de serem, a princípio, harmônicos, podem 
desenvolver-se de modo a colocá-los em divergência. O princípio da 
independência funcional assegura, ao membro do Ministério Público, a 
liberdade de atuação conforme suas convicções. O princípio da unidade, por sua 
vez, aponta para a coesão na atuação ministerial, em que todos os integrantes 
devem estar em sintonia no que se configura como objetivo da Instituição.

 Sobre isto, entende-se que a independência funcional não confere 
ao Promotor de Justiça a atuação desregrada. Está, pois, vinculado à 
Constituição, à lei e, também, aos objetivos institucionais do Ministério 
Público. O ordenamento jurídico destina atribuições ao Ministério Público, e 
o Promotor de Justiça, enquanto integrante da Instituição, fica, igualmente, 
vinculado às mencionadas obrigações. De acordo com Emerson Garcia, os 
membros ministeriais “não devem ser concebidos em sua individualidade, 
mas como presentantes e integrantes de um só organismo22. Complementa, 
ainda, argumentando que:

[…] o princípio da independência funcional não é um fim em si mesmo. Não 
é, igualmente, uma prerrogativa que se incorpora à pessoa dos membros 
do Ministério Público no momento em que tomam posse em seus cargos. 
Trata-se de mero instrumento disponibilizado aos agentes ministeriais com 
vistas à consecução de um fim: a satisfação do interesse público, sendo 
esta a razão de ser do Ministério Público, a exemplo do que se verifica em 
relação a qualquer órgão estatal23.

22 GARCIA, Emerson. Ministério Público: organização, atribuições e regime jurídico. São 
Paulo: Saraiva, 2015. p. 130.
23 GARCIA, Emerson. Ministério Público: organização, atribuições e regime jurídico. São 
Paulo: Saraiva, 2015.



203

 No mesmo sentido, para Eduardo Cambi:

Não existe independência funcional para violar a lei, os deveres éticos do 
Ministério Público e o planejamento estratégico que permite, de forma 
organizada, otimizar os recursos públicos para que a instituição possua 
efetividade mínima necessária para ser reconhecida como essencial à 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis24.

 
 A observação se mostra oportuna na medida que, uma vez que se 
entende pela indispensabilidade de ação coordenada para o enfrentamento 
do tema do financiamento da Educação, inclusive por meio da elaboração 
de um Projeto Estratégico, imprescindível (e, como se pretende demonstrar, 
legítimo) se faz que os Promotores de Justiça executem o que se propõe 
institucionalmente. A inobservância a um Projeto dessa envergadura, 
inexoravelmente, retirar-lhe-ia a eficácia. Indispensável, portanto, que os 
membros do Ministério Público, cientes da relevância da temática, atuem de 
maneira homogênea, em convergência com as diretrizes institucionais e de 
modo perseverante na defesa dos direitos fundamentais.

6. Conclusão

 A iminência do subfinanciamento da política pública da Educação, 
em razão da conjuntura social, econômica e política pela qual o país 
atravessa, configura considerável risco à efetivação do Direito Fundamental, 
já historicamente negligenciado. Mais do que a ausência de progressão 
de investimentos na seara, o temor maior é o de que, com as alterações 
legislativas e constitucionais que vêm sendo propostas, ocorra o retrocesso 
das conquistas, ainda que modestas.

 Assim, aos órgãos fiscalizadores da Administração Pública, 
especificando-se, aqui, o Ministério Público, cabe a função de, ainda com 
mais denodo, cobrar dos entes federativos a concretização dessa e de outras 
garantias fundamentais prioritárias, reconhecendo, obviamente, a escassez 
orçamentária, mas entendendo que escusas financeiras não podem ser 
justificadoras de violações à dignidade da pessoa humana.

24 CAMBI, Eduardo. Princípio da Independência Funcional e Planejamento Estratégico do 
Ministério Público. Revista dos Tribunais. Vol. 955/2015, p. 93-139, maio/2015.
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 Faz-se necessária, portanto, a articulação de todos os setores do 
Ministério Público para o enfrentamento ao subfinanciamento referido, por 
meio de ações coordenadas que visem à prioritária e adequada previsão 
e consequente correta aplicação orçamentária nas políticas públicas, com 
o cumprimento das balizas legais e constitucionais, e o esgotamento do 
dever do Estado com a Educação. A Recomendação nº 44/2016 do Conselho 
Nacional do Ministério Público aponta para essa direção.
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RESUMO: A principal pretensão deste estudo empírico-científico é promover 
a pesquisa de julgados prolatados pelo Superior Tribunal de Justiça, por 
Tribunais de Justiça e por Tribunais Regionais Federais, a fim de avaliar qual 
o atual entendimento jurisprudencial dominante a respeito da validade dos 
atos processuais realizados no âmbito de audiências criminais de instrução 
e julgamento (vale dizer, realizadas dentro de relações jurídico-processuais 
penais) em que o representante do Ministério Público, a despeito de válida 
e previamente notificado para tal fim, não comparece e deixa, portanto, de 
participar da audiência. Ressalte-se que este estudo também tem em conta 
a celeuma instalada com a edição, por parte do Conselho da Magistratura do 
Estado de Pernambuco, da Recomendação nº 01/2014, que posteriormente 
teve sua validade reconhecida por decisão final proferida pelo Conselho 
Nacional de Justiça nos autos de Procedimento de Controle Administrativo 
(PCA) sob nº 0000071-07.2015.2.00.0000.

ABSTRACT: The main aim of this empirical-scientific study is to promote an 
investigation of judgments rendered by the Superior Court of Justice and 
another Courts in Brazil, in order to evaluate the current ruling jurisprudential 
understanding regarding the validity of the procedural acts performed which 
the representative of the Public Prosecution, in spite of being valid and 
previously notified for this purpose, does not attend the court hearing.

PALAVRAS-CHAVE: Ministério Público; Participação; Atos processuais; 
Nulidade; Superior Tribunal de Justiça; Tribunais de Justiça; Tribunais 
Regionais Federais.

KEYWORDS: Public Prosecution; Procedural Acts Performed; Invalidity; 
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1. Introdução

 A edição da Recomendação nº 01, de 13 de novembro de 2014, por 
parte do Conselho da Magistratura do Estado de Pernambuco, deflagrou uma 
grande polêmica no ordenamento jurídico brasileiro. Por meio de referido 
documento (expressão de ordem oficial de órgão da administração superior do 
Poder Judiciário daquela unidade federativa), recomendou-se como prática a 
ser adotada pelos magistrados com jurisdição criminal integrantes do Tribunal 
de Justiça do Estado de Pernambuco que realizassem as audiências de instrução 
designadas em feitos criminais sob sua responsabilidade e vinculadas aos 
seus juízos (varas) respectivos mesmo sem a participação de representante 
do Ministério Público, desde que, todavia, tenha havido sua prévia e regular 
intimação pessoal para comparecer aos referidos atos processuais e, por algum 
motivo injustificado ou não justificado em tempo oportuno, não se fez presente.

 O mencionado ato administrativo – e a temática por ele tratada – 
foram posteriormente, no ano de 2015, levados à apreciação e conhecimento 
do Conselho Nacional de Justiça, consubstanciados no Procedimento de 
Controle Administrativo (PCA) sob nº 0000071-07.2015.2.00.0000, por 
provocação da Associação do Ministério Público do Estado de Pernambuco.

 Em julgamento definitivo datado de 27 de setembro de 2016, a 
composição do CNJ, por maioria de votos, julgou improcedente a pretensão 
contida no PCA nº 0000071-07.2015.2.00.0000 após interposição de recurso 
interno, ao sustentar que “a condução do processo e, consequentemente, 
a administração da pauta para agendamento de audiências e demais atos 
processuais constitui prerrogativa do magistrado”, que em verdade compete 
ao Ministério Público “noticiar previamente, em cada ato processual, 
eventual dificuldade objetiva a impedir o comparecimento de seu membro 
à audiência para a qual foi regularmente intimado” e que, ainda, tal 
posicionamento encontraria respaldo em consolidada jurisprudência pátria.

 Este ponto de partida acabou por conduzir, então, a uma ampla 
pesquisa junto ao Superior Tribunal de Justiça e diversos tribunais locais 
(Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais) com o objetivo de 
determinar se há e qual é o entendimento jurisprudencial consolidado 
a respeito do tema, especialmente no tocante à validade de audiências 
criminais realizadas sem a participação de representante do Ministério 
Público, embora prévia e regularmente notificado do ato e, mesmo assim, a 
ele não comparecendo.
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 Entende-se que o diagnóstico de tal quadro é vital para a preservação 
das prerrogativas institucionais do Ministério Público brasileiro a partir da 
identificação dos casos concretos mais frequentes e dos argumentos mais 
comumente utilizados para a posição firmada por grande parte dos Tribunais 
pátrios.

2. O dever de uniformização e estabilização da jurisprudência por 
parte dos tribunais. O papel dos precedentes judiciais

 Antes de ingressar no exame da questão de fundo ensejadora da 
confecção deste artigo, convém discorrer brevemente sobre o conceito de 
precedente judicial, e o papel dos Tribunais Superiores e dos Tribunais locais 
na uniformização e estabilização da jurisprudência brasileira.

 Como já escrevi em outro trabalho1, em uma perspectiva de 
desenvolvimento da função pró-ativa do direito a partir das lições de Michele 
Taruffo, Luiz Guilherme Marinoni assinala o seguinte, verbis:

Não há dúvida que o papel do atual juiz do civil law e especialmente 
o do juiz brasileiro, a quem é deferido o dever-poder de controlar a 
constitucionalidade da lei no caso concreto, muito se aproxima da função 
exercida pelo juiz do commom law, especialmente a realizada pelo 
juiz americano. Acontece que, apesar da aproximação dos papeis dos 
magistrados de ambos os sistemas, apenas o common law devota respeito 
aos precedentes.

A ausência de respeito aos precedentes está fundada na falsa suposição, 
própria ao civil law, de que a lei seria suficiente para garantir a certeza e 
a segurança jurídicas. Frise-se que essa tradição insistiu na tese de que a 
segurança jurídica apenas seria viável se a lei fosse estritamente aplicada. 
A segurança seria garantida mediante a certeza advinda da subordinação 
do juiz à lei. Contudo, é interessante perceber que a certeza jurídica 
adquiriu feições antagônicas no civil law e no common law. No common 
law fundamentou o stare decisis, enquanto no civil law foi utilizada para 
negar a importância dos tribunais e das suas decisões. [...].

1 Artigo sob título “Superior Tribunal de Justiça como Corte de Precedentes: um novo perfil a 
partir do pensamento de Michele Taruffo”. Disponível em http://www.publicadireito.com.br/
publicacao/uninove/livro.php?gt=197.
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Embora deva ser no mínimo indesejável, para um Estado Democrático, dar 
decisões desiguais a casos iguais, estranhamente não há qualquer reação a 
essa situação na doutrina e na praxe brasileiras. É como se estas decisões 
não fossem vistas ou fossem admitidas por serem inevitáveis. A advertência 
de que a lei é igual para todos, que sempre se viu escrita sobre a cabeça dos 
juízes nas salas do civil law, além de não mais bastar, constitui piada de mau 
gosto àquele que, em uma das salas do Tribunal e sob tal inscrição, recebe 
decisão distinta da proferida – em caso idêntico – pela Turma cuja sala 
se localiza metros mais adiante, no mesmo longo e indiferente corredor 
do prédio que, antes de tudo, deveria abrigar a igualdade de tratamento 
perante a lei2.

 A necessidade de respeito por parte dos membros do Poder Judiciário 
aos precedentes, em especial dos Tribunais Superiores (Corte constitucional 
e Corte de vértice), é algo que tem se revelado de certa maneira premente e 
válido, seja para o juiz atrelado ao sistema do civil law, seja para o juiz atrelado 
ao sistema do common law. A denominada “força dos precedentes” ganha 
espaço cada vez maior na doutrina do sistema do civil law, mormente porque, 
como salienta Marinoni, “embora as decisões, no sistema do civil law, variem 
constantemente de sinal, trocando de sentido ao sabor do vento, isto deve 
ser visto como uma patologia ou como um equívoco que, lamentavelmente, 
arraigou-se na nossa tradição jurídica”3. Em função desta exigência de 
racionalidade prática há muito destacada por autores e pesquisadores 
científicos da temática, em 17 de março de 2015 foi publicada no Diário 
Oficial da União e passou a integrar o ordenamento jurídico brasileiro a Lei 
Federal nº 13.105/20154, a instituir o “Novo Código de Processo Civil”, em 
substituição ao anterior CPC, representado pela Lei Federal nº 5.869/1973, 
sendo que a nova legislação, em seus artigos 926 e 927, dispõe o seguinte: 
“Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-
la estável, íntegra e coerente. § 1º. Na forma estabelecida e segundo os 
pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados 
de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante. § 2º. Ao editar 
enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas 

2 MARINONI, 2011, p. 100/101.
3 MARINONI, 2009.
4 De se atentar, todavia, para o seu artigo 1.045: “Este Código entra em vigor após decorrido 
1 (um) ano da data de sua publicação oficial”.
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dos precedentes que motivaram sua criação”; “Art. 927. Os juízes e Tribunais 
observarão: I – as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle 
concentrado de constitucionalidade; II – os enunciados de súmula vinculante; 
III – os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 
demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial 
repetitivos; IV – os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal 
em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria 
infraconstitucional; V – a orientação do plenário ou do órgão especial aos 
quais estiverem vinculados. § 1º. Os juízes e os tribunais observarão o disposto 
no art. 10 e no art. 489, § 1º, quando decidirem com fundamento neste artigo. 
§ 2º. A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou em 
julgamento de casos repetitivos poderá ser precedida de audiências públicas 
e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir 
para a rediscussão da tese. § 3º. Na hipótese de alteração de jurisprudência 
dominante do Supremo Tribunal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda 
de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da 
alteração no interesse social e no da segurança jurídica. § 4º. A modificação 
de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em 
julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação 
adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da 
proteção da confiança e da isonomia. § 5º. Os tribunais darão publicidade a 
seus respectivos precedentes, organizando-os por questão jurídica decidida e 
divulgando-os, preferencialmente, na rede mundial de computadores”.

 Importante ressaltar que, na linha do acima já apontado, Taruffo 
discorre sobre as funções atinentes a uma Corte de vértice (para a experiência 
brasileira, o Superior Tribunal de Justiça), tomando particularmente duas 
dimensões: uma, aquela definida como principais modelos de cortes 
supremas (cassação ou revisão), e outra, aquela que se refere à possibilidade 
de individualizar as mais importantes linhas evolutivas que caracterizam 
o papel desempenhado por essas cortes atualmente nos ordenamentos 
jurídicos, pondo em destaque, contudo, que entre as cortes supremas/de 
vértice ao redor do mundo, é possível verificar como uma característica 
comum a equação tutela da legalidade e promoção de legalidade, a primeira 
conceituação entendida como uma função reativa (realizada quando uma 
violação da lei já ocorreu e a intervenção do tribunal tem o objetivo de 
eliminá-la e, quando possível, neutralizar ou eliminar seus efeitos), e a 
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segunda vislumbrada como a função prospectiva (ou ativa, ou pró-ativa), 
dirigida tanto no sentido de prevenir violações da lei, como (e especialmente) 
no sentido de favorecer a evolução e transformação do direito5.

 A temática em análise – ausência de representante do Ministério 
Público em audiência de instrução e julgamento a ter lugar em processo 
criminal formalizado para apurar infração penal apurada via ação penal pública 
incondicionada como causa de nulidade deste ato processual –, de fato, não 
se encontra constituída em forma de Súmula junto ao Superior Tribunal 
de Justiça, não foi objeto ainda de resolução de demandas repetitivas ou 
mesmo sequer submetida a julgamento de recurso especial repetitivo. Este 
também é o quadro fático que se verifica do repositório de jurisprudência de 
vários dos Tribunais locais analisados nesta pesquisa. Contudo, a profusão de 
decisões a respeito do tema tanto no STJ como nos Tribunais locais sugere, 
ao menos em termos de experiência empírica, que a matéria pode em breve 
ser objeto de Súmula (por parte do Superior Tribunal de Justiça) de modo 
a unificar e estabilizar o referencial teórico jurisprudencial em torno da 
questão central deste debate.

 Torna-se imperativo, destarte, examinar um a um os julgados 
proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça e diversos Tribunais de Justiça 
e Tribunais Regionais Federais, e dirimir a argumentação utilizada em cada 
um deles de modo a entender se há um padrão já estabelecido no campo 
da jurisprudência brasileira a respeito do tema e, em caso positivo, qual o 
impacto desse padrão no modo de atuação do Ministério Público brasileiro 
em sua atuação criminal.

3. Análise da argumentação dos julgados localizados: debate 
do tema no Superior Tribunal de Justiça e em diversos tribunais 
locais (TJ’s e TRF’s)

 Entre os tribunais selecionados, o de maior relevância e importância 
para o propósito desta pesquisa sem dúvida é o Superior Tribunal de Justiça, 
responsável por uniformizar, atribuir estabilidade e conferir coerência e 

5 Taruffo, 2011, p. 15.
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integridade à legislação infraconstitucional federal6. Como são diversos 
dispositivos da legislação ordinária federal implicados nesta análise, é 
elevado e decisivo o “peso autoritativo” da posição jurisprudencial do STJ 
nesta perspectiva.

 Com efeito, o primeiro julgamento de destaque do Superior Tribunal 
de Justiça a respeito da temática em voga é o proferido no Recurso Especial 
(na verdade, no AgRg no Recurso Especial) nº 1.566.596/RS7 – Rel. Min. 
Joel Ilan Paciornik –, ocorrido na data de 1º de agosto de 2017, em que a 
Quinta Turma do STJ por votação unânime de seus integrantes assentou 
que “não há vício a ser sanado quando, apesar de intimado, o Ministério 
Público deixa de comparecer aos atos processuais” e que somente “trata-se 
de nulidade relativa, devendo subsistir alegação oportuna e demonstração 

6 “É possível atrelar vários significados à ideia de uniformizar a interpretação da lei federal. Ou 
melhor, a uniformização da interpretação da lei federal pode ter diversos objetivos, dependendo, 
especialmente, do Estado que a procura e da sociedade que dela necessária. Quer isso dizer, em 
outras palavras, que não se pode pensar no conceito de 'uniformização da interpretação da 
lei federal' como se ele fosse neutro e abstrato, indiferente ao desenvolvimento do Estado, da 
sociedade e do direito. Na última década, com a afirmação do dever estatal de tutela dos direitos 
fundamentais, fez-se claro, por exemplo, que o direito fundamental à segurança jurídica deve, 
necessariamente, ser tutelado pelo Estado. O Legislativo e o Judiciário têm indiscutível dever 
de tutelar a segurança jurídica, seja mediante normas, seja através de posturas que assegurem 
aos cidadãos a legítima expectativa de confiança que depositam nas leis e nas decisões judiciais. 
Nunca foi tão clara a necessidade de assegurar a confiança dos cidadãos nas normas produzidas 
pelo Estado. Se as normas infraconstitucionais são imprescindíveis à realização dos direitos 
fundamentais e para uma organização social justa, é natural que o homem, para poder se 
desenvolver, tenha de confiar na coerência da ordem jurídica. Se não pode acreditar que as 
normas serão voluntariamente cumpridas, resta-lhe confiar que o Poder incumbido de aplicá-
las e atuá-las sempre agirá de modo racional, sem frustrar o que a sociedade pode e deve 
esperar do Estado: um direito coerente. Deixe-se claro que, por direito coerente, entende-se 
também e principalmente direito judicial coerente. É absurdo desejar legislação clara e coerente 
e não prestar atenção ao local em que a coerência é mais importante. O direito produzido 
pelos juízes, quando fragmentado, constitui sinal aberto à insegurança jurídica e obstáculo ao 
desenvolvimento do homem na sociedade. Coerência do direito e segurança jurídica, assim, são 
aspectos que se completam. Porém, a coerência do direito e a segurança jurídica não convivem 
num sistema em que o Estado pode produzir normas jurídicas desiguais para situações iguais” 
(MARINONI, 2011, p. 493/494).
7 Segue a ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. 
AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO  PúBLICO   EM   ATOS   PROCESSUAIS.  NULIDADE  RELATIVA. 
NECESSIDADE DE COMPROVAçãO. NãO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não  há  
vício  a  ser  sanado  quando,  apesar  de  intimado, o Ministério Público deixa de comparecer 
aos atos processuais. Trata-se de nulidade relativa, devendo subsistir alegação oportuna e 
demonstração do prejuízo, inexistente no caso concreto. 2. Agravo regimental desprovido. 
(AgRg no REsp 1566596/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 
27/06/2017, DJe 01/08/2017).
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do prejuízo, inexistente no caso concreto”. Ao sustentar tal posição, a 
referida Quinta Turma, por meio do voto condutor do Ministro relator da 
matéria, argumentou basicamente que o fato de o Ministério Público não ter 
participado de nenhuma das audiências de instrução do respectivo processo 
criminal e, portanto, não se fazer o órgão de acusação presente à produção 
de prova oral colhida em audiência é causa de nulidade meramente relativa 
a depender da demonstração oportuna do prejuízo causado, sendo, segundo 
afirma o julgado, entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça.

 Outra decisão igualmente recente – datada de 20 de abril de 2017 
– expressa idêntica orientação jurídica. No julgamento do AgRg no HABEAS 
CORPUS sob nº 381.609/SP8 de relatoria do Min. Nefi Cordeiro, a Sexta Turma 
do STJ, também por votação unânime de seus integrantes, fez registrar que 
“de acordo com entendimento desta Corte superior, inexiste vício a ser 
sanado nas hipóteses em que, apesar de intimado, o Ministério Público 
deixa de comparecer à audiência e o Magistrado, condutor do processo, 
formula perguntas às testemunhas sobre os fatos constantes da denúncia”. 
Na hipótese fática veiculada como suporte para o debate das teses jurídicas 
no âmbito de um habeas corpus, o paciente/acusado sustentou que teria 
havido por parte da autoridade judiciária de primeiro grau do Estado de 
São Paulo a perpetração de flagrante ilegalidade por violação ao modelo de 
sistema acusatório delineado pelo artigo 212, do Código de Processo Penal. 
O STJ, entretanto, afastou a pretensão do paciente sob o argumento (mais 
ostensivo e amplo do ponto de vista da uniformização jurisprudencial) de 
que não há qualquer vício passível de reparo nos casos em que, a despeito 
de intimado, o representante do Ministério Público deixa de comparecer à 
audiência de instrução – e, eventualmente, de julgamento – e o Magistrado 
presidente do ato processual, nesta condição e responsável por conduzir 
a relação jurídico-processual a seu termo final, formula perguntas às 

8 Segue a ementa: AGRAVO  REGIMENTAL  NO  HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 
AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO   PúBLICO   NA  AUDIÊNCIA  DE  INSTRUçãO.  NULIDADE.  NãO 
OCORRÊNCIA.  OFENSA  AO  PRINCíPIO  DA  COLEGIALIDADE. INExISTÊNCIA. POSSIBILIDADE   
DE   INTERPOSIçãO   DE  AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO IMPROVIDO. 1. De acordo com o 
entendimento desta Corte superior, inexiste vício a  ser sanado nas hipóteses em que, apesar 
de intimado, o Ministério Público  deixa de comparecer à audiência e o Magistrado, condutor 
do processo, formula perguntas às testemunhas sobre os fatos constantes da denúncia. 
Precedentes. 2.  Não  viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator,  
tendo  em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame   do  órgão  colegiado,  
mediante  a  interposição  de  agravo regimental. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no 
HC 381.609/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SExTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 
28/04/2017).
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testemunhas arroladas pelo órgão acusatório sobre os fatos constantes 
na denúncia. Mais que isso, a Sexta Turma assinalou ainda que eventual 
ausência de representante do Ministério Público em audiência de instrução 
de processo criminal só poderia em última análise causar prejuízo, caso 
concretizado, ao próprio órgão acusatório, e portanto, jamais à defesa, que 
desta forma não poderia invocar tal causa de nulidade em seu benefício em 
função do disposto no artigo 565 do Código de Processo Penal, vale dizer, no 
sentido de que “nenhuma das partes poderá arguir nulidade (…) referente a 
formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”.

 Há, todavia, um precedente-referência do Superior Tribunal de 
Justiça que, por conta da abrangência da análise nele empreendida e 
da argumentação utilizada para sustentar sua linha condutora, pode ser 
considerado como verdadeiro leading case a definir, em procedimento de 
uniformização e estabilização da jurisprudência da Corte, os contornos do 
modelo de sistema acusatório do processo penal brasileiro na perspectiva 
normativa infraconstitucional a partir da interpretação a ser conferida, 
em especial, aos artigos 212, 563, 565, 566, 571, II e VIII, 572, e 573, do 
Código de Processo Penal, e aos artigos 25, incisos III e V, 41, inciso IV, b, 
e 43, inciso V, todos da Lei Federal nº 8.625/93 (Lei Orgânica do Ministério 
Público). Trata-se in casu do RECURSO ESPECIAL (REsp) sob nº 1.493.227/
RS9, de relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz e julgado em 13 de setembro 
de 2016, julgado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Mais 

9 Segue a ementa: RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PúBLICO NA AUDIÊNCIA 
EM QUE FOI  OUVIDA A TESTEMUNHA CITADA COMO SUPORTE DA CONDENAçãO. JUIZ QUE 
SUBSTITUIU  O óRGãO ACUSATóRIO NA PRODUçãO DA PROVA. CORTE LOCAL QUE ABSOLVEU  
O  RÉU  SOB  O  FUNDAMENTO  DE  NULIDADE  DA  AUDIÊNCIA DE INSTRUçãO  CRIMINAL.  
ILEGALIDADE  PELA  AUSÊNCIA  DO  PARQUET.  NãO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1.  O  
Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que da mera ausência do Ministério Público 
na audiência de oitiva de testemunhas não decorre a nulidade do ato, devendo a defesa 
oportunamente arguir a sua nulidade, com a devida comprovação do prejuízo imposto ao réu. 
Ressalva de entendimento pessoal. 2.  No caso vertente, o magistrado de primeira instância 
fundamentou a condenação com base exclusivamente no depoimento do único policial dos  
inquiridos  sob contraditório que se lembrou das circunstâncias do fato, em audiência marcada 
pela ausência do Ministério Público. 3.  O  Tribunal  de  Justiça,  a  seu  turno,  reformou  a 
sentença, absolvendo  o  réu,  por não aceitar como válida a produção de prova oral  sem  a  
presença do Ministério Público, em audiência em que se colheu o testemunho do policial que 
lastreara a condenação. 4.  Recurso  especial  provido para, afastada a nulidade reconhecida 
pelo Tribunal de origem, determinar o retorno dos autos a fim de que se retome o julgamento 
do mérito da apelação. (REsp 1493227/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SExTA 
TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 20/09/2016).



219

uma vez de forma unânime, os integrantes da 6ª Turma do STJ reafirmaram 
de maneira categórica que “o Superior Tribunal de Justiça é firme em 
assinalar que da mera ausência do Ministério Público na audiência de 
oitiva de testemunhas não decorre a nulidade do ato, devendo a defesa 
oportunamente arguir a sua nulidade com a devida comprovação do 
prejuízo imposto ao réu”. Tendo em vista que o tribunal local de origem (TJ/
RS) reformou a sentença condenatória de primeiro grau, o STJ, em sede de 
recurso especial, deu-lhe provimento para afastar a nulidade reconhecida 
pelo tribunal de origem e para determinar seu retorno ao mesmo tribunal, 
a fim de permitir o julgamento do mérito da pretensão acusatória. No caso 
concreto objeto de análise por esse REsp, restou informado que o agente 
do Ministério Público não compareceu à referida solenidade de audiência e 
que este ato processual foi inteiramente conduzido pelo Magistrado, que na 
oportunidade ouviu a vítima, uma testemunha, dois policiais militares e, ao 
final, promoveu o interrogatório do acusado, tendo o juiz de direito inquirido 
a vítima e demais testemunhas de modo integral, vale dizer, acerca de todos 
os pontos contidos na exordial acusatória e que fundamentavam a imputação 
delitiva deduzida contra o acusado. Aqui reside a cabal importância deste 
julgamento para o fim de, eventualmente, servir como caso paradigmático 
quando da uniformização, por parte da Corte de vértice, da interpretação 
das normas veiculadas nos artigos 212, 563, 565, 571, II e VIII, 572, e 573, 
do Código de Processo Penal, e aos artigos 25, incisos III e V, 41, inciso IV, 
b, e 43, inciso V, da Lei Federal nº 8.625/93: a expressa ressalva feita pelo 
Ministro relator quanto ao seu entendimento pessoal a respeito da questão 
controvertida e seu alinhamento à orientação majoritária da Turma, feito a 
partir do quanto debatido e decidido no julgamento do REsp 1.348.978/SC, 
concedendo então a este julgado o caráter de unanimidade.

 Assim pontua o Ministro Rogerio Schietti Cruz, no voto condutor do 
RECURSO ESPECIAL (REsp) sob nº 1.493.227/RS:

Entendo, conduto, que ao aplicador do direito é dado conferir uma 
interpretação não só da lei, mas também da jurisprudência. O precedente, 
ainda que desponte como um referencial a ser utilizado na resolução 
de conflitos, deve ser adequado à realidade dos autos e ajustado 
às peculiaridades concretas. Por isso, não obstante a consolidação 
do entendimento desta Sexta Turma quanto ao tema, ressalvo meu 
entendimento de que a ausência do membro do Ministério Público deve 
ser analisada caso a caso, para investigar os motivos que ensejaram o 
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descumprimento da fórmula legal e o eventual prejuízo decorrido para 
a defesa, sob pena de perpetuar situações injustas e inadequadas. Não 
podemos adotar, automaticamente, a mesma solução em processo no qual 
houve, de forma excepcional, a ausência do Ministério Público na oitiva de 
uma testemunha ou na audiência de interrogatório do réu e em processo no 
qual o órgão acusatório deixou de participar de toda a produção probatória 
que acabou por lastrear a sentença condenatória, desenvolvendo-se a ação 
somente entre a parte e o juiz.

Portanto, é o caso de, respeitosamente, seguir o entendimento majoritário 
desta Corte Superior, segundo o qual não há vício na hipótese em que, 
apesar de intimado, o Ministério Público deixa de comparecer a uma das 
audiências e o Magistrado formula perguntas às testemunhas sobre os 
fatos constantes da denúncia, sobretudo no caso em que a defesa não 
impugna no momento oportuno e que não há demonstração de efetivo 
prejuízo.” (grifos presentes no original).

 A orientação interpretativa de ambas as Turmas de matéria penal 
do STJ (Quinta e Sexta Turmas) tem por estabelecidas as premissas de que 
(a) se está diante de causa de nulidade meramente relativa a depender 
de comprovação oportuna do prejuízo concreto causado à parte que o 
alega, e de que (b) a ausência de representante do Ministério Público ao 
ato processual de audiência de instrução criminal pode se dar validamente 
inclusive por conta de estar o agente ministerial atuando em outro processo 
ou em substituição em outra comarca ou circunscrição judiciária, sobretudo 
em razão de que o Código de Processo Penal autorizaria que o magistrado 
participasse diretamente da inquirição de vítimas, testemunhas e informantes, 
visto que facultada a ele, na condição de juiz presidente da audiência, a 
produção de provas necessárias à formação de seu livre convencimento. 
Tais fundamentos, utilizados no mais das vezes de forma conjunta sobretudo 
para a interpretação sistêmica dos dispositivos normativos do CPP acima 
elencados, têm sido utilizados de forma reiterada pela Corte para afastar a 
alegação de prejuízo ensejador de nulidade processual aventado pela defesa 
de acusados – veja-se, por todos, o julgado do HC nº 312.668/RS.

 Esta conjugação interpretativa dos dois fatores argumentativos 
referidos no parágrafo anterior já foi expressamente utilizada pela Corte para 
definir posição sobre a temática. Como exemplo, cita-se o HABEAS CORPUS 
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(HC) nº 295.979/RS10, da Sexta Turma tendo como relator o Ministro Nefi 
Cordeiro, julgado em 14/06/2016, em que se estabeleceu expressamente 
a compreensão de que de acordo com o “entendimento majoritário desta 
Corte, não há qualquer vício a ser sanado nas hipóteses em que, apesar 
de intimado, o Ministério Público deixa de comparecer à audiência e o 
Magistrado, condutor do processo, formula perguntas às testemunhas 
sobre os fatos constantes da denúncia, mormente nas hipóteses em que a 
defesa não se insurge no momento oportuno e que não há demonstração de 
prejuízo (art. 563 do CPP)”. Além disso, a Turma consignou de forma expressa 

10 Segue a ementa: PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO 
ESPECIAL, ORDINÁRIO  OU  DE  REVISãO  CRIMINAL. NãO CABIMENTO. LESãO CORPORAL. 
VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PúBLICO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUçãO  
E INTERROGATóRIO DO RÉU. OITIVA DE TESTEMUNHAS. VIOLAçãO AO  ART.  212  DO  CPP. 
NãO OCORRÊNCIA. OBEDIÊNCIA AOS PRINCíPIOS DA VERDADE REAL E DO IMPULSO OFICIAL. 
NULIDADES RELATIVAS. NãO ALEGAçãO NO   MOMENTO   OPORTUNO.   AUSÊNCIA  DE  
DEMONSTRAçãO  DE  PREJUíZO. COMPROVAçãO DA MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA 
DE ExAME DE CORPO DE DELITO.  ATESTADO  MÉDICO.  POSSIBILIDADE.  ART.  12,  §  3º, DA 
LEI 11.340/2006. HABEAS CORPUS NãO CONHECIDO. 1.  Ressalvada  pessoal  compreensão 
diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a 
recursos especial  e  ordinário,  ou  de  revisão  criminal, admitindo-se, de ofício,  a  concessão  
da  ordem  ante  a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2.  
Segundo  o entendimento majoritário desta Corte, não há qualquer vício  a  ser  sanado  
nas  hipóteses  em que, apesar de intimado, o Ministério  Público  deixa de comparecer à 
audiência e o Magistrado, condutor  do  processo,  formula  perguntas  às testemunhas sobre 
os fatos constantes da denúncia, mormente nas hipóteses em que a defesa não  se  insurge  
no  momento  oportuno e que não há demonstração de efetivo prejuízo (art. 563 do CPP). 
3.  As  modificações introduzidas pela Lei n. 11.690/08, ao art. 212 do  Código  de Processo 
Penal, não retiraram do juiz a possibilidade de  formular  perguntas  às  testemunhas,  a  fim  
de complementar a inquirição,  na  medida  em  que  a  própria legislação adjetiva lhe incumbe  
do dever de se aproximar o máximo possível da realidade dos fatos (princípio da verdade 
real e do impulso oficial), o que afasta o argumento de violação ao sistema acusatório. 
4.  Eventual  inobservância  ao  disposto  no  art. 212 do Código de Processo  Penal  gera  
nulidade meramente relativa, sendo necessário para   seu  reconhecimento  a  alegação  no  
momento  oportuno  e  a comprovação  do  efetivo  prejuízo,  o que não ocorreu, uma vez que, 
presente  em audiência, o causídico não suscitou o vício no decorrer das oitivas, não logrando 
demonstrar qual o prejuízo causado ao réu. 5. Nos crimes de violência doméstica, mitiga-se a 
indispensabilidade do  exame  de corpo de delito direto, prevista no art. 158 do CPP, a teor  do  
art. 12, § 3º, da Lei n. 11.340/2006, que admite como meio de prova os laudos ou prontuários 
médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde. 6.  Desta  forma, restou demonstrada 
a materialidade delitiva, visto que  a  palavra  da  vítima  foi  corroborada  por  atestado  
médico confeccionado  na  data  do fato. Outrossim, a despeito de o réu ter alegado que 
as agressões foram desferidas em um contexto de legítima defesa, confirmou-as. 7. Habeas 
Corpus não conhecido. (HC 295.979/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SExTA TURMA, julgado 
em 14/06/2016, DJe 22/06/2016). Consigne-se a existência de outros julgados de idêntico 
teor, em especial, REsp 1348978/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão 
Ministro NEFI CORDEIRO, SExTA TURMA, julgado em 17/12/2015, e HC 298.040/RS, Rel. 
Ministro FELIx FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 23/02/2015).
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(e reiterada) o entendimento de que “as modificações introduzidas pela Lei 
nº 11.690/08, ao art. 212 do Código de Processo Penal, não retiraram do juiz a 
possibilidade de formular perguntas às testemunhas, a fim de complementar 
a inquirição, na medida em que a própria legislação adjetiva lhe incumbe do 
dever de se aproximar o máximo possível da realidade dos fatos (princípio 
da verdade real e do impulso oficial), o que afasta o argumento de violação 
ao sistema acusatório” e também que “eventual inobservância ao disposto 
no art. 212 do Código de Processo Penal gera nulidade meramente relativa, 
sendo necessário para seu  reconhecimento a alegação no momento 
oportuno e a comprovação do efetivo prejuízo, o que não ocorreu, uma vez 
que, presente em audiência, o causídico não suscitou o vício no decorrer das 
oitivas, não logrando demonstrar qual o prejuízo causado ao réu”.

 De outra parte, a utilização da aplicação do princípio do pas nullité 
sans grief para a hipótese de ausência do Ministério Público em audiência 
de instrução de natureza criminal é recorrente no âmbito das duas Turmas 
do Superior Tribunal de Justiça, conforme comprovam as ementas do AgRg 
no AREsp 885.644/RS11 – julgado em 02/06/2016 – e do AgRg no AREsp 
655.690/RS – julgado em 05/05/201612.

 Há ainda dois julgados da Corte de vértice que merecem uma 
abordagem detida a partir dos argumentos utilizados pelos Ministros. O 

11 PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.  
AFRONTA  AO  ART.  212,  P.ú.,  DO CPP. AUSÊNCIA DO MP NA AUDIÊNCIA. NULIDADE RELATIVA. 
PRECLUSãO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAçãO DE PREJUíZO.  PAS  DE NULLITÉ SANS GRIEF. 
ACóRDãO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA  DESTA  CORTE. SúMULA 83/STJ. 
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte sufragou entendimento de 
que "a ausência do Ministério Público  na  audiência de instrução constitui nulidade relativa 
que, para  ser declarada, deve ser alegada em momento processual oportuno e demonstrado 
o efetivo prejuízo ao réu. Aplicação do princípio pas nullité sans grief." (REsp  174.290/RJ,  
Rel.  Min. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, SExTA TURMA,DJ 03/10/2005). 2. Agravo regimental a 
que se nega provimento. (AgRg no AREsp 885.644/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 
MOURA, SExTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 14/06/2016).
12 PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.  
HOMICíDIO. AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PúBLICO NA AUDIÊNCIA DE OITIVA  DE  TESTEMUNHAS  
DE ACUSAçãO. ART. 212 DO CóDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE. DEMONSTRAçãO DO 
PREJUíZO. NãO OCORRÊNCIA. I  -  A  alegada  inobservância do preceituado no art. 212 do 
Código Processual  Penal, no que se refere à ausência do Ministério Público na  audiência  
de  oitiva de testemunha, configura nulidade relativa que, diante do princípio pas de nullité 
sans grief, deve ser argüida em  momento oportuno, com a efetiva demonstração do prejuízo 
sofrido (precedentes). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 655.690/RS, Rel. 
Ministro FELIx FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 11/05/2016).
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primeiro desses julgados é o AgRg no REsp 1.525.083/RS13, Rel. Ministro Jorge 
Mussi, QUINTA TURMA, decidido na data de 15/12/2015. Em nova votação 
decidida à unanimidade, a referida 5ª Turma, ao julgar agravo regimental 
em face de decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Especial 
interposto pela parte acusada contra decisão do TJ/RS nos termos do artigo 
557, caput, do Código de Processo Civil, e ao reconhecer que não há dissídio 
interpretativo e divergência jurisprudencial entre o aresto recorrido e a 
interpretação reiteradamente conferida pelo STJ aos artigos 212 e 564, inciso 
III, alínea d, ambos do Código de Processo Penal, e, portanto, asseverar que 
não era possível acolher o recurso especial com base no artigo 105, inciso III, 
alínea c, da Constituição da República, delineou de forma explícita a partir 
do voto condutor do ministro relator que “esta Corte Superior de Justiça já 
pacificou o entendimento de que a simples ausência do órgão acusatório na 
audiência de oitiva de testemunhas não enseja a nulidade do ato, impondo-se 
à defesa a comprovação do efetivo prejuízo suportado pelo réu”, ressaltando 
por fim que, na hipótese fática em análise, muito embora o Ministério 
Público não se fizesse presente na ocasião em que ouvidas as testemunhas, 
é correto afirmar que “o próprio artigo 212 do Código de Processo Penal 
permite que o juiz participe das inquirições, sendo-lhe facultada, outrossim, 
na busca da verdade real, a produção de provas necessárias à formação de 
seu livre convencimento, nos termos do artigo 156, inciso II, do mencionado 
diploma legal, o que revela a inexistência do prejuízo suportado pelo 

13 Segue a ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA DE FOGO.
DISSíDIO JURISPRUDENCIAL NãO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALíTICO ENTRE 
OS ACóRDãOS CONFRONTADOS. 1. O Recorrente não demonstrou o alegado dissenso 
pretoriano conforme preconizado nos arts. 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 
e 255, §§ 1º e § 2º, do RISTJ, mormente porque deixou de realizar o necessário cotejo analítico 
entre o acórdão objurgado e o paradigma colacionado.
INQUIRIçãO DE TESTEMUNHAS EM AUDIÊNCIA NA QUAL O MINISTÉRIO PúBLICO NãO 
ESTEVE PRESENTE. POSSIBILIDADE. BUSCA DA VERDADE REAL. LIVRE CONVENCIMENTO 
DO MAGISTRADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça já pacificou 
o entendimento de que a simples ausência do órgão acusatório na audiência de oitiva de 
testemunhas não enseja a nulidade do ato, impondo-se à defesa a comprovação do efetivo 
prejuízo suportado pelo réu. Precedentes. 2. Conquanto o Ministério Público não estivesse 
presente na ocasião em que ouvidas as testemunhas, o certo é que o próprio artigo 212 do 
Código de Processo Penal permite que o juiz participe das inquirições, sendo-lhe facultada, 
outrossim, na busca da verdade real, a produção de provas necessárias à formação do seu 
livre convencimento, nos termos do artigo 156, inciso II, do mencionado diploma legal, o que 
revela a inexistência do prejuízo suportado pelo apenado, sendo certo que o togado de origem 
não atuou como acusador, mas dentro dos limites que lhe são conferidos pelo ordenamento 
jurídico vigente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1525083/
RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016).
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apenado, sendo certo que o togado de origem não atuou como acusador, 
mas dentro dos limites que lhe são conferidos pelo ordenamento jurídico 
vigente”. Ao final, retoma o argumento já exposto supra de que como a 
defesa teve oportunidade de formular às testemunhas os questionamentos 
que entendeu relevantes e importantes para fundamentar a tese construída 
no interesse do acusado, somente o órgão acusatório (Ministério Público) 
estaria apto – do ponto de vista da legitimidade – a alegar eventual nulidade, 
posto que justamente a parte ausente ao ato processual14.

 O segundo vale também pela argumentação utilizada. Desta 
feita a Sexta Turma do STJ, ao julgar em 15 de outubro de 2015 o AgRg 
no AREsp 579.331/RS15, figurando como relator o Ministro Sebastião Reis 
Júnior, uma vez mais por unanimidade deliberou que seria ilógico discutir 
o mérito da aventada causa de nulidade processual suscitada pela defesa 
porque tal pronunciamento, em última análise, aproveitaria a quem lhe 
deu causa, vale dizer, o Ministério Público. Aprofundando esta abordagem 
argumentativa, expôs a Turma (nos termos do voto condutor) que se trata 
de algo descabido “perquirir as causas que levaram o membro do Parquet a 
não comparecer por duas vezes à audiência de instrução, sendo irrelevante 
inclusive que isso tenha ocorrido por deficiência ou insuficiência da estrutura 
da instituição. Questões de natureza interna do órgão acusatório não podem 

14 O Ministro Jorge Mussi, quando da análise do pedido liminar no âmbito do HC nº 121.126/
DF (ainda em 2008) possuía interpretação distinta da regra do artigo 212, do CPP. Tratamos 
deste assunto em BORTOLINI, André Luis; e ASSUNçãO, Leandro Garcia Algarte. A violação ao 
artigo 212 do Código de Processo Penal: Causa de Nulidade Processual Absoluta. Disponível 
em: < www.ceaf.mp.pr.gov.br/arquivos/File/teses09/AndreBortolini.pdf >
15 Segue a ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM 
RECURSO ESPECIAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUçãO. AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PúBLICO. 
NULIDADE NãO DECLARADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ABSOLVIçãO POR 
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SúMULA 7/STJ. 1. O Tribunal local, expressamente, rejeitou o 
acolhimento da preliminar suscitada pela defesa porque essa declaração aproveitaria a quem 
lhe dera causa, ou seja, ao Ministério Público. É descabido, portanto, falar em vulneração do 
art. 212 do Código de Processo Penal, uma vez que não foi pronunciada a alegada nulidade. 
2. É descabido perquirir as causas que levaram o membro do Parquet a não comparecer por 
duas vezes à audiência de instrução, sendo irrelevante inclusive que isso tenha ocorrido por 
deficiência ou insuficiência da estrutura da instituição. Questões de natureza interna do órgão 
acusatório não podem ser utilizadas como escape para o desrespeito às regras do devido 
processo legal, mormente em desfavor do jus libertatis. 3. A inversão da conclusão no sentido 
da insuficiência de provas para a condenação demandaria inviável ingresso na análise das 
provas, medida esta incompatível com a estreita via do recurso especial, a teor da Súmula 7/
STJ. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 579.331/RS, Rel. Ministro SEBASTIãO 
REIS JúNIOR, SExTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 12/11/2015).
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ser utilizadas como escape para o desrespeito às regras do devido processo 
legal, mormente em favor do jus libertatis. Não se pode falar, portanto, em 
vulneração do art. 212 do Código de Processo Penal, uma vez que não foi 
pronunciada nulidade. Nesse contexto, em que não houve anulação do 
processo, é descabido perquirir se houve preclusão ou não, se teria ela 
natureza relativa ou absoluta”16.

 Há, ademais, outros julgados igualmente recentes a apresentar 
expressamente orientação no sentido aqui destacado. Dentre esses, 
importam menção o AgRg no REsp 1491961/RS, Rel. Ministro Reynaldo 
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/09/2015; AgRg no REsp 
1486467/RS, Rel. Ministro Ericson Maranho (Convocado do TJ/SP), Sexta 
Turma, julgado em 12/05/2015; HC 298.040/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 
Quinta Turma, julgado em 03/02/2015; RHC 53.470/PA, Rel. Ministro Jorge 
Mussi, Quinta Turma, julgado em 02/12/2014; e HC 245.081/RS, Rel. Ministra 
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 12/08/2014.

 Esta orientação jurisprudencial verificada nesta mais de dezena de 
decisões recentes (identificadas dentro do período temporal entre 2014 a 
2017, a indicar consolidação atual desta vertente interpretativa) proferidas 
pelo Superior Tribunal de Justiça, não está isolada nas turmas da Corte 
de vértice. Diversos tribunais locais, entre Tribunais de Justiça e Tribunais 
Regionais Federais, vêm nos últimos anos decidindo a partir das mesmas 
linhas mestras que fundamentam a orientação firmada pelo STJ, vale dizer, 
entendendo que o artigo 212 do Código de Processo Penal autoriza o 
magistrado a questionar testemunhas e ofendidos no intuito de permitir a livre 
formação de seu convencimento, bem como que, em razão disso, a presença 
de representante do Ministério Público ao ato processual da audiência de 
instrução designada para a produção de prova oral não é imprescindível e 
em hipótese alguma pode ensejar reconhecimento de nulidade absoluta do 
respectivo ato processual (no máximo, nulidade relativa do ato), e, ainda, 

16 Este tipo de argumento consequencialista pragmático relacionado à estrutura organizacional 
e funcional-administrativa do Ministério Público foi também utilizado pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) ao julgar o Procedimento de Controle Administrativo (PCA) sob nº 
0000071-07.2015.2.00.0000, ao referir que compete ao Poder Judiciário observar as metas 
estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça e, nessa perspectiva, administrar a pauta 
para agendamento de audiências e demais atos processuais, cabendo então ao Ministério 
Público noticiar previamente no feito respectivo eventual dificuldade objetiva a impedir o 
comparecimento de seu representante à audiência de instrução/julgamento de natureza 
criminal à qual foi prévia e regularmente notificado.
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que entre os deveres funcionais integrantes da atividade institucional do 
magistrado estão sua participação ativa na produção das provas orais e o 
controle da pauta de agendamento de audiências em feitos judiciais para o 
fim de produção probatória. São inúmeros os exemplos dessa ordem.

 O Tribunal Regional Federal da 1ª Região possui aresto emblemático 
recente simbolizador desta orientação jurisprudencial. Ao julgar a Apelação 
Criminal (ACR) sob nº 0002877-77.2002.4.01.3200/AM, a Quarta Turma 
do TRF-1, valendo-se do precedente firmado pelo STJ no HC nº 167.284/
PA, assentou de modo explícito que “não está caracterizada a nulidade 
decorrente da ausência do Ministério Público na audiência de interrogatório 
do ora apelante, porque sua presença não é obrigatória. Ademais, eventual 
nulidade seria relativa e, como tal exige a demonstração de efetivo prejuízo 
para a defesa, o que não ocorreu na espécie”.

 Também do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do 
Sul se extraem diversos julgados importantes e recentes que se alinham 
a mais recente orientação interpretativa jurisprudencial do Superior 
Tribunal de Justiça. Destaca-se, sobremodo, a Apelação Criminal sob nº 
70072488737/2017, julgado pela Oitiva Câmara do TJ/RS em 26 de julho 
de 2017, a ter como fundamento central a seguinte tese: “NULIDADE 
PELA AUSÊNCIA DO óRGãO DO MINISTÉRIO PúBLICO NA AUDIÊNCIA 
INSTRUçãO. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 212 DO CóDIGO 
DE PROCESSO PENAL. NULIDADE DO ATO NãO CONFIGURADA. Não resta 
configurada a nulidade da instrução pela ausência do órgão ministerial na 
audiência, que, devidamente intimado, deixou de comparecer à solenidade. 
Para o reconhecimento do vício e invalidação da prova, imprescindível a 
demonstração concreta e efetiva do que consistiu o prejuízo e qual o dano 
advindo à parte interessada, o que não ocorreu na hipótese. Ademais, 
o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a questão, assentou que o 
descumprimento da regra do art. 212 da lei processual penal, por se tratar 
de simples inversão da ordem de inquiridores, enseja, no máximo, nulidade 
relativa, não vedando a formulação de perguntas pelo Magistrado à vítima, 
testemunhas e réu. Configuração da nulidade que resta obstada pela 
ausência de demonstrado prejuízo à parte interessada (art. 563 do Código de 
Processo Penal), pela contribuição da defesa ao descumprimento da forma 
(art. 565 do Código de Processo Penal) e pela irrelevância da ocorrência 
à apuração da verdade substancial e ao julgamento da causa (art. 566 do 
Código de Processo Penal)”. Com efeito, pela abrangência e profundidade 
dada ao fundamento utilizado, verifica-se que a tese de nulidade processual 
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de ordem absoluta defendida pelo imputado deixou de ser acolhida porque 
não restou demonstrado prejuízo à parte que a arguiu, pela contribuição 
que a própria defesa deu ao descumprimento da formalidade exigida 
e pela irrelevância da questão para o deslinde da causa e seu correto 
julgamento dentro, supostamente, das regras do devido processo legal, 
tudo à luz da interpretação sistêmica e conjunta dos artigos 563, 565 e 566, 
do Código de Processo Penal. Por seu turno, a Sétima Câmara do TJ/RS, no 
julgamento da Apelação Criminal nº 70073031841/2017, atestou que o não 
comparecimento de representante do Ministério Público na solenidade de 
audiência para o qual se encontrava regularmente notificado não invalida 
a prova produzida nesta circunstância, sendo impossível se falar em 
nulidade processual por violação à norma do artigo 212, do CPP, vez que 
o juiz é o final “destinatário da prova” e deve, portanto, atuar de modo 
a esclarecer o que entender pertinente para poder firmar sua convicção. 
De extrema importância, outrossim, o julgamento do Recurso de Apelação 
nº 70072898992/2017, levado a efeito em 27 de julho de 2007, cuja parte 
referente à questão objeto de estudo aqui merece integral transcrição 
pela abordagem original conferida, verbis: “APELAçãO CRIMINAL. CRIMES 
CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAçãO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO 
DE PESSOAS. ARGUIçãO DE NULIDADE POR VIOLAçãO AO PRINCíPIO 
ACUSATóRIO NãO RECONHECIDA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 212 
DO CóDIGO DE PROCESSO PENAL. SISTEMA ACUSATóRIO (MISTO). O 
Código de Processo Penal brasileiro em vigor, (enquanto não se lhe declare, 
no todo ou em parte, desconforme com a Constituição), tem feição mista 
ou, poder-se-ía dizer, ‘acusatória-inquisitória’. A tanto é bastante apontar a 
existência do inquérito policial, de natureza inquisitorial por excelência, e 
verificar, em juízo, as várias possibilidades de iniciativa probatória entregues 
ao juiz pelo legislador, nada obstante verifique-se, a cada alteração 
legislativa, a introdução na legislação processual penal de instrumentos 
de caráter marcadamente acusatório. Partindo-se da concepção até agora 
predominante no sistema continental europeu, onde o direito brasileiro tem 
sua gênese, de que a investigação da verdade no processo penal tem raiz 
no Estado Democrático de Direito (Rechtsstaatsprinzip), e de que somente 
com a sindicância da verdade (materielle Wahrheit) pode o princípio da 
culpabilidade (Schuldprinzip) ser realizado, é corolário lógico e jurídico 
de que compete ao legislador das normas processuais penais, atento às 
normas (e limites de interpretação consagrada) constitucionais, a tarefa 
de traçar o modelo de processo penal aplicável no território nacional, seja 
ele aproximado do denominado modelo acusatório puro do sistema anglo-
americano, do acusatório moderado, nos moldes do italiano atual, ou na 
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formatação do alemão (em que vige o denominado Amtsaufklärungsprinzip), 
ou mesmo outro a ser eventualmente formatado dentro da exclusiva 
experiência jurídica brasileira a ser revelado. Sob tal enfoque, em atenção 
ao momento atual do processo penal no Brasil, embora a nova técnica não 
tenha sido estritamente aplicada, não deve ser declarada a nulidade do 
ato pelo fato de a iniciativa da inquirição em audiência ter partido do juiz 
se foi preservado o equilíbrio processual entre a acusação e a defesa, isto 
é, se foram assegurados concretamente o contraditório e a ampla defesa. 
Nesta senda, toma vulto a regra do artigo 563 do Código de Processo Penal 
que reza que “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar 
prejuízo para a acusação ou para a defesa”. Ou seja, não é recomendável 
a decretação de nulidade de ato processual pela mera inobservância da 
forma se ele produziu o resultado pretendido, isto é, dentro de padrões em 
correspondência com a lei em vigor. (...)”.

 Posição idêntica é a do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 
cujo precedente mais recente referencial desta orientação é o julgado da 
Apelação Criminal nº 1.0702.13.086444-1/001, de sua Sétima Câmara Criminal, 
julgado este datado de 12 de julho de 2017, quando aquela Corte Estadual 
assentou que o não comparecimento do representante do Ministério Público 
em audiência de instrução criminal não acarreta a nulidade do respectivo feito 
quando sua intimação ocorreu de modo prévio e regular, e também que a teor 
do artigo 212 do CPP, o magistrado continua a ser o condutor do processo, 
o responsável pela realização de atos processuais e detentor da obrigação 
de buscar a “verdade real”, razão pela qual estaria, destarte, autorizado a 
formular perguntas quando da realização da audiência de instrução criminal 
a testemunhas e ofendidos diretamente, mesmo em face da ausência do 
Ministério Público. Além desse, outros do TJ/MG merecem destaque (visto 
que proferidos no mesmo sentido): Emb. Infring. e de Nulidade sob nº 
1.0525.14.006059-7/003, 4ª Câmara Criminal, julgamento em 31/05/201717;  

17 EMENTA: PENAL - LATROCíNIO - PRELIMINAR - AUDIÊNCIA DE INSTRUçãO E JULGAMENTO - 
AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PúBLICO - NULIDADE - NãO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA INEQUíVOCA 
DE PREJUíZO. - O não comparecimento do representante do Ministério Público nas audiências 
de instrução, onde estava presente o agente, acompanhado por seu defensor, não representa 
prejuízo algum à defesa. Pelo princípio da falta de interesse, nenhuma das partes poderá 
arguir nulidade referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse (artigo 
565 do CPP). (TJMG- Emb Infring e de Nulidade  1.0525.14.006059-7/003, Relator(a): Des.
(a) Júlio Cezar Guttierrez , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 31/05/2017, publicação da 
súmula em 07/06/2017).



229

e Habeas Corpus Criminal nº 1.0000.16.084981-6/000, 1ª Câmara Criminal, 
julgamento em 13/12/201618.

 A rigor poder-se-ia avaliar de forma analítica diversos outros 
julgados, dos quais, todavia, optou-se apenas por fazer menção. Neste 
sentido, vale registrar os seguintes: do Tribunal de Justiça de Pernambuco, a 
Apelação Criminal nº 0080570-34.2014.8.17.0001 (julgada em 25.07.2017); a  
Apelação Criminal nº 0052323-14.2012.8.17.0001 (julgada em 12.07.20107); 
a Apelação Criminal nº 0024384-54.2015.8.17.0001 (julgada em 07.06.2017); 
e Apelação Criminal nº 0031514-37.2011.8.17.0001 (julgada em 12.05.2017). 
E do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, tem-se a Apelação Criminal sob nº 
2014.003032-9 (julgada em 19.02.2015), a Revisão Criminal nº 2014.040833-
3 (julgada em 26.11.2014), a Apelação Criminal nº 2014.045250-1 (julgada 
em 18.11.2014) e, por fim, a Apelação Criminal nº 2013.087897-7 (julgada 
em 07.10.2014).

18 EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PORTE ILEGAL DE ARMA - USO 
RESTRITO - ADULTERAçãO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEíCULO AUTOMOTOR - ExCESSO 
DE PRAZO - NãO CONFIGURADO - INSTRUçãO CRIMINAL CONCLUíDA - SúMULA Nº 52 DO 
STJ - PRESENTES OS REQUISITOS DOS ART. 312 E 313 DO CPP - INSUFICIÊNCIA DE OUTRAS 
MEDIDAS CAUTELARES NãO PRISIONAIS - ART. 319, CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NãO 
VERIFICADO - NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUçãO E JULGAMENTO - ILEGALIDADE 
PELA AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PúBLICO - NãO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA.- 
Conforme entendimento sedimentado pelo STJ, a mera ausência do representante do 
Ministério Público na audiência não acarreta a nulidade do ato, salvo se comprovado, 
de forma irrefutável, a ocorrência de prejuízo às partes, o que não se verifica in casu.-
Vislumbra-se, no caso, a existência de elementos concretos que permitem concluir pela 
necessidade do decreto de prisão preventiva, fundamentada, sobretudo, na necessidade de 
se garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, 
haja vista a periculosidade do agente, a gravidade concreta do crime, a existência de prova 
da materialidade e indícios suficientes de autoria.- O habeas corpus não se presta ao exame 
aprofundado de questões meritórias, a não ser que se verifique patente constrangimento 
ilegal, o que não ocorre in casu.-Ordem denegada. (TJMG- Habeas Corpus Criminal 
1.0000.16.084981-6/000, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva , 1ª CÂMARA CRIMINAL, 
julgamento em 13/12/2016, publicação da súmula em 25/01/2017).
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4. Impacto desse padrão decisório sobre o Ministério Público 
brasileiro: perspectiva de futuro quanto à uniformização e 
estabilização da jurisprudência no que tange ao tema objeto desta 
pesquisa

 Não resta dúvida minimamente relevante quanto ao reconhecimento 
de que há uma orientação jurisprudencial razoavelmente bem consolidada 
a partir da posição declarada do Superior Tribunal de Justiça a respeito 
da temática. Este posicionamento, como adrede assinalado, parte do 
reconhecimento de que o artigo 212 do Código de Processo Penal autoriza 
o magistrado a questionar testemunhas e ofendidos no intuito de permitir 
a livre formação de seu convencimento, e que, exatamente por conta dessa 
autorização normativa empreendida, também, a partir do artigo 156, inciso 
II, do CPP, a presença do Ministério Público ao ato processual da audiência 
de instrução com vistas à produção de prova oral não é indispensável, 
dela não se extrai automaticamente causa de nulidade do ato processual, 
e a efetivação da audiência criminal para a produção de provas orais sem 
a presença e participação de representante do Ministério Público, por si 
só, não viola os parâmetros fundantes do modelo de sistema acusatório 
delineado no Brasil a partir da Constituição da República de 1988.

 A tendência de uniformização da jurisprudência brasileira no 
tocante à interpretação dos artigos 212, 563, 565, 566, 571, II e VIII, 572, e 
573, do Código de Processo Penal, e artigos 25, incisos III e V, 41, inciso IV, b, 
e 43, inciso V, todos da Lei Federal nº 8.625/93 (Lei Orgânica do Ministério 
Público), encontra-se delineada a partir dos fundamentos centrais acima 
discriminados, resultando, destarte, na circunstância concreta de que a 
ausência de representante do Ministério Público – por opção deliberada 
do agente ministerial ou por conta de circunstância acidental – à audiência 
de instrução designada no âmbito de processo criminal para a produção de 
prova oral não é fator impeditivo da realização do aludido ato processual 
se a notificação para esse ato ocorreu de forma prévia e regular, resultando 
de tal perspectiva, portanto, como perfeitamente plausível ao magistrado 
determinar a realização do ato processual ainda que nessas condições e, 
ainda mais, portador de autorização legislativa para questionar diretamente 
ofendidos e testemunhas a respeito da narrativa fática contida na denúncia 
sem com isso violar os standards do modelo de sistema acusatório. 
Nesta perspectiva, eventual nulidade processual, caso reconhecida, seria 
meramente relativa, vale dizer, a depender da demonstração oportuna de 
prejuízo concreto pela parte que a invoca, respeitados os limites normativos 
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de que nenhuma das partes poderá arguir nulidade referente a formalidade 
cuja observância só à parte contrária interesse e que não será declarada 
nulidade de ato processual que não haja influído na apuração da verdade 
e na decisão final da causa, limites esses dados, respectivamente, pelos 
artigos 565 e 566, do Código de Processo Penal.

 Mesmo que a temática possa ser (e é bem provável que será) 
submetida à apreciação da Suprema Corte – sob o argumento de que 
o modelo de sistema acusatório e seus contornos se trata de matéria de 
fundo constitucional19 –, acarretando de modo reflexo possível variação na 
interpretação da legislação infraconstitucional dada pelo Superior Tribunal 
de Justiça, as raras decisões produzidas até o momento pelo Supremo 
Tribunal Federal neste tema não sinalizam uma modificação radical da 
tendência atualmente verificada e explicitada nesta pesquisa. Nas poucas 
oportunidades em que até o momento abordou de modo mais incisivo a 
temática em análise, a Corte constitucional expressou entendimento bem 
próximo daquele já largamente manifestado em face de interpretação de 
normas infraconstitucionais por parte do Superior Tribunal de Justiça, mas 
também por parte de tribunais locais.

 Em decisão monocrática proferida no âmbito do Agravo de 
Instrumento (AI) nº 172.244/RS, em 19 de outubro de 1995, o Ministro 
Celso de Mello, ao negar seguimento ao recurso manejado pelo Ministério 
Público daquela unidade federativa, valeu-se para tanto do argumento de 
que muito embora não se possa afastar em hipótese alguma a extração 
constitucional da essencialidade do Ministério Público para a válida 
formação e funcionamento do sistema de justiça criminal, não se denota 
qualquer ofensa a esse princípio a circunstância de o Poder Judiciário 
realizar audiência de instrução criminal sem a presença de representante 
do Ministério Público, desde que tenha sido pessoal e regularmente 
notificado da realização do ato processual em causa. Em extensão ao 
argumento utilizado no AI nº 172.244/RS, o colegiado da Segunda Turma do 
STF, quando do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) nº 179.272/RS 
em 02 de outubro de 2011, delineou que “a essencialidade da participação 
do Ministério Público na administração da justiça, a teor do art. 127, da 
Carta Magna, não se pode ter como ofendida quando o órgão do Ministério 

19 Conforme CRFB, art. 129, incisos I e VIII. Vide, ainda, STF, ADI 5104 MC, Rel. Min. LUIS 
ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21.05.2014.
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Público, regularmente intimado para determinado ato processual deixa de 
comparecer ou dele não participa a seu critério ou ex sponte sua”.

 Mais recente e mais marcante nesse sentido, todavia, parece 
ser a decisão monocrática proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no HC 
nº 135.371/SC em 07 de outubro de 2016, em que o Ministro relator, 
invocando a tese de que o sistema de nulidades no direito processual 
penal brasileiro é regido pelo princípio do prejuízo (conforme artigo 
563 do CPP) e que o reconhecimento de nulidade processual, ainda que 
absoluta, depende necessariamente da demonstração de efetivo prejuízo, 
expressou entendimento de que “a ausência do representante do Parquet 
na audiência de instrução e julgamento, apesar de devidamente intimado, 
não impede que o Magistrado prossiga com o ato – porquanto não houve 
qualquer pedido de adiante requisito pelo órgão ministerial. Assim também, 
não obsta o Juiz de promover a inquirição das testemunhas, desde que 
respeitadas às formalidades previstas no Código de Processo Penal Brasileiro. 
(…). Portanto, a simples ausência do representante órgão ministerial na 
audiência de instrução não gera o reconhecimento espontâneo de nulidade 
processual, como também não obsta a atuação do Magistrado na inquirição 
das testemunhas, devendo-se comprovar eventual prejuízo”.

5. À guisa de conclusão

 Não era pretensão desse estudo enfrentar questões afetas à efetiva 
escolha (ou não) pela CRFB/88 do modelo acusatório para o sistema processual 
penal brasileiro, ou os graves problemas hermenêuticos e democráticos 
que envolvem a aplicação prática do princípio do livre convencimento do 
juiz, ou, ainda, as questões referentes ao modo como o Supremo Tribunal 
Federal brasileiro tem compreendido o sistema de nulidades processuais e 
seu manejo concreto a partir das diversas normas acerca do tema elencadas 
no Código de Processo Penal. Estas são ideias para futuro(s) artigo(s), onde o 
intuito será certamente o aprofundamento das eventuais controvérsias que 
as envolvem.

 O objetivo aqui, neste primeiro momento, era chamar a atenção 
para uma tendência de uniformização jurisprudencial que afeta gravemente 
a posição do Ministério Público dentro do Sistema de Justiça criminal, a 
tal ponto que fatalmente o Ministério Público brasileiro terá que discutir 
estratégias administrativas para assegurar que a posição de relevância que 
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ostenta neste modelo de sistema acusatório – em especial no que tange 
à produção de prova oral – seja preservada não apenas para o resguardo 
da higidez do próprio sistema acusatório, mas também para a garantia 
das prerrogativas institucionais conferidas ao Ministério Público de forma 
preferencial pela Constituição da República, mas também pelo Código de 
Processo Penal e pelas Leis Orgânicas do Ministério Público.

 Embora de fato existam precedentes em sentido contrário, é 
importante reconhecer que estes são cada vez mais raros e esparsos. 
Exemplos de arestos desta ordem são os julgados do Superior Tribunal de 
Justiça no HC nº 316.719/RS (de 16.10.2015) e AgRg nos Edcl no AREsp nº 
528.020/RS (de 05.10.2015), ambos aparentemente superados conforme 
se vislumbra da própria posição externada posteriormente pelos Ministros 
relatores de ambos os julgados. Qualquer estratégica institucional que se 
pretenda efetiva no enfrentamento da questão deve partir dessa premissa, 
adotar o consenso de que o panorama da jurisprudência brasileira atual 
segue outra tendência e que a questão é séria o suficiente para inclusive 
ensejar a discussão acerca da própria essência do Ministério Público no 
contexto da aplicação da lei penal e no enfrentamento dos desafios trazidos 
por todo o tipo de criminalidade – isso, evidentemente, através do Sistema 
de Justiça Criminal.

 Desenvolvendo uma analogia um tanto grosseira com a ideia 
central do pensamento de JOSEPH RAZ20, aparentemente apenas uma 
“razão excludente de segunda ordem” que tivesse o condão de definir 
a indispensabilidade da presença do Ministério Público em qualquer 
ato processual de produção de prova oral e a manutenção de uma bem 
delineada divisão de funções dentro do modelo de sistema acusatório – 
onde em hipótese alguma se permitiria a autoridade judiciária encampar o 
protagonismo na produção probatória, algo indelevelmente (ou que assim 
deveria ser) determinado às partes, Ministério Público e Defesa –, seria 
capaz de excluir, em razão de sua “estirpe”, todas as diversas razões de 
primeira ordem utilizadas pelos tribunais pátrios e discriminadas na presente 
pesquisa. A julgar pela evolução e maturação da temática na jurisprudência 
brasileira, há uma chance relativamente remota de que isso acontecerá; ao 
contrário, há de fato uma forte tendência de que a orientação atualmente 
verificada acabe se tornando precedente obrigatório em um futuro próximo. 

20 RAZ, 2009; RAZ, 2010; RAZ, 2001.
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A Recomendação nº 01/2014, do Conselho da Magistratura do Estado de 
Pernambuco, foi apenas o primeiro movimento concreto do ponto de vista 
administrativo, ao qual também fatalmente diversos outros se seguirão. 
É dever, portanto, de todos os ramos e unidades do Ministério Público 
organizarem-se funcional e administrativamente a partir do atual estado de 
coisas jurisprudencial, o que não exclui, obviamente, o (também) dever de 
encetar esforços teóricos no propósito de que a orientação jurisprudencial 
mude os contornos atualmente delineados enquanto a matéria não resta 
definitivamente solucionada.
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RESUMO: O alcance dos objetivos da república previstos na Constituição 
de 1988 somente é possível com uma atuação da administração pública 
seguindo as disposições constitucionais e legais, em especial, os princípios da 
administração pública. Em consequência, é de grande relevância a fiscalização 
da atuação dos agentes públicos que presenteiam a administração pública. 
Nesse sentido a Constituição de 1988 e a Lei de Improbidade Administrativa 
conferiram os instrumentos à fiscalização dos agentes públicos. Dentre os 
instrumentos, está a medida cautelar de indisponibilidade de bens, a qual 
possui requisitos específicos para a concessão, e visa assegurar a eficácia da 
sentença condenatória por ato de improbidade administrativa. Os requisitos 
e o alcance da medida de indisponibilidade são objeto de divergência 
doutrinária e jurisprudencial. 

ABSTRATC: The attainment of the objectives of the republic provided for the 
Brazilian Constitution of 1988 is only possible is possible with a performance 
of the public administration in accordance with the constitutional and legal 
provisions, especially the public administration principles. Consequently it is 
of great relevance to supervise the performance of the public agents that 
present the public administration. In this sense, the Brazilian Constitution 
of 1988 and the Administrative Improbity Act conferred the instruments for 
the inspection of public agents. Among the instruments, is the precautionary 
measure of unavailability of assets, which has specific requirements for the 
concession and aims to ensure the effectiveness of the conviction by an act of 
administrative improbity. The requirements and scope of the unavailability 
measure are subject to doctrinal and jurisprudential divergence.

PALAVRAS-CHAVE: Improbidade administrativa; indisponibilidade de bens; 
requisitos para o deferimento da indisponibilidade de bens segundo a 
jurisprudência, objeto da indisponibilidade de bens. 

KEYWORDS: Administrative improbity; unavailability of goods; requirements 
for the deferral of the unavailability of assets according to the jurisprudence, 
object of the unavailability of goods. 
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Introdução: ato de improbidade administrativa

A Constituição Federal de 1988 é caracterizada por prever diversos 
direitos e garantias aos cidadãos. Para efetivação de tais direitos e garantias, 
contudo, se exige a existência de um Estado forte e atuante, principalmente 
no âmbito social.

Nessa atuação estatal, devem ser observados os princípios 
administrativos previstos no artigo 37, caput, da Constituição Federal, quais 
sejam, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

Em tal contexto, além dos direitos e garantias e dos princípios que 
regem a atuação Estatal, a Constituição Federal previu no § 4º do artigo 371 as 
penas atribuídas àqueles que cometem atos de improbidade administrativa, 
contudo, não definiu o que seriam os atos de improbidade administrativa. 

Somente quatro anos após a promulgação da Constituição Federal, 
a Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992, tipificou quais são os atos de 
improbidade administrativa, bem como as sanções aplicáveis aos que 
praticarem os referidos atos, regulamentando o mandamento constitucional.

Na tipificação dos atos de improbidade administrativa se previu, 
inicialmente, três modalidades de atos improbidade: os que importam 
enriquecimento ilícito; os que causam prejuízo ao erário; e os que atentam 
contra os princípios da administração pública.

Na referida lei foram previstas as penas de perda de bens e valores 
acrescidos ilicitamente ao patrimônio; ressarcimento integral do dano; perda 
da função pública; suspensão dos direitos políticos; pagamento de multa 
civil; proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios 
fiscais ou creditícios.

Observa-se, entretanto, que a previsão dos atos de improbidade 
administrativa com as respectivas penas seria inócua se não fossem previstos 
meios para assegurar a eficácia do combate aos atos ímprobos.

1 Art. 37, (...) § 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.
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Por tal razão, a própria Constituição Federal permitiu a utilização 
de medidas cautelares no âmbito da ação de improbidade administrativa ao 
prever a possibilidade de decretação da indisponibilidade dos bens no § 4º 
do seu artigo 37. 

A Lei nº 8.429/92, igualmente, previu a possibilidade do Ministério 
Público requerer medidas cautelares em face de agente público ou terceiro 
que tenha enriquecido ilicitamente ou causado danos ao patrimônio público2.

Resta evidente, portanto, a importância que o constituinte e o 
legislador conferiram ao combate aos atos de improbidade de administrativa, 
prevendo não apenas penas, mas também meios que assegurem o efetivo 
reparo ao patrimônio público. 

Diante das características econômicas, sociais e culturais do nosso 
país, onde quatro em cada cinco municípios fiscalizados apresentam 
irregularidades graves na aplicação de recursos públicos3, o estudo do 
combate a improbidade administrativa merece uma maior atenção, haja 
vista a sua inequívoca importância para a sociedade brasileira.

Diante da relevância de tal medida para a efetividade do combate 
a improbidade administrativa, a indisponibilidade será abordada quanto ao 
procedimento, a sua natureza, os requisitos necessários para sua concessão 
e o seu objeto.

1. Indisponibilidade de bens

A previsão de condutas puníveis como ato de improbidade 
administrativa e a cominação das respectivas penas por si só não resultam 
na proteção eficiente do patrimônio público. Isto porque, o lapso temporal 
entre a prática do ato e a condenação tornariam a sentença com pouca 

2 Art. 16. Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará ao 
Ministério Público ou à procuradoria do órgão para que requeira ao juízo competente a 
decretação do seqüestro dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente 
ou causado dano ao patrimônio público.
3 NóBREGA, Fábio George Cruz. A corrupção e seus impactos econômicos, sociais, culturais 
e institucionais. In: Revista Jurídica do Ministério Público do Estado do Paraná. Ano 2, nº 2. 
Curitiba: 2015, p. 9. 
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utilidade em razão da grande possibilidade do autor do ato se desfazer do 
seu patrimônio no curso do processo para se eximir das penas de multa, 
ressarcimento a erário e perda de bens. 

Visando a evitar tais atitudes, a Constituição de 1988, por meio do 
seu artigo 37, § 4º, e a Lei de Improbidade Administrativa, pelo seu artigo 7º, 
dispõem sobre a possibilidade de ser requerido a indisponibilidade de bens 
do autor do ato ímprobo para assegurar os efeitos patrimoniais de eventual 
sentença condenatória

Mateus Bertoncini alerta que houve equívoco do constituinte ao 
relacionar a indisponibilidade de bens como sanção, vez que tal medida 
tem caráter preventivo, cautelar, servindo para impedir a dissipação dos 
bens do agente ou do terceiro beneficiário da prática de ato de improbidade 
administrativa, a fim de garantir o ressarcimento do dano e a perda dos bens 
acrescidos ilicitamente após sentença condenatória4. 

A indisponibilidade de bens, segundo Waldo Fazzio Júnior, “significa 
impossibilidade de alienação de bens e pode se concretizar por diversas 
formas, quais sejam, o bloqueio de contas bancárias, aplicações financeiras, 
o registro da inalienabilidade imobiliária etc”5.

1.1. Procedimento do pedido da indisponibilidade de bens

O ordenamento jurídico brasileiro não deixa dúvidas de que a 
ação civil pública é ação cabível para pleitear a condenação de agente por 
improbidade administrativa.

Isto porque, o artigo 129, inciso III, da Constituição de 19886 dispõe 
que cabe ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública 

4 BERTONCINI, Mateus Eduardo Siqueira; MARTINS, Grasiele Borges. A adequada aplicação 
das sanções por ato de improbidade administrativa como forma de preservação de direitos 
fundamentais. In: Revista Jurídica, Unicuritiba,  n. 25, Temática n. 9, p. 160.
5 FAZZIO JúNIOR, Waldo. Improbidade administrativa e crimes de Prefeitos, 2ª ed., São Paulo: 
Atlas, 2001, p. 191, in GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade administrativa. 
4ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 749.
6 Constituição Federal  - Art, 129 - São funções institucionais do Ministério Público: (...) III 
- promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e 
social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;
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para proteção do patrimônio público, e a Lei nº 7.347/85, com alteração 
pela Lei nº 13.004/2004, prevê que se regem pela referida lei as ações de 
responsabilidade por danos morais e patrimoniais casados ao patrimônio 
público7. 

Seguindo o entendimento de Rogério Pacheco, no tocante a 
indisponibilidade de bens, em que pese a Lei de Improbidade prever ser 
atribuição do Ministério Público requerê-la, não há impeditivo legal ao 
cidadão realizar tal requerimento de tutela provisória em sede de ação 
popular, para garantir o ressarcimento ao erário8.

Ademais, no âmbito da própria ação prevista na Lei de Improbidade, 
não há impedimento legal de que a própria entidade que sofreu lesão 
ajuíze o pedido de indisponibilidade quando oferecer a ação principal, 

7 Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de 
responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: (...) VIII – ao patrimônio público 
e social.  (Incluído pela  Lei nº 13.004, de 2014)
8 Neste sentido o seguinte julgamento da 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça: 
‘AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AçãO POPULAR. MEDIDA URGENTE. 
INDISPONIBILIDADE DE BENS. OMISSÕES NãO VERIFICADAS. VIOLAçãO DO ARTIGO 535 DO 
CPC DESCARACTERIZADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 515, § 1º, DO CPC (ESPECíFICO PARA 
O RECURSO DE APELAçãO). INCIDÊNCIA, OU NãO, DOS DISPOSITIVOS E DAS SANçÕES DA 
LEI DE IMPROBIDADE. IRRELEVÂNCIA PARA DESCONSTITUIR A INDISPONIBILIDADE DE BENS. 
1. Cuidando-se de liminar deferida logo após o ajuizamento da ação popular, os temas 
discutidos no acórdão embargado (competência, provas, necessidade da medida para garantir 
a indenização buscada, valor muito superior ao mencionado na inicial) são o suficiente 
para manter, no caso concreto, a decisão urgente, ficando dispensadas outras discussões. 
Ressalte-se que a eventual necessidade de citação de outras pessoas, de emendas à inicial 
para atender outros requisitos e de juntadas de elementos essenciais à ultimação do processo 
são irrelevantes, no presente momento, para a solução do recurso especial, cabendo ao Juiz 
de Direito, no momento próprio, sanear o feito e às partes provar o que for indispensável. 
2. Quanto à incidência, ou não, da norma legais e sanções previstas na Lei nº 8.429/1992, 
é irrelevante para desconstituir a medida liminar de indisponibilidade de bens. Isso porque 
os eventuais excessos previstos na Lei de Improbidade e inaplicáveis, eventualmente, à ação 
popular poderão e deverão ser extirpados ao longo do processo e na própria sentença a ser 
proferida. Por enquanto, o que basta é a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, 
reconhecidos pelo Tribunal de origem com base nos elementos de prova contidos nos autos. 
3. Inexistindo qualquer impedimento ou incompatibilidade flagrante com a Lei nº 4.717/1965, 
é plenamente cabível, em tese, com base no art. 22 do referido diploma, a postulação de 
tutelas urgentes, de natureza cautelar nominada ou inominada, previstas nos artigos 798, 799 
e seguintes do Código de Processo Civil, tal como a indisponibilidade de bens para garantir 
o ressarcimento do erário, um dos principais objetivos da ação popular (art. 11 da Lei nº 
4.717/1965) 4. Dissídio jurisprudencial não comprovado. 5. Agravo regimental não provido. 
(AgRg no REsp 957.878/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 
11/12/2012, DJe 04/02/2013)”
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sendo que a sua legitimidade é respaldada pelo princípio constitucional da 
inafastabilidade da jurisdição, bem como pela aplicação subsidiária do artigo 
5º, III e IV, da Lei 7.347/859.

Igualmente, para os que defendem pela possibilidade de associações, 
com pertinência temática, ajuizarem ação civil por improbidade administrativa10, 
não há óbice que estas requeiram a indisponibilidade de bens. 

No tocante ao procedimento de ajuizamento do pedido, tratando-
se de tutela provisória e segundo o disposto no artigo 294, parágrafo único, 
do Código de Processo Civil, o pedido de indisponibilidade de bens pode ser 
realizado de forma antecedente ou incidental, ou seja, antes do ajuizamento 
da ação civil pública por ato de improbidade administrativa ou durante a 
tramitação da ação principal. 

Ressalta-se, ainda, que o pedido pode ser formulado na própria 
inicial da ação civil pública ou em ação autônoma. 

Quanto ao procedimento, ainda, observa-se que ele deve ser 
interpretado segundo a lógica de que a ação civil por ato de improbidade 
administrativa integra-se ao bloco de proteção ao patrimônio público, 
conforme defende Silvio Roberto Oliveira Amorim Júnior11. 

No tocante a efetivação da medida, não há necessidade, em regra, 
de o sujeito passivo perder a posse da coisa. Isto porque, a efetivação da 
indisponibilidade de bens visa a apenas que ele não se desfaça de seus bens, 
motivo pelo qual, no caso de  bens imóveis, basta a inscrição no registro 

9 Lei 7.347/85 - Art. 5o  -  Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:(Redação 
dada pela Lei nº 11.448, de 2007)       (Vide Lei nº 13.105, de 2015)   (Vigência) III - a União, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;      (Incluído pela Lei nº 11.448, de 2007). IV - a 
autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista;
10 Rogério Pacheco assume ser entendimento minoritário na doutrina, contudo, sustenta que 
a legitimidade das associações para propor ação civil em face de improbidade administrativa 
prestigia a democracia participativa, frente a impotência do estado, principalmente, em razão 
da corrupção atual. Argumenta ainda, que entendimento diverso coloca o patrimônio público 
em desigualdade com outros direitos difusos, gera o assoberbamento do Ministério Público 
e contraria a Convenção Intramericana de combate a corrução.  GARCIA, Emerson; ALVES, 
Rogério Pacheco. Improbidade administrativa. 4ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 629.
11 AMORIM JúNIOR, Silvio Roberto Oliveira. O novo Código de Processo Civil e a defesa do 
patrimônio público. In: RODRIGUES, Geisa de Assis e DOS ANJOS FILHO, Robério Nunes (Coords.)  
Reflexões sobre o novo Código de Processo Civil. Brasília: ESMPU, 2016, vol. 2, p. 344



246

imobiliário, e, em se tratando de bens móveis, o sujeito passivo pode ser 
nomeado depositário, devendo preservar e prestar contas da administração 
do patrimônio indisponibilizado.  

1.2. Natureza da indisponibilidade de bens: tutela de urgência x tutela de 
evidência

Após a análise do procedimento, resta necessário abordar a natureza 
jurídica da indisponibilidade de bens, em especial, se se trata de uma tutela 
provisória de urgência ou de evidência. 

Antes de expor como a doutrina e a jurisprudência vêm enquadrando 
a indisponibilidade de bens, é importante realizar a distinção entre as duas 
formas de tutela provisória previstas no novo Código de Processo Civil. 

Não há dúvida de que a indisponibilidade de bens trata-se de 
prestação jurisdicional de caráter cautelar e não satisfativa, vez que visa a 
somente assegurar a satisfação de um direito, protegendo-o para que no 
futuro possa ser exercido, ou seja, como ensina Daniel Amorim Assumpção 
Neves, “o objeto da tutela cautelar é garantir o resultado final do processo, 
mas essa garantia na realidade prepara e permite a futura satisfação do 
direito”.12

No tocante as tutelas provisórias, observa-se que a tutela de urgência 
está no artigo 300 do Código de Processo Civil, o qual possui a seguinte 
redação: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 
resultado útil do processo”.

Do referido dispositivo legal, extrai-se facilmente as causas de pedir 
da tutela de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de 
dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Portanto, para a concessão da referida medida cautelar, devem estar 
presentes dois requisitos autorizadores, também chamados de periculum in 
mora e fumus boni iuris.

12 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 8. ed. Salvador: Jus 
Podvim, 2016, p. 427–428.
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A tutela de evidencia, por sua vez, está prevista no artigo 311 do 
Código de Processo Civil, com a seguinte redação:

Art. 311.  A tutela da evidência será concedida, independentemente da 
demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, 
quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito 
protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente 
e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 
vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental 
adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de 
entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos 
constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de 
gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir 
liminarmente.

Diferentemente da tutela de urgência, o legislador dispensou ao 
requerente da tutela de evidência a demonstração do perigo de dano ou risco 
ao resultado útil do processo, bastando a demonstração de configuração 
de umas das hipótese previstas nos incisos, quais sejam, ocorrência de 
abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte; a 
comprovação dos fatos apenas por documentos e houver tese firmada em 
julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante; tratar-se de pedido 
reipersecutório fundado em prova documental adequada ao contrato de 
depósito; e, a petição inicial for instruída com prova documental suficiente 
dos fatos constitutivos do direito do requerente, a que  o réu não oponha 
prova que possa gerar dúvida razoável. 

Reinaldo Pinheiro de Queiroz distingue as duas tutelas provisórias 
da seguinte forma:

A tutela de urgência foi criada para preservar o bem da vida quando a 
demora na prestação jurisdicional cria o risco de sua inutilidade prática. 
Já a tutela de evidencia prestigia as situações em que há uma grande 
probabilidade de o autor ter razão bem como o bem da vida tutelado 
tem grande relevância social e, por eleição do legislador, confere-se-lhe a 
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possiblidade de fruição imediata e provisória do bem ou que o mesmo seja 
desde logo resguardado13.

 Seguindo esta distinção, Ronaldo Pinheiros de Queiroz antes mesmo 
da vigência do Código de Processo Civil, defendia que a indisponibilidade de 
bens se trata de tutela de evidencia e não de tutela de urgência, tendo em 
vista a relevância do bem da vida tutelado. 

Tal entendimento – como se verá adiante – encontra amparo em 
decisões do Superior Tribunal de Justiça, inclusive anteriores ao novo Código 
de Processo Civil, as quais sustentam que a medida de indisponibilidade de 
bens não é uma tutela de urgência típica, mas se trata de tutela de evidencia.

O referido entendimento, contudo, não é unânime na doutrina, 
conforme se depreende dos ensinamentos de Luís Otávio Sequeira de 
Cerqueira14:

Se considerarmos tais medidas constritivas como modalidade de tutela 
de evidência, o ajuizamento de toda e qualquer ação de improbidade 
proposta com fundamento em alegada lesão ao patrimônio e/ou 
enriquecimento ilícito ensejará o automático bloqueio e indisponibilidade 
de bens dos réus, o que, em caso de improcedência da ação, implicará em 
direito à mais plena indenização de danos materiais e morais por parte 
do Estado. A aferição da presença do fumus boni iuris e do periculum in 
mora, caso a caso, elimina a possibilidade de bloqueios e decretação de 
indisponibilidade infundada, a partir de um juízo de presunção, destituído 
de evidências fáticas.

Portanto, constata-se que há divergência doutrinária quanto a 
natureza jurídica da medida cautelar de indisponibilidade de bens, sendo que 
atualmente prevalece na jurisprudência que se trata de tutela de evidência. 

13 QUEIROZ, Ronaldo Pinheiro. Medidas cautelares previstas na lei de improbidade 
administrativa: natureza jurídica e sua repercussão no principio do contraditório. Revista 
Omnes - ANPR nº 27, ano 1. Disponível em: <http://www.anpr.org.br/revistaomnes/
wp-content/uploads/2013/10/As-medidas-cautelares-previstas-na-Lei-de-Improbidade-
administrativa-natureza-jur%C3%ADdica-e-sua-repercuss%C3%A3o-no-princ%C3%ADpio-do-
contradit%C3%B3rio.pdf>. Acesso em: 20/03/2017. 
14 CERQUEIRA, Luís Otávio Sequeira de. Comentários à Lei de Improbidade Administrativa: 
Lei 8.429 de 2 de junho de 1992. Fernando da Fonseca Gajardoni, Luana Pedrosa de 
Figueiredo Cruz, Luís Otávio Sequeira de Cerqueira, Luiz Manoel Gomes Junior e Rogerio 
Favreto, 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. pp. 90 e 91. 
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1.3. Requisitos para a concessão da indisponibilidade de bens

A divergência doutrinária quanto a natureza jurídica da 
indisponibilidade de bens decorre fundamentalmente em razão dos 
requisitos necessários para o deferimento da indisponibilidade de bens. 

Enquanto uma corrente defende a imprescindibilidade da 
comprovação do fumus boni iuris e do periculum in mora, outra afirma que 
para o deferimento da medida basta a demonstração do fumus bonis iuris.

O fumus bonis iuris consiste na demonstração de indícios de ato de 
improbidade, sendo que a divergência consiste na necessidade de prova do 
periculum in mora, ou seja, que o tempo de duração do tramite processual 
pode tornar ineficaz o provimento final. 

A primeira corrente sustenta que, em razão da necessidade de 
observância do princípio do contraditório, somente é possível a decretação 
da medida de indisponibilidade de bens quando a parte requerente 
demonstrar, além dos indícios do ato de improbidade, que o agente está na 
iminência de se desfazer de seus bens, de modo a tornar sem efeitos futura 
sentença condenatória de perda de bens e de multa.

Nesse sentido, Waldo Fazzio Júnior15 defende que além dos indícios 
da prática do ato de improbidade, também deve ser provado o perigo da 
demora:

A indisponibilidade de bens é medida cautelar não nominada no estatuto 
processual, razão pela qual se acomoda sob a cautela geral do juiz e, para 
que seja deferida carece da observância dos requisitos inerentes a todas as 
medidas cautelares desse jaez: fumus boni iuris (viabilidade da pretensão 
ressarcitória) e periculum in mora (temor de frustação da futura execução 
na ação principal).

A questão material a ser dirimida na ação civil de improbidade não tem o 
condão de se transportar para a providencia cautelar, na medida em que 
nesta não se discute a maior ou menor gravidade do ato de improbidade 
administrativa. A questão s.m.j., é emininente processual, com absoluta 
abstração em relação ao direito material questionado.

(...)

15 FAZZIO JúNIOR, Waldo. Improbidade administrativa – doutrina, legislação e jurisprudência. 
São Paulo: Atlas, 2012, p. 365.
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É óbvio que, se a representação for acompanhada de documentos 
comprobatórios de que há o risco de desaparição ou deterioração dos bens 
do indiciado, dificilmente o órgão judiciário deixará de conceder a cautela. 
Contudo, esse risco deve ser objetivo e, como se sabe, objetividade traduz 
prova. O artigo 7º não escreve nas entrelinhas.

A segunda corrente, contudo, afirma que o periculum in mora está 
implícito no artigo 6º da Lei de Improbidade Administrativa, não necessitando 
o autor comprovar tal requisito.

Sobre o tema, ensina Fabio Osório Medina: “O periculum in mora 
emerge, via de regra, dos próprios termos da inicial, da gravidade dos fatos, 
do montante, em tese, dos prejuízos causados ao erário”16.

Rogério Pacheco Alves adverte que a exigência de comprovação de 
prova ou mesmo de indícios de dilapidação patrimonial do agente, na prática, 
esvaziaria a  indisponibilidade perseguida pela ordem legal e constitucional.17

O referido autor argumenta que outros dispositivos legais também 
permitem a presunção do periculum in mora para a constrição patrimonial, 
como ocorre na indisponibilidade de bens de ex-administradores de 
instituições financeiras em liquidação (artigo 36, §1º da Lei nº 6.024/74); 
o sequestro e penhora de bens dos agentes públicos após a condenação de 
agente público em ação popular (art. 14, § 4º da Lei da Ação Popular).

Destaque-se que o entendimento sobre a desnecessidade de 
comprovação do periculum in mora atualmente prevalece na jurisprudência, 
conforme será analisado na sequência. 

1.4. Objeto da indisponibilidade de bens

Na hipótese de a ação civil pública por ato de improbidade possuir 
como causa de pedir uma lesão ao erário, entende-se que o agente 

16 MEDINA, Fábio Osório. Improbidade administrativa. 2ª ed., Porto Alegre: Síntese, 1998. p. 
329, in GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade administrativa. 4ª ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2008.
 p. 751.
17 MEDINA, Fábio Osório. Improbidade administrativa. 2ª ed., Porto Alegre: Síntese, 1998. p. 
329, in GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade administrativa. 4ª ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 751.
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ímprobo responde com todo seu patrimônio pela reparação do dano 
causado pelo ilícito.

Em consequência, a indisponibilidade de bens pode recair sobre 
bens móveis ou imóveis, sejam adquirido antes ou depois da prática do 
ato de improbidade, contudo, limitado o valor da constrição ao valor a ser 
reparado ao erário.

Sobre a possibilidade da indisponibilidade de bens atingir bens 
diversos daqueles acrescidos ilicitamente, discorre Waldo Fazzio Júnior18,

É que as interpretações extremas não são isentas de aporias. De modo 
que, quando predisposta a assegurar a perda de bens do agente público 
que enriqueceu ilicitamente, a cautelar deverá recair, em princípio, 
sobre o acréscimo (entre os bens adquiridos no curso de seu exercício 
administrativo) se esses estiverem presentes e não sobre os que já possuía 
antes da assunção do cargo. É que estes, normalmente, estão distanciados 
do enriquecimento indevido, assente que já integravam seu patrimônio 
pessoal, antes de exercer aquela função.

Contudo, evidenciado que o agente público, de qualquer forma, procedeu 
de modo a impossibilitar a identificação do acréscimo ilícito, nada obsta 
que a cautelar alcance outras partes de seu cabedal. Este é o garante de 
suas dívidas nascidas de obrigações legítimas ou de ilícitos que praticou.

Impedir peremptoriamente a extensão da cautela, nesses casos em que o 
agente ímprobo, por qualquer forma, promoveu a confusão de seus bens 
ou sua consumição, equivaleria a aceitar que, embora tendo se enriquecido 
ilicitamente, não restituirá o indevidamente havido, porque não soube 
administrar o proveito ilícito ou “não foi feliz nos negócios.

Observa-se que em caso de óbito do agente ímprobo, a 
indisponibilidade pode recair sobre o valor da herança, conforme interpretação 
realizada a partir do artigo 8º da Lei de Improbidade Administrativa19. 

Ressalva-se, entretanto, a impossibilidade de bloqueio de proventos 

18 FAZZIO JúNIOR, Waldo. Improbidade administrativa – doutrina, legislação e jurisprudência. 
São Paulo: Atlas, 2012, p. 365.
19 Art. 8° O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer 
ilicitamente está sujeito às cominações desta lei até o limite do valor da herança.



252

de aposentadoria, tendo em vista sua natureza alimentar20 e de outros bens 
considerados impenhoráveis pelo legislador ordinário21.         

Quanto ao valor do patrimônio do sujeito passivo a se tornar 
indisponível, ele deve ser equivalente a finalidade a que deseja assegurar, ou 
seja, deve ser igual a estimativa dos danos causados ao erário, seja patrimonial 
ou moral, a ser reparado, bem como ao valor da eventual multa civil22. 

    
2. A indisponibilidade de bens segundo a jurisprudência 

O presente capítulo é resultado de uma pesquisa realizada por meio 
da ferramenta de consulta de jurisprudência no sítio do Superior Tribunal 
de Justiça, sendo inseridos no campo de pesquisa os termos “improbidade 
administrativa”, “indisponibilidade de bens” e “periculum in mora” para 
a colheita de dados referente ao item 2.1 e os termos “improbidade 
administrativa”, “indisponibilidade de bens” e “multa” referente ao item 2.2.

20 FAZZIO JúNIOR, Waldo. Improbidade administrativa – doutrina, legislação e jurisprudência. 
São Paulo: Atlas, 2012, p. 370.
21 Art. 833.  São impenhoráveis:
I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;
II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do 
executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns 
correspondentes a um médio padrão de vida;
III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado 
valor;
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de 
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por 
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de 
trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;
V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens 
móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;
VI - o seguro de vida;
VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas;
VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;
Ix - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em 
educação, saúde ou assistência social;
x - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-
mínimos;
xI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei;
xII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação 
imobiliária, vinculados à execução da obra.
22 Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade administrativa. 4ª ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2008, p. 751.
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As referidas pesquisas buscaram a posição do Superior Tribunal de 
Justiça sobre dois aspectos importantes quanto a indisponibilidade de bens 
prevista na lei de improbidade administrativa, quais sejam, os requisitos 
necessários para o deferimento do pedido de indisponibilidade de bens 
e se a indisponibilidade de bens pode ter como finalidade assegurar o 
cumprimento da pena de multa. 

2.1. Requisitos necessários para o deferimento do pedido

O Superior Tribunal de Justiça, responsável em última instância pela 
interpretação das leis federais, recentemente modificou seu entendimento 
no tocante aos requisitos necessários a concessão da medida de 
indisponibilidade de bens no âmbito da ação de improbidade administrativa.

Praticamente até 2010, prevalecia o entendimento de que para a 
concessão da referida medida era necessário a comprovação do fumius boni 
iuris e do periculum in mora, ou seja, além dos indícios do ato de improbidade, 
exigia-se a comprovação da dilapidação do patrimônio pelo sujeito passivo23.  

Por meio de pesquisa no sítio do Superior Tribunal de Justiça, 
utilizando as palavras “indisponibilidade de bens”, ”improbidade” e 
“periculum in mora”, constata-se a partir das ementas dos julgados 
pesquisados, que em agosto de 2009, em recurso de relatoria da Ministra 
Eliane Calmon, a Segunda Turma da Corte Especial concluiu que o “requisito 
cautelar de periculum in mora está implícito no próprio comando legal que 
prevê a medida de bloqueio de bens, uma vez que visa assegurar o integral 
ressarcimento do erário”24.

23 Nestes termos, destacam-se os seguintes julgados do Superior Trubunal de Justiça RESP 905.035, 
DJ 2007, RESP 469.366, DJ 2003, RESP 422.583 DJ 2002, AgRg no Resp 1168.259, DJ 2011.
24 ADMINISTRATIVO - AçãO CIVIL PúBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA  
INDISPONIBILIDADE DE BENS - ART. 7º, PARÁGRAFO úNICO, DA LEI 8.429/1992 ? REQUISITOS 
PARA CONCESSãO - LIMITES - SúMULA 7/STJ. 1. O provimento cautelar para indisponibilidade 
de bens, de que trata o art. 7º, parágrafo único da Lei 8.429/1992, exige fortes indícios de 
responsabilidade do agente na consecução do ato ímprobo, em especial nas condutas que 
causem dano material ao Erário. 2. O requisito cautelar do periculum in mora está implícito 
no próprio comando legal, que prevê a medida de bloqueio de bens, uma vez que visa a 
'assegurar o integral ressarcimento do dano'. 3. A demonstração, em tese, do dano ao Erário 
e/ou do enriquecimento ilícito do agente, caracteriza o fumus boni iuris. 4. Hipótese em que 
a instância ordinária concluiu ser possível quantificar as vantagens econômicas percebidas 
pelo réu, ora recorrente, para fins de limitação da indisponibilidade dos seus bens. Rever 
esse entendimento demandaria a análise das provas. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Recurso 
especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp 1098824/SC, Rel. Ministra ELIANA 
CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 04/08/2009
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Após o julgamento do Recurso Especial nº 1.098.824, diversos 
julgados da Corte Especial seguiram o entendimento de desnecessidade 
de comprovação do periculum in mora, passando a prevalecer este 
posicionamento.

 Merece destaque o Recurso Especial nº 1.319.515/ES, julgado em 
2012 pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, confirmando a tese 
da desnecessidade de comprovação do risco de dilapidação do patrimônio:

ADMINISTRATIVO. AçãO CIVIL PúBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. ART. 7º DA LEI Nº 
8.429/92. TUTELA DE EVIDÊNCIA. COGNIçãO SUMÁRIA. PERICULUM 
IN MORA. ExCEPCIONAL PRESUNçãO. FUNDAMENTAçãO NECESSÁRIA. 
FUMUS BONI IURIS. NECESSIDADE DE COMPROVAçãO. CONSTRIçãO 
PATRIMONIAL PROPORCIONAL À LESãO E AO ENRIQUECIMENTO ILíCITO 
RESPECTIVO. BENS IMPENHORÁVEIS. ExCLUSãO. 1. Trata-se de recurso 
especial em que se discute a possibilidade de se decretar a indisponibilidade 
de bens na Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, nos 
termos do art. 7º da Lei 8.429/92, sem a demonstração do risco de dano 
(periculum in mora), ou seja, do perigo de dilapidação do patrimônio de 
bens do acionado. 2. Na busca da garantia da reparação total do dano, a 
Lei nº 8.429/92 traz em seu bojo medidas cautelares para a garantia da 
efetividade da execução, que, como sabemos, não são exaustivas. Dentre 
elas, a indisponibilidade de bens, prevista no art. 7º do referido diploma 
legal. 3. As medidas cautelares, em regra, como tutelas emergenciais, 
exigem, para a sua concessão, o cumprimento de dois requisitos: o 
fumus boni juris (plausibilidade do direito alegado) e o periculum in mora 
(fundado receio de que a outra parte, antes do julgamento da lide, cause 
ao seu direito lesão grave ou de difícil reparação). 4. No caso da medida 
cautelar de indisponibilidade, prevista no art. 7º da LIA, não se vislumbra 
uma típica tutela de urgência, como descrito acima, mas sim uma tutela 
de evidência, uma vez que o periculum in mora não é oriundo da intenção 
do agente dilapidar seu patrimônio e, sim, da gravidade dos fatos e do 
montante do prejuízo causado ao erário, o que atinge toda a coletividade. 
O próprio legislador dispensa a demonstração do perigo de dano, em vista 
da redação imperativa da Constituição Federal (art. 37, §4º) e da própria 
Lei de Improbidade (art. 7º). 5. A referida medida cautelar constritiva 
de bens, por ser uma tutela sumária fundada em evidência, não possui 
caráter sancionador nem antecipa a culpabilidade do agente, até mesmo 
em razão da perene reversibilidade do provimento judicial que a deferir. 6. 
Verifica-se no comando do art. 7º da Lei 8.429/1992 que a indisponibilidade 
dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios 
de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano 
ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, 



255

atendendo determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição, segundo 
a qual “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 “. 7. O periculum in mora, em verdade, 
milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida 
de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo 
entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial 
por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é 
implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92. Precedentes: 
(REsp 1315092/RJ, Rel. Ministro NAPOLEãO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ 
Acórdão Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado 
em 05/06/2012, DJe 14/06/2012; AgRg no AREsp 133.243/MT, Rel. 
Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe 
24/05/2012; MC 9.675/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 03/08/2011; EDcl no 
REsp 1211986/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 24/05/2011, DJe 09/06/2011. 8. A Lei de Improbidade 
Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação 
patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação 
de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do 
produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar 
efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do periculum 
in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária 
(art.789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular 
garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem 
assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido. 9. A decretação da 
indisponibilidade de bens, apesar da excepcionalidade legal expressa da 
desnecessidade da demonstração do risco de dilapidação do patrimônio, 
não é uma medida de adoção automática, devendo ser adequadamente 
fundamentada pelo magistrado, sob pena de nulidade (art. 93, Ix, da 
Constituição Federal), sobretudo por se tratar de constrição patrimonial. 10. 
Oportuno notar que é pacífico nesta Corte Superior entendimento segundo 
o qual a indisponibilidade de bens deve recair sobre o patrimônio dos réus 
em ação de improbidade administrativa de modo suficiente a garantir o 
integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, levando-se em 
consideração, ainda, o valor de possível multa civil como sanção autônoma. 
11. Deixe-se claro, entretanto, que ao juiz responsável pela condução do 
processo cabe guardar atenção, entre outros, aos preceitos legais que 
resguardam certas espécies patrimoniais contra a indisponibilidade, 
mediante atuação processual dos interessados - a quem caberá, p. ex., 
fazer prova que determinadas quantias estão destinadas a seu mínimo 
existencial. 12. A constrição patrimonial deve alcançar o valor da totalidade 
da lesão ao erário, bem como sua repercussão no enriquecimento ilícito 
do agente, decorrente do ato de improbidade que se imputa, excluídos os 
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bens impenhoráveis assim definidos por lei, salvo quando estes tenham 
sido, comprovadamente, adquiridos também com produto da empreitada 
ímproba, resguardado, como já dito, o essencial para sua subsistência. 13. 
Na espécie, o Ministério Público Federal quantifica inicialmente o prejuízo 
total ao erário na esfera de, aproximadamente, R$ 15.000.000,00 (quinze 
milhões de reais), sendo o ora recorrente responsabilizado solidariamente 
aos demais agentes no valor de R$ 5.250.000,00 (cinco milhões e duzentos 
e cinquenta mil reais). Esta é, portanto, a quantia a ser levada em conta 
na decretação de indisponibilidade dos bens, não esquecendo o valor do 
pedido de condenação em multa civil, se houver (vedação ao excesso de 
cautela). 14. Assim, como a medida cautelar de indisponibilidade de bens, 
prevista na LIA, trata de uma tutela de evidência, basta a comprovação da 
verossimilhança das alegações, pois, como visto, pela própria natureza do 
bem protegido, o legislador dispensou o requisito do perigo da demora. No 
presente caso, o Tribunal a quo concluiu pela existência do fumus boni iuris, 
uma vez que o acervo probatório que instruiu a petição inicial demonstrou 
fortes indícios da ilicitude das licitações, que foram suspostamente 
realizadas de forma fraudulenta. Ora, estando presente o fumus boni juris, 
como constatado pela Corte de origem, e sendo dispensada a demonstração 
do risco de dano (periculum in mora), que é presumido pela norma, em 
razão da gravidade do ato e a necessidade de garantir o ressarcimento 
do patrimônio público, conclui-se pela legalidade da decretação da 
indisponibilidade dos bens. 15. Recurso especial não provido.

Na sequência, no ano de 2014, o tema foi pacificado pela Corte 
Especial ao ser analisado pela sua Primeira Seção, por meio do procedimento 
dos recursos repetitivos, no julgamento do Recurso Especial nº 1.366.721-BA.

 O referido recurso foi interposto pelo Ministério Público Federal 
em face de decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a qual não 
deferiu a indisponibilidade de bens em razão da ausência de comprovação da 
dilapidação do patrimônio pelo sujeito passivo da ação civil por improbidade 
administrativa.

O relator originário, Ministro Napoleão Nunes Mais Filho, sustentou 
em seu voto que a indisponibilidade de bens prevista na Lei de Improbidade 
Administrativa possui natureza cautelar, motivo pelo qual devem ser 
observados os requisitos do poder geral de cautela, quais sejam fumus bonis 
iuris e o periculum in mora. 

Destacou que na ação de improbidade administrativa, o recebimento 
da petição inicial é suficiente para demonstrar a presença do fumus boni iuris, 
tendo em vista que o procedimento exige para o recebimento a notificação 
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prévia do sujeito passivo, bem como a existência de indícios suficientes de 
existência do ato de improbidade (art. 17, §6º e 7º da Lei nº 8.429/92).

Quanto ao periculum in mora, contudo, o Ministro afirmou que, 
sob pena de banalização do poder cautelar, tal requisito não pode ser 
demonstrado somente com o recebimento da inicial, mas necessita da 
demonstração de: 

fundado temor de desvio, danificação ou ocultação dos bens do acionado, 
a fim de gerar a convicção do juiz em torno do perigo efetivo de dano ao 
ente lesionado; reitero – e não certamente pela última vez – que o perigo 
não pode ser presumido em abstracto, porquanto é exigível que se revele 
por meio de indícios confiáveis.
 
Argumentou, ainda, que não se pode confundir a tutela de evidencia 

com a tutela cautelar, vez que aquela demanda uma relação jurídica 
incontestável, enquanto esta necessidade de juízo de plausibilidade do 
direito e de perigo de dano.

A indisponibilidade de bens na ação de improbidade administrativa, 
segundo o Ministro, consiste em tutela cautelar, necessitando de comprovação 
do fumus bonis iuris e periculum in mora, consistente em provas acerca de 
que o sujeito passivo deseja dilapidar seu patrimônio, vez que a medida não 
possui caráter definitivo, não se admite prova documental incontestável do 
ato de improbidade e que a mera presunção do periculum in mora consistiria 
em uma inversão do ônus probatório. 

Desta forma, constata-se que com seu voto, o Ministro visou à 
alteração do entendimento da Corte Superior sobre o tema. 

No referido julgamento, acompanharam o relator originário os 
Ministros Ari Pargendler e Arnaldo Esteves Lima.

O Ministro Ari Pargendler sustentou que a medida cautelar de 
indisponibilidade de bens na ação de improbidade administrativa pode ser 
deferida no despacho inicial, na hipótese de que as circunstancias de o caso 
indicarem que apenas a ciência da propositura da demanda poderá levar o 
agente se desfazer de seu patrimônio ou na decisão que o juiz determina 
o processamento da ação, após a defesa prévia do agente. Em ambos os 
casos, defende que a medida está sujeita ao crivo judicial e não basta risco 
abstrato de dissipação de bens para motivar a respectiva decisão, tendo em 
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vista que o legislador quando desejou que o efeito fosse automático, assim 
o fez, como na hipótese do artigo 36, caput, e §1º, da Lei nº 6.024/197425.

O voto vencedor, contudo, foi do Ministro Og Fernandes, o qual 
argumentou que a Lei nº 8.492/92 possui um regime acautelatório próprio 
para assegurar o ressarcimento aos cofres públicos, sendo necessária 
somente a existência de indícios de responsabilidade do agente pelo ato de 
improbidade administrativa em razão do periculum in mora estar implícito 
no dispositivo legal que prevê a indisponibilidade de bens. 

Segundo o Ministro Og Fernades para a decretação da 
indisponibilidade de bens do sujeito passivo na ação de improbidade não 
é necessária a demonstração que ele esteja dilapidando seu patrimônio ou 
está na iminência de fazê-lo. 

Alegou que aguardar a comprovação do início da dilapidação do 
patrimônio ou que está prestes a ocorrer tornaria extremamente difícil a 
efetivação da medida cautelar, e, muitas vezes, inclusive, inócua. 

Por tais razões, sustentou o Ministro que a indisponibilidade de bens 
prevista na Lei de Improbidade Administrativa se trata de tutela de evidencia, 
vez que o dispositivo legal não previu o requisito de urgência, mas somente a 
verossimilhança das alegações.

O voto do Ministro Mauro Campbell Marques também foi pelo 
provimento do recurso especial, sob fundamento de que a medida de 
indisponibilidade de bens não se trata de tutela de urgência, mas de tutela 
de evidencia, sendo que o periculum in mora é oriundo da gravidade dos 
fatos e do prejuízo causado ao erário, que atinge toda a coletividade. 

O Ministro argumentou que se tratando de tutela de evidência, 
a indisponibilidade de bens não possui caráter sancionatório e tampouco 

25 Art . 36. Os administradores das instituições financeiras em intervenção, em liquidação 
extrajudicial ou em falência, ficarão com todos os seus bens indisponíveis não podendo, por 
qualquer forma, direta ou indireta, aliená-los ou onerá-los, até apuração e liquidação final de 
suas responsabilidades.
§ 1º A indisponibilidade prevista neste artigo decorre do ato que decretar a intervenção, a 
extrajudicial ou a falência, atinge a todos aqueles que tenham estado no exercício das funções 
nos doze meses anteriores ao mesmo ato.
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antecipa a culpabilidade do agente, tendo em vista que a decisão possuí 
natureza provisória. 

Alertou, contudo, que a indisponibilidade de bens não é efeito 
automático do processamento de ação civil por improbidade administrativa, 
demandando fundamentação pelo magistrado por se tratar de constrição 
patrimonial. 

Ao final do julgamento, em 26 de fevereiro de 2014, acordaram os 
Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por maioria de 
votos, dar provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público 
Federal, nos termos do voto do Ministro Og Fernandes, sendo lavrada a 
seguinte ementa ao acórdão:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. 
APLICAçãO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. 
AçãO CIVIL PúBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE 
INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAçãO. REQUISITOS. 
ExEGESE DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN 
MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA 
SEçãO. 1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério 
Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos 
de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992). 2. Em questão está a 
exegese do art. 7º da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, 
cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando 
presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo 
que cause dano ao Erário. 3. A respeito do tema, a Colenda Primeira Seção 
deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.319.515/
ES, de relatoria do em. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para 
acórdão Ministro Mauro Campbell Marques (DJe 21/9/2012), reafirmou 
o entendimento consagrado em diversos precedentes (Recurso Especial 
1.256.232/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 
19/9/2013, DJe 26/9/2013; Recurso Especial 1.343.371/AM, Rel. Ministro 
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/4/2013, DJe 10/5/2013; 
Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 197.901/DF, Rel. 
Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 28/8/2012, DJe 
6/9/2012; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 20.853/SP, Rel. 
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 
29/6/2012; e Recurso Especial 1.190.846/PI, Rel. Ministro Castro Meira, 
Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 10/2/2011) de que, “(...) no 
comando do art. 7º da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade 
dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios 
de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano 
ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, 
atendendo determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição, segundo 
a qual ‘os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos 
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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’. O periculum in mora, em verdade, milita em 
favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio 
de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento 
segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação 
de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando 
normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92. Assim, a Lei de Improbidade 
Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação 
patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação 
de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do 
produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar 
efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do periculum 
in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária 
(art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular 
garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem 
assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido”. 4. Note-se que 
a compreensão acima foi confirmada pela referida Seção, por ocasião 
do julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no 
Recurso Especial 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 
DJe 7/6/2013. 5. Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações 
regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada 
à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na 
iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-
se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de 
cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível 
ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a 
indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios 
da prática de atos de improbidade administrativa. 6. Recursos especiais 
providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou 
a indisponibilidade dos bens dos promovidos. 7. Acórdão sujeito ao regime 
do art. 543-C do CPC e do art. 8º da Resolução n. 8/2008/STJ.

Destaca-se que o referido acórdão foi objeto de recurso extraordinário, 
contudo, este não foi conhecido pela Ministra Rosa Weber por ausência de 
preliminar de repercussão geral, sendo interposto agravo regimental contra 
esta decisão, o qual não foi provido pela 1ª Turma do Supremo Tribunal 
Federal, em julgamento realizado em 27 de setembro de 2016.

No Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o posicionamento 
das Quarta e Quinta Câmaras Cíveis, com atribuição para julgar as ações 
decorrentes de ato de improbidade administrativa26, segue o adotado pelo 

26 Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná Art. 90. Às Câmaras Cíveis 
serão distribuídos os feitos atinentes a matéria de sua especialização, assim classificada: (...) 
b) Ação decorrente de ato de improbidade administrativa; 
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Superior Tribunal de Justiça, no sentido de não ser necessária a comprovação 
da dilapidação do patrimônio para a decretação da indisponibilidade de bens.

Nesse sentido, confiram-se recentes julgados de ambas as Câmaras:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AçãO CIVIL PúBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. DECRETO CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS.
DESDOBRAMENTOS CíVEIS DA OPERAçãO PUBLICANO. RECEITA ESTADUAL. 
DECRETO CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS FUMUS BONI IURIS. 
PRESENçA. íNDICIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPLExO ESQUEMA 
DE SUPOSTOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, CRIMES CONTRA 
A ADMINISTRAçãO PúBLICA, TRIBUTÁRIOS E LAVAGEM DE ATIVOS, QUE 
GERARAM A UM Só TEMPO, ENRIQUECIMENTO ILíCITO DE AGENTES 
PúBLICOS E VULTUOSO PREJUíZO AO ERÁRIO DO ESTADO, EM DECORRÊNCIA 
DA SONEGAçãO DE TRIBUTOS ESTADUAIS. PERICULUM IN MORA.
PRESUNçãO.1. Uma vez presente a fumaça do bom direito consubstanciado 
na prática de ato ímprobo, a decretação da indisponibilidade de bens do 
agravante era medida impositiva, com intuito resguardar o ressarcimento 
ao Erário, nos termos do art. 7º e parágrafo único da Lei nº 8.429/1992.2. 
A medida constritiva de indisponibilidade de bens não está condicionada 
à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, pois o 
periculum in mora é presumido pela mera existência de fundados indícios 
de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano 
ao Erário.RECURSO PROVIDO. (TJPR - 5ª C.Cível - AI - 1599208-0 - Região 
Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina -  Rel.: Nilson Mizuta 
- Unânime -  - J. 14.02.2017) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AçãO CIVIL PúBLICA DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA COM PEDIDO LIMINAR. DEFERIMENTO DA LIMINAR 
PELO JUíZO A QUO DETERMINANDO A INDISPONIBILIDADE DOS BENS. 
IRRESIGNAçãO DOS AGRAVANTES.DECISãO QUE DEFERIU A MEDIDA 
LIMINAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRESENÇA DE INDÍCIOS 
SUFICIENTES A JUSTIFICAR O DEFERIMENTO DA MEDIDA. PERICULUM IN 
MORA PRESUMIDO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 41 DAS CÂMARAS DE DIREITO 
PúBLICO. DECISãO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NãO PROVIDO. 
(TJPR - 4ª C.Cível - AI - 1519074-0 - Campo Mourão -  Rel.: Hamilton Rafael 
Marins Schwartz - Unânime -  - J. 21.02.2017)

Ressalta-se que as referidas Câmaras de Direito Público do Tribunal 
de Justiça do Estado do Paraná unificaram o entendimento sobre o tema no 
ano de 2013, com o enunciado 41:

Enunciado n.º 41 - É possível, em ações civis públicas por atos de 
improbidade administrativa, decretar-se a indisponibilidade cautelar de 
bens sem prova de que o demandado está a dilapidar seu patrimônio, desde 
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que existam outros relevantes motivos a demonstrar o risco de o erário vir a 
suportar danos graves de difícil ou incerta reparação, tendo-se em conta a 
necessidade da medida de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

Portanto, de acordo com os julgados analisados, constata-se que o 
entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça 
do Estado do Paraná é no sentido da desnecessidade de comprovação da 
dilapidação do patrimônio pelo sujeito passivo para o deferimento da medida 
cautelar de indisponibilidade de bens. 

 
2.2. Indisponibilidade de bens e a multa civil 

No tocante ao alcance da indisponibilidade de bens, há outra 
divergência presente na jurisprudência. 

Enquanto o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento 
de que a indisponibilidade pode abarcar bens até o valor que possa garantir 
o ressarcimento ao erário e o pagamento da multa civil, prevista no artigo 12 
da lei de improbidade administrativa, alguns tribunais de justiça estaduais 
ainda decidem pela limitação da indisponibilidade de bens ao valor da lesão 
ao erário.  

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça pode ser verificado 
pelo julgamento do Recurso Especial nº 1.637.831, no dia 15 de dezembro de 
2016, julgado mais recente encontrado no sítio da referida Corte Superior por 
meio da pesquisa com os verbetes “indisponibilidade de bens” e “multa civil”:

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECRETAçãO LIMINAR DE 
INDISPONIBILIDADE PATRIMONIAL.  DEMONSTRAçãO DE  INDíCIOS  DA 
PRÁTICA DE ATO íMPROBO.REExAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATóRIO. 
SúMULA 7 DO STJ. INExISTÊNCIA DE DISSíDIO  JURISPRUDENCIAL.  
PARÂMETRO PARA FIxAçãO DO LIMITE DA INDISPONIBILIDADE.  LESãO  
AO  ERÁRIO PúBLICO, ACRESCIDO DO VALOR DA MULTA CIVIL. RECURSO 
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NãO PROVIDO. 1.  Na  origem,  
cuida-se de Ação Civil Pública por supostos atos de improbidade  
administrativa,  em  que  foi  concedida, pelo Juízo de primeiro  grau, liminar 
para determinar a indisponibilidade dos bens móveis e imóveis dos réus, 
inclusive ativos financeiros. 2.  A  decretação  liminar  de  indisponibilidade 
de bens em Ação de Improbidade  Administrativa  depende da identificação 
de suficientes indícios  da  prática de ato ímprobo, sendo dispensada 
a verificação do periculum in mora (REsp 1.366.721/BA, em regime de 
repetitivo). (...). 6.  O  entendimento  dominante  neste  Superior  Tribunal  
é  que  a constrição  patrimonial deve observar o valor da totalidade da 
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lesão ao  erário, acrescido do montante de possível multa civil, excluídos 
os  bens impenhoráveis. Tal posicionamento se justifica na medida em 
que há solidariedade entre os responsáveis pelos atos reputados como 
ímprobo. 7.  Recurso  Especial  parcialmente  conhecido  e, no mérito, 
negado provimento. REsp 1637831/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 19/12/2016)

As câmaras com atribuição para julgar os feitos de direito público do 
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, contudo, divergem sobre o tema. 

Em julgamento realizado no dia 11 de outubro de 2016, a 5º Câmara 
Cível, contrariando o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de 
Justiça, decidiu pela impossibilidade de a indisponibilidade de bens abranger 
a multa civil, sob o fundamento de não haver previsão legal, bem como pela 
ausência de liquidez da pena de multa antes do fim da instrução:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AçãO CIVIL PúBLICA DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA.DECRETAçãO DA MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE 
BENS PARA ASSEGURAR REPARAçãO DE EVENTUAL DANO AO ERÁRIO.
INSURGÊNCIA QUANTO AO BLOQUEIO DE VALORES DECORRENTES 
DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATíCIA. VERBA DE NATUREZA 
ALIMENTAR. ENQUADRAMENTO NO INCISO IV DO ART. 833 DO CPC. 
VINCULAçãO DA DESTINAçãO DA VERBA À FINALIDADE DESCRITA NO 
TíTULO DE CRÉDITO RURAL.INTELIGÊNCIA DO ART. 14, IV DO DECRETO-LEI 
Nº 167/1967. IMPOSSIBILIDADE DE ABRANGÊNCIA DO VALOR DA MULTA 
CIVIL NO MONTANTE DA CONSTRIçãO. AUSÊNCIA DE PREVISãO ExPRESSA 
NO ART. 7º DA LEI Nº 8.429/1992. ExCESSO DE BLOQUEIO AFASTADO. 
RECURSO PROVIDO. (TJPR - 5ª C.Cível - AI - 1522552-4 - Nova Londrina -  
Rel.: Carlos Mansur Arida - Unânime -  - J. 11.10.2016)

No referido Agravo de Instrumento, julgado por unanimidade de votos, 
o relator foi o Desembargador Carlos Mansur Arida, sendo que acompanharam 
seu voto os Desembargadores Leonel Cunha e Luiz Mateus de Lima.

Na data de 22 de novembro de 2016, contudo, por unanimidade 
de votos, a mesma Câmara Cível, deu parcial provimento ao agravo de 
instrumento nº 1.566.477-4, sendo que no acórdão consta a possibilidade 
de a indisponibilidade levar em conta o possível valor da multa civil. 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS.PERICULUM 
IN MORA IMPLíCITO. FUMUS BONI JURIS DEMONSTRADO. ACúMULO 
ILEGAL (TRíPLICE) DE CARGOS PúBLICOS. MEDIDA CAUTELAR QUE DEVE 
GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM O PREJUíZO CAUSADO AO ERÁRIO.a) 
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Na forma do artigo 7º, da Lei nº 8.429/92, a indisponibilidade de bens tem 
por finalidade i) assegurar o integral ressarcimento do dano ao erário, ou ii) 
a restituição do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito. 
Agravo de Instrumento nº 1566477-4 b) Para que seja decretada a medida 
cautelar de indisponibilidade de bens, dois são os requisitos que devem 
estar presentes: i) periculum in mora, que, segundo jurisprudência pacífica 
do STJ, encontra-se implícito no dispositivo legal acima mencionado; ii) 
fumus boni juris, isto é, fortes indícios da prática de atos de improbidade 
administrativa.c) Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 
a acumulação de cargos irregular não configura necessariamente um ato 
de improbidade administrativa, devendo ser considerada uma série de 
elementos no caso concreto.d) Não obstante, com relação aos casos em 
que se demonstra que houve efetivo prejuízo para a Administração Pública, 
como no caso da incompatibilidade de horários (que obviamente leva 
à conclusão de que os serviços não foram efetivamente prestados nos 
órgãos concomitantemente), não resta dúvida quanto à aplicação da Lei de 
Improbidade Administrativa, parecendo ser este o caso do Agravante, que 
confessadamente acumulava não apenas dois, mas três cargos públicos. 
Agravo de Instrumento nº 1566477-4 e) Já no que diz respeito ao montante 
bloqueado em sede de medida cautelar de indisponibilidade de bens, esta 
deve guardar proporcionalidade com o prejuízo ao erário que se alega, 
não havendo que se falar em dano presumido, além de poder levar em 
conta o possível valor da multa civil como sanção autônoma.2) AGRAVO 
DE INSTRUMENTO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. (TJPR - 5ª C.Cível - 
AI - 1566477-4 - Curitiba -  Rel.: Leonel Cunha - Unânime -  - J. 22.11.2016)

Destaca-se que o referido agravo de instrumento também foi julgado 
por unanimidade de votos, sendo o relator o Desembargador Leonel Cunha, 
o qual teve seu voto acompanhado pelo Desembargador Luiz Mateus de 
Lima e pelo Juiz Substituto em 2º Grau Rogério Ribas. 

Portanto, constata-se que diferentemente dos requisitos para a 
concessão da medida cautelar da indisponibilidade de bens, tema no qual 
atualmente há um maior consenso entre os tribunais, a possibilidade da 
referida medida cautelar alcançar a multa civil ainda encontra julgados 
recentes divergentes do atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. 

Conclusão

A evolução do Estado Brasileiro até se tornar um estado social 
democrático pela Constituição de 1988, demandou um aumento da atuação 
estatal e, consequentemente, maior necessidade desta atuação ser de 
acordo com o interesse público primário.
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Neste contexto, o presente artigo demonstrou que a Constituição 
de 1988 destacou a importância do combate aos atos de improbidade 
administrativa, ao prever sanções e, também, medida cautelar para 
assegurar a efetividade da proteção da probidade administrativa, qual seja, 
a indisponibilidade de bens.

O artigo expôs a medida cautelar de indisponibilidade, expondo 
a divergência doutrinária sobre importantes pontos, como os requisitos 
necessários para a concessão e sua a natureza jurídica.

Tratou-se, ainda, sobre o atual posicionamento do Superior Tribunal 
de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná sobre dois temas 
importantes a respeito da indisponibilidade de bens: a desnecessidade de 
demonstração de que o agente está dilapidando seu patrimônio para ser 
concedida a referida cautelar e a possibilidade de a medida abranger bens 
para assegurar o pagamento da multa civil. 

Da análise dos recentes julgados da Corte Superior, constatou-se que 
seus atuais posicionamentos sobre os referidos temas estão de acordo com 
a sistemática constitucional que concedeu grande importância à proteção ao 
patrimônio público, principalmente, por ele ser o meio direto de efetivação 
de direitos sociais.

Mateus Bertoncini frisa a importância do combate à corrupção para 
a construção de um Estado Social e atingir os fins do Estado previstos na 
Constituição:

O enfrentamento da corrupção, segundo se pode inferir, constitui-se em 
necessidade imprescindível do Estado e da sociedade brasileira, para que 
se possa construir, gradativamente, uma sociedade livre justa e solidária – 
proba, em última análise – garantir o desenvolvimento nacional, erradicar 
a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais 
e para promover o bem de todos (art 3º da CF). O desempenho dessa 
relevante tarefa certamente deve envolver a sociedade e os Poderes 
Executivo, Legislativo, Judiciário e o Ministério Público27.

Portanto, o controle do patrimônio público teve um importante 
avanço legislativo com a edição da Lei de Improbidade Administrativa, sendo 

27 BERTONCINI, Mateus Eduardo Siqueira. Ato de Improbidade Administrativa: 15 anos da Lei 
8.492/1992. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 24.
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que no tocante à medida cautelar de indisponibilidade de bens prevista na 
aludida Lei, o Superior Tribunal de Justiça, desde o julgamento do recurso 
Especial nº 1.366.721-BA firmou entendimento imprescindível para permitir 
o efetivo combate à corrupção, ao dispensar a comprovação do periculum in 
mora para se deferir a medida.
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Resenha: 
COMPÊNDIO DE DIREITO PENAL 
BRASILEIRO: PARTE GERAL, 
de José L. González Cussac, Paulo Cesar Busato e Rodrigo Leite 
Ferreira Cabral

 Em agosto de 2017, lançamos em coautoria com o Professor 
Catedrático de Direito Penal da Universidade de Valência, o livro “Compêndio 
de Direito Penal Brasileiro: Parte Geral”, pela prestigiada editora espanhola 
Tirant lo Blanch, com a colaboração da editora brasileira Empório do Direito.

 O livro tem por objetivo fazer uma exposição panorâmica da Parte 
Geral do Direito Penal brasileiro, tendo como norte metodológico explicar 
de forma bastante direta e simples três aspectos essenciais da matéria: a) os 
fundamentos do Direito penal; b) a teoria jurídica do delito; e c) a teoria das 
consequências jurídicas do delito.

 Um dos diferenciais da obra é que a abordagem desses temas é 
feita a partir das perspectivas da Teoria da Ação Significativa, do professor 
espanhol Salvador Tomás Vives Antón, que propugna uma total ressignificação 
do Direito penal, a partir das contribuições da filosofia da linguagem, 
desenvolvida pelo filósofo Ludwig Wittgenstein. Como é de todos sabido, a 
Filosofia da Linguagem é uma “filosofia da praxis” de modo que se trata de 
aproximar os fundamentos teóricos de seus efeitos e projeções cotidianas. 
De tal maneira, os conceitos tradicionais do Direito penal são vistos agora a 
partir de uma nova perspectiva.

 Obviamente, para fazer jus ao nome do livro, trata-se de um 
compêndio, que não tem por objetivo fazer um exame demasiadamente 
extenso e profundo da matéria, mas sim trazer e problematizar os aspectos 
fundamentais para a compreensão do Direito penal.

 O público alvo do livro em questão é o de estudantes de graduação, 
razão pela qual ele é, inclusive, dividido em lições. No entanto, afigura-
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se como valiosa fonte de estudos para profissionais e estudantes de pós-
graduação, uma vez que faz uma abordagem de questões práticas e oferece 
novas perspectivas para velhos problemas.

 Ademais, o compêndio é enriquecido com os mais atuais e 
importantes precedentes do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal 
de Justiça em matéria da parte geral do Direito Penal brasileiro, além de 
trazer relevantes precedentes do Tribunal Constitucional e Tribunal Supremo 
da Espanha, assim como precedentes de Tribunais Internacionais de Direitos 
Humanos, o que proporciona uma visão ampla e internacional sobre a 
aplicação prática do direito.

 Em suma, com a obra pretende-se contribuir para o desenvolvimento 
de uma doutrina penal brasileira, sempre mais adequada às nossas diretrizes 
constitucionais e aos problemas que a sociedade brasileira enfrenta.

 Por outra parte, o texto aspira também a uma aproximação 
entre teoria e prática, livrando o leitor do academicismo parnasiano que, 
não poucas vezes é o grande responsável pela produção de resultados 
jurisdicionais injustos.

 Curitiba, outubro de 2017.
 Rodrigo Leite Ferreira Cabral e
 Paulo César Busato.
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Resenha: 
CURSO DE PROCESSO CIVIL 
COMPLETO
CAMBI, Eduardo; DOTTI, Rogéria; PINHEIRO, Paulo Eduardo 
d´Arce; MARTINS, Sandro Gilbert; KOZIKOSKI, Sandro Marcelo

I - Dados da obra:

Título: CURSO DE PROCESSO CIVIL COMPLETO
Editora: Thomson Reuters - Revista dos Tribunais - São Paulo
Autores: CAMBI, Eduardo; DOTTI, Rogéria; PINHEIRO, Paulo Eduardo 
d´Arce; MARTINS, Sandro Gilbert; KOZIKOSKI, Sandro Marcelo
Lançamento: Outubro/2017
Número de páginas: 1.744

II - Resenha

 O novo Código de Processo Civil traz importantes contribuições para 
o aperfeiçoamento do Direito Processual, na perspectiva da concretização do 
direito constitucional à tutela jurisdicional célere, adequada e efetiva. 

 No que se refere às normas fundamentais, aos atos processuais 
e às nulidades, o Código de 2015 rompe com o formalismo excessivo 
que dominou o sistema do Código de 1973 e apresenta um novo ideário, 
baseado na primazia do julgamento do mérito. As novas regras oferecem 
oportunidades para que os vícios processuais sejam sanados, privilegiando 
assim as sentenças definitivas. O processo passa a ser cooperativo e dialógico, 
razão pela qual a garantia do contraditório adquire um novo significado. Há 
agora um real poder de influência sobre a decisão judicial. Por outro lado, 
o incremento dos poderes do juiz e a atipicidade das medidas coercitivas 
são equilibrados no sistema mediante a vedação à decisão surpresa e à 
necessidade de motivação. Os negócios processuais típicos são ampliados, 
permitindo-se pela primeira vez a realização também de negócios atípicos, 
em clara valorização à atuação das partes. Também unifica as tutelas 
provisórias, as quais podem ser fundamentadas em urgência ou evidência 
(CPC, arts. 294-311), para melhor distribuir o ônus do tempo do processo, 
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a fim de que a tutela jurisdicional seja prestada de forma mais célere, 
prestigiando o litigante que tem razão.

 Quanto as inovações no processo de conhecimento, destacam-se, 
dentre outas, o estímulo a solução consensual dos conflitos, inclusive com 
a inclusão da audiência de conciliação ou de mediação a ser realizada antes 
da resposta do réu (CPC, art. 334), a possibilidade de julgamento parcial de 
mérito (CPC, art. 356), a possibilidade de produção de prova antecipada para 
melhor conhecimento prévio dos fatos e independentemente da necessidade 
de posterior ajuizamento de ação (CPC, art. 381, inc. III), a adoção da teoria 
da distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, art. 373, § 1º), o rigor no 
dever de fundamentação das decisões (CPC, art. 489, § 1º) e a possibilidade 
da coisa julgada recair sobre a resolução de questão prejudicial decidida 
expressa e incidentalmente no processo (CPC, art. 503, § 1º).

 Na disciplina dos procedimentos especiais, muitas das “ações” já 
existentes no direito anterior foram mantidas pelo CPC de 2015 (ação de 
consignação, ação de exigir contas, ações possessórias, ação de divisão 
e de demarcação de terras particulares, inventário e partilha, habilitação 
e ação monitória e restauração de autos). Essa manutenção, no entanto, 
quase sempre foi acompanhada de mudanças, ora pontuais (v.g., art. 555, 
parágrafo único, destinado a dar maior efetividade à tutela possessória), 
ora mais amplas (v.g., ação de exigir contas, embargos de terceiro e ação 
monitória), destinadas à superação de dissensões interpretativas ou com o 
propósito (nem sempre alcançado) de aprimoramento da disciplina. 

 Além disso, mesmo o regramento aparentemente não alterado deve 
ter a sua interpretação revisitada à luz das normas fundamentais (v.g., arts. 
4º a 10) e de modificações decorrentes de outros campos da parte geral 
(v.g., art. 133 e art. 139, IV) ou de nova disciplina conferida ao processo de 
conhecimento (v.g., art. 327, § 2°; art. 503, § 1º). Também foram introduzidos 
novos procedimentos especiais (ação de dissolução de sociedade, ações de 
família e regulação de avaria grossa), não tratados no CPC de 1973. Ainda 
houve a realocação para este título de institutos que, no direito pretérito, 
estavam topograficamente deslocados (oposição, homologação de penhor 
legal, notificação e interpelação) e a atualização do regime processual ao 
direto material (v.g., divórcio, separação, extinção consensual de união e 
alteração de regime de bens do matrimônio).

 No que se refere à execução, o novo Código de Processo Civil buscou 
afastar muitas dúvidas interpretativas que existiam à luz da legislação 
revogada, além de ter aperfeiçoado diversas regras procedimentais. 
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 Ademais, o CPC 2015 estabeleceu premissas comuns aos meios 
impugnativos das decisões judiciais, dispensando tratamento detalhado aos 
recursos e às chamadas ações de impugnação autônomas, regulamentando 
ainda os incidentes processuais observados na fase recursal. Desse modo, o 
sistema recursal deve ser visto de forma conectada com a técnica de formação 
e identificação dos precedentes de observância obrigatória. As altas taxas de 
congestionamento dos Tribunais pátrios refletiram na idealização de técnicas 
recursais específicas e mecanismos de coletivização. Os recursos repetitivos 
e a valorização dos precedentes são alinhados com propósitos nomofiláticos. 
Suplantando a ótica privatista tradicional, os recursos passam a estar 
vocacionados à transcendência e objetivação das questões presentes nos 
processos massificados. São premissas muito diversas daquelas extraídas da 
codificação de 1973. 

 Ainda, foram instituídas técnicas de desestímulo aos recursos 
infundados, com previsão de sucumbência recursal (CPC, art. 85, § 11º). 
A admissão dos negócios processuais atípicos (CPC, art. 190) impõe uma 
nova compreensão do dirigismo processual e do papel confiado às partes. 
As convenções alcançam o sistema recursal cível, permitindo-se mudanças 
que afetam o duplo grau de jurisdição. Portanto, torna-se imprescindível o 
exame dos princípios informativos do sistema recursal (primazia do mérito, 
unirrecorribilidade, etc.). Outras mudanças relevantes estão relacionadas 
com o juízo de admissibilidade recursal, alteração do modelo de preclusões 
(CPC, art. 1.009, 1º), ampliação da colegialidade (CPC, art. 1.042), etc. 

 A obra procura identificar todas essas novidades do Código, fazendo 
menção à doutrina e à orientação dos tribunais superiores (STF e STJ), aos 
enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC) e da Escola 
de Formação Nacional de Magistrados (ENFAM). Sempre que possível foram 
mencionadas julgados e posicionamentos doutrinários em sentido diverso, 
sempre no sentido de demonstrar que novos horizontes de interpretação 
poderão surgir, ainda que para aplicar regras conhecidas e já existentes 
antes da entrada em vigor do novo diploma processual. Tudo isso de forma 
simples e objetiva, visando auxiliar os acadêmicos e profissionais do Direito 
na melhor compreensão e aplicação das normas processuais,   

 O texto foi redigido com viés prático, visando apresentar os temas 
do novo processo civil aos estudantes e aos operadores do direito que, no 
dia-a-dia, se deparam com a permanente necessidade de atualização e 
busca pelo conhecimento, como instrumento poderoso de interferência na 
realidade social. 
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Inovações da Lei Brasileira de 
Inclusão no CC e no NCPC
e as repercussões na jurisprudência

Melissa Cachoni Rodrigues*

Dandara dos Santos Damas Ribeiro**

Não mais se estabelece uma correlação implicacional entre incapacidade 
jurídica e deficiência (física ou psíquica), como outrora se pretendeu.1

Nelson Rosenvald e Cristiano Chaves de Farias

Muda-se, nessa perspectiva, o foco da legislação civil: da proteção-
substituição passa-se a inclusão-participação.2

Júlio Camargo de Azevedo

1. Introdução

A garantia da expressão da vontade da pessoa com deficiência está 
afirmada em âmbito internacional como direito a ser perseguido pelos países 
que, como o Brasil, incorporaram a Convenção Internacional sobre os Direitos 

* Promotora de Justiça do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa 
dos Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência. Mestre em Direito Negocial – Relações 
Empresarias e Internacionais (2008/2010), Especialista em Bioética (2004/2005) e graduada 
em Direito (1999/2003) pela UEL. Docente da FEMPAR.
** Assessora Jurídica do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa 
dos Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência. Mestre em Antropologia (2013-2015) e 
graduada em Direito (2006-2010) pela UFPR.
1 ROSENVALD, Nelson; FARIAS, Cristiano Chaves. Curso de Direito Civil: Famílias. 9ª ed. rev. 
Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 907.
2 AZEVEDO, Júlio Camargo. Diálogo entre a Lei Brasileira de Inclusão e o novo CPC: pelo fim da 
interdição judicial. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2016-abr-30/julio-azevedo-
preciso-acabar-interdicoes-judiciais>.
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das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo3. No ordenamento 
jurídico nacional, a este diploma foi conferido status de emenda constitucional, 
por meio do Decreto Legislativo nº 186/2008, por ter sido aprovado com o 
quórum qualificado previsto no §3º do art. 5º da Constituição Federal4.

No artigo 12 da Convenção, determinou-se o asseguramento de 
medidas adequadas para o exercício da capacidade legal, de modo que a 
curatela é considerada medida excepcional, apenas para os casos em que se 
demonstre efetivamente necessária:

Artigo 12 - Reconhecimento igual perante a lei
1. Os Estados Partes reafirmam que as pessoas com deficiência têm o 
direito de ser reconhecidas em qualquer lugar como pessoas perante a lei.
2. Os Estados Partes reconhecerão que as pessoas com deficiência gozam 
de capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas em 
todos os aspectos da vida.
3. Os Estados Partes tomarão medidas apropriadas para prover o acesso 
de pessoas com deficiência ao apoio que necessitarem no exercício de sua 
capacidade legal.  
4. Os Estados Partes assegurarão que todas as medidas relativas ao 
exercício da capacidade legal incluam salvaguardas apropriadas e efetivas 
para prevenir abusos, em conformidade com o direito internacional 
dos direitos humanos. Essas salvaguardas assegurarão que as medidas 
relativas ao exercício da capacidade legal respeitem os direitos, a vontade 
e as preferências da pessoa, sejam isentas de conflito de interesses e de 
influência indevida, sejam proporcionais e apropriadas às circunstâncias da 
pessoa, se apliquem pelo período mais curto possível e sejam submetidas 
à revisão regular por uma autoridade ou órgão judiciário competente, 
independente e imparcial. As salvaguardas serão proporcionais ao grau em 
que tais medidas afetarem os direitos e interesses da pessoa.  
 5. Os Estados Partes, sujeitos ao disposto neste Artigo, tomarão todas as 
medidas apropriadas e efetivas para assegurar às pessoas com deficiência o 
igual direito de possuir ou herdar bens, de controlar as próprias finanças e 
de ter igual acesso a empréstimos bancários, hipotecas e outras formas de 
crédito financeiro, e assegurarão que as pessoas com deficiência não sejam 
arbitrariamente destituídas de seus bens. (grifou-se)

3 A Assembleia Geral da ONU adotou resolução que estabeleceu a Convenção dos Direitos 
das Pessoas com Deficiência, também chamada de Convenção de Nova Iorque, em 13 de 
dezembro de 2006. Ver: <https://nacoesunidas.org/onu-lembra-10-anos-de-convencao-dos-
direitos-das-pessoas-com-deficiencia/>. No Brasil, a Convenção foi ratificada por meio do 
Decreto Legislativo nº 186/2008 e promulgada pelo Decreto nº 6.949/2009.
4 Art. 5º, §3º: Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem 
aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos 
dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais (incluído pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004).
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Esta mudança de perspectiva visa afirmar a inclusão da pessoa com 
deficiência, apontando para o necessário investimento em acessibilidade, 
por meio de projetos adaptados, de tecnologia assistiva, de comunicação 
alternativa, entre outros mecanismos, de modo que a sociedade, como um 
todo, assuma sua responsabilidade em dispor dos meios adequados para 
a interação e a participação em igualdade de condições pelas pessoas com 
deficiência.

É nossa obrigação coletiva, portanto, envidar esforços, de todas 
as partes, para que possamos viver “em desenho universal”5, ou seja, sem 
barreiras que possam impedir o livre acesso, a livre circulação e a livre 
expressão da vontade por parte das pessoas com deficiência, em relação às 
quais se deve buscar uma reparação histórica pelas violações de direitos que 
ainda têm sido, insistentemente, cometidas.

Neste texto, busca-se analisar dois julgados que abordam repercussões 
importantes deste novo paradigma jurídico de proteção da pessoa com 
deficiência na legislação infraconstitucional e no entendimento dos tribunais. 
Ambos são concernentes a recursos interpostos no âmbito do processo que 
define os termos da curatela. No primeiro julgado, do TJPR, a decisão se 
centra na análise da capacidade jurídica a partir das alterações da LBI no CC. 
No segundo, do TJSP, o enfoque é sobre a pertinência da complementação da 
prova pericial, por meio de avaliação por equipe multidisciplinar.

2. Da alteração das capacidades absoluta e relativa e da 
substituição da “interdição” pelo “processo que define os termos 
da curatela” (art. 114 da LBI ao alterar os art. 3º e 4º do CC6)

O capítulo I “Da personalidade e da capacidade” do Código Civil (Lei 
Federal nº 10.406/2002) sofreu substanciais alterações com o advento da Lei 

5 Segundo a Convenção, “desenho universal” significa “a concepção de produtos, ambientes, 
programas e serviços a serem usados, na maior medida possível, por todas as pessoas, sem 
necessidade de adaptação ou projeto específico. O “desenho universal” não excluirá as ajudas 
técnicas para grupos específicos de pessoas com deficiência, quando necessárias”.
6 Em relação ao “processo que define os termos da curatela”, os artigos do Código Civil 
alterados pela LBI que citam esta nova definição são os artigos 1.768, 1.769 e 1.771. No 
entanto, estes artigos teriam sido expressamente revogados pelo Novo Código de Processo 
Civil, que teve vigência posterior. Esta discussão será melhor abordada no item 3.



284

Federal nº 13.146/2015, denominada Lei Brasileira de Inclusão ou Estatuto 
da Pessoa com Deficiência7, a qual trouxe em seu art. 114 as seguintes 
modificações nos artigos 3º e 4º do CC:

Versão anterior:

Art. 3º São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da 
vida civil:
I - os menores de dezesseis anos;
II - os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário 
discernimento para a prática desses atos;
III - os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua 
vontade.

Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os 
exercer:
I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos;
II - os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, por deficiência 
mental, tenham o discernimento reduzido;
III - os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo;
IV - os pródigos.

Versão atual:

Art. 3º São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da 
vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos.

Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os 
exercer:
I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos;
II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico;
III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem 
exprimir sua vontade;
IV - os pródigos.

Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação 
especial.

7 Há quem defenda que a opção por denominar esta lei como “Lei Brasileira de Inclusão” é 
a mais adequada, por ressaltar a inclusão e a autonomia da pessoa com deficiência, como 
ponderado na análise de Júlio de Azevedo, no sentido de que a terminologia “Estatuto da 
Pessoa com Deficiência” foi uma “nomenclatura incluída às vésperas da aprovação legislativa, 
que remete à ideia de ‘proteção estatutária’, calcada na intervenção estatal e em decisões 
substituídas, justamente o que, a nosso ver, a Lei Brasileira de Inclusão se propôs combater”. 
Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2016-abr-30/julio-azevedo-preciso-acabar-
interdicoes-judiciais>.
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Observa-se que a causa de redução da capacidade jurídica8 na qual 
podem vir a ser enquadradas as pessoas com deficiência é a prevista pelo 
inciso III do art. 4º “aqueles que, por causa transitória ou permanente, 
não puderem exprimir sua vontade”. Este é o norte atual para a avaliação 
de qualquer pedido de curatela, não mais persistindo os critérios antes 
aplicados àqueles que por “enfermidade ou deficiência mental, não tiverem 
o necessário discernimento para a prática desses atos” ou “os excepcionais, 
sem desenvolvimento mental completo”.

Esta mudança decorre da repercussão da Convenção da ONU sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência. Neste diapasão, a Lei Federal nº 
13.146/2015, Lei Brasileira de Inclusão (LBI), que regulamentou a supracitada 
Convenção, também  estabeleceu:

Art. 84. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de 
sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas.
§ 1º Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à 
curatela, conforme a lei.
§ 2º É facultado à pessoa com deficiência a adoção de processo de tomada 
de decisão apoiada.
§ 3º A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida 
protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias 
de cada caso, e durará o menor tempo possível.
§ 4º Os curadores são obrigados a prestar, anualmente, contas de sua 
administração ao juiz, apresentando o balanço do respectivo ano.

Este novo formato de curatela tem natureza de medida protetiva e 
não de interdição de exercício de direitos. Ao contrário da interdição total 
anterior, deve ser proporcional às necessidades e circunstâncias de cada 
caso, conforme supracitado art. 84, § 3º e art. 85, § 2º da LBI:

Art. 85. A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 
natureza patrimonial e negocial.
§ 1º A definição da curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à 

8 Importante ressaltar a distinção trazida por Nelson Rosenvald e Cristiano Chaves de Farias 
sobre capacidade de direito (capacidade de titularizar direitos) e capacidade de fato ou 
capacidade jurídica (capacidade de exercer direitos/praticar atos jurídicos pessoalmente): 
“enquanto a capacidade de direito exprime a ideia genérica e potencial de ser sujeito de 
direitos (reconhecida a todas as pessoas humanas e estendida a agrupamentos morais), 
a capacidade jurídica é a possibilidade de praticar, pessoalmente, os atos da vida civil”. 
ROSENVALD, Nelson; FARIAS, Cristiano Chaves. Curso de Direito Civil: Famílias. 9ª ed. rev. 
Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 904.
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sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho 
e ao voto.
§ 2º A curatela constitui medida extraordinária, devendo constar da 
sentença as razões e motivações de sua definição, preservados os interesses 
do curatelado.

Importante observar, em uma perspectiva civil constitucional, que as 
situações jurídicas existenciais têm primazia sobre as patrimoniais, de modo 
que o conceito de personalidade jurídica é entendido como um valor, como 
direta consequência do princípio da dignidade da pessoa humana, como 
conceito básico do direito civil, preconizado no art. 1º do CC: “toda pessoa 
é capaz de direitos e deveres na ordem civil”. Segundo Nelson Rosenvald, 
enquanto a personalidade é um valor jurídico, a capacidade jurídica é a 
medida de um valor, em relação à possibilidade de exercer com autonomia a 
vida civil como sujeito de direito de relações patrimoniais9.

Assim, a curatela, como determinou expressamente o caput do 
art. 85 da LBI, afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 
natureza patrimonial e negocial, estando circunscrita ao devido processo 
legal, reformulado pela LBI e pelo NCPC, e podendo ser aplicada apenas em 
circunstâncias excepcionais. Portanto, em regra, não há que se falar, como 
ocorria anteriormente, de incapacidade para “todos os atos da vida civil”.

As repercussões destas alterações no entendimento dos Tribunais 
começam a se fazer sentir, o que se passa a analisar com base em julgado do 
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, de outubro de 2017, cuja decisão 
entende-se como uma referência. Este caso é interessante para reflexão, pois 
nele se considerou que havia ocorrido uma confusão pelo autor da “ação de 
interdição”10 entre incapacidade laboral e impossibilidade de expressão de 
vontade, esta última como único critério que poderia embasar a declaração 
de incapacidade relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer, como 
prevê o art. 4º, III do CC. Tal entendimento vai ao encontro do que preconizou 
a Convenção da ONU e a LBI, no sentido da garantia do direito ao exercício 
da capacidade legal pela pessoa com deficiência, em igualdade de condições 

9 ROSENVALD, Nelson; FARIAS, Cristiano Chaves. Curso de Direito Civil: Famílias. 9ª ed. rev. 
Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 900-904.
10 De acordo com a LBI, o processo antes denominado de “interdição” passa a ser conceituado 
como “processo que define os termos da curatela”, conforme dispôs o art. 114 ao alterar o art. 
1.768, 1.769, 1.771 do Código Civil.



287

com as demais pessoas, capacidade que poderá ser excepcionalizada apenas 
quando estritamente necessário.

APELAçãO CíVEL - INTERDIçãO - SENTENçA DE IMPROCEDÊNCIA – 
ALEGADA INCAPACIDADE DA INTERDITANDA - LAUDOS JUNTADOS QUE 
NãO DEMONSTRAM A APONTADA INCAPACIDADE CIVIL - DEFICIÊNCIA QUE 
PERMITE UMA CERTA INDEPENDÊNCIA PARA OS ATOS CORRIQUEIROS - 
MEDIDA PROTETIVA ExTRAORDINÁRIA QUE TEVE SUA ESSÊNCIA ALTERADA 
PELA VIGÊNCIA DO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (LEI Nº 
13.146/2015) - SENTENçA MANTIDA - RECURSO NãO PROVIDO. (TJPR 
– Acórdão do processo nº 1614457-1, 12ª Câmara Cível, Relator Des. 
MARQUES CURY, j. em 05/10/2017).

A “deficiência”, no novo conceito trazido pela Lei Brasileira de 
Inclusão, não afeta a capacidade civil plena da pessoa, ainda que se valha de 
institutos assistenciais para a condução da sua própria vida (como a tomada 
de decisão apoiada ou a curatela)11. Nesta esteira, destaca-se os seguintes 
dispositivos da Lei nº 13.146/2015 (LBI):

Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento 
de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, 
em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação 
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 
pessoas.

(…)

Art. 6º A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive 
para:
I - casar-se e constituir união estável;
II - exercer direitos sexuais e reprodutivos;
III - exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a 
informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar;
IV - conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória;
V - exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária; e
VI - exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante 
ou adotando, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas.

Assim, não se pode confundir capacidade laboral com possibilidade 
de expressão de vontade (art. 4º, III, do Código Civil), como fazia a petição 

11 STOLZE, Pablo. O Estatuto da Pessoa com Deficiência e o sistema jurídico brasileiro de 
incapacidade civil. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/41381/o-estatuto-da-pessoa-
com-deficiencia-e-o-sistema-juridico-brasileiro-de-incapacidade-civil>.
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inicial do caso ora analisado, conforme identificou o Desembargador Relator. 
Em manifestação do autor da “ação de interdição”, argumentou-se que em 
perícia judicial realizada perante a Justiça Federal, no âmbito de processo 
ajuizado sobre benefício pleiteado para a pessoa com deficiência ao INSS, 
considerou-se que a avaliada apresentava “incapacidade total e permanente 
sem reabilitação”, tendo em vista que se verificou na perícia que “a autora 
não apresenta condições de exercer atividades laborais que lhe garantam o 
auto-sustento e tal condição está estabelecida desde início da idade adulta, 
após a formação cerebral sem o devido estímulo”, atestando a existência de 
retardo mental moderado. No voto do Desembargador Relator, observou-se 
que a antiga previsão, agora ilegal, de necessidade de curatela para 
recebimento de benefício previdenciário, apareceu como principal motivo 
para a propositura da demanda na “ação de interdição”.

Necessário frisar o que determina o art. 101 da Lei nº 13.146/2015 
(LBI), ao alterar a Lei nº 8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios 
da Previdência Social, com a inclusão do art. 110-A:

Art. 101. A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as 
seguintes alterações:
(…)
“Art. 110-A. No ato de requerimento de benefícios operacionalizados pelo 
INSS, não será exigida apresentação de termo de curatela de titular ou 
de beneficiário com deficiência, observados os procedimentos a serem 
estabelecidos em regulamento.” (grifou-se)

O presente acórdão analisou, assim, a apelação cível que se insurgiu 
contra a sentença que julgou improcedente a ação em primeiro grau, em 
29 de abril de 2016, não tendo sido provido o recurso. Fundamentou-se o 
Desembargador Relator na substancial alteração da legislação, que significa, em 
seu entendimento, “desenvolvimento social, onde as pessoas com deficiência 
ganham espaço para realizar todos os atos da vida civil, com algumas pequenas 
restrições” e no fato de que “o conjunto probatório foi insuficiente para ensejar 
a modificação da decisão proferida pelo magistrado singular”.

Havia argumentado o juiz na sentença, em referência às citações de 
Pablo Stolze12:

12 Processo nº 0002774-36.2012.8.16.0139 (mov. 183.1, conforme consta no Processo 
Eletrônico do Judiciário do Paraná – PROJUDI).
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Considerando-se o sistema jurídico tradicional, vigente por décadas, 
no Brasil, que sempre tratou a incapacidade como um consectário 
quase inafastável da deficiência, pode parecer complicado, em uma 
leitura superficial, a compreensão da recente alteração legislativa. 
Mas uma reflexão mais detida é esclarecedora. Em verdade, o que o 
Estatuto pretendeu foi, homenageando o princípio da dignidade da 
pessoa humana, fazer com que a pessoa com deficiência deixasse de ser 
“rotulada” como incapaz, para ser considerada - em uma perspectiva 
constitucional isonômica - dotada de plena capacidade legal, ainda que 
haja a necessidade de adoção de institutos assistenciais específicos, como 
a tomada de decisão apoiada e, extraordinariamente, a curatela, para a 
prática de atos na vida civil.

Portanto, a despeito da incapacidade laboral, não se demonstrou 
no presente caso o cabimento de medida de curatela. Segundo Nelson 
Rosenvald, no novo regramento, é impositiva a “carga argumentativa” 
para que haja incidência de decisão judicial sobre o exercício de direito 
fundamental à capacidade civil:

(…) a Lei Maior potencializa o princípio da autonomia e, consequentemente 
o direito fundamental à capacidade civil. Desde então, impõe-se um 
aumento da “carga argumentativa” para restringi-la pela via da interdição. 
A imprescindibilidade desse ônus persuasivo como motivação para a 
incapacitação civil se torna ainda mais veemente com a adoção pelo Brasil 
da Convenção sobre os direitos da pessoa com deficiência. Com o ingresso 
da CDPD em nosso Direito interno, o vocábulo “interdição” é suprimido 
da ordem infraconstitucional, pois relaciona a curatela a um processo de 
supressão de direitos patrimoniais e existenciais da pessoa, quando na 
verdade, a curatela será funcionalizada à promoção da autonomia. De 
fato, o termo “interdição” remete a uma sanção civil de natureza punitiva 
contra uma pessoa que não praticou qualquer ato ilícito13.

Assim, a promoção da autonomia e da inclusão são bandeiras 
inafastáveis da defesa dos direitos das pessoas com deficiência, entendimento 
que se espera possa ser cada vez mais debatido e incorporado na prática 
jurídica cotidiana, dando cumprimento aos preceitos constitucionais ora 
analisados.

13 ROSENVALD, Nelson. Curatela. In: PEREIRA, Rodriga da Cunha (Coord.). Tratado de Direito 
das Famílias. Belo Horizonte: Instituto Brasileiro de Direito de Família, 2015, p. 09.
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3. Da necessidade da análise multidisciplinar na avaliação de 
pessoa com deficiência no processo de curatela (art. 2º, §1º, I a IV 
e art. 114 da LBI, art. 1.771 do CC/ art. 753, §1º e 1.072, II)

A LBI, em seu art. 114, alterou o Código Civil também no que pertine 
à “interdição”, substituindo-a pelo conceito de “processo que define os 
termos da curatela”.

No entanto, o Novo Código de Processo Civil, Lei nº 13.105/2015, 
teve vigência posterior à LBI, e, em seu art. 1.072, II, revogou expressamente 
os artigos 1.768 a 1.773 do Código Civil14, os quais haviam sido alterados 
pela LBI, precisamente em relação aos dispositivos que versavam sobre 
interdição.

A publicação do Novo Código de Processo Civil ocorreu em março de 
2015 e a da LBI em julho de 2015. Portanto, observa-se que no processo de 
elaboração da LBI já se tinha a informação de que o art. 1.072 do NCPC havia 
revogado os  supracitados artigos do Código Civil. Em relação à vigência das 
duas leis, tem-se que o NCPC entrou em vigor três meses depois da LBI, em 
março de 2016.

Para tal ponderação, há que se ter em conta que a Lei Brasileira de 
Inclusão veio dar cumprimento à Convenção da ONU sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência, que apresenta status constitucional. Sobre o tema 
do conflito aparente entre estas duas leis, reflexão que não se pretende 
esgotar nesta breve análise de jurisprudência:

“É possível perceber, portanto, que os (novos) direitos da pessoa com 
deficiência, decorrentes da Convenção de Nova Iorque e da Lei Brasileira de 
Inclusão, instituem verdadeira quebra de paradigma na sistemática jurídica 
anterior, implicando em uma operacionalidade normativa voltada à inclusão 
da pessoa com deficiência, a qual passa a permear todos os ramos jurídicos 
correlatos, do qual não se afasta, por óbvio, o Direito Processual Civil. O 
maior pecado da legislação inclusiva foi, por certo, não ter dialogado com o 
novo Código Processual (Lei 13.105/15), o qual teve vigência posterior à Lei 
13.146/15, ressuscitando, de maneira absolutamente descontextualizada, 
o instituto da interdição (artigos 747 a 758). O diploma processual acabou 
fulminando os artigos 1768 a 1773 do Código Civil, responsáveis por definir 

14 Art. 1.072. Revogam-se: (…) II - os arts. 227, caput, 229, 230, 456, 1.482, 1.483 e 1.768 a 
1.773 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). (grifou-se)
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o procedimento de fixação de curatela. Frente a isso, inevitável a retomada 
do questionamento inicial: o CPC/15 possui o condão de modificar o 
paradigma de direito material inaugurado pelas normas inclusivas antes 
citadas? Parece forçoso reconhecer que não. Preliminarmente, à luz da 
Teoria Geral do Direito, é preciso pontuar a absoluta impertinência dessa 
construção jurídica, a qual presume pretensa sobreposição do Código 
Processual à Convenção de Nova Iorque, incorporada em nosso ordenamento 
como norma constitucional, sugerindo ainda a derrogação das disposições 
especiais trazidas pela Lei Brasileira de Inclusão, o que não se admite, no 
primeiro caso, em razão do critério hierárquico (lex superior derogat legi 
inferiori), e, no segundo caso, em razão do critério da especialidade (lex 
specialis derogat legi generali)15. (grifou-se)

Com base neste debate prévio, no que tange à avaliação da 
deficiência, a LBI alterou o Código Civil:

Versão anterior:

Art. 1.771. Antes de pronunciar-se acerca da interdição, o juiz, assistido por 
especialistas, examinará pessoalmente o argüido de incapacidade. (grifou-se)

Versão atual (redação dada pela LBI):

Art. 1.771. Antes de se pronunciar acerca dos termos da curatela, o juiz, que 
deverá ser assistido por equipe multidisciplinar, entrevistará pessoalmente 
o interditando. (grifou-se)

Sobre o tema da participação de equipe multidisciplinar para subsidiar 
a decisão do juiz, o NCPC, além de pretender revogar o art. 1.771, versou:

Art. 751. O interditando será citado para, em dia designado, comparecer 
perante o juiz, que o entrevistará minuciosamente acerca de sua vida, 
negócios, bens, vontades, preferências e laços familiares e afetivos e sobre 
o que mais lhe parecer necessário para convencimento quanto à sua 
capacidade para praticar atos da vida civil, devendo ser reduzidas a termo 
as perguntas e respostas.
(…) § 2º A entrevista poderá ser acompanhada por especialista. (grifou-se)

Ao que a LBI estabeleceu como obrigatoriedade, a necessária 
assistência ao juiz por equipe multidisciplinar, o NCPC abordou em termos de 
possibilidade. Essa determinação de avaliação multidisciplinar trazida pela LBI 

15 AZEVEDO, Júlio Camargo. Diálogo entre a Lei Brasileira de Inclusão e o novo CPC: pelo fim da 
interdição judicial. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2016-abr-30/julio-azevedo-
preciso-acabar-interdicoes-judiciais>.
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na alteração do CC, está inserida nas mudanças decorrentes da alteração do 
conceito de deficiência trazida pelo novo paradigma da Convenção da ONU:

Artigo 1 - Propósito
O propósito da presente Convenção é promover, proteger e assegurar o 
exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades 
fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito 
pela sua dignidade inerente.
Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo 
de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação 
com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 
sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas16.

Se, antes, sob critérios estritamente médicos, definia-se o 
enquadramento como pessoa com deficiência, vista como característica 
intrínseca, a partir da Convenção se adota um modelo que enfatiza 
o parâmetro social da deficiência. Os impedimentos físicos, mentais, 
intelectuais e sensoriais são tidos como inerentes à diversidade humana, 
de modo que a deficiência é entendida como resultado da interação destes 
impedimentos com as barreiras sociais, com a consequente dificuldade de 
inserção social do indivíduo. Ou seja, o fator médico é um dos elementos do 
conceito de deficiência (o impedimento), que em interação com as barreiras 
presentes na sociedade passa a gerar a obstrução ao pleno convívio social17.

Não é a pessoa, portanto, que apresenta uma deficiência, mas 
a sociedade, de modo que, para se concluir por essa caracterização, a 
dimensão social da deficiência passa a ser priorizada, gerando uma série de 
mudanças interpretativas e concretas, bem como amplo compartilhamento 

16 Este conceito foi reafirmado e sua aplicação pormenorizada pela LBI:
“Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo 
de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais 
barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 
condições com as demais pessoas.
§ 1º A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe 
multiprofissional e interdisciplinar e considerará:
I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;
II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;
III - a limitação no desempenho de atividades; e
IV - a restrição de participação. § 2º O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da 
deficiência”.
Em relação ao §1º, sobre a avaliação da deficiência, a LBI estabeleceu prazo para vigência 
diferenciado, de até dois anos, conforme art. 124. Destaca-se que este prazo se esgota em 
janeiro de 2018.
17 MAIA, Maurício. Novo conceito de pessoa com deficiência e proibição do retrocesso. 
Disponível em: <www.agu.gov.br/page/download/index/id/17265873>.
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de responsabilidades para a efetivação de direitos. Para se superar as 
limitações decorrentes da deficiência não é apenas necessário cuidar dos 
impedimentos físicos que as pessoas apresentam, mas criar mecanismos 
para eliminar as barreiras existentes para a inclusão dessas pessoas:

Outro grande avanço foi a alteração do modelo médico para o modelo 
social, o qual esclarece que o fator limitador é o meio em que a pessoa 
está inserida e não a deficiência em si, remetendo-nos à Classificação 
Internacional de Funcionalidades (CIF). Tal abordagem deixa claro que as 
deficiências não indicam, necessariamente, a presença de uma doença 
ou que o indivíduo deva ser considerado doente. Assim, a falta de acesso 
a bens e serviços deve ser solucionada de forma coletiva e com políticas 
públicas estruturantes para a equiparação de oportunidades18.

Para além da celeuma jurídica que se criou entre LBI e NCPC, 
pondera-se que o instituto da curatela (e sua eventual revisão) depende 
especialmente da conexão entre os conhecimentos especializados de 
dimensão biopsicossocial e o direito, “levando-se em conta que a decisão final 
do Magistrado sobre os interesses da parte é profundamente influenciada 
pela avaliação especializada”. Nesta esteira, tem-se, por exemplo, que:

A função da equipe multidisciplinar, composta por psiquiatras, psicólogos 
e assistentes sociais está ligada às características comportamentais e 
adaptativas que afetam o indivíduo com deficiência intelectual. O conceito 
de deficiência, baseado no critério biopsicossocial fortalece este método 
de avaliação como sendo o mais apropriado com vistas a identificar as 
barreiras para a inclusão social e reabilitar o indivíduo com déficit cognitivo 
para que alcance sua autonomia e o convívio em sociedade. Por esta razão, 
a análise da deficiência com base no critério funcional é mais eficiente para 
diagnosticar as potencialidades do indivíduo. (…) Nesta ordem de razões, é 
compreensível que a aparição da equipe multidisciplinar dentro da norma 
venha a minimizar a usual perícia judicial notadamente influenciada pelo 
modelo médico de deficiência, em contraste à análise interdisciplinar que 
passará a ser adotada. Importante mencionar que o modo como serão 
articulados os quesitos pelo Ministério Público é de suma importância 
para a elaboração de um laudo atento aos detalhes individualizantes, com 
ênfase na história pessoal e dissociado da generalização focada na lesão.19.

18 SECRETARIA NACIONAL DE PROMOçãO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. FERREIRA, 
Antonio José. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência muda a vida das pessoas. 
In: Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência: Protocolo Facultativo à Convenção 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência: decreto legislativo nº 186, de 09 de julho de 2008: 
decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. 4. ed., rev. e atual. Brasília: Secretaria de Direitos 
Humanos, Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 2011.
19 ASSUNçãO, Maria Clara Chaves. SOARES, Irineu Carvalho de Oliveira. A importância da prova técnica 
na interdição das pessoas com deficiência. In: Revista Científica Ciência Atual. Rio de Janeiro, Volume 
8, nº 2, 2016. Disponível em: <http://inseer.ibict.br/cafsj/index.php/cafsj/article/view/157/138>
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No caso analisado abaixo, a partir de julgado do Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo, de maio de 2017, o Ministério Público Estadual de 
São Paulo agravou de decisão que indeferiu a realização de perícia por equipe 
multidisciplinar no âmbito de ação para definição dos termos da curatela, 
tendo o tribunal entendido pela necessidade de complementação da avaliação:

AçãO DE INTERDIçãO. Insurgência do Ministério Público quanto ao 
indeferimento da realização de perícia por equipe multidisciplinar, para 
avaliação dos limites da curatela. Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 
nº 13.146/2015) e o novo regramento das incapacidades. Reconhecimento 
igual perante a lei das pessoas com deficiência. Submissão de pessoa 
com deficiência à curatela apenas nos limites do necessário. Medida 
extraordinária que deve ser empregada de modo proporcional às 
circunstâncias de cada caso. Perícia realizada. Equipe multidisciplinar como 
o meio previsto pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência para avaliar qual 
medida de autonomia de que pode desfrutar a pessoa relativamente incapaz. 
Curatelando que já fora submetido à avaliação do Serviço Social e a Laudo 
de Insanidade Mental ou Dependência Toxicológica. Complementação da 
avaliação interdisciplinar para que as restrições impostas à sua autonomia 
circunscrevam-se aos limites do absolutamente necessário, em respeito 
à sua dignidade. Decisão reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
(TJSP – Agravo de Instrumento n. 2073009-05.2016.8.26.0000 -1, 9ª Câmara 
de Direito Privado, Relator Des. ANGELA LOPES, j. em 23/05/2017).

Segundo consta do voto do Desembargador Relator neste Agravo de 
Instrumento, o indeferimento da análise por equipe multidisciplinar pelo Juízo 
de primeiro grau se fundamentou no argumento de que a situação do réu 
estaria bem explicitada no laudo médico e de pouca utilidade teria o exame por 
aquela equipe, além do fato de que esta estaria por demais sobrecarregada.

O Ministério Público Estadual de São Paulo, por outro lado, entendeu 
que relatório da equipe multidisciplinar – formada ao menos por psicólogo, 
assistente social e um profissional da saúde de confiança do Juízo – seria 
necessário para subsidiar a atuação do Parquet e do Juízo no processo de 
fixação dos limites da curatela, bem como na indicação de pessoa idônea 
para exercer o encargo de curador, conforme previsão da LBI.

Ponderou o Des. Relator, em relação ao argumento do Juizo a quo 
quanto à sobrecarga de trabalho da equipe:

Quanto à justificativa adicional apresentada pelo Juízo a quo para negar a 
perícia, segundo a qual a equipe multidisciplinar já estaria sobrecarregada, 
o agravante argumenta que a Comarca de Bragança Paulista conta com 
cinco psicólogos e quatro assistentes sociais vinculados ao setor técnico 
processual. A justificativa teria sido apresentada pelo Juízo para manter as 
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perícias em sede de interdição junto a um único perito médico. A partir 
do número de funcionários apresentado, poder-se-ia constatar que o único 
setor de perícias que se encontra sobrecarregado seria o responsável pela 
perícia médica. Não haveria lógica em negar que um assistente social e 
um psicólogo realizassem em conjunto com o perito médico as perícias 
solicitadas, pois o Juízo contaria com numerário suficiente de funcionários na 
área de assistência social e psicologia para tanto. Logo, conclui, não haveria 
óbice à submissão do curatelando à perícia por equipe multidisciplinar.

O Des. Relator completou sua análise, mesmo sem fazer referência 
ao contido no art. 1.771 do Código Civil, o qual foi alterado pela LBI e teria 
sido revogado pelo NCPC, afirmando taxativamente que não se trata de mera 
faculdade do juiz a realização da perícia por equipe multidisciplinar:

Em que pese, aparentemente, o art. 2º, § 1º, do Estatuto da Pessoa com 
Deficiência, e o art. 753, § 1º, do novo Código de Processo Civil, não exigirem 
a obrigatoriedade de realização de perícia por equipe multidisciplinar, 
permitindo ao magistrado a análise de sua pertinência, a interpretação 
dessa legislação à luz dos princípios constitucionais, especialmente da 
dignidade da pessoa humana, e sob os ditames da Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, levam à 
conclusão de que a avaliação do curatelando por equipe multidisciplinar 
não se trata meramente de uma faculdade do Juiz.

A despeito do conflito aparente entre a LBI e o NCPC em relação à 
obrigatoriedade ou não de realização de perícia por equipe multidisciplinar 
no âmbito do processo que define os termos da curatela, o TJSP reconheceu 
que, sob a ótica da Convenção da ONU, a qual compõe o bloco de 
constitucionalidade, deve ser proporcionada a avaliação da pessoa com 
deficiência por equipe de profissionais de diferentes áreas de formação 
competentes para tanto. Necessário ponderar, como se fez no julgamento 
pelo tribunal, se a justificativa de inexistência, sobrecarga ou inviabilidade da 
perícia pela equipe é pertinente para limitar a produção adequada de prova 
tão determinante no processo.

3. Conclusão

Pelo que se expôs nesta análise, observou-se dois julgados 
importantes, que apresentam entendimentos em consonância com o novo 
paradigma trazido pela Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência e pela Lei Brasileira de Inclusão, julgados estes que podem 
ser tomados como referência nesse processo de readequação da visão dos 
órgãos públicos, especialmente do Poder Judiciário e do Ministério Público, 
direcionando-se entendimento no sentido de:
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a) que deve ser tomado como critério para a ponderação da 
necessidade da medida de curatela, a existência ou não da possibilidade de 
a pessoa exprimir sua vontade, conforme art. 4º, inciso III do CC. A curatela 
é medida extraordinária, devendo ser viabilizada, quando pertinente, por 
exemplo, a adoção do instituto assistencial da tomada de decisão apoiada. 
Reforça-se, ainda, a ilegalidade da exigência da curatela para recebimento de 
benefício previdenciário;

b) que a perícia por equipe multidisciplinar é necessária para 
subsidiar a atuação do Parquet e do Juízo no processo que define os termos 
da curatela, não se constituindo como mera faculdade do Juiz, devendo ser 
avaliada a possibilidade, em cada comarca, de sua execução e estimulando-
se que haja a ampliação da equipe de servidores com qualificação para tanto.

Necessário destacar que as repercussões da LBI na jurisprudência 
são recentes. Deve haver, portanto, contínuo esforço para acompanhar o 
processo de consolidação dos posicionamentos dos tribunais, principalmente 
no que tange às alterações mais sensíveis e àquelas que implicam profundas 
reformulações conceituais ou processuais.

Entende-se necessário frisar, alfim, que, se no âmbito da igualdade 
formal, caminha-se no sentido da inclusão e equiparação legal da pessoa 
com deficiência, por meio do reconhecimento da capacidade civil plena, não 
se pode descuidar que, do ponto de vista material, há muito que se avançar 
em termos de políticas públicas e de mudança cultural para que se possa 
atingir uma relação de real igualdade, que respeite e considere as diferenças 
para efetiva inclusão das pessoas com deficiência.
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Investigações criminais: publicidade e sigilo. Súmula Vinculante nº 
14 do E. Supremo Tribunal Federal. Art.5º, inciso xxxIII, da Constituição 
Federal. Lei nº 12.527/2011. Arts.15 e 16, da Resolução nº 181/2017, 
do CNMP. Art. 7º, inciso xIV, da Lei nº 8.904/94. A transparência como 
regra e as hipóteses de sigilo do procedimento investigatório criminal e do 
inquérito policial.

Introdução

Embora o sigilo do inquérito policial não tenha sido expressamente 
previsto na Lei nº 2.033/1871, que criou o instrumento no Brasil, e no 
Decreto nº 4.824/1871, que o regulamentou, sua gênese e sua história 
impregnaram-lhe a marca do segredo. Principal procedimento investigatório 
utilizado em território nacional para investigar infrações penais, a prática da 
confidencialidade encontrou consagração na regra legislada do art.20, do 
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Código de Processo Penal, o qual impõe à autoridade policial o dever de 
assegurar o sigilo para a elucidação do fato e no interesse da sociedade.1

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a característica 
sigilosa do inquérito policial passou a ser questionada a partir da doutrina 
da efetividade de normas-princípios constitucionais que imporia uma leitura 
constitucionalizada do art.20, do CPP, afetando a normatividade da regra. Em 
suma: princípios como a publicidade e o devido processo legal não admitiriam 
mais investigações sigilosas. Não obstante, com algumas exceções, prevaleceu 
por um longo período na jurisprudência e na doutrina o entendimento de que 
o inquérito policial é, per se, um procedimento secreto.

Foi no âmbito da jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal 
que o dogma do sigilo do inquérito policial e, posteriormente, do gênero 
investigação criminal, começou a ser relativizado pelo método da 
normatividade dos princípios constitucionais.2 O ápice deste processo foi a 
aprovação, no ano de 2009, da Súmula Vinculante nº 14, com a seguinte 
redação: É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso 
amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento 
investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, 
digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Na sequência, a legislação ordinária passou a sofrer os efeitos da 
matéria sumulada, notadamente com a edição da Lei de Acesso a Informações 
(Lei nº 12.527/2011) e da Lei nº 13.245/2016, que alterou o Estatuto da 
OAB (Art. 7º, inciso xIV, da Lei nº 8.904/94). Está em curso, portanto, uma 
espécie de formação de um conjunto de princípios e regras normatizando 
a publicidade e o sigilo nas investigações criminais. A sua aplicação pela 
jurisprudência é o objeto deste ensaio, com particular destaque às decisões 
do E. Supremo Tribunal Federal.

1 Segundo o art. 20, do CPP: “A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à 
elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade”.
2 Dentre vários, vide o precedente da 2ª Turma no julgamento do HC nº 88.190-4/RJ, de 
relatoria do Min. Cezar Pesulo, cuja ementa é a seguinte: Advogado. Investigação sigilosa 
do Ministério Público federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. 
Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente 
ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações 
em curso ou por fazer. HC concedido. Inteligência do art.5º, LxIII, da CF, art.20 do CPP, art.7º, 
xIV, da Lei nº 8.906/94, art.16 do CPPM e art.26 da Lei nº 6.368/76.
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O artigo será dividido em quatro partes. A Parte I fará uma abordagem 
analítica dos fundamentos que o E. Supremo Tribunal Federal adotou quando 
da edição da Súmula Vinculante nº 14. A Parte II focará a regulamentação 
do art.5º, inciso xxxIII, da Constituição Federal pela Lei nº 13.245/2016 
(Lei de Acesso a Informações) e as mudanças promovidas em 2016 na Lei 
nº 8.904/94 (Estatuto da OAB), além de abordar  a questão da publicidade 
e do sigilo no âmbito da Resolução nº 181/2017, do Conselho Nacional do 
Ministério Público. Far-se-á, ainda, um destaque para as possíveis hipóteses 
de sigilo das investigações criminais que são previstas no ordenamento 
jurídico pátrio. A Parte III trará um apanhado da jurisprudência mais recente 
sobre o tema, com um maior aprofundamento na jurisprudência do E. 
Supremo Tribunal Federal, demonstrando que a gênese dos fundamentos da 
Súmula Vinculante nº 14 se perdeu, necessitando ser resgatada. A Parte IV 
fará um apanhado das principais conclusões do trabalho.

I – A Súmula Vinculante nº 14, do E. Supremo Tribunal Federal.

Por provocação do Conselho federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil, o E. Supremo Tribunal Federal aprovou, em 02 de fevereiro de 2009, a 
Súmula Vinculante nº 14, a qual é rotineiramente invocada por advogados para 
obter amplo acesso aos elementos de investigações criminais conduzidas pela 
polícia e pelo Ministério Público. Referida Súmula representou, sem dúvidas, 
um importante marco de avanço para a efetividade de normativa constitucional 
que impõe ao Estado a publicidade de suas atividades enquanto regra.3

Neste tópico, conforme será destacado na sequência, mesmo a antiga 
redação do art.7º, inciso xIV, da Lei nº 8.904/94 (Estatuto da OAB) já conferia 
ao defensor o direito de examinar, copiar peças e tomar apontamentos de 
autos de inquérito policial e de flagrante delito.4

3 Art. 5º, incisos xxxIII, da CF: “todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de 
seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, 
sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança 
da sociedade e do Estado; art.37, caput, da CF: “A administração pública direta e indireta de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...)”.
4 Assim dispunha a redação do art.7º, inciso xIV, da Lei nº 8.904/94: É direito do advogado: 
Examinar em qualquer repartição policial, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de 
inquérito, findos e em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e 
tomar apontamentos.
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A práxis, porém, mostrava-se bastante distante desta realidade. O 
sigilo era a regra; a publicidade, exceção. Porém, embora de solar importância 
a edição sumular, é preciso reconhecer que não são raras interpretações 
equivocadas a seu respeito, ora concluindo pela inauguração de um 
“contraditório” no bojo do inquérito, ora compreendendo que a publicidade 
da investigação não comporta exceções.

Um primeiro passo para a adequada leitura da Súmula Vinculante 
nº 14 importa em analisar integralmente os argumentos e os debates entre 
os Ministros.

A proposta de súmula vinculante do Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil5 teve como relator o Min. Menezes Direito, para quem 
a matéria já estava assentada na jurisprudência do STF, no sentido de que o 
sigilo do inquérito é inoponível ao advogado, por força de princípios como 
a amplitude do direito de defesa, o contraditório e o devido processo legal 
(art.5º, LIV, LV).

 Em seu voto pela edição da súmula, Menezes Direito efetuou 
relevante distinção. Destacou ser um direito do advogado de pessoa 
investigada a vista dos autos de inquérito policial, acessando, portanto, 
as diligências já realizadas. Excluiu deste âmbito aquelas diligências ainda 
em andamento, enfatizando, ainda, que os pedidos de extração de cópias 
deveriam ser analisados pela autoridade policial, caso a caso.

 Seguindo essa linha argumentativa e acompanhado pela Ministra 
Carmem Lúcia, o Ministro Relator apresentou sugestão de redação distinta 
daquela inicialmente proposta, com o seguinte texto: “É direito do advogado, 
suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse 
de cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, 
já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com 
competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam 
respeito ao constituinte”.

 Em seu voto, o Ministro Ricardo Lewandovski enfatizou ser oportuna 
a edição de súmula vinculante sobre a matéria, por se tratar, em sua opinião, 

5 A proposta original do Conselho Federal da OAB fora encaminhada com a seguinte redação: 
“O advogado constituído pelo investigado, ressalvadas as diligências em andamento, tem o 
direito de examinar os autos de inquérito policial, ainda que estes tramitem sob sigilo”.
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de tema afeto a direitos fundamentais – a publicidade de processos judiciais 
e administrativos. No que tange à proposta de redação, acompanhou o 
Ministro Relator, anotando que a extração de cópias já seria uma garantia 
do inciso xIV do art.7º do Estatuto da OAB, devendo a súmula limitar-se a 
garantir o direito de acesso aos autos.

 Ponto interessante do voto do Ministro Lewandoski foi a observação 
de que a súmula vinculante não é lei, podendo eventualmente ser descumprida 
em face do caso concreto, desde que devidamente fundamentado, sempre 
que o interesse público o exigir. Percebe-se, aqui, uma preocupação de 
Ricardo Lewandoski em estabelecer algum grau de relativização em torno 
do texto sumulado, posição que fica bastante evidente com os votos dos 
Ministros Carlos Ayres Britto e Cezar Peluso.

 Carlos Ayres Britto iniciou seu voto destacando estarem presentes 
os pressupostos constitucionais à edição da súmula vinculante do art.103-A, 
da CF. Em seguida, fez uma análise de mérito, chamando a atenção para o 
art.144, da CF, o qual consagra o princípio da justiça penal eficaz, que impõe 
ponderação aos direitos e garantias individuais em matéria penal, também 
consagrados na Carta de 1988.

 O Ministro Carlos Ayres Britto relembrou as lições de Ronald Dworkin 
e Robert Alexy, segundo os quais princípios devem ser compreendidos como 
mandados de otimização ao serem aplicados no caso concreto, em hipótese 
de colidência. Para Britto, portanto, a redação da súmula deveria encerrar 
este mandado de otimização entre os direitos e garantias individuais e o 
princípio da justiça penal eficaz.

 Prosseguindo sua análise, Ayres Britto fez importante diferenciação 
entre a investigação e as diligências concretizadoras da investigação. Para 
ele, enquanto a investigação deve ser compreendida como um todo, 
“uma espécie de continente”, as diligências representam um meio de 
operacionalizá-la. Colocou o Ministro, então, uma pergunta fundamental: 
“deveria a súmula consagrar o direito irrestrito dos advogados de acesso aos 
autos de investigação, ou das diligências, de cada diligência já concluída?” 
Para Ayres Britto, não.

 Relembrando que inquérito policial não é processo administrativo, 
tampouco judicial – ao contrário do que afirmado pelo Ministro Lewandoski 
– Britto discerniu a amplitude de defesa típica destas figuras da aplicável 
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à investigação, o que justificaria o assentamento, no texto sumulado, de 
que o direito do advogado é de acesso ao conteúdo das diligências policiais 
já concluídas e juntadas nos autos de inquérito policial e não a todas as 
diligências investigatórias.

 Esse cuidado atende à necessidade de otimização antes referida, 
evitando um receio justo de que o conhecimento prévio de uma diligência 
comprometa toda uma linha de investigação, restando vulnerado o princípio 
da justiça penal eficaz. Para tanto, o Ministro Ayres Britto apresentou a 
seguinte proposta de redação à súmula vinculante: “O advogado constituído 
pelo investigado tem o direito de acesso ao conteúdo das diligências policiais 
já concluídas em inquérito policial”.

 Dando sequência aos debates, o Ministro Cezar Peluso endossou 
a diferenciação entre elementos de prova já documentados nos inquéritos 
policiais, para os quais não se pode restringir o direito de acesso do advogado 
em nome dos interesses do cliente envolvido, e diligências em andamento, 
ou em deliberação, às quais o advogado pode legitimamente ter vedado 
o acesso, o que importaria em concorrência com a própria investigação. 
Citou como exemplo desta última hipótese um despacho da autoridade 
investigadora determinando a realização de determinadas diligências.

 Cezar Peluso enfatizou que uma diligência policial já concluída pode 
indicar a necessidade da realização de outras, havendo certas diligências que, 
embora concluídas, não se exaurem em si mesmas, apontam para o futuro. 
Para ele, a súmula precisava deixar claro que o direito dos advogados não 
alcança o programa de investigação, mas, sim, se restringe “aos elementos 
de prova já coligidos, mas que não apontem para outras diligências, que não 
impliquem em conhecimento do programa de investigação da autoridade 
policial, enfim que não cerceiem de nenhum modo o Estado no procedimento 
de investigação.” Apenas estes não podem ser subtraídos do advogado.

 Para tanto, entende o Ministro Cezar Peluso que a autoridade 
policial pode separar os elementos do inquérito, não sendo adequado à 
súmula garantir acesso irrestrito aos autos de inquérito policial, já que na 
investigação não há contraditório, não se trata de uma atividade praticada 
em conjunto por advogado e investigador.

 Em sua conclusão, aderiu à proposta de redação do relator, realçando 
que não se trata de acesso aos autos de inquérito, mas aos elementos de 
prova já documentados.
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 No voto do Ministro Marco Aurélio Mello destacam-se sua ressalva 
quanto à inclusão, no texto da súmula, de menção ao procedimento 
investigatório criminal do Ministério Público, sobre o qual não havia, à época, 
jurisprudência pacificada no âmbito do STF. Outra observação pertinente de 
Marco Aurélio foi no sentido de que a súmula fizesse referência expressa 
de que a Defensoria Pública também possui direito de acesso aos autos de 
inquérito policial.

 O Ministro Celso de Mello acentuou o compromisso da Constituição 
Federal de 1988 com os princípios republicanos e democráticos, rechaçando 
o mistério e o sigilo. Recordou Bobbio, para quem não há, nos modelos 
políticos que consagram a democracia, espaço possível reservado ao 
mistério. Enfim, no Brasil pós-88, o sigilo é excepcional e depende de razões 
legítimas de interesse público.

 Sendo o processo penal instrumento de salvaguarda das liberdades 
individuais, para Celso de Mello, o cidadão submetido à persecução penal é 
sujeito de direitos e garantias indisponíveis, razão pela qual o advogado por 
ele constituído tem direito de acesso aos autos da investigação, ainda que 
tramitando sob sigilo.

 Assim, nos termos dos precedentes da própria Suprema Corte, 
o advogado constituído pode examinar os autos, extrair cópias e fazer 
apontamentos de tudo o quanto diga respeito ao seu cliente e que 
instrumentalize prova já produzida nos autos. Quando o inquérito policial 
esteja acobertado pelo sigilo Celso de Mello não admite que este se estenda 
para o advogado, o qual pode acessar os autos com a apresentação de 
instrumento procuratório.

 Como derradeiro argumento, o Ministro Celso de Mello invocou o 
princípio da comunhão da prova, segundo o qual uma vez introduzida no 
procedimento a prova integra o processo, no caso, os autos de inquérito. 
As provas, portanto, não pertencem a ninguém, de modo que formam 
um “acervo plenamente acessível a todos quantos sofram, em referido 
procedimento sigiloso, atos de persecução penal por parte do Estado”. Para 
tanto, acredita ser fundamental que “os elementos probatórios já tenham 
sido formalmente produzidos nos autos da persecução penal”.

 Por fim, o à época Presidente da Suprema Corte, Ministro Gilmar 
Mendes, relembrou que a proposta de edição da súmula vinculante buscava 
assentar a jurisprudência já consolidada no STF, segundo a qual o advogado 
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tem o direito de ter acesso e de examinar as diligências em andamento, os 
autos de inquérito ou procedimento investigatório criminal, ainda que em 
trâmite sob segredo de justiça.

 Finalizou seu voto socorrendo-se do princípio constitucional 
da dignidade do ser humano, o qual, para Gilmar Mendes, impõe o 
reconhecimento de que o investigado é sujeito de direitos e não objeto de 
uma investigação por parte do Estado.

 Restaram vencidos na ocasião os Ministros Ellen Gracie e Joaquim 
Barbosa. Para Gracie, não se cuidava de hipótese autorizadora da edição 
de uma súmula vinculante, por falta de abrangência suficiente do tema que 
justificasse, naquele momento, a sedimentação da matéria pela via sumular.

 Ellen Gracie relembrou que o tema estaria sujeito à interpretação de 
todas as autoridades policiais do país, conforme evidenciado pelas discussões 
travadas em plenário, especialmente a partir das colocações dos Ministros 
Ayres Brito e Cezar Peluso. Reforçando sua contrariedade à proposta, a 
Ministra Ellen Gracie recordou que uma súmula vinculante não pode ser 
objeto de interpretação, devendo a matéria sumulada ser suficientemente 
clara, de modo a evitar insegurança jurídica.

 Proferidos os votos, o acórdão traz detalhes dos debates que se 
seguiram entre os Ministros para definição do texto da súmula vinculante. 
São três os temas relevantes.

 O primeiro diz respeito a pessoa em nome de quem o advogado 
solicita o acesso aos autos de inquérito policial. O Relator Menezes Direito 
sugerira a palavra investigado, ao passo que o Ministro Marco Aurélio 
defendeu uma expressão de conotação mais ampla, “envolvido em 
investigação”. Essa amplitude acabou por prevalecer, ao ser acolhida a 
posição do Ministro Ricardo Lewandovski de empregar no texto da súmula a 
palavra representado, já que, para o último, “as vezes a pessoa entra como 
testemunha e acaba saindo como investigado”.

 A proposta da OAB de que o acesso poderia ser postulado por 
advogado constituído pelo investigado foi também substituída para 
evitar limitações interpretativas, constando que o pedido pode ser feito 
pelo defensor, compreendendo  também o defensor público, conforme 
observado pela Ministra Carmem Lúcia. O Ministro Celso de Mello voltou 
a destacar que o acesso aos autos pelo advogado constitui prerrogativa 
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profissional garantida pelo Estatuto da OAB; somente quando os autos 
estiverem sujeitos a regime de sigilo, o acesso dependerá da existência do 
necessário instrumento de mandato (art.7º, xIII, da Lei nº 8.906/94).

 Ao final, a discussão voltou a girar em torno da busca de uma 
definição, uma conceituação, do material que deve ser entregue ao defensor 
do representado. O Relator Ministro Menezes Direito propôs garantir o 
acesso a todas as provas que “digam respeito ao representado”. O Ministro 
Marco Aurélio, por seu turno, receando que um texto assim poderia criar 
um obstáculo indevido, sugeriu que o texto garantisse o acesso a todos os 
elementos que “digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

 Sobre o tema, Celso de Mello enfatizou que é essencial que os 
elementos de prova já estejam “formalmente incorporados aos autos do 
procedimento penal-persecutório”. Exemplifica que uma interceptação 
telefônica só se torna acessível, portanto, no momento em que os autos de 
interceptação são apensados ao procedimento penal principal (art.8º, da Lei 
nº 9.296/96).

A redação da Súmula Vinculante nº 14 foi, ao final, aprovada nos 
seguintes termos: “É direito do defensor, no interesse do representado, 
ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em 
procedimento investigatório por órgão com competência de polícia judiciária, 
digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

Em que pese as discussões transmitam a percepção de um certo 
consenso em torno de todos os temas discutidos, fato é que, quiçá o mais 
importante deles não tenha ficado absolutamente claro no texto sumulado, 
qual seja: os elementos de investigação a que tem direito de acesso o 
advogado do representado.

Essa indefinição, contudo, pode começar a ser superada a partir 
das bases lançadas nos votos dos Ministros do E. Supremo Tribunal Federal, 
em especial de Carlos Ayres Britto, ao invocar os métodos de Dworkin e 
Alexy para resolver conflitos de normas-princípios e aplicá-los em um caso 
concreto. De acordo com Ayres Britto há, no caso, princípios constitucionais 
hipoteticamente colidentes (justiça penal eficaz e garantias individuais), de 
modo que somente no caso concreto poderá haver sua otimização.

Curiosamente, as premissas lançadas por Britto remetem ao voto 
vencido da Ministra Ellen Gracie, ao dispor que o tema não deveria ser 
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objeto de uma súmula vinculante, já que sua própria essência demandaria 
necessariamente uma interpretação caso a caso por parte do operador.

Na sequência serão lançadas algumas reflexões acerca do impacto 
que o texto sumulado sofreu com as mudanças legislativas que se seguiram 
após a sua edição e, a partir da própria jurisprudência do STF, o quão 
proféticas foram as observações da Ministra Ellen Gracie.

II – Lei de acesso à informação (Lei nº 12.527/2011) – Procedimento 
Investigatório Criminal (Resolução nº 181/2017) – Estatuto da 
OAB (Lei nº 8.906/94): publicidade e hipóteses de sigilo à luz da 
Súmula Vinculante nº 14.

Mesmo com a edição da Súmula Vinculante em fevereiro do ano de 
2009, foi mantida a redação do texto do art.20, do CPP, regra invocada para 
apresentar o inquérito policial como procedimento sigiloso por excelência.

Não obstante, quiçá estimulados pela jurisprudência do STF, o legislador 
ordinário e as regulamentações internas dos Procedimentos Investigatórios 
Criminais do Ministério Público caminharam em sentido oposto.

A seguir serão analisadas as principais mudanças legislativas 
e regulamentares sobre a matéria, buscando correlacioná-las ao texto 
sumulado e para com os seus fundamentos. Destacam-se, a seguir, a 
definitiva consagração da publicidade como princípio e a existência de 
algumas hipóteses de sigilo das investigações criminais.

Dispõe o art.5º, inciso xxxIII, da CF que:

Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas 
no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo 
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

Em regulamentação ao dispositivo constitucional foi editada a Lei 
de Acesso a Informações (Lei nº 12.527/2011). Em seu art.3º a lei fixa as 
principais diretrizes visando garantir observância ao direito fundamental de 
acesso à informação:

Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito 
fundamental de acesso à informação e devem ser executados em 
conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as 
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seguintes diretrizes:
I – observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;
II – divulgação de informações de interesse público, independentemente 
de solicitações;
III – utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da 
informação;
IV – fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na 
administração pública;
V – desenvolvimento do controle social da administração pública.

Em que pese a Lei nº 12.527/2011 não tratar especificamente do 
tema sigilo/publicidade das investigações criminais, sua aplicabilidade 
à administração direta e indireta da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios (art.1º, incisos I e II) impõe reconhecer que a transparência e 
a publicidade de todas as atividades do Estado foram estabelecidas como 
premissas (art.3º, inciso I).

Ocorre que, em consonância com a parte final do próprio preceito 
constitucional, a legislação excepciona a publicidade da informação sigilosa, 
considerada como aquela submetida temporariamente à restrição de acesso 
público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade 
e do Estado (art.4º, inciso III).

Na sequência, define em seu art. 23 que são tidas como 
imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis 
de classificação, as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam: 
pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população (III); comprometer 
atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em 
andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações (VIII).

Conquanto a regra seja a ampla publicidade, o legislador estabeleceu 
que determinadas informações podem ser classificadas como sigilosas, total 
ou parcialmente, de maneira a restringir o seu acesso por parte de terceiros. 
Essa limitação será legítima sempre que sua divulgação possa representar 
risco à vida, à segurança ou à saúde da população ou, ainda, comprometer 
investigação em andamento, em sua perspectiva repressiva e preventiva de 
infrações penais.

A Lei 12.527/2011, seguindo normativa constitucional, remete às bases 
lançadas pelos Ministros do E. Supremo Tribunal Federal nos votos proferidos 
por ocasião da edição da Súmula Vinculante nº 14, conforme visto acima.

Neste sentido, as palavras de Cezar Peluso:
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(…) duas coisas devem ser distinguidas nos inquéritos policiais: uma coisa são 
os elementos de prova já documentados. Quanto a estes elementos de prova 
já documentados, não encontro modo de restringir o direito dos advogados em 
defesa dos interesses do cliente envolvido nas investigações. Outra coisa são 
todos os demais movimentos, atos, ações e diligências da autoridade policial 
que também compõem o inquérito. A autoridade policial pode, por exemplo, 
proferir despacho que determine certas diligências cujo conhecimento 
pode frustrá-las; a esses despachos, a essas diligências, o advogado não tem 
direito de acesso prévio, porque seria concorrer com a autoridade policial 
na investigação e, evidentemente, inviabilizá-la. Por isso, da ementa consta 
textualmente: “ter acesso amplo aos elementos que, já documentados”. Isto 
é, elementos de prova. Por isso, tal emente a meu ver, resguarda os interesses 
da investigação criminal, não apenas das diligências em andamento, mas ainda 
das diligências que estão em fase de deliberação. A autoridade policial fica 
autorizada a não dar ciência prévia desses dados ao advogado, a qual poderia 
comprometer o resultado final da investigação. O que não se quer é retirar dos 
advogados, na defesa dos clientes envolvidos nas investigações, o acesso aos 
elementos de prova que já tenham sido documentados.

É razoável, portanto, afirmar que deve o responsável pela 
investigação adotar providências para garantir seu sigilo, total ou parcial, 
quando a publicidade representar comprometimento de sua busca pela 
prova da existência do fato e indícios de sua autoria.

Essa conclusão não se restringe aos inquéritos policiais, aplicando-
se, também, ao procedimento investigatório criminal do Ministério Público.

Durante os debates da Súmula Vinculante nº 14, os Ministros do 
STF optaram por excluir de seu alcance, expressamente, o Procedimento 
Investigatório Criminal do Ministério Público. A razão era singela: o tema da 
investigação criminal direta pelo Ministério Público ainda não fora assentado 
na jurisprudência da Corte Suprema.6

6 Em de abril de 2012 a 2ª Turma do E. Supremo Tribunal Federal reconheceu que, diante da 
possibilidade de investigação criminal pelo Ministério Público em casos excepcionais, se aplica, 
às suas investigações, o verbete da Súmula Vinculante nº 14: O pleno conhecimento dos atos de 
investigação, como bem afirmado na Súmula Vinculante 14 desta Corte, exige não apenas que 
a essas investigações se aplique o princípio do amplo conhecimento de provas e investigações, 
como também se formalize o ato investigativo. Não é razoável se dar menos formalismo à 
investigação do Ministério Público do que aquele exigido para as investigações policiais. Menos 
razoável ainda é que se mitigue o princípio da ampla defesa quando for o caso de investigação 
conduzida pelo titular da ação penal. (STF, 2ª Turma, HC nº 84.965/MG, Rel. Min. Gilmar 
Mendes, j. em 13/12/2011, DJe 11/04/2012).
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Ocorre que, em outubro de 2006, o Conselho Nacional do 
Ministério Público já regulamentara o Procedimento Investigatório Criminal7, 
“instrumento de natureza administrativa e inquisitorial, instaurado e 
presidido pelo membro do Ministério Público com atribuição criminal”, com 
a finalidade de “apurar a ocorrência de infrações penais de natureza pública, 
servindo como preparação e embasamento para o juízo de propositura, ou 
não, da respectiva ação penal”. (art.1º, da Resolução nº 13/2006, do CNMMP)

Em seus artigos 13 e 14, o Conselho Nacional do Ministério Público 
consagrara a publicidade do PIC e especificara as hipóteses excepcionais de 
sigilo. Assim, consideravelmente antes da sedimentação do tema pela via 
sumular, as investigações criminais presididas por membros do Ministério 
Público já tinham a transparência como mandamento regulamentar.

Foi no ano de 2015 que o Pleno do STF, no julgamento do RE nº 
593727, reconheceu, com repercussão geral, que

O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade 
própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que 
respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a 
qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus 
agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, 
as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso País, 
os Advogados (Lei 8.906/94, art.7º, notadamente os incisos I, II, III, xI, xIII, 
xIV e xIx), sem prejuízo da possibilidade – sempre presente no Estado 
democrático de Direito – do permanente controle jurisdicional dos atos, 
necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos 
membros dessa instituição”.8

Superada, portanto, a discussão em torno da possibilidade, ou não, 
de o Ministério Público investigar diretamente infrações penais, natural que 
se estendesse aos seus procedimentos investigatórios os efeitos da Súmula 
Vinculante nº 14, sem olvidar, conforme referido, que a sua publicidade já 
fora consagrada pela Resolução nº 13/2006.

Recentemente, no dia 07 de agosto de 2017, foi publicada a 

7 Conforme se verá a seguir, a Resolução nº 13/2006 foi expressamente revogada pela recente 
Resolução nº 181/2017, do CNMP.
8 STF, Plenário, RE 593727/MG, Rel. Min. Cezar Peluso (Redator do Acórdão Min. Gilmar 
Mandes), j. em 14/05/2015, Dje 08/09/2015.
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Resolução nº 181/2017, do CNMP, a qual revogou expressamente a Resolução 
nº 13/2006. A novel regulamentação inovou o PIC em vários e significativos 
aspectos, inclusive no que tange à sua publicidade/sigilo, tema disciplinado 
nos artigos 15 e 16:

Art.15. Os atos e peças do procedimento investigatório criminal são públicos, 
nos termos desta Resolução, salvo disposição legal em sentido contrário ou 
por razões de interesse público ou conveniência da investigação.
Parágrafo único. A publicidade consistirá:
I – na expedição de certidão, mediante requerimento do investigado, da 
vítima ou de seu representante legal, do Poder Judiciário, do Ministério 
Público ou do terceiro diretamente interessado;
II – na prestação de informações ao público em geral, a critério do 
presidente do procedimento investigatório criminal, observados o princípio 
da presunção de inocência e as hipóteses legais de sigilo.
Art.16. O presidente do procedimento investigatório criminal poderá 
decretar o sigilo das investigações, no todo ou em parte, por decisão 
fundamentada, quando a elucidação do fato ou interesse público exigir, 
garantida ao investigado a obtenção, por cópia autenticada, do depoimento 
que tenha prestado e dos atos que tenha, pessoalmente, participado.
Parágrafo único. Em caso de pedido da parte interessada para a expedição 
de certidão a respeito da existência de procedimentos investigatórios 
criminais, é vedado fazer constar qualquer referência ou anotação sobre 
investigação sigilosa.

Renovou-se a publicidade do PIC como princípio prevalente, 
consistindo em: a) expedição de certidão; b) prestação de informações ao 
público em geral – exceto nos casos de sigilo legal e observado o princípio da 
presunção de inocência. No primeiro caso, a normativa prevê que a certidão 
pode ser requerida pelo investigado, pela vítima, por terceiro interessado, 
pelo Poder Judiciário ou por outro órgão do Ministério Público.

Sob a ótica da Súmula Vinculante nº 14, a publicidade do PIC é 
consagrada como um direito do defensor, em nome do representado, de 
acessar os elementos de prova já documentos nos autos. Além desta simples, 
porém importante, complementação com o texto sumulado, os artigos 15 e 
16, da Resolução nº 181/2017 devem ser cotejados com um outro diploma 
legal: a Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia).
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De acordo com o art.7º, inciso xIV, da Lei nº 8.906/949, a publicidade 
do PIC também deverá consistir no franqueamento dos autos para exame do 
advogado, o qual poderá realizar apontamentos e obter cópias.

A leitura dos textos dos arts.15 e 16, da Resolução nº 181/2017, da 
Súmula Vinculante nº 14 e do art.7º, inciso xIV, da Lei nº 8.906/94, indicam 
haver uma certa redundância na definição das maneiras como será garantida 
a publicidade da investigação criminal.

Na prática, as diferentes formas de publicização do procedimento 
investigatório criminal tem o sentido de franquear o acesso de seus elementos 
ao advogado, o qual goza do direito de obter cópias do procedimento10, 
independentemente de mandato, salvo na hipótese de sigilo.11

Quanto ao sigilo que cobra a apresentação de procuração pelo 
causídico, cumpre destacar que pode ser de duas espécies: aquele 

9 Art.7º. São direitos do advogado: xIV – examinar, em qualquer instituição responsável por 
conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de 
qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo 
copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital.
10 O STF já reconheceu que "I - O direito ao 'acesso amplo', descrito pelo verbete mencionado, 
engloba a possibilidade de obtenção de cópias, por quaisquer meios, de todos os elementos 
de prova já documentados, inclusive mídias que contenham gravação de depoimentos em 
formato audiovisual. II - A simples autorização de ter vista dos autos, nas dependências 
do Parquet, e transcrever trechos dos depoimentos de interesse da defesa, não atende ao 
enunciado da Súmula Vinculante 14. III - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende 
ser desnecessária a degravação da audiência realizada por meio audiovisual, sendo obrigatória 
apenas a disponibilização da cópia do que registrado nesse ato." (Rcl 23101, Relator Ministro 
Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgamento em 22.11.2016, DJe de 6.12.2016)
11 Neste item, a legislação dispensa a apresentação de procuração pelo advogado, nos termos 
do texto do art.7º, inciso xIV, da Lei nº 8.906/94. No entanto, nas hipóteses de sigilo, surge 
como corolário lógico a necessidade de apresentação do instrumento de mandato, conforme 
salientado pelo Ministro Celso de Mello quando das discussões em torno do texto da Súmula 
Vinculante nº 14: O Estatuto da advocacia – ao dispor sobre o acesso do Advogado, desde que 
investido de mandato, aos procedimentos estatais que tramitem em regime de sigilo – assegura-
lhe, como típica prerrogativa de ordem profissional, o direito de examinar os autos sempre em 
benefício de seu constituinte, e em ordem de viabilizar, quanto a este, o exercício do direito de 
conhecer os dados probatórios já formalmente produzidos no âmbito da investigação penal, 
para que se possibilite a prática de direitos básicos de que também é titular aquele contra 
quem foi instaurada, pelo Poder Público, determinada persecução criminal. Assim, estando 
o procedimento investigatório criminal sob sigilo, o acesso do defensor somente será 
franqueado mediante apresentação de procuração do representado (investigado, vítima ou 
terceiro interessado, cf. art.15, inciso I, da Resolução nº 181/2017) e, nos termos da Súmula 
Vinculante nº 14, estará restrito aos elementos de prova já documentados nos autos.
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determinado por lei ou o estabelecido, fundamentadamente, pelo presidente 
da investigação. No primeiro caso, pode-se ter procedimento público, mas 
com determinados dados (documentos/informações sigilosas) sigilosos por 
força de lei. O sigilo será, nestes casos, parcial, pois atingirá somente os 
dados sigilosos, nos limites legais.

Com relação a esses limites, há situações em que o sigilo é 
estabelecido pelo legislador em prol, sobretudo, do direito à privacidade 
dos cidadãos. Nestas hipóteses, geralmente, o acesso às informações está 
condicionado à reserva jurisdicional, v.g. dados bancários, fiscais, telefônicos, 
etc. Tais dados, portanto, somente poderão ser acessadas pelo advogado, 
com a apresentação de mandato da pessoa cuja privacidade o sigilo busca 
proteger e mediante autorização judicial.12

Há casos nos quais o legislador estabelece sigilos mais alargados, 
robustos, normalmente em prol de interesses que extrapolam o âmbito do 
indivíduo, motivo pelo qual a publicidade é vedada por completo até que se 
atinja determinada etapa procedimental. É o caso da Lei nº 9.296/96, que 
em seu art.8º dispõe:

Art. 8° A interceptação de comunicação telefônica, de qualquer natureza, 
ocorrerá em autos apartados, apensados aos autos do inquérito policial ou 
do processo criminal, preservando-se o sigilo das diligências, gravações e 
transcrições respectivas.
Parágrafo único. A apensação somente poderá ser realizada imediatamente 
antes do relatório da autoridade, quando se tratar de inquérito policial 
(Código de Processo Penal, art.10, §1º) ou na conclusão do processo ao 
juiz para o despacho decorrente do disposto nos arts.407, 502 ou 538 do 
Código de Processo Penal.

Semelhante hipótese de sigilo procedimental é aquela prevista na Lei 
nº 12.850/2013, ao definir o sigilo legal do acordo de colaboração premiada:

Art. 7o O pedido de homologação do acordo será sigilosamente distribuído, 
contendo apenas informações que não possam identificar o colaborador e 
o seu objeto
§ 2º O acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao 

12 Se a relativização ao direito fundamental está sujeita à reserva jurisdicional, por simetria, 
também deve ser o membro do Poder Judiciário o responsável por autorizar o acesso àquelas 
informações.
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delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das investigações, 
assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso 
aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de 
defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os 
referentes às diligências em andamento.
§ 3o O acordo de colaboração premiada deixa de ser sigiloso assim que 
recebida a denúncia, observado o disposto no art. 5º.

No caso da interceptação telefônica, conforme interpretação nos 
termos das discussões que nortearam a Súmula Vinculante nº 14, o sigilo 
legal impera absoluto até que sejam os autos da interceptação apensados 
ao inquérito policial ou à ação penal, no escólio do Ministro Celso de Mello:

É essencial, para efeito de acesso daquele que sofre a investigação criminal, 
que os elementos de prova já se achem formalmente incorporados aos 
autos do procedimento penal-persecutório. Tratando-se de interceptação 
telefônica, esse procedimento probatório instaura-se em autos apartados, 
que somente serão anexados aos do inquérito policial (ou do processo 
judicial) quando já encerrada a execução dessa medida extraordinária 
(art.8º, da Lei nº 9.296/96). Isso significa, portanto, que, enquanto estiver 
em curso a diligência probatória de interceptação telefônica, os respectivos 
autos permanecerão inacessíveis, porque ainda não apensados aos autos 
do inquérito policial ou do processo judicial.

O art.7º da Lei nº 12.850/2013 não mereceu tratamento distinto, 
quando lido pelo STF sob os efeitos da Súmula Vinculante nº 14:

Enquanto não instaurado formalmente o inquérito propriamente dito 
acerca dos fatos declarados, o acordo de colaboração e os correspondentes 
depoimentos estão sujeitos a estrito regime de sigilo. Instaurado o 
inquérito, ‘o acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e 
ao delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das investigações, 
assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso 
aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de 
defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os 
referentes às diligências em andamento’ (art. 7º, § 2º). Assegurado, como 
assegura, o acesso do investigado aos elementos de prova carreados na 
fase de inquérito, o regime de sigilo consagrado na Lei 12.850/2013 guarda 
perfeita compatibilidade com a Súmula Vinculante 14.13

13 Rcl 22009 AgR, Relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgamento em 16.2.2016, 
DJe de 12.5.2016. No mesmo sentido: Pet 6164 AgR, Relator Ministro Teori Zavascki, Segunda 
Turma, julgamento em 6.9.2016, DJe de 21.9.2016.
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 Em suma, enquanto não estiver apensado ao inquérito/
procedimento investigatório criminal/ação penal, o procedimento de 
interceptação telefônica correrá sob absoluto sigilo imposto pela Lei nº 
9.296/96. O mesmo se diga em relação ao acordo de colaboração premiada, 
cujo estrito regime de sigilo da Lei nº 12.850/2013 prevalece até que seja 
formalmente instaurado o procedimento investigatório respectivo.

 Superados ambos os iters, o sigilo passa a ser relativo, inoponível ao 
advogado do representado, com a apresentação de procuração e mediante 
autorização judicial.

Para além das hipóteses legais de sigilo há o sigilo autorizado pela 
Lei nº 12.527/2011 e disposto no art. 16, da Resolução nº 181/2017. Trata-se 
do sigilo decretado de acordo com as peculiaridades do caso concreto, total 
ou parcial, fundamentadamente, para garantir o êxito da investigação.14

O chamado sigilo decretado para garantir a elucidação do fato 
é certamente a hipótese de segredo que mais gera controvérsias, sendo 
recomendável, portanto, que sobre ela se trate em tópico separado, em 
cotejo com os fundamentos e o texto da Súmula Vinculante nº 14. Além 
disso, importante verificar como tem se posicionado a jurisprudência do STF 
sobre o assunto.

III – O sigilo em prol do resultado da investigação.

Em primeiro lugar, a partir do cuidadoso estudo dos votos proferidos 
por ocasião da edição da Súmula Vinculante nº 14 pode-se afirmar que se o 
acesso a determinado elemento de prova revelar o programa de investigação, 
ainda que se cuide de diligência já concluída, aquele não está abrangido pelo 
material ao qual o advogado tem direito de acesso.

Em segundo lugar, a Lei de Acesso à Informação reforça este 

14 Conforme se infere pela redação do parágrafo único do art.16, da Resolução nº 181/2017, 
esse sigilo se estende inclusive ao pedido de certidão, sendo “vedado fazer qualquer referência 
ou anotação sobre investigação sigilosa” em caso de solicitação de certidão. Por outro lado, 
ainda que sigiloso o procedimento, a segunda parte do art.16 garante ao investigado a 
obtenção de cópia autenticada “do depoimento que tenha prestado e dos atos que tenha, 
pessoalmente, participado”.
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entendimento, admitindo o sigilo da diligência que venha a comprometer o 
andamento da investigação (art.23, inciso VIII, da Lei nº 12.527/2011).

Em terceiro lugar, o art.16, da Resolução nº 181/2017 autoriza a 
decretação do sigilo quando a elucidação do fato, ou interesse público, 
assim exigir.

Portanto, normativamente, ainda que se cuide de diligência já 
concluída, quando sua publicização representar comprometimento do êxito 
da investigação, na busca de prova da existência do crime e indícios de sua 
autoria, pode a autoridade presidente decretar-lhe o sigilo, total ou parcial, 
fundamentadamente.

O problema surge ao tentar definir o que vem a ser diligência 
já concluída, ou melhor diligência não concluída. A jurisprudência do STF 
aparenta fazer uma equiparação de conceitos, ou seja, as diligências não 
concluídas e que, portanto, poderiam ser alcançadas pelo sigilo, são tidas 
como justamente aquelas cuja revelação poderiam comprometer o desfecho 
da investigação.

Agravo regimental em reclamação. 2. Súmula Vinculante n. 14. Violação 
não configurada. 3. Os autos não se encontram em Juízo. Remessa 
regular ao Ministério Público. 4. Inquérito originado das investigações 
referentes à operação ‘Dedo de Deus’. Existência de diversas providências 
requeridas pelo Parquet que ainda não foram implementadas ou que não 
foram respondidas pelos órgãos e que perderão eficácia se tornadas de 
conhecimento público. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a 
decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.15

II – A decisão ora questionada está em perfeita consonância com o texto 
da Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte, que, como visto, autorizou 
o acesso dos advogados aos autos do inquérito, apenas resguardando as 
diligências ainda não concluídas. III - Acesso que possibilitou a apresentação 
de defesa prévia com base nos elementos de prova até então encartados, 
sendo certo que aquele ato não é a única e última oportunidade para 
expor as teses defensivas. Os advogados poderão, no decorrer da instrução 
criminal, acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências 
forem concluídas.16

15 Rcl 16436 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgamento em 29.5.2014, 
DJe de 29.8.2014.
16 Rcl 10110, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgamento em 
20.10.2011, DJe de 8.11.2011.
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Em face do exposto, acolho os presentes embargos tão somente para 
esclarecer, com base, inclusive, na Súmula Vinculante 14 do STF, que o 
alcance da ordem concedida refere-se ao direito assegurado ao indiciado 
(bem como ao seu defensor) de acesso aos elementos constantes em 
procedimento investigatório que lhe digam respeito e que já se encontrem 
documentados nos autos, não abrangendo, por óbvio, as informações 
concernentes à decretação e à realização das diligências investigatórias 
pendentes, em especial as que digam respeito a terceiros eventualmente 
envolvidos.17

5. Segundo se extrai da leitura da Súmula Vinculante 14, o Defensor pode 
ter acesso às diligências já documentadas no inquérito policial. No entanto, 
a diligência à qual o reclamante pleiteia acesso ainda está em andamento 
e, em virtude disto, a súmula vinculante não é aplicável ao presente caso. 
Recl 10110, rel. Min. Ricardo Lewandowski. 6. Assim, independentemente 
da existência ou não da contradição suscitada pela Defesa, o acesso às 
diligências que ainda se encontram em andamento não é contemplado 
pelo teor da Súmula Vinculante 14. Tal hipótese não é contemplada 
sequer pelo artigo do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil 
(Lei nº 8906/94) citado pelo agravante. O artigo 7º da Lei nº 8906/94, 
alterado pela Lei nº 13.245/2016, dispõe o seguinte: Art. 7º São direitos 
do advogado (...) XIV - examinar, em qualquer instituição responsável por 
conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de 
investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que 
conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, 
em meio físico ou digital; (...) § 11. No caso previsto no inciso XIV, a 
autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos 
elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não 
documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da 
eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências.18

Percebe-se que todas as decisões fundem os conceitos de diligência 
não concluída e diligência cujo conhecimento externo possa comprometer 
o resultado da investigação, escapando da origem das discussões que foram 
travadas por ocasião da edição da Súmula Vinculante nº 14, em que se 
conceituou diligência concluída como aquela já juntada documentalmente 
nos autos de investigação.

Com destaque para os votos dos Ministros Cezar Peluso e 
Ayres Britto, ainda que concluída, a diligência pode ter sua divulgação 

17 HC 94387 ED, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgamento em 
6.4.2010, DJe de 21.5.2010.
18 Rcl 22062 AgR, Relator Ministro Barroso, Primeira Turma, julgamento em 15.3.2016, DJe de 
20.5.2016.
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fundamentadamente impedida, quando acarretar risco concreto de revelar 
a linha de investigação. Foi este, inclusive, o caminho trilhado pela Lei nº 
12.527/2011 e pela resolução nº 181/2017, do CNMP.

Essa mescla de conceitos distintos na jurisprudência da Corte 
Suprema acaba obstando que diligências já concluídas tenham legitimamente 
restringida a sua publicidade quando isso importar em revelação da linha 
investigatória. Isso porque, ao abandonar a distinção por ele próprio criada, 
o STF conclui automaticamente que se a diligência está concluída ela deve 
ser sempre divulgada.

Bastante ilustrativa neste sentido a decisão monocrática do Min. 
Gilmar Mendes em caso de repercussão envolvendo Senador da República:

No caso, conforme despacho da autoridade policial, já foram tomados 
os depoimentos de testemunhas, mas os respectivos termos não 
foram juntados aos autos. A autoridade policial argumentou que, por 
estratégia de investigação, o investigado deve ser ouvido antes de tomar 
conhecimento do depoimento das testemunhas. Acrescentou que o 
interrogatório e os depoimentos das testemunhas fazem parte de uma 
única diligência policial. Dessa forma, não haveria diligência concluída, de 
juntada obrigatória aos autos. O ato contraria o entendimento desta Corte 
representado pela Súmula Vinculante 14. O depoimento de testemunhas 
é uma diligência separada do interrogatório do investigado. Não há 
diligência única, ainda em andamento. De forma geral, a diligência em 
andamento que pode autorizar a negativa de acesso aos autos é apenas a 
colheita de provas cujo sigilo é imprescindível. O argumento da diligência 
em andamento não autoriza a ocultação de provas para surpreender o 
investigado em seu interrogatório.19

Percebe-se, no caso, que ainda que concluídos os depoimentos 
das testemunhas, a autoridade policial não os juntara aos autos de 
inquérito policial, quiçá justamente para evitar que recebessem a nota de 
diligências concluídas. De fato, argumentando se tratar de uma diligência 
única – a oitiva das testemunhas e o interrogatório do investigado – obstou 
o acesso do advogado as declarações colhidas e não juntadas, a fim de 
realizar o interrogatório sem que a defesa pudesse acessar previamente os 
depoimentos dos testigos.

19 Inq 4244, Relator Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, julgamento em 25.4.2017, 
DJe de 26.4.2017.
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Ocorre que o argumento de que os depoimentos das testemunhas 
e o interrogatório do investigado se trata de uma única diligência é, para 
dizer o mínimo, forçado. A intenção da autoridade policial era, sem dúvidas, 
realizar o interrogatório de modo a surpreender o investigado e, para tanto, 
buscou ocultar de sua defesa o teor dos depoimentos testemunhais.

A fragilidade da justificativa apresentada, aliada ao desaparecimento 
do reconhecimento de que é possível decretar o segredo de diligência que 
revele linha investigativa da jurisprudência do STF – embora adotada por 
ocasião da aprovação do texto da Súmula Vinculante nº 14 – deu azo ao 
reconhecimento singelo de que a diligência não era única (e, efetivamente, 
não o era) e que, portanto, estando concluídos os depoimentos das 
testemunhas a eles deveria a defesa ter acesso.

Há, assim, um diagnóstico de desiquilíbrio na equação que o próprio 
E. Supremo Tribunal Federal buscou estabelecer ao aprovar a Súmula 
Vinculante nº 14. Para além disso parece haver uma contrariedade à própria 
Lei 12.527/2011, que expressamente autoriza o sigilo de informação quando 
sua divulgação comprometa investigação em andamento.

No fundo, parece que assistia alguma razão a Min. Ellen Gracie, para 
quem, afinal, a matéria importa necessariamente em uma avaliação de cada 
caso concreto, a partir das justificativas apresentadas para garantir o sigilo, 
total ou parcial, dos inquéritos policiais e procedimentos investigatórios 
criminais. Justamente por isto é que – ao se estar diante de uma excepcional 
restrição do direito fundamental à publicidade –, mostra-se essencial que 
como tal seja tratada pela autoridade presidente do feito investigatório, 
evitando-se assim uma banalização ou fragilidade argumentativa nas 
decretações de sigilo lastreadas na garantia do êxito da investigação.

IV – Conclusão.

Segue, a seguir, um resumo das conclusões a que chegou o texto:

1 – O inquérito policial e o procedimento investigatório criminal são 
espécies do gênero investigação criminal, de idêntica natureza jurídica, nos 
quais prevalecem os princípios da publicidade e da transparência;

2 – Pela natureza jurídica equivalente e por força do princípio 
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constitucional da isonomia deve haver uma equivalência dos casos em que 
o sigilo é excepcionalmente autorizado nos procedimentos investigatórios 
criminais e inquéritos policiais, a ambos incidindo diretamente a Súmula 
Vinculante nº 14, do E. Supremo Tribunal Federal e as Leis nº 12.527/2011 e 
nº 8.906/94;

3  –  Logo, a publicidade do PIC e do IP consistirá na emissão de certidões, 
fornecimento de acesso ou de cópias aos advogados, independentemente 
de procuração, bem como, na publicização de informações ao público em 
geral, neste caso, devendo serem adotadas cautelas para preservação do 
princípio da presunção de inocência;

4 – O sigilo do PIC e do IP é excepcional e pode decorrer de previsão 
legal ou ser decretado, fundamentadamente, pela autoridade presidente 
da investigação, casos nos quais o acesso pelo defensor dependerá da 
apresentação de procuração e, nas hipóteses de sigilo legal, também de 
autorização judicial;

5 – O sigilo da investigação criminal pode ser decretado pela 
autoridade presidente da investigação quando se tratar de diligência ainda 
não concluída ou de diligência concluída, mas cuja publicização importará na 
revelação da linha investigatória, de modo a obstar que a investigação cumpra 
suas finalidades: produzir prova da existência do crime e indícios de sua 
autoria. Nestes casos, ainda que mediante a apresentação de procuração, o 
advogado não terá direito de acessar os elementos resguardados pelo sigilo;

6 – Dada a excepcionalidade da restrição do direito fundamental 
à publicidade, é fundamental que a autoridade presidente do feito 
investigatório realize efetiva fundamentação das decretações de sigilo 
baseadas na garantia do êxito da investigação, buscando evitar a banalização 
ou fragilidade argumentativa na sua utilização;

7 – A jurisprudência do STF sobre o tema precisa voltar a distinguir 
diligências concluídas de diligências cuja revelação pode importar na 
revelação da linha de investigação, conforme fundamentação dos votos 
proferidos por ocasião da edição da Súmula Vinculante nº 14 e nos moldes 
do disposto na Lei nº 12.527/2011.
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RESUMO: A perda do poder familiar é a medida mais grave imposta pela 
legislação brasileira nos casos de descumprimento de relevantes deveres que 
foram incumbidos aos pais em relação aos filhos menores não emancipados, 
destituindo os genitores de todas as prerrogativas decorrentes da autoridade 
parental. Diante das sérias repercussões advindas da perda do poder familiar, 
e, considerando o interesse que o tema pode despertar nos integrantes do 
Ministério Público Estadual, o presente estudo de caso pretende identificar – 
à míngua de expressa previsão legal, o que torna o assunto objeto de dúvidas 
– se o filho permanece com o direito à herança do pai ou mãe destituído do 
poder familiar, bem como se, na superveniência de adoção, há possibilidade 
de o menor adotado suceder com relação aos bens deixados pelo genitor 
destituído do poder familiar.

ABSTRACT: The termination of parental rights, removing the parents from 
all prerogatives arising from parental authority, is the most severe measure 
imposed by Brazilian legislation in cases of noncompliance with relevant 
duties assigned to the parents concerning the non-emancipated minor child. 
Accordingly, the implications resulting from the parental rights removal, 
and considering the interest that this subject may arise in the State Public 
Prosecutors offices, due to the lack of express legal prediction, which still 
raises doubts about it, the case study intends to identify if the child remains 
entitled to the inheritance rights of the father or mother deprived of parental 
rights. Moreover, it discusses whether, in the event of adoption, there is a 
legal possibility that the adopted minor may succeed concerning the property 
left by the parent deprived of parental rights.

PALAVRAS-CHAVE: Perda do poder familiar. Filiação e parentesco. Adoção. 
Ordem de vocação hereditária. Abertura da sucessão.

KEYWORDS: Termination of parental rights. Legal parent-child relationship. 
Adoption. Order of succession to divide estate properly among the heirs. 
Opening of deceased´s succession.
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1. Introdução: apresentação do caso concreto e delimitação do 
objeto de estudo

Cuida-se, neste Espaço Institucional concedido ao CAOP CFTS1, de 
tema delimitado com base em consulta dirigida por membro do Ministério 
Público do Estado do Paraná à apreciação jurídica pelo referido setor em 
meados do ano de 2017, a qual versou sobre dúvida acerca da manutenção 
ou extinção do direito sucessório do filho em relação ao pai2 que perdeu o  
poder familiar. Desse modo, para nortear a confecção do presente trabalho, 
elegeu-se a abordagem temática inspirada no método de estudo de caso.

O consulente narrou, em suma, que estava apreciando situação em 
que dois menores não emancipados – irmãos consanguíneos –, encontravam-
se em estágio de convivência que precede a adoção3; que a genitora era 
pessoa drogadita, circunstância que ensejou a perda do poder familiar em 
relação aos referidos filhos; que a genitora faleceu e deixou patrimônio; que 
a falecida teria deixado apenas uma irmã, pessoa que estaria a reclamar a 
herança para si.

Defronte ao quadro fático delineado, tendo como bússola a 
realização do melhor interesse dos menores por meio da defesa de possível  
direito sucessório referente à herança deixada pela mãe destituída do poder 
familiar, o agente ministerial indagou se aqueles ainda seriam considerados 
herdeiros da genetriz.

Frise-se, desde logo, que a razoável dúvida apresentada advém da 
constatação de que no Direito pátrio não há regra expressa no sentido de 
que persiste o direito sucessório dos filhos em relação ao genitor destituído 
do poder familiar. Além disso, cita-se que há exemplares da jurisprudência 

1 CAOP CFTS é a sigla institucional adotada no Ministério Público do Estado do Paraná para a 
referência ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cíveis, Falimentares, de 
Liquidações Extrajudiciais, das Fundações e do Terceiro Setor.
2 Optou-se pelo emprego dos termos “pai”, “genitor”, “pais” ou “genitores” em ampla acepção, 
com o fito de indicar tanto a figura paterna quanto a materna.
3 Prevê o caput do art. 146 do ECA que “A adoção será precedida de estágio de convivência 
com a criança ou adolescente, pelo prazo que a autoridade judiciária fixar, observadas as 
peculiaridades do caso”.
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admitindo que a perda do poder familiar acarreta o rompimento do vínculo 
de parentesco4; logo, uma vez que o direito sucessório entre pais e filhos 
decorre da relação de parentesco natural ou civil, segundo a mencionada 
corrente jurisprudencial não haveria direito do filho à herança deixada pelo 
pai ou mãe destituído do poder familiar.

Após exame do caso, com fulcro na legislação pertinente, doutrina 
interdisciplinar e jurisprudência – elementos afetos ao tratamento conferido 
no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro –, alcançaram-se as conclusões 
que denotam a imprescindibilidade de se perscrutar, em situações fáticas 
congêneres, o seguinte aspecto fundamental: se no momento da abertura 
da sucessão está mantida ou não a relação jurídica de parentesco entre o pai 

4 Como exemplo, cita-se aresto que se pauta no entendimento de que a perda do poder 
familiar resulta no rompimento do vínculo de parentesco e, consequentemente, gera a 
extinção da obrigação alimentar do pai em relação ao filho: “APELAçãO CíVEL. ESTATUTO DA 
CRIANçA E DO ADOLESCENTE. DESTITUIçãO DO PODER FAMILIAR COM RELAçãO AOS FILHOS 
GÊMEOS. COMPROVAçãO DA NEGLIGÊNCIA E INAPTIDãO DOS GENITORES PARA ExERCER OS 
DEVERES INERENTES AO PODER FAMILIAR. VíNCULO BIOLóGICO QUE NãO TEM O CONDãO 
DE SUPERAR AS NECESSIDADES DOS ADOLESCENTES DE AFETO, SAúDE, EDUCAçãO E VIDA 
DIGNA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.638 DO CóDIGO CIVIL E ARTS. 22 E SEGUINTES DO ESTATUTO 
DA CRIANçA E DO ADOLESCENTE. PRINCíPIOS CONSTITUCIONAIS DE MÁxIMA PROTEçãO À 
CRIANçA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. GÊMEOS ADOLESCENTES ABRIGADOS HÁ 
MUITOS ANOS. MANUTENçãO DA SENTENçA IGUALMENTE NO QUE TOCA AO JULGAMENTO 
DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DESTITUIçãO DO PODER FAMILIAR COM RELAçãO 
AO ADOLESCENTE RAFAEL, BEM AINDA NO QUE PERTINE À REVOGAçãO DA DECISãO QUE 
DEFERIU OS ALIMENTOS PROVISóRIOS AO INíCIO DA DEMANDA. SENTENçA MANTIDA POR 
SEUS PRóPRIOS E JURíDICOS FUNDAMENTOS. Comprovado que os genitores não apresentam 
condições de cumprir os deveres de sustento, guarda e educação dos filhos gêmeos de 14 anos 
de idade que se encontram abrigados há muito, sujeitando-os à negligência e extrema situação 
de risco, imperiosa mostra-se a destituição do poder familiar, oportunizando-se tenham os 
adolescentes suas necessidades básicas materiais e afetivas atendidas, dando-se eficácia ao 
princípio constitucional da máxima proteção à criança/adolescente e o da dignidade da pessoa 
humana. Do mesmo modo, merece chancela a sentença na parte em que julgou improcedente 
o pedido de destituição do poder familiar com relação ao adolescente Rafael, porquanto 
evidenciado que a douta sentenciante levou em consideração inúmeros fatores para chegar 
a tal conclusão, quais sejam: a idade do adolescente que está na iminência de completar a 
maioridade civil; as reiteradas fugas do abrigo e da residência dos pais, dentre outros. Ademais, 
é de ser mantida a determinação de revogação da obrigação alimentar estipulada pelo juízo 
singular ao início do processo, pois é consabido que a destituição do poder familiar rompe, 
por completo, o vínculo de filiação. Outrossim, não há falar em pagamento de alimentos ao 
filho Rafael, cujo poder familiar ainda é exercido pelos genitores. Sentença que não merece 
qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. APELAçÕES 
DESPROVIDAS. (Apelação Cível Nº 70036411197, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 
RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 22/09/2010)” (Grifou-se).
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destituído do poder familiar e o filho, fator elementar para que se apure se 
o último poderá herdar ou não o patrimônio deixado pelo falecido genitor.

Assinala-se, por fim, que o eminente caráter multidisciplinar do 
estudo proposto e o limite de espaço para redigi-lo tornaram necessária a 
escolha de não explorar em elevada profundidade os múltiplos institutos 
jurídicos vistos como essenciais para a tessitura das conclusões. Portanto, 
optou-se por uma abordagem mais objetiva de cada instituto.

2. Perda do poder familiar

A narrativa do consulente revela que o caso concreto em foco 
refere-se à hipótese de perda ou destituição do poder familiar, decretada 
judicialmente em razão da infringência de relevantes deveres relacionados 
ao exercício do poder familiar.

Rememora-se que o poder familiar está disciplinado nos arts. 1.630 
a 1.638 do Código Civil de 2002 (CC), legislação que, todavia, não define o 
instituto, visto que o citado art. 1.630 limita-se a determinar que “os filhos 
estão sujeitos ao poder familiar, enquanto menores”.

Não obstante existam pontuais dissonâncias em sede doutrinária 
acerca da terminologia do referido instituto adotada no Estatuto Civil em 
vigor, há consenso firmado entre os devotados ao tema de que o poder 
familiar é

(…) o conjunto de deveres e obrigações dos pais em relação aos filhos 
menores não emancipados e aos bens destes, decorrentes da relação de 
parentesco existente entre eles. A lei, portanto, atribui simultaneamente aos 
pais um encargo a ser exercido perante a sociedade – múnus público – (…) 
visando ao bom desenvolvimento, ao bem-estar e à proteção dos filhos.5

Por ser considerado um relevante múnus legalmente atribuído 
aos pais, o poder familiar deverá ser exercido em benefício e no interesse 

5 CARVALHO FILHO, Milton Paulo de. Comentário ao art. 1.630. In: PELUSO, Cezar (Coord.). 
Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência. 5 ed. rev. e atual. Barueri, SP: Manole, 
2011. p. 1837.
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dos filhos menores não emancipados.6 Assim, obediente ao princípio 
constitucional da proteção integral da criança e do adolescente7, o legislador 
ordinário bem cuidou de insculpir as consequências jurídicas aplicáveis ao 
titular que fizer mau exercício do poder familiar, dentre as quais cumpre 
particularizar (devido ao escopo do corrente estudo) a medida denominada 
perda do poder familiar.

Em primeiro lugar, devido à corriqueira confusão havida entre os 
institutos, é importante distinguir perda e extinção do poder familiar, uma vez 
que o art. 1.635, inc. V, do Código Civil prevê a extinção do poder familiar no 
caso de ser proferida decisão judicial com fundamento nas causas previstas 
no art. 1.638. Quanto a isso, Maria Berenice Dias esclarece que

Perda é uma sanção imposta por sentença judicial, enquanto a extinção 
ocorre pela morte, emancipação ou extinção do sujeito passivo. Assim, 
há impropriedade terminológica na lei que utiliza indistintamente as duas 
expressões.

(…) A perda da autoridade parental por ato judicial (CC 1.638) leva à 
extinção do poder familiar (CC 1.635 V), que é o aniquilamento, o término 
definitivo, o fim do poder familiar. No entanto, inclina-se a doutrina 
em admitir a possibilidade de revogação da medida. Ou seja, a perda é 
permanente, mas não definitiva. Os pais podem recuperar o poder familiar, 

6 Sobre o caráter de múnus conferido ao instituto, Paulo Lôbo assinala que: “(…) o poder 
familiar, sendo menos poder e mais dever, converteu-se em múnus, concebido como encargo 
legalmente atribuído a alguém, em virtude de certas circunstâncias, a que se não pode fugir. 
O poder familiar dos pais é ônus que a sociedade organizada a eles atribui, em virtude da 
circunstância da parentalidade, no interesse dos filhos. O exercício do múnus não é livre, 
mas necessário no interesse de outrem. É, como diz Pietro Perlingieri "um verdadeiro ofício, 
uma situação de direito-dever; como fundamento da atribuição dos poderes existe o dever 
de exercê-los".
Extrai-se do artigo 227 da Constituição o conjunto mínimo de deveres cometidos à família, 
a fortiori ao poder familiar, em benefício do filho, enquanto criança e adolescente, a saber: 
o direito à vida, à saúde, à alimentação (sustento), à educação, ao lazer, à profissionalização, 
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar. Evidentemente, tal 
conjunto de deveres deixa pouco espaço ao poder. São deveres jurídicos correspectivos a 
direitos cujo titular é o filho.” (LÔBO, Paulo. Do poder familiar. Revista Jus Navigandi, Teresina, 
ano 11, n. 1057, 24 maio 2006. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/8371>. Acesso em: 
16 de outubro de 2017).
7 A proteção integral da criança e do adolescente está consagrada no rol de direitos 
fundamentais estampados no artigo 227 da Constituição Federal, bem como nos artigos 3º e 
4º do ECA.
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desde que comprovem a cessação das causas que a determinaram. Como 
o princípio da proteção integral dos interesses da criança, por imperativo 
constitucional, deve ser o norte, parece que a regra de se ter por extinto o 
poder familiar em toda e qualquer hipótese de perda não é a que melhor 
atende aos interesses do menor. (Grifos no original)8

Sobre o assunto em voga, Válter Kenji Ishida acrescenta que “ao 
contrário do que dispõe o art. 1.635, V do CC, a perda do poder familiar não 
pode ser tratada como uma forma de extinção do poder familiar, pois a esta 
se refere a modalidades naturais de extinção do mesmo”.9

Não obstante a indigitada imprecisão terminológica no tratamento 
conferido pela Lei Civil, a doutrina é assente ao considerar que a perda do poder 
familiar é a medida jurisdicional mais drástica imposta aos pais faltosos10 nos 
casos em que o juiz se convencer de que houve uma das causas que justificam 
a sua decretação, previstas nos arts. 1.638 do CC, e 24 c/c 22 do ECA.

Denise Damo Comel, em percuciente análise sobre o tema, leciona que

A perda do poder familiar é a mais grave medida imposta em virtude da 
falta aos deveres dos pais para com o filho, ou falha em relação à condição 
paterna ou materna, estribando-se em motivos bem mais sérios que a 
suspensão. Será ela imposta quando qualquer dos pais agir desviando-se 
ostensivamente da finalidade da instituição, pelo que se lhe vai retirar a 
autoridade, destituindo-o de toda e qualquer prerrogativa com relação 

8 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias – de acordo com o Novo 
CPC. 4. ed. em e-book baseada na 11. ed. impressa. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2015, p. 9-10. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/
tit le.html?redirect=true&tit leKey=rt%2Fmonografias%2F76474648%2Fv11.4& 
t i t l e S t a g e = F & t i t l e A c c t = i a 7 4 4 8 0 3 f 0 0 0 0 0 1 5 9 b 1 a f 1 b 9 6 3 a a 2 2 6 1 6 # s l = 0 & e i d 
=b947cb5dc5e3a0991cbb035e722e1fa3&eat=%5Bbid%3D%221%22%5D&pg 
=&psl=e&nvgS=false. Acesso em 09.out.2017.
9 ISHIDA, Válter Kenji. Estatuto da criança e do adolescente: doutrina e jurisprudência. 16. ed. 
São Paulo: Atlas, 2015, p. 427.
10 Da leitura do caput do artigo 1.638 do CC, que prescreve que “perderá (…) o poder familiar 
pai ou mãe (…)”, Denise Comel adverte que “assim como a suspensão, a perda do poder 
familiar é personalíssima, quer dizer, vai surtir efeitos apenas em relação ao pai contra o qual 
for decretada, não atingindo aquele que não deu causa à medida” (COMEL, Denise Damo. Do 
poder familiar. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 284).
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ao filho. Constitui-se em providências que o Código toma em defesa dos 
menores, contra os pais desnaturados, disse Beviláqua.11

Salienta-se, ainda, que significativa parcela da doutrina especializada 
considera que a perda do poder familiar é sanção “(…) de maior alcance 
e corresponde à infringência de um dever mais relevante, de modo que, 
embora não se revista da inexorabilidade12, não é como a suspensão, medida 
de índole temporária prevista no art. 1.637 do CC. Ademais, diversamente da 
suspensão, a perda do poder familiar é medida imperativa e não facultativa”.13

Consideradas as peculiaridades do instituto da perda do poder 
familiar, ainda que o presente trabalho filie-se ao entendimento de “(…) que 
antes se configura mais com uma proteção aos filhos menores do que uma 
medida sancionadora ou punitiva ao comportamento dos pais”14, é inegável 
que a medida acarreta repercussões contundentes na vida dos envolvidos, 
muitas das quais impactantes em suas esferas jurídicas.

Por conseguinte, face aos pressupostos recém-apresentados, resta 
saber se a perda do poder familiar gera reflexos jurídicos no direito sucessório 
dos menores em relação à herança deixada pelo genitor falecido.

3. Efeitos das respectivas sentenças de perda do poder familiar e 
de adoção quanto ao anterior vínculo de filiação

Com o olhar voltado ao caso concreto, cumpre verificar – à míngua 
de expressa previsão legal – se os referidos filhos, que ainda não foram 

11 COMEL, Denise Damo. Do poder familiar. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 283.
12 No sentido de que a perda do poder familiar é uma sanção que não necessariamente tem 
duração definitiva, vale trazer à baila o entendimento de Válter Kenji Ishida: “A perda, na 
verdade, constitui-se em verdadeira sanção decorrente do descumprimento dos deveres 
inerentes ao pátrio poder. E, como sanção, veda-se a perpetuidade da mesma. Utiliza-se 
por analogia do princípio penal insculpido no art. 5º, xLVIII, letra “b”, da CF, que menciona 
que ‘não haverá penas: (…) b) de caráter perpétuo’. Assim, cessado o motivo, é possível 
ao juiz restituir o poder familiar ao genitor.” (ISHIDA, Válter Kenji. Estatuto da criança e do 
adolescente: doutrina e jurisprudência. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 427).
13 RODRIGUES, Silvio. Direito civil: direito de família. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, v. 6, p. 412.
14 COMEL, Denise Damo. Do poder familiar. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 285.
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adotados, permanecem com o direito à herança da falecida mãe biológica 
que fora destituída do poder familiar. Ademais, embora na situação fática 
examinada os menores ainda não tenham sido adotados, também se requer 
conclusão acerca do direito sucessório caso a decretação da perda do poder 
familiar seja seguida de adoção.

 
Haja vista o pressuposto legal de que o direito sucessório entre pais 

e filhos decorre de sua relação de parentesco, em primeira etapa impende 
aferir se há rompimento do vínculo de filiação decorrente da sentença que 
estabelecer a perda do poder familiar, bem como da sentença que defere 
a adoção.

Quanto à filiação, vem a calhar a contemporânea definição adotada 
pela doutrina mais consagrada em matéria de Direito das Famílias, citando-se 
aqui Ana Cláudia S. Scalquette, jurista que caracteriza o referido liame como

(…) a relação de parentesco em linha reta de primeiro grau que se estabelece 
entre pais e filhos, seja essa relação decorrente de vínculo sanguíneo ou de 
outra origem legal, como no caso de adoção ou reprodução assistida com 
utilização de material genético de pessoa estranha ao casal.15

E, sobre as relações de parentesco, a aludida autora recapitula que

(...) são estabelecidas entre ascendentes e descendentes, entre pessoas 
que provém de um mesmo tronco comum sem descenderem umas das 
outras – como é o caso dos colaterais –, entre um cônjuge ou companheiro 
e os parentes do outro – ao que se conhece por vínculo de afinidade –, por 
vínculo civil – no caso de adoção – ou por outra origem, a exemplo do que 
se tem na filiação decorrente de reprodução assistida em que é utilizado 
material genético de terceiro.16

Antonio Cezar Lima da Fonseca explica que a sentença que 
decreta a perda do poder familiar tem natureza declaratória, constitutiva 
e condenatória, pois: declara a existência de uma ou mais das hipóteses 
legais autorizadoras da destituição do poder familiar; constitui uma nova 

15 SCALQUETTE, Ana Cláudia Silva. Família & sucessões. 7. Ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 86.
16 SCALQUETTE, Ana Cláudia Silva. Família & sucessões. 7. Ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 80.
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situação de vivência para o menor, por força determinação judicial; e, por 
fim, condena os pais à perda do poder familiar.17

Observa-se, ainda, à luz do parágrafo único do art. 163 do ECA18 e 
do art. 102, 6º19, da Lei de Registros Públicos, que a sentença que decreta a 
perda do poder familiar ordenará a averbação no assento de registro civil do 
respectivo menor.

Dos caracteres acima traçados, infere-se que a sentença em questão 
deve apenas ser averbada no registro de nascimento da criança ou do 
adolescente, sem consubstanciar mandado de cancelamento do mesmo 
registro. Destarte, uma vez que referido ato judicial não torna sem efeito 
jurídico o registro de nascimento do menor, as relações de parentesco 
natural ou civil20 permanecem incólumes após a decretação judicial.

Por seu turno, avaliam-se os efeitos da sentença que defere a 
colocação da criança ou adolescente em família substituta na modalidade 
de adoção.

Consoante a síntese tecida por Murillo José Digiácomo e Ildeara 
de Amorim Digiácomo, “a adoção é o instituto pelo qual se estabelece o 
vínculo de filiação por decisão judicial, em caráter irrevogável, quando não 
for possível a manutenção da criança ou adolescente em sua família natural 
ou extensa”.21

17 FONSECA, Antonio Cezar Lima da. A ação de destituição do pátrio poder. Revista de Informação 
Legislativa, Brasília, v. 37, n. 146, abr/jun, 2000, p. 276. Disponível em: http://www2.senado.leg.
br/bdsf/bitstream/handle/id/597/r146-20.pdf?sequence=4. Acesso em: 27.out.2017.
18 Art. 163, parágrafo único, do ECA: “A sentença que decretar a perda ou a suspensão do poder 
familiar será averbada à margem do registro de nascimento da criança ou do adolescente.”
19 Art. 102, 6º, da LRP: “No livro de nascimento, serão averbados:
(…) 6º) a perda e a suspensão do pátrio poder.”
20 Art. 1.593 do Código Civil: “O parentesco é natural ou civil, conforme resulte de 
consanguinidade ou outra origem”.
21 DIGIÁCOMO, Murillo José; DIGIÁCOMO, Ildeara de Amorim. Estatuto da Criança e do 
Adolescente anotado e interpretado. Curitiba: Publicação do Ministério Público do Estado do 
Paraná. Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Criança e do Adolescente, 2017. 
7ª Edição, p. 58. Disponível em: http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/caopca/
eca_anotado_2017_7ed_fempar.pdf. Acesso em 27.out.2017.
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Válter Kenji Ishida considera que a natureza jurídica da sentença 
que defere a adoção é constitutiva, e produz efeitos aquisitivos do novo 
parentesco e extintivo do parentesco anterior.22

Nesse sentido, respaldada pelos arts. 41 e 47, caput e § 2º, ambos 
do ECA, a doutrina aponta que, ao contrário da decisão judicial de perda 
do poder familiar, a sentença que defere a adoção é única que acarreta a 
perda da condição de filho, porque constitui novo vínculo de filiação em 
detrimento do anterior.23 Nessa toada, Enio Gentil Vieira Júnior e Amanda 
Oliari Melotto argumentam que

Somente se pode falar em “rompimento dos vínculos parentais”, (...), 
quando a criança ou adolescente é colocado em nova família por meio 
da adoção. Neste caso, por disposição expressa do Estatuto da Criança e 
do Adolescente, haverá o rompimento dos vínculos com os pais e demais 
parentes.

Veja-se que o art. 47, caput e § 2º, dispõem que o vínculo de adoção 
constitui-se por sentença judicial, que será inscrita no registro civil 
mediante mandato do qual não se fornecerá certidão. É o referido mandado 
que cancelará o registro original, extinguindo, por seu turno, os vínculos 
relativos ao parentesco.

É da própria natureza do instituto da adoção o efetivo rompimento de tais 
vínculos. Não por outra razão o regramento do art. 41, que dispõe que “a 
adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e 
deveres, inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com pais e 

22 ISHIDA, Válter Kenji. Estatuto da Criança e do Adolescente: Doutrina e Jurisprudência. 16 ed. 
atual. São Paulo: Atlas, 2015, p.136.
23 Representam o precitado entendimento Murillo José Digiácomo e Ildeara de Amorim 
Digiácomo: “No direito brasileiro, a adoção é a única hipótese prevista para perda da condição 
de filho, vez que há o rompimento do próprio vínculo parental entre o adotado e seus pais e 
parentes biológicos (o que não ocorre mesmo quando da destituição do poder familiar, nas 
hipóteses dos arts. 22 e 24 do ECA e 1638, do CC, da exclusão da sucessão, nas hipóteses do 
art. 1814, do CC e da deserdação, conforme previsto nos arts. 1961 a 1965, do CC). Uma vez 
consumada a adoção, a relação de parentesco original é extinta e, de forma concomitante, uma 
nova relação de parentesco é estabelecida, passando o adotado, a partir daí, a ter os mesmos 
direitos e obrigações que os filhos biológicos em relação a seus pais e parentes adotivos (sendo 
inclusive vedada qualquer designação discriminatória quanto à origem da filiação, por força do 
disposto no art. 227, §6º, da CF).” (DIGIÁCOMO, Murillo José; DIGIÁCOMO, Ildeara de Amorim. 
Estatuto da Criança e do Adolescente anotado e interpretado. Curitiba: Publicação do Ministério 
Público do Estado do Paraná. Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Criança e do 
Adolescente, 2017. 7ª Edição, p. 61. Disponível em: http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/
File/publi/caopca/eca_anotado_2017_7ed_fempar.pdf. Acesso em 27.out.2017).
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parentes, salvo os impedimentos matrimoniais” e do art. 49, “a morte dos 
adotantes não restabelece o poder familiar dos pais naturais”, por óbvio, 
em razão do rompimento de tais vínculos. (Grifos no original)24

Constata-se que enquanto não sobrevier a prolação de sentença 
favorável à adoção, os vínculos jurídicos de parentesco dos menores com 
os pais destituídos do poder familiar e com os demais parentes continuam 
existindo. Oportuno assim, repisar que a

(…) destituição do poder familiar atinge apenas os direitos/deveres 
relacionados no art. 229 da CF, art. 1634 do CC e art. 22 do ECA, não 
trazendo reflexos quanto à situação pais/filhos para os demais fins e efeitos, 
persistindo o vínculo parental entre estes (e seus respectivos parentes) 
e, por via de consequência, os impedimentos matrimoniais, os direitos 
sucessórios recíprocos e o dever de prestar alimentos. Vale lembrar que 
somente poderá haver a “perda da condição de filho”, para todos fins e 
efeitos (ressalvados os impedimentos matrimoniais) no caso de adoção por 
terceira pessoa.25

 
À guisa de primeira conclusão, considerando que no caso concreto 

ainda não houve sentença que deferiu a adoção, resta mantida a relação de 
parentesco e os seus consectários legais. Desse modo, no tópico subsequente 
há de se avaliar a questão atinente ao direito sucessório dos menores em 
relação aos bens deixados pela genitora.

4. Abertura da sucessão

No capítulo anterior, concluiu-se que a relação jurídica de parentesco 
entre os menores e a genitora está preservada, uma vez que a sentença 

24 VIEIRA JúNIOR, Enio Gentil; MELOTTO, Amanda Oliari. Os pais destituídos do poder familiar 
e a obrigação de prestar alimentos: a manutenção da obrigação de prestar alimentos pelos 
pais destituídos do poder familiar. Revista da ESMESC, Florianópolis: Escola Superior da 
Magistratura do Estado de Santa Catarina, v. 18, n. 24, 2011, p. 33.
25 DIGIÁCOMO, Murillo José; DIGIÁCOMO, Ildeara de Amorim. Estatuto da Criança e do 
Adolescente anotado e interpretado. Curitiba: Publicação do Ministério Público do Estado do 
Paraná. Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Criança e do Adolescente, 2017. 7ª 
Edição, p. 287. Disponível em: http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/caopca/
eca_anotado_2017_7ed_fempar.pdf. Acesso em 27.out.2017.
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de perda do poder familiar não gera por si só o rompimento do vínculo de 
filiação, bem como no caso não houve formalização da adoção.

Haja vista que no caso é inequívoco que os menores são descendentes 
da falecida, eles têm vocação hereditária para sucedê-la, de modo que detêm 
status de herdeiros legítimos necessários daquela.26

Entrementes, deve-se ter em conta que no caso em apreço os 
menores estão inseridos em estágio de convivência que precede a adoção. 
Desse modo, é imprescindível avaliar na situação em tela, tão logo seja 
proferida eventual sentença favorável a adoção, se persistiria o direito 
sucessório dos menores para herdarem os bens deixados pela mãe biológica, 
caso as medidas jurídicas cabíveis ainda não tenham sido manejadas em 
favor deles.

 Por força do art. 1.784 do CC27, é de se reconhecer que os menores 
adquiriram o direito à sucessão no momento do falecimento da mãe. Extrai-
se do mesmo texto legal que é com o evento morte que ocorre a abertura da 
sucessão, transmitindo-se aos herdeiros legítimos e testamentários, desde 
logo, a herança. Ademais, depreende-se que a transferência do patrimônio 
ocorre automaticamente, em virtude da lei, sem qualquer manifestação de 
vontade das partes.28

Nesse sentido, a interpretação do precitado dispositivo legal feita 
por Mauro Antonini:

26 Resgata-se a lição de Arnaldo Rizzado sobre vocação hereditária: “E, no caso do Direito das 
Sucessões, esta legitimação de alguém ser herdeiro, por preencher certos requisitos, chama-se 
vocação hereditária. Enquadrando-se no ordenamento legal que atribui à pessoa a condição de 
herdeira, diz-se que possui vocação hereditária. Mais resumidamente, há legitimidade para herdar.
A vocação hereditária, que envolve a capacidade para suceder, ou decorre de lei, a qual 
estabelece a ordem sucessória, ou de testamento, quando alguém, independentemente da 
classificação de herdeiro ou não é contemplado com bens.” (RIZZARDO, Arnaldo. Direito das 
Sucessões. 9. ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 47).
27 Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos 
e testamentários.
28 A herança transmite-se no instante do falecimento, a partir da regra da saisine. Esta trata-
se de ficção que existe para tornar viável a sucessão mortis causa, porque, caso contrário, 
alguém morreria e este conjunto de relações jurídicas dotado de conteúdo econômico ficaria 
sem titular (os bens se classificariam como res nullius).
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Sucessão significa, em sentido amplo, a transmissão de uma relação 
jurídica de uma pessoa a outra. (…) A abertura da sucessão causa mortis, 
de que cuida este artigo, ocorre no instante da morte. (…) Aberta a 
sucessão, a herança se transmite, desde logo, aos herdeiros legítimos ou 
testamentários. A expressão desde logo significa que a transmissão da 
herança aos herdeiros acontece no instante da morte. O intuito é que o 
patrimônio não fique sem titular sequer por um momento. A transmissão 
da herança ocorre de pleno direito, ainda que o herdeiro desconheça a 
morte do autor da herança”.29 (Grifou-se)

Por seu turno, o art. 1.787 do CC regula a sucessão e a legitimação 
para suceder, definindo como marco para a transmissão da herança o 
momento da abertura da sucessão. Do aludido texto, a doutrina infere que 
regulará a sucessão a lei vigente no momento de sua abertura, que ocorre no 
momento da morte. Consoante o seguinte escólio doutrinário:

A sucessão é regida pela lei vigente ao tempo de sua abertura, pois é nessa 
ocasião que ocorre a transmissão da herança, a sucessão (cf. art. 1.784), 
pela qual o direito sucessório se incorpora ao patrimônio dos sucessores. 
Estes passam a ter, então, direito adquirido, imune à retroavidade de lei 
posterior.30 (Grifou-se)

Válter Kenji Ishida, ao tratar da sucessão pelo adotando com relação 
ao genitor biológico, conjecturando o tratamento jurídico a ser conferido 
em situação hipotética idêntica a ora apreciada, corrobora tudo o que foi 
considerado acima, nos seguintes termos:

Questão que se coloca é da possibilidade de o menor adotado suceder com 
relação aos bens deixados pelo genitor biológico. A mesma parecia de início 
de fácil resposta diante da irrevogabilidade da adoção e do cancelamento 
do registro anterior.
Ocorre que o genitor biológico pode vir a falecer antes da sentença 
transitada em julgado, deferindo o pedido de adoção. Nesse caso, de acordo 
com, a regra do art. 1.784 c.c art. 1.787 do CC, o menor, nessa hipótese, 
teria direito à sucessão. Silvio Rodrigues (1993:11) bem explicita o tema:

29 ANTONINI, Mauro. Comentário ao art. 1.784. In: PELUSO, Cezar (Coord.). Código Civil 
comentado: doutrina e jurisprudência. 5 ed. rev. e atual. Barueri, SP: Manole, 2011. p. 2158.
30 ANTONINI, Comentário ao art. 1.784. In: PELUSO, Cezar (Coord.). Código Civil comentado: 
doutrina e jurisprudência. 5 ed. rev. e atual. Barueri, SP: Manole, 2011, p. 2162.
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“4. Abertura de sucessão. Momento da transmissão da herança – A sucessão 
causa mortis se abre com a morte do autor da herança. No momento exato 
do falecimento, o domínio e a posse da herança se transmitem aos herdeiros 
legítimos e testamentários do de cujus, quer estes tenham ou não ciência 
daquela circunstância. Isto porque, conforme já visto […], a personalidade 
civil, ou seja, a capacidade da pessoa humana para ser titular de direitos e 
obrigações a órbita do direito, se extingue com a sua morte.

Ora, como não se pode conceber direito subjetivo sem titular, a titularidade 
dos direitos do de cujus deve se transmitir, desde o preciso instante de sua 
morte, a seus sucessores a título universal. Caso contrário, seu patrimônio 
ficaria sem dono durante algum tempo, o que, como já disse, é inconcebível.”31

No mesmo toar, cita-se o seguinte aresto:

ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE SALDO DO FGTS JUNTO À CAIxA 
ECONÔMICA FEDERAL DEIxADOS PELO PAI BIOLóGICO DO AUTOR. 
ADOçãO POSTERIOR À MORTE. APLICAçãO DOS ARTIGOS 1.572 E 1.577, 
AMBOS DO CóDIGO CIVIL DE 1916. DIREITO ADQUIRIDO COM A SUCESSãO. 
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENçA REFORMADA. Segundo o artigo 
1.577 do Código Civil de 1.916 “a capacidade para suceder é a do tempo 
da abertura da sucessão, que se regulará conforme a lei então em vigor”.

Trecho extraído do acórdão:

“(...). Com efeito, do exame percuciente dos autos percebe-se que o 
requerente foi adotado em 1999 por A. T. de L. M., restando cancelado seu 
registro civil anterior, em que constavam como pais V. L. da R. e L. P., este já 
falecido em 1993 (fls. 5 a 7).

A propósito, reza o artigo 1572 do Código Civil de 1916 que “aberta a 
sucessão, o domínio e a posse da herança transmitem-se, desde logo, aos 
herdeiros legítimos e testamentários”. E adiante, o dispositivo 1577 estatui 
que “a capacidade para suceder é a do tempo da abertura da sucessão, que 
se regulará conforme a lei então em vigor”.

Assim, em que pese a perda do vínculo com os pais biológicos advindo 
da adoção, consoante dispõe o artigo 41 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, in casu, o direito sucessório ocorreu na data do falecimento 
e, portanto, deve-se determinar a expedição de alvará judicial 
para levantamento da soma em dinheiro proveniente do FGTS deixado 
pelo pai biológico do autor. Acerca do assunto, colhe-se a ressalva 
mencionada por José Luiz Mônaco da Silva, ao responder negativamente 

31 ISHIDA, Válter Kenji. Estatuto da Criança e do Adolescente: Doutrina e Jurisprudência. 16 ed. 
atual. São Paulo: Atlas, 2015, p. 115.
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a seguinte indagação “O adotado pode herdar de seu genitor biológico?”, 
nestes termos: Contudo, caso este venha a falecer antes do deferimento 
da adoção, aí sim estaremos diante de uma hipótese para a qual o menor, 
prestes a ser adotado por alguém, tem todo o direito de herdar de seu 
pai de sangue. É que, nesse caso, incidirá a regra do art. 1.577 do Código 
Civil, que trata da capacidade para suceder. (...).(Estatuto da criança e do 
adolescente. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2000, p. 98/99).”32

(Grifou-se)

 O § 2º do art. 2º da Lei de introdução às normas do Direito Brasileiro 
estabelece que “consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, 
ou alguém por êle, possa exercer, como aquêles cujo comêço do exercício 
tenha têrmo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de 
outrem”. Logo, se os herdeiros têm direito adquirido quando são legitimados à 
sucessão no momento da morte (termo pré-fixo do exercício do direito), esse 
direito não pode ser extinto por evento posterior à morte (no caso, a adoção).

  
Diante do exposto, tendo em mira a situação concreta em tela, os 

menores continuam sendo herdeiros legítimos da mãe biológica, ainda que 
venham a ser adotados posteriormente, pois no momento do óbito dela 
passaram a ter direito adquirido à sucessão.

5. Conclusão

O desenvolvimento do presente trabalho permitiu dirimir a dúvida 
do agente ministerial, por meio do alcance das seguintes conclusões:

i) Quanto ao caso objeto de estudo, concluiu-se que os menores têm 
direito à herança deixada pela mãe biológica, uma vez que: a) a sentença que 
decretou a perda do poder familiar não rompeu o vínculo jurídico paterno-
filial, b) não houve adoção anterior à morte da genitora destituída do poder 
familiar, de modo que não houve rompimento dos laços de parentesco; c) 

32 TJSC, Apelação Cível n. 2004.006146-3, de Lages, rel. Des. Jorge Schaefer Martins, j. 27-05-
2004. Vale sublinhar que, embora tenham sido aplicadas as disposições do Código Civil de 
1916 no julgamento do referido acórdão, os respectivos artigos têm correspondência no 
Código Civil em vigor.
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considerando que a herança se transmite de forma automática no momento 
da abertura da sucessão (evento morte), os filhos têm direito adquirido à 
sucessão desde o falecimento da mãe biológica; d) ainda que venham a ser 
adotados posteriormente, os filhos permanecem com o direito sucessório, 
pois o evento posterior – adoção – não pode desconstituir direito adquirido 
à sucessão que tem termo anterior, pré-fixado com o evento morte.

ii) Pelos mesmos fundamentos, em relação a casos similares que, 
contudo, envolvam adoção, importa perscrutar se o momento da abertura 
da sucessão do pai ou mãe que decaiu do poder familiar é anterior ou 
posterior a eventual adoção da criança ou adolescente envolvido, a fim 
de se detectar eventual se no momento da abertura da sucessão já estava 
juridicamente caracterizado o rompimento da relação de parentesco com o 
genitor biológico ocasionada pelo novo vínculo de filiação constituído pela 
adoção.
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Direitos sexuais e 
reprodutivos e a esterilização 
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RESUMO: O texto apresenta análise do direito sexual e reprodutivo, bem 
como do controvertido tema da esterilização de pessoas com deficiência, 
o qual diz respeito muito de perto aos direitos da personalidade e aos 
direitos coletivos e difusos.  Balizou-se nas recentes inovações da legislação, 
apresentando análise do debate jurisprudencial, ainda em formação. Tem-
se que o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa 
com deficiência deve ser respeitado, com a necessidade de expressão de 
vontade informada e inequívoca. Faz-se ainda necessária a regulamentação 
da lei de planejamento familiar e o estabelecimento de padrões técnico-
científicos para tanto. Neste sentido, há que se promover a política pública de 
planejamento familiar para acesso e orientação da pessoa com deficiência, 
sendo que o papel de fomentador desta política cabe também ao próprio 
Ministério Público.

PALAVRAS-CHAVE: pessoa com deficiência; direitos sexuais e reprodutivos; 
Lei Brasileira de Inclusão.
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 No ano de 2001, publicamos obra com seção própria buscando 
abordar o tema da esterilização da pessoa com deficiência1. Passados 
vários anos, veio a Lei Brasileira de Inclusão (LBI) ou Estatuto da Pessoa 
com Deficiência - (Lei Federal nº 13.146/2015) - trazendo alterações 
significativas, mas infelizmente a realidade de inexistência de política pública 
de planejamento familiar não se alterou.

 O tema proposto é repleto de questões relevantes e controvertidas. 
Há o imperativo da isonomia e, assim, a necessidade de oferta de 
planejamento familiar em sentido amplo e como política pública para todas 
as pessoas com deficiência, amparada em técnica científica que considere 
as várias deficiências e os seus vários graus e, mais, para pessoas com 
deficiência qualificada ou não pela curatela.

 Na esterilização, há o debate sobre os princípios constitucionais 
da paternidade responsável versus o status constitucional da Convenção 
e a previsão legal proibidora da esterilização compulsória, lembrando não 
haver hierarquia entre normas constitucionais que devem ser harmonizadas. 
Há o drama familiar de pessoas com deficiência ou transtorno mental ou 
dependência química grave com sexualidade exacerbada ou prostituição para 
obtenção de droga, com sucessivas gestações sem qualquer acompanhamento 
pré-natal, de recém-nascidos com sequelas, indesejados e mal tratados. 
Quando há grupo familiar, essas crianças ficam sob responsabilidade de 
avós que vão se sobrecarregando até a exaustão. Em geral, esse é o drama 
colocado em juízo na busca de esterilização, sem que essas pessoas tenham 
sido inseridas em qualquer planejamento familiar anterior – consideradas 
todas as suas etapas2.

 Tanto é complexa a questão que em pesquisa jurisprudencial 
anterior a janeiro de 2016 (início da vigência da LBI) é possível encontrar 
decisões divergentes de um mesmo Tribunal de Justiça em curto período de 
tempo, conforme adiante veremos.

1 BEVERVANçO, Rosana Beraldi. Direitos da pessoa portadora de deficiência: da exclusão à 
igualdade. Publicação Oficial do Ministério Público do Paraná. Curitiba, 2001, p. 92-104.
2 Lei do Planejamento Familiar (Lei Federal nº 9.263/1996). Art. 2º Para fins desta Lei, entende-
se planejamento familiar como o conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta 
direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou 
pelo casal.
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 Da publicação referida de 2001, vale a transcrição de trecho sobre 
a análise da esterilização de pessoas com deficiência, por laqueadura 
ou vasectomia, tema que diz respeito muito de perto aos direitos da 
personalidade e aos direitos coletivos e difusos, no que tange tanto à saúde 
pública como ao campo dos direitos da pessoa com deficiência3:

(…) a prática profissional nos colocou em contato com pais, professores, 
curadores e até médicos indignados por não poderem pura e simplesmente 
optar pela esterilização do doente ou deficiente mental - todas mulheres, 
diga-se -, no momento e da forma como quisessem. Dos casos examinados, 
na totalidade, não tiveram as pacientes efetiva inserção em programa de 
planejamento familiar, ficando para os familiares ou responsáveis a ideia de 
que a laqueadura os desobrigaria do incômodo de enfrentar a sexualidade 
dessas pessoas, ou seja, há abandono em termos de saúde pública (que 
envolve, por óbvio, o planejamento familiar) e um quase descompromisso 
familiar de garantir dignidade, tanto no aspecto do exercício da sexualidade 
como fator natural da vida, como do direito de constituição de família 
por essas pessoas e, ainda, o direito à integridade física. Evidentemente, 
esterilizar é mais cômodo e oferece garantia de “tranqüilidade” para 
a família ou responsável no sentido de não precisar se preocupar em 
“vigiar” a vida sexual da portadora de doença ou deficiência mental e, se o 
planejamento familiar, per si, suscita várias controvérsias mesmo abalizado 
no livre arbítrio, a situação aqui em análise torna-se revestida quase de uma 
crueldade quando levado a confronto com os direitos da personalidade. 
(…) Adotada a lição de PERLINGIERI de que a personalidade é um valor e, 
nesse sentido, aberta a uma série de situações existenciais “[...] nas quais se 
traduz a sua incessantemente mutável exigência de tutela”,4 o tema exige 
tratamento sério e uma praxis consciente. A questão da diversidade nos 
termos acima postos, deve ser melhor apreciada inclusive pela Bioética, 
quando aborda o conceito de “competência” do paciente para aceitar 
ou recusar um tratamento médico e, assim, o médico orientar-se quanto 

3 Necessário esclarecer que, atualmente, não se utiliza mais a expressão “pessoa portadora 
de deficiência”, como aparece na citação de texto de 2001, e sim a terminologia "pessoa 
com deficiência". A mudança conceitual da deficiência está estabelecida pela Convenção 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência, proclamada pela ONU em 2006, que em seu artigo 
1º dispõe: “Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de natureza física, 
mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interações com diversas barreiras, podem 
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas”. Outras 
inovações importantes trazidas pela Convenção e pela Lei Brasileira de Inclusão, que devem 
ser observadas na leitura do texto produzido em 2001, são tanto a alteração do regime das 
capacidades, não subsistindo mais a categorização de pessoa totalmente incapaz acima 
dos dezesseis anos, como a alteração da regulamentação do processo antes denominado 
“interdição”, que passa a ser concebido como “processo que define os termos da curatela”.
4 PERLINGIERI, Pietro, Perfis do Direito Civil. Introdução ao direito civil constitucional. Rio de 
Janeiro:  Renovar, 1997, p.155.
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a isso.5 Aliás, é interessantíssima a demonstração do dilema entre ética 
e ciência na vida atual, pelos professores Volnei GARRAFA e Giovanni 
BERLINGUER, em sua obra.6 Na Constituição Federal, artigo 226, § 7º lê-
se que compete ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos 
para o exercício do direito ao planejamento familiar.7 A Lei nº 7.853/89, 
por seu lado estabelece a responsabilidade do Poder Público em assegurar 
às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos 
básicos como as referentes ao planejamento familiar, entre outras.8 É de se 
lembrar que no sistema jurídico vigente em nosso País, quanto aos direitos 
das pessoas portadoras de deficiência, vigora obviamente o princípio da 
igualdade para estas. A Lei nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996, veio regular 
o § 7º, do artigo 226 da Constituição Federal, quando ao planejamento 
familiar, estabelecendo como direito de todo cidadão e definindo-o como 
conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta direitos 
iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo 
homem ou pelo casal (art. 2º, caput). Ainda, em seu artigo 3º, estabelece o 
planejamento familiar dentro de um atendimento global e integral à saúde.9 
No artigo 4º, resta estabelecido que o planejamento familiar orienta-se 

5 CULVER, Charles M. Competência do paciente. Tradução de Patrícia Roffo de Nelson. In: COHEN, 
Claudio; SEGRE, Marco. [Org.]. Bioética. São Paulo: Universidade de São Paulo, 1995,  p. 63-87.
6 BERLINGUER, Giovanni; GARRAFA, Volnei. O mercado humano: estudo bioético da compra e 
venda de partes do corpo. Brasília: Universidade de Brasília, 1996, p.149.
7 Artigo 226, § 7º: Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade 
responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar 
recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma 
coercitiva por parte de instituições oficias ou privadas. (grifos nossos).
8 Art. 2º Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de deficiência 
o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao 
trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, 
decorrentes da Constituição e das Leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico.
Parágrafo único. Para o fim estabelecido no caput deste artigo, os órgãos e entidades da 
administração direta e indireta devem dispensar, no âmbito de sua competência e finalidade, 
aos assuntos objetos desta Lei, tratamento prioritário e adequado, tendente a viabilizar, sem 
prejuízo de outras as seguintes medidas:
a) a promoção de ações preventivas, como as referentes ao planejamento familiar, ao 
aconselhamento genético, ao acompanhamento da gravidez, do parto e do puerpério, à 
nutrição da mulher e da criança, à identificação e ao controle da gestante e do feto de alto 
risco, à imunização, às doenças do metabolismo e seu diagnóstico e ao encaminhamento 
precoce de outras doenças causadoras de deficiência; (grifos nossos)
9 Artigo 3º O planejamento familiar é parte integrante do conjunto de ações de atenção à 
mulher, ao homem ou ao casal, dentro de uma visão de atendimento global e integral à saúde.
Parágrafo único - as instâncias gestoras do Sistema único de Saúde, em todos os seus níveis, na 
prestação das ações previstas no caput, obrigam-se a garantir, em toda a sua rede de serviços, 
no que respeita a atenção à mulher, ao homem ou ao casal, programa de atenção integral à 
saúde, em todos os seus ciclos vitais, que inclua, como atividades básicas, entre outras:
I - a assistência à concepção e contracepção.
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por ações preventivas e educativas e pela garantia de acesso igualitário e 
informações, meios, métodos e técnicas disponíveis para a regulação da 
fecundidade com treinamento de profissionais do Sistema único de Saúde 
para tanto.10 Vale atentar para os artigos 9º, 12º e 17º da Lei que voltam-
se ao cuidado com a vida e saúde das pessoas, liberdade de opção e tipos 
penais relativos ao induzimento ou instigação à esterilização.11 A Lei nº 
9.263/96, em sua segunda edição, prevê ainda os casos em que é permitida 
a esterilização voluntária, incluindo aí, a importante previsão acerca da 
capacidade civil plena, sendo que a esterilização cirúrgica em pessoas 
absolutamente incapazes somente poderá ocorrer mediante autorização 
judicial, regulamentada na forma da lei, bem como acrescentou tipos 
penais para condutas em desacordo com tais previsões.12 (…)

 No estudo denominado “Direito do Planejamento Familiar”, os 
autores indicam que:

10 Art. 4º O planejamento familiar orienta-se por ações preventivas e educativas e pela garantia 
de acesso igualitário e informações, meios, métodos e técnicas disponíveis para a regulação 
da fecundidade. Parágrafo único - o Sistema único de Saúde promoverá o treinamento de 
recursos humanos, com ênfase na capacitação do pessoal técnico, visando a promoção de 
ações de atendimento à saúde reprodutiva.
11 Art. 9º Para o exercício do direito ao planejamento familiar, serão oferecidos todos os 
métodos e técnicas de concepção e contracepção cientificamente aceitos e que não coloquem 
em risco a vida e a saúde das pessoas, garantida a liberdade de opção.
[…] Art. 12 É vedada a indução ou instigamento individual ou coletivo à prática de esterilização 
cirúrgica.
[…] Art. 17 Induzir ou instigar dolosamente a prática de esterilização cirúrgica.
Pena - reclusão, de um a dois anos.
Parágrafo único. Se o crime for cometido contra a coletividade, caracteriza-se como genocídio, 
aplicando-se o disposto na Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956.
12 Art. 10 Somente é permitida a esterilização voluntária nas seguintes situações:
I - em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de vinte e cinco anos de idade 
ou, pelo menos, com dois filhos vivos, desde que observado a prazo mínimo de sessenta dias 
entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período no qual será propiciado à pessoa 
interessada acesso a serviço de regulação da fecundidade, incluindo aconselhamento por 
equipe multidisciplinar, visando desencorajar a esterilização precoce;
[…] § 3º Não será considerada a manifestação de vontade, na forma do § 1º, expressa durante 
ocorrência de alterações na capacidade de discernimento por influência de álcool, drogas, 
estados emocionais alterados ou incapacidade mental temporária ou permanente.
[…] § 6º A esterilização cirúrgica em pessoas absolutamente incapazes somente poderá 
ocorrer mediante autorização judicial, regulamentada na forma da Lei.
[…] Art.15 Realizar esterilização cirúrgica em desacordo com o estabelecido no art. 10, desta 
Lei.
Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço se a esterilização for praticada:
[…] II - com manifestação da vontade do esterilizado expressa durante a ocorrência de 
alterações na capacidade de discernimento por influência de álcool, drogas, estados 
emocionais alterados ou incapacidade mental temporária ou permanente;
[…] IV - em pessoa absolutamente incapaz sem autorização judicial.



351

 Podemos extrair dois posicionamentos do planejamento familiar 
constitucional:

 O planejamento familiar está fundado em dois princípios: o da dignidade da 
pessoa humana e o da paternidade responsável. A dignidade humana é um 
dos fundamentos da própria República Federativa do Brasil (art.1º, III). Tudo 
que tornar o homem e a mulher indignos ou aviltados contraria à própria vida 
da República. Este fundamento tem que ser constantemente contrastado 
com as iniciativas legais e com nossas ações e omissões cotidianas.

 1.1 A paternidade responsável consagra constitucionalmente as normas 
jurídicas do Direito Civil sobre a paternidade. A responsabilidade pela 
paternidade ou maternidade é do casal, e não do Estado. Este tem 
responsabilidade de “propiciar recursos educacionais e científicos” para que 
o planejamento familiar responsável seja realizado. O casal é livre na sua 
decisão de planejar sua família. Liberdade para criar ou não a vida, mas não 
para destruí-la. Harmonizam-se dois critérios - o direito à vida e o direito à 
liberdade - pilares de nossas Constituições, a partir da Constituição de 1824.

 1.2 Ao dizer que o “planejamento familiar é livre decisão do casal”, a 
Constituição Federal impede que qualquer lei infraconstitucional possa exigir 
autorização do Poder Público para qualquer ato do planejamento familiar. 
Não pode haver coerção de instituições oficiais e privadas. Dessa forma, nem 
o Poder Público nem as empresas poderão condicionar o gozo de qualquer 
direito ao número de filhos. Tendo como alicerce a informação e o direito de 
acesso aos métodos de concepção e contracepção, a liberdade de decidir dos 
pais é o esteio do planejamento dos filhos, segundo a legislação brasileira.13

 Assim, entendemos em 2001, pela existência do dever de o Poder 
Público fazer cumprir urgentemente com a previsão legal, já estabelecida na 
Lei nº 7.853/1989, de atenção ao direito ao planejamento familiar para as 
pessoas com deficiência:

 (...) trazendo em seu bojo os princípios estabelecidos na Lei nº 9.263/96: 
informação, orientação e acompanhamento na utilização de métodos 
contraceptivos que devem por óbvio estar adaptados às necessidades 
especiais das pessoas portadoras de deficiência. Urge, portanto, a criação 
de programa de planejamento familiar para essas pessoas, mormente para 
os portadores de deficiência mental. Acaso seja a esterilização indicada, 
entendemos deva ser a última instância de um processo técnico científico 
desenvolvido e não como “atalho” para enfrentamento da sexualidade e 
reprodução de portador de deficiência. Lembra-se, por oportuno, que o direito 

13 MACHADO, Paulo Affonso Leme e outros. Direito ao planejamento familiar. Revista dos 
Tribunais. São Paulo, v. 87, n 749, p. 46-59, mar. 1998, p. 46-59.
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de constituir família deve sempre que possível ser preservando qualquer 
que seja a deficiência. Se de um lado fixa-se claramente o entendimento 
de que esterilização só é aceitável se realizada com responsabilidade, 
inserida num programa de planejamento familiar voltado à prestação de 
assistência à saúde especializada para a pessoa portadora de deficiência, 
isso não significa que tais pessoas, por intermédio dos seus representantes 
legais, ou seja, de curador, não exerçam o direito de petição junto ao Poder 
Judiciário, até mesmo diante da previsão da Lei nº 9.263/96 (artigo 1º, 
parágrafo 6º). Portanto, o curador nomeado em processo de interdição (se 
for o caso), representará o incapaz em Juízo (artigo 84 do Código Civil), pois 
a ele cabe atender o curatelado quanto a pessoa e bens (artigos 453, 422 
usque 431 do Código Civil). Haverá, obviamente, a manifestação do Poder 
Judiciário sobre o tema que, repita-se, entende-se, somente poderá deferir 
o pedido de esterilização após comprovada utilização e/ou ineficácia dos 
meios científicos disponíveis para a contracepção (a não ser em casos de 
risco para a saúde e vida da pessoa portadora de deficiência), em programa 
de planejamento familiar voltado para elas. Assim, estar-se-á respeitando 
as conquistas científicas, princípios de bioética, o direito de cidadania da 
pessoa portadora de deficiência e o direito de personalidade delas.

 Restava claro, portanto, ainda em 2001, o entendimento de que 
cabia ação civil pública contra o Sistema único de Saúde - SUS, para o 
cumprimento das obrigações da Lei nº 9.263/96, e a atribuição do Ministério 
Público para o ajuizamento da medida que terá por objeto o cumprimento 
da obrigação de fazer (art. 3º, da Lei nº 7.347/85 e Lei nº 7.853/89):

 [...] para que o Sistema único de Saúde - SUS ofereça todos os métodos 
e técnicas de concepção e contracepção cientificamente aceitos (arts. 
3º, parágrafo único, I, 9º, ambos da Lei nº 9.263/96). Felizmente, o Brasil 
está dotado deste tipo de ação judicial, permitindo a todas as pessoas, 
especialmente aos carentes ou hipossuficientes, buscar prestação 
jurisdicional, valendo-se da atuação do Ministério Público, que tem a 
obrigação constitucional da promoção do inquérito civil e da ação civil 
pública para a proteção dos interesses difusos e coletivos (art. 129, III, CF).14

 Decorridos todos esses anos, a Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência (Nova York, março de 2007), dentre tantas, trouxe a 
previsão do artigo 23, 1:

 Os Estados Partes tomarão medidas efetivas e apropriadas para eliminar 
a discriminação contra pessoas com deficiência, em todos os aspectos 

14 MACHADO, Paulo Affonso Leme e outros. Direito ao planejamento familiar. Revista dos 
Tribunais. São Paulo, v. 87, n 749, p. 46-59, mar. 1998, p. 59.
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relativos a casamento, família, paternidade e relacionamentos, em 
igualdade de condições com as demais pessoas, de modo a assegurar que:

 a) Seja reconhecido o direito das pessoas com deficiência, em idade de 
contrair matrimônio, de casar-se e estabelecer família, com base no livre e 
pleno consentimento dos pretendentes;

 b) Sejam reconhecidos os direitos das pessoas com deficiência de decidir 
livre e responsavelmente sobre o número de filhos e o espaçamento entre 
esses filhos e de ter acesso a informações adequadas à idade e a educação 
em matéria de reprodução e de planejamento familiar, bem como os meios 
necessários para exercer esses direitos.

 c) As pessoas com deficiência, inclusive crianças, conservem sua fertilidade, 
em igualdade de condições com as demais pessoas. (...)

 Como é sabido, o Brasil ratificou a Convenção bem como 
seu Protocolo Facultativo, tendo esse ato a equivalência de emenda 
constitucional15. Posteriormente, veio a Lei Brasileira de Inclusão ou Estatuto 
da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) prevendo já de início:

 Art. 1º É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 
(Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, 
em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades 
fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e 
cidadania.

 Parágrafo único. Esta Lei tem como base a Convenção sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo 
Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo no 186, de 9 de julho 
de 2008, em conformidade com o procedimento previsto no § 3º do art. 5º 
da Constituição da República Federativa do Brasil, em vigor para o Brasil, 
no plano jurídico externo, desde 31 de agosto de 2008, e promulgados pelo 
Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, data de início de sua vigência 
no plano interno.

 Adiante:

 Art. 6º  A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para:
I - casar-se e constituir união estável;
II - exercer direitos sexuais e reprodutivos;
III - exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a 

15 As diretrizes e os princípios consagrados na Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência (CDPD) foram agregadas ao ordenamento pátrio com o status de emenda 
constitucional, por meio do Decreto Legislativo nº 186/2008, sendo ainda promulgada pelo 
Decreto nº 6.949/2009, de modo que passaram a integrar o catálogo constitucional de direitos 
fundamentais, com as consequências advindas do reconhecimento de tal condição.
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informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar;
IV - conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória;
V - exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária; e
VI - exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como 
adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com as demais 
pessoas. (grifos nossos)
(…)
Art. 8º -  É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa 
com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, 
à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, 
à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência 
social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à 
cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos 
avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à 
convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição 
Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu 
Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-
estar pessoal, social e econômico.

 Na mesma Lei antes referida, destacamos:

 Art. 18 É assegurada atenção integral à saúde da pessoa com deficiência em 
todos os níveis de complexidade, por intermédio do SUS, garantido acesso 
universal e igualitário.
(...)
§ 2º É assegurado atendimento segundo normas éticas e técnicas, que 
regulamentarão a atuação dos profissionais de saúde e contemplarão 
aspectos relacionados aos direitos e às especificidades da pessoa com 
deficiência, incluindo temas como sua dignidade e autonomia.
(...)
§ 4º  As ações e os serviços de saúde pública destinados à pessoa com 
deficiência devem assegurar:
(...)
VII - atenção sexual e reprodutiva, incluindo o direito à fertilização assistida; 
(grifos nossos)

A Convenção e a LBI vieram somar, quanto ao tema planejamento 
familiar, às regulações já existentes. Com efeito, na esteira da previsão 
constitucional do art. 226, § 7º16, o Código Civil prevê:

16 Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. (…) §7º Fundado 
nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento 
familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais 
e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de 
instituições oficiais ou privadas.
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Art. 1.565. Pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a 
condição de consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da 
família.
(...)
§ 2º O planejamento familiar é de livre decisão do casal, competindo ao 
Estado propiciar recursos educacionais e financeiros para o exercício desse 
direito, vedado qualquer tipo de coerção por parte de instituições privadas 
ou públicas.

Também, a Convenção e a LBI encontraram a Lei nº 7853/89 e a 
própria Lei do Planejamento Familiar, já citada. Esta, há de se convir, além 
de estar agora em dissonância com a nova configuração da capacidade civil, 
sequer teve dispositivos relevantíssimos regulados nesses anos todos de 
vigência.   

Aqui oportuno referir ao artigo 42 do Código de Ética Médica: “É 
vedado ao médico: Desrespeitar o direito do paciente de decidir livremente 
sobre o método contraceptivo, devendo sempre esclarecê-lo sobre indicação, 
segurança, reversibilidade e risco de cada método”.

Colhe-se da doutrina17:

Na trilha da compreensão constitucional, a Lei nº 9.263/96 estabelece 
uma política de planejamento familiar, entendido como o conjunto 
de ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de 
constituição, limitação ou aumento da prole (art. 2º) e reconhecido o 
direito de todo cidadão de organizar-se familiarmente (art. 1º). A citada 
norma legal, ainda, prevê que o planejamento familiar será orientado por 
ações preventivas e educativas, além da garantia de acesso igualitário a 
informações, meios, métodos e técnicas disponíveis para a regulação da 
fecundidade. De acordo com a citada norma legal, como consequência 
do planejamento familiar, é possível a realização de esterilização humana 
assistida. Admite-se, assim, entre nós, a esterilização cirúrgica como 
método contraceptivo através da laqueadura tubária, vasectomia ou 
outro método aceito cientificamente, vedada a histerectomia (retirada 
do útero) ou ooforectomia (retirada dos ovários), exceto por exigência 
médica, como reza a Lei nº 9.263/96, notadamente em seus arts. 10, § 4º, 
e 15. O citado diploma legal, regulamentando a responsabilidade parental 
determinada constitucionalmente, admite a esterilização voluntária 
para fins de planejamento familiar, em homens e mulheres com plena 

17 FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil. Vol 6º, Ed. JusPODIVM, 
8ª ed., 2016, p. 114.
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capacidade civil, desde que maiores de 25 anos de idade ou que tenham, 
pelo menos, dois filhos vivos, observado o prazo mínimo de 60 dias entre 
a manifestação de vontade (por escrito) e o ato cirúrgico, durante o qual 
o interessado deverá ser conduzido ao serviço de controle de natalidade 
para desencorajar a esterilização, através da recomendação de outros 
mecanismos contraceptivos.

A Lei nº 9.263/96, não regulamentada, repercutiu por isso mesmo e 
anteriormente à LBI, no entendimento do STJ:

“ESTERILIZAçãO EM INCAPAZ. Proporcionalidade da medida. Matéria 
regida pela Lei nº 9.263/96, que a autoriza em seu art. 10, § 6º. Questão 
dependente de regulamentação quanto à técnica a ser empregada no 
procedimento. Possibilidade de se exigir o cumprimento governamental 
através de mandado de segurança contra o silêncio da Administração ou de 
injunção. No momento, contudo, inacolhível a pretensão, porquanto não 
compete ao Judiciário definir o modo da intervenção. Recurso desprovido” 
(e-STJ fl. 13).” (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 933.073 - RJ (2007/0176096-
0, RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 19/12/2014)

Nada obstante a ausência de regulamentação da Lei nº 9.263/1996, 
o próprio STJ no ano de 2013, em decisão monocrática do Ministro HERMAN 
BENJAMIN, assentou:

APELAçãO CíVEL. LAQUEADURA TUBÁRIA EM JOVEM ABSOLUTAMENTE 
INCAPAZ, PORTADORA DE GRAVE E IRREVERSíVEL DOENçA PSIQUIÁTRICA 
E INTERDITADA A CERCA DE CINCO ANOS. AUTORIZAçãO JUDICIAL PARA 
REALIZAçãO DO PROCEDIMENTO CONCEDIDA, NOS TERMOS DO § DO 
ART. 10 DA LEI N. 9263/96. Conheço a discussão em torno de violação dos 
diretos fundamentais do incapaz, principalmente o que tutela a dignidade 
da pessoa humana, e em respeito a tão propalado princípio, reconheço 
que há determinados casos em que, de fato, a laqueadura tubária revela-
se como alternativa desproporcional e violadora dos direitos fundamentais 
mencionados. Entretanto, não creio ser essa a situação ora retratada, que 
há pelo menos cinco anos vem se desenhando da mesma forma, sendo a 
recomendação de utilização do método indicada por expert como único 
meio contraceptivo eficaz, ante a claríssima ausência de perspectivas a 
respeito da melhora do quadro psicológico, psiquiátrico e comportamental 
da jovem, que nem mesmo após sujeitar-se a repetidas internações 
consegue ter alcance quanto às conseqüências de seus atos. Nesse delicado 
e muito bem definido contexto, pertinente o deferimento da autorização 
judicial buscada, nos termos em que autoriza o § 6º do art. 10 da Lei nº 
9263/96. APELO DESPROVIDO.

(…) O recorrente, Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, nas 
razões do Recurso Especial, sustenta que ocorreu violação do art. 10, §6º, da 
Lei 9263/96, na disciplina do planejamento familiar, com base em diversos 
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dispositivos constitucionais atrelados à dignidade da pessoa humana. (…) 
A controvérsia tem origem em procedimento de Jurisdição Voluntária 
instaurado com a finalidade de obter autorização judicial para realização de 
laqueadura tubária em jovem absolutamente incapaz, portadora de grave e 
irreversível doença psiquiátrica (fls. 2-7,e-STJ). O acórdão recorrido afirma 
ser “pertinente o deferimento da autorização judicial buscada, nos termos 
em que autoriza o § 6° do art. 10 da Lei 9263/96 (Lei do Planejamento 
Familiar) e a despeito da inexistência de regulamentação” (fl. 94, e-STJ). 
A Lei 9.263/1996 disciplina o § 7° do art. 226 da Constituição Federal (…) 
Nesse contexto, o mérito deste Recurso Especial diz respeito a matéria 
estritamente relacionada aos direitos da personalidade e ao Direito de 
Família, não estando presente, na causa de pedir, qualquer conflito entre o 
particular e o Estado, especialmente resistência do ente público em fornecer 
a intervenção cirúrgica postulada.(RECURSO ESPECIAL Nº 1.416.269 - RS 
(2013/0362841-6), RELATOR: MINISTRO HERMAN BENJAMIN, 04/02/2014)

Vale aqui citar o acórdão referido acima, do TJRS:

APELAçãO CíVEL. PEDIDO DE REALIZAçãO DE LAQUEADURA TUBÁRIA 
E MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ, PORTADORA DE ENFERMIDADE 
MENTAL SEVERA E IRREVERSíVEL. AUTORIZAçãO JUDICIAL CONCEDIDA 
NOS TERMOS DO §6º DO ART. 10 DA LEI 9263/96. LAUDOS MÉDICOS 
APONTANDO A PROVIDÊNCIA RECLAMADA COMO úNICA ALTERNATIVA 
VIÁVEL DE MÉTODO CONTRACEPTIVO. DEFERIMENTO. Não pode o Judiciário 
permitir que essa jovem, doente mental, inserida num contexto familiar 
completamente comprometido e vulnerável, esteja sujeita e repetidas 
gestações, trazendo ao mundo crianças fadadas ao abandono, sem falar 
nos riscos à própria saúde da gestante, que por todas as suas limitações, 
sequer adere ao pré-natal. A família desta menina veio ao Judiciário pedir 
socorro, para que algo seja feito em seu benefício e esse reclamo não pode 
ser ignorado sob o argumento falacioso (com a devida vênia) de se estar 
resguardando a dignidade da incapaz! Ora, que dignidade há na procriação 
involuntária e irracional que despeja crianças indesejadas no mundo (cujo 
destino é antecipadamente sabido), sem envolvimento por parte dos 
genitores e sem condições para o exercício da parentalidade responsável? 
É uma medida extrema, sem dúvida, mas que visa evitar um mal maior, 
qual seja, o nascimento de bebês fadados ao abandono e à negligência. 
Nada mais triste. DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 
70047036728, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz 
Felipe Brasil Santos, Julgado em 22/03/2012)

Em período próximo, no próprio Tribunal de Justiça do Rio Grande 
do Sul, houve entendimento oposto:

AçãO ORDINÁRIA. PEDIDO DE AUTORIZAçãO PARA CIRURGIA 
DE ESTERILIZAçãO (LAQUEADURA TUBÁRIA). DESCABIMENTO. 1. 
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Considerando-se que a realização da cirurgia de laqueadura tubária 
constitui procedimento cirúrgico dotado de irreversibilidade, não constitui 
meio adequado para a proteção da mulher incapaz, não contribuindo em 
nada para a sua preservação moral ou para a sua saúde. 2. A laqueadura 
constitui providência contraceptiva agressiva e degradante, ensejando sua 
esterilização, o que viola não apenas a integridade física, como também 
a intimidade da pessoa, causando-lhe danos permanentes. Recurso 
desprovido. (SEGREDO DE JUSTIçA) (Apelação Cível Nº 70022682439, 
Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de 
Vasconcellos Chaves, Julgado em 14/05/2008)

Essa situação também foi verificada no Tribunal de Justiça de São 
Paulo. Vide Apelação nº 0018298-18.2012.8.26.0132, da Comarca Catanduva, 
3ª Câmara de Direito Privado, Relator João Pazine Neto, de setembro de 2014 
e Apelação nº 0000991-66.2014.8.26.0654, da Comarca de Cotia, 2ª Câmara 
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator Alvaro Passos, 
de setembro de 2015.

Com o advento da LBI temos uma jurisprudência ainda em formação 
e cautelosa:

Agravo de instrumento. Intervenção cirúrgica. Laqueadura. Portadora de 
quadro de retardo mental que se sujeita à curatela. Necessidade de realização 
de perícia para buscar obtenção de consentimento. Impossibilidade de 
concessão da tutela de urgência. Decisão mantida. Recurso improvido. 
(TJSP; Agravo de Instrumento 2101967-64.2017.8.26.0000; Relator (a): 
Fernão Borba Franco; órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Público; Foro 
de Piracicaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/10/2017; 
Data de Registro: 11/10/2017)

APELAçãO CíVEL. FAMíLIA. CURATELA. PEDIDO DE ExPEDIçãO DE ALVARÁ 
JUDICIAL PARA REALIZAçãO DE LAQUEADURA TUBÁRIA EM PESSOA 
SUBMETIDA À CURATELA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ALTERAçÕES NO 
CóDIGO CIVIL PROMOVIDAS PELO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. 
SUBMISSãO À CURATELA QUE NãO IMPLICA A ABSOLUTA INCAPACIDADE. 
ExPRESSA VEDAçãO DE REALIZAçãO DE ESTERILIZAçãO COMPULSóRIA. É 
certo que, com base no art. 10, § 6º, da Lei n. 9.263/96, já se revelou possível 
proceder à esterilização de pessoas interditadas, então consideradas 
absolutamente incapazes pelo Código Civil, mediante autorização judicial, 
isto é, com a expedição de alvará judicial para tanto. Contudo, não se 
pode olvidar que, com a entrada em vigor da Lei n.º 13.146/2015, que 
institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - o Estatuto 
da Pessoa com Deficiência -, houve drástica alteração da legislação no que 
tange à capacidade civil: em suma, as definições de capacidade civil foram 
reconstruídas para dissociar a deficiência da incapacidade, de modo que 
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não se cogita de incapacidade absoluta de pessoas maiores de 16 anos, 
mas somente em incapacidade relativa. A par disso, o próprio Estatuto 
da Pessoa com Deficiência, em seu art. 6º, pontua que a deficiência não 
afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive no que tange a seus 
direitos reprodutivos e à sua fertilidade, estabelecendo expressa vedação 
de esterilização compulsória, de forma que a pretensão deduzida pelo 
requerente, de autorizar-se a realização de laqueadura tubária em pessoa 
submetida à curatela, não encontra qualquer amparo na legislação em 
vigor. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (TJRS, Apelação Cível Nº 
70072208580, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz 
Felipe Brasil Santos, Julgado em 09/03/2017)

Mas, se com a LBI a capacidade civil é presumida e a curatela 
excepcional, destinada em regra aos atos negociais e patrimoniais, acaso 
constatada a vontade ou concordância da pessoa com deficiência com a 
esterilização não há que se falar em suprimento de vontade ou curatela, basta 
a expressão de vontade informada e inequívoca, preenchidos os requisitos 
legais para o procedimento médico.

Então, a conduta dos profissionais de saúde precisará estar em 
harmonia com a profunda alteração ocorrida na capacidade civil. Por exemplo, 
marido e mulher ambos com síndrome de Down, que contraíram matrimônio 
e querem ter acesso ao serviço de saúde especializado de planejamento 
familiar na rede pública. Primeiro, encontrarão dificuldade em acessar tal 
serviço, mas supondo que tenham sucesso, o atendimento médico deverá 
apenas verificar a capacidade de expressão de vontade, pois contam eles 
com a presunção da capacidade. Se já tiveram filhos anteriormente e agora, 
preenchidos os requisitos todos da Lei n. 9263/96, querem a esterilização, 
têm todo o direito a isso sem se cogitar em curatela e sem necessidade de 
ajuizamento de qualquer medida. Necessário prestigiar a autonomia da 
pessoa com deficiência.

O curador poderá suprir a vontade do curatelado em certos casos 
que a LBI prevê, dentre eles:

“Art. 11. A pessoa com deficiência não poderá ser obrigada a se submeter 
a intervenção clínica ou cirúrgica, a tratamento ou a institucionalização 
forçada.
Parágrafo único. O consentimento da pessoa com deficiência em situação 
de curatela poderá ser suprido, na forma da lei.
Art. 12. O consentimento prévio, livre e esclarecido da pessoa com 
deficiência é indispensável para a realização de tratamento, procedimento, 
hospitalização e pesquisa científica.
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§ 1º  Em caso de pessoa com deficiência em situação de curatela, deve ser 
assegurada sua participação, no maior grau possível, para a obtenção de 
consentimento.
(...)
Art. 13.  A pessoa com deficiência somente será atendida sem seu 
consentimento prévio, livre e esclarecido em casos de risco de morte e de 
emergência em saúde, resguardado seu superior interesse e adotadas as 
salvaguardas legais cabíveis.”  (grifos nossos)

Logo, a curatela pode propiciar o suprimento de vontade, mas, ainda 
assim, deve haver participação da pessoa com deficiência na decisão no 
maior grau possível para obtenção do consentimento.

No caso em que há evidente recusa da pessoa à esterilização, não 
vemos possibilidade concreta de que ao curador seja possível suprir sua 
vontade, exceto em caso de risco de morte e de emergência em saúde, nos 
termos do artigo 13 da LBI acima transcrito.

Na lição de Nelson Rosenvald:

Partindo da ideia preliminar e fundamental de que a capacidade é a regra e 
a incapacidade a exceção, veio o direito positivo contemplar, objetivamente, 
as hipóteses de restrição da plena capacidade, esclarecendo ser excepcional 
a limitação ao exercício dos atos da vida civil. (…) Esse concerto de opções 
legislativas conforme a distinção entre a pessoa com deficiência e a pessoa 
com deficiência qualificada pela curatela também é devidamente ilustrado 
nos arts. 11 e 12 da Lei n. 13.146/15 (…) Da aparente contradição entre os 
textos e os caputs e de seus parágrafos, infere-se que a autodeterminação 
não é uma prerrogativa de qualquer pessoa com deficiência. Quando ela 
for qualificada pela curatela, poderá se dar a substituição, na tomada 
de decisões em atos personalíssimos, como esterilização, internação e 
tratamentos médicos, desde que respeitada a identidade, a história de vida 
e as circunstâncias pessoais e sociais do paciente. A simples proibição de 
substituição em âmbitos vinculados ao exercício de direitos fundamentais, 
sem que existam meios alternativos de expressão da vontade, poderia 
redundar em exclusão total da pessoa em esferas de atuação consideradas 
essenciais (…).18

Acaso a pessoa com deficiência esteja unida pelo casamento ou 
união estável, o planejamento familiar é decisão do casal, atendendo ao 

18 FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil. Vol 6º, Ed. JusPODIVM, 
8ª ed., 2016, p. 901.
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princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e da paternidade 
responsável, sendo função do Estado propiciar recursos educacionais e 
científicos, vedada qualquer forma coercitiva (artigo 226, parágrafo 7º, da 
CF). Na Lei nº 9263/96, está clara a necessidade de manifestação voluntária.

Evidente, há necessidade de atualização da Lei nº  9263/96 ao sistema 
em vigor da capacidade civil, e desde sempre foi necessária regulação dela o 
que, inacreditavelmente, ainda não aconteceu.

No planejamento familiar parece pressuposto lógico para a 
esterilização ficar evidenciado que outros métodos contraceptivos não 
surtiram efeito e presença de risco para a pessoa com deficiência, nos termos 
da lei. Acaso haja curatela é de lembrar ainda estar em vigor o artigo 758 do 
CPC: “O curador deverá buscar tratamento e apoio apropriados à conquista 
da autonomia pelo interdito.” E, conforme Nelson Rosenvald:

A ele se acresça o parágrafo 2º, da Lei n. 13146/15: “A curatela constitui 
medida extraordinária, devendo constar da sentença as razões e motivações 
de sua definição, preservados os interesses do curatelado.” O curador 
definitivamente assume a condição de cuidador, protagonizando a função 
promocional de reinserir o interdito em sua condição plena de cidadania. A 
curatela se converte em processo (na leitura de Clóvis do Couto e Silva), à 
medida que o sistema desvincula a curatela de um fim em si, para tratá-la 
como fase intermediária e necessária, de gradual travessia entre um período 
patológico de ausência ou redução de discernimento para a aquisição de 
autodeterminação do paciente, na plenitude de sua condição fisiológica. 
Com ênfase na boa-fé objetiva, o curador assume deveres laterais de 
proteção, cuja forte carga ética consiste no exercício de comportamentos 
colaborativos direcionados à emancipação da pessoa do interdito.19

Além da imprescindível atualização da Lei nº 9263/96 ao sistema em 
vigor da capacidade civil e a sua regulação, é de extrema importância que 
os Conselhos Federais de Medicina, Psiquiatria, Psicologia entre outros, a 
Sociedade Brasileira de Bioética, etc. se envolvam com o tema para fixação 
de padrões técnicos dos procedimentos nessa área.

As mazelas e lacunas da Lei do Planejamento Familiar foram bem 
apontadas por JUDITH MARTINS-COSTA que afastam a possibilidade de 
decisão “(…) exigindo a autorização judicial (…) mas não oferece ao juiz 

19 ROSENVALD, Nelson. In: Tratado de Direito das Famílias. Coord. Rodrigo da Cunha Pereira. 
Ed. IBDFAM, Belo Horizonte, 2015, p.
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sequer os critérios mínimos a balizar a sua decisão, tendo remetido a matéria 
à regulamentação ‘na forma da lei’ ainda inexistente (…).”20

Então, tem-se o seguinte quadro: a esterilização compulsória é 
vedada. Ocorre que a inequívoca manifestação de vontade da pessoa com 
deficiência é suficiente para que qualquer tratamento seja a ela dispensado, 
respeitada a presunção de sua capacidade. Em caso de deficiência qualificada 
pela curatela, é possível ser suprido o consentimento desde que buscado - 
e obtido - o maior grau de consentimento possível, dentro dos limites da 
lei. Agora, isso tudo depende de um processo científico precedente, ou seja, 
que de fato tenha havido inserção numa política pública de planejamento 
familiar e a esterilização for comprovadamente recomendada e balizada por 
normas técnicas.

Contudo, enquanto não houver a regulação da lei e estabelecimento 
de padrões técnico-científicos claros nesse campo, não haverá a segurança 
suficiente e desejada para que a política pública do planejamento familiar 
seja dispensada de forma adequada para as pessoas com deficiência, como 
também para aquelas que padecem de transtorno mental ou que estão em 
dependência acentuada de substâncias entorpecentes (vide artigo 1767, III, 
do Código Civil).

Finalmente, o Ministério Público precisa refletir e debater sobre seu 
papel diante dessa insuficiência de política pública, conforme já havíamos 
apontado no ano de 2001.
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O MPPR e a inclusão social para o exercício pleno da cidadania; 5. Os 
primeiros passos; 6. Repartir para aprimorar e multiplicar; 7.  Saberes 
compartilhados; 8. Sensibilizar e envolver para atuar: workshops jogos 
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Encerrar para recomeçar; 11. Um olhar sobre processos e resultados;  
12. Qualificar para atuar; 13. Reflexões finais; 14. Referências Bibliográficas.
 
RESUMO: O projeto “CidadanizArte - Educação e Cidadania” tem o propósito 
viabilizar a promoção da educação para os direitos humanos, ao estabelecer 
um contato diferenciado com os adolescentes em cumprimento de medidas 
socioeducativas privativas de liberdade no Estado do Paraná. As ações 
nos Centros de Socioeducação incluem a realização de oficinas de teatro, 
elaboradas a partir da leitura da Cartilha “João Cidadão: Um jeito simples 
de entender os seus direitos”. Com a mediação de integrantes do Ministério 
Público do Estado do Paraná - MPPR e acadêmicos do curso de Direito da 
Universidade Federal do Paraná - UFPR, são discutidos os temas “Direito 
à Educação, ao Esporte e Lazer” e “A Profissionalização e a Proteção no 
Trabalho”. Na etapa seguinte, realiza-se o Projeto Eu Vejo Flores, composto 
por roda de conversa, ensaio fotográfico, cabine sensorial e reflexão final. 
A partir de pontos abordados na roda de conversa, a instalação itinerante 
“Cinco Vezes Eu” apresenta à população o trabalho desenvolvido. O projeto 
foi iniciado no CENSE Joana Richa, em Curitiba, Paraná, e pode ser observada 
a ampla adesão das adolescentes. Pretende-se também incluí-los no 
Programa Jovem Aprendiz, a ser implantado no MPPR.

ABSTRACT: The Project CidadanizArte - Educação e Cidadania (CidadanizArte 
- Education and Citizenship) seeks to promote the education about human 
rights, by means of stablishing a differentiated contact with adolescents under 
socio-educational measure involving deprivation of liberty in the State of 
Paraná. The actions in the Centros de Socioeducação - CENSEs (Socioeducation 
Centers) entail the organization of theater workshops based on the booklet 
“João Cidadão: Um jeito simples de entender os seus direitos” (“Citizen João: 
A simpe way of undersdanding your rights”). The topics “Right to Education, 
to Sport and Leisure” and “Professionalization and Protection at Work” are 
discussed with the mediation of members of the Public Prosecutor’s Office of 
the State of Paraná - MPPR and students of the Federal University of Paraná 
Faculty of Law. As a next step, the Project Eu Vejo Flores (I See Flowers), 
composed of conversation circle, photo-essays, sensorial cabin and final 
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considerations. The traveling exhibition “Cinco Vezes Eu” (“Five Times Me”) 
presents the results of the work in the conversation circle to the population 
from the topics discussed. The Project was first developed in the CENSE Joana 
Richa, in the City of Curitiba, State of Paraná, with a strong participation by 
the adolescents. One of its main goals is to include the latter in the Program 
Jovem Aprendiz (Junior Apprentice), to be implanted in MPPR.

PALAVRAS-CHAVE: Adolescentes em conflito com a lei. Direito. Artes. 
Cidadania. Inclusão social.
 
KEYWORDS: Adolescents in conflict with the law. Law. Arts. Citizenship. 
Social inclusion.

1. Introdução

O projeto “CidadanizArte -  Educação e Cidadania” foi elaborado 
pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF) do Ministério 
Público do Estado do Paraná (MPPR), em parceria com o Centro de Apoio 
Operacional das Promotorias de Justiça da Criança e do Adolescente e da 
Educação (CAOPCAE/MPPR), a Universidade Federal do Paraná (UFPR), via 
projetos de extensão do Curso de Direito, e a Secretaria de Estado da Justiça, 
Trabalho e Direitos Humanos ( SEJU). 

Tem como propósito viabilizar a promoção da educação para 
os direitos humanos, ao estabelecer um contato diferenciado com os 
adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em regime 
fechado. Envolve, necessariamente, uma educação compreensiva, no 
sentido de ser compartilhada entre todos os envolvidos e de atingir tanto 
a razão quanto a emoção, na perspectiva de assegurar o princípio da 
dignidade humana. Neste sentido, pretende fortalecer o viés humanista e de 
responsabilidade social inerentes ao exercício da cidadania ativa e solidária.

Segundo Maria Victoria Benevides, “a Educação em Direitos Humanos 
é essencialmente a formação de uma cultura de respeito à dignidade humana 
através da promoção e da vivência dos valores da liberdade, da justiça, da 
igualdade, da solidariedade, da cooperação, da tolerância e da paz. Portanto, 
a formação desta cultura significa criar, influenciar, compartilhar e consolidar 
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mentalidades, costumes, atitudes, hábitos e comportamentos que decorrem, 
todos, daqueles valores essenciais citados – os quais devem se transformar 
em práticas”.

A proposta está voltada à construção de uma linguagem objetiva 
e acessível, valendo-se da articulação entre o Direito e as Artes, nas mais 
variadas vertentes (teatro, fotografia etc.), sempre acompanhada de 
discussões orientadas pela realidade vivenciada, pelos fundamentos das 
Convenções Internacionais, dos direitos previstos na Constituição Federal 
de 1988 e das normas brasileiras que regem os direitos das Crianças e dos 
Adolescentes, visando conformar os entendimentos coletivos. 

 
Assim, busca oportunizar experiências positivas para um recomeço 

de vida desses adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas 
em regime fechado, aliado a um processo de inclusão social, oferecendo 
oficinas de teatro e fotografia, com a mediação de membros do Ministério 
Público, envolvendo a compreensão dos deveres e direitos fundamentais, 
bem como vagas no Programa Jovem Aprendiz, desenvolvido pelo MPPR em 
parceria com o Ministério Público do Trabalho do Paraná (MPT-PR). 

Nesse sentido, o “CidadanizArte” contribui na seleção dos 
adolescentes que cumprem medidas protetivas em regime fechado, para que, 
ao progredirem para o regime de semiliberdade, possam dar continuidade 
aos estudos e à qualificação profissional, recebendo, além da oportunidade 
do acesso à renda e ao exercício de uma atividade prática laboral, através 
da bolsa um salário mínimo para atuarem como aprendizes no MPPR e no 
MPTPR, a oportunidade de retomada da convivência familiar e comunitária.

A prática também serve para disseminar o “Projeto João Cidadão 
- Seja Grande como seus Direitos”, desenvolvido pelo Conselho Nacional 
do Ministério Público (CNMP), vencedor do Prêmio Nacional de Direitos 
Humanos de 2016, na categoria Educação para os Direitos Humanos, 
ao fomentar a reflexão crítica da necessidade das regras jurídicas serem 
observadas pelos cidadãos, pela sociedade e pelo Estado.

Para tanto, o MPPR e a SEJU realizam a qualificação dos acadêmicos 
de Direito da UFPR, com oficinas sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente 
e Direitos Humanos. O objetivo é sensibilizar o público universitário para 
temas como a violência infantojuvenil e como o Estado, por meio do sistema 
de justiça, pode desenvolver estratégias para minimizar a reincidência - que 



369

no Paraná é de aproximadamente 25% (vinte e cinco por cento) - e prevenir 
a criminalidade. 

Além disso, o projeto proporciona aos alunos participantes o 
convívio com Promotores e Procuradores de Justiça que atuam na proteção 
dos Direitos Humanos e dos Direitos da Criança e da Juventude, minimizando 
a distância entre a teoria e à prática, além de colaborar para a formação 
de profissionais que aliem o saber acadêmico adquirido e produzido com o 
senso crítico quando da aplicação das leis, e com a premente sensibilidade 
social no cumprimento dos interesses sociais e individuais indisponíveis, 
pautados pelos princípios democráticos e republicanos.

2. Ações direcionadas aos adolescentes que cumprem medida 
socioeducativa

      
A Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, 

por meio do Departamento de Atendimento Socioeducativo - DEASE, atua 
na organização, promoção, desenvolvimento e coordenação do Sistema de 
Atendimento Socioeducativo, com a proposta de realizar ações sustentadas 
nos princípios dos direitos humanos, visando a propiciar ao adolescente 
o acesso a direitos e oportunidades de superação da sua realidade, de 
reavaliação de valores, de fortalecimento dos vínculos e da cidadania, em 
consonância com o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 
(SINASE), instituído pela Lei Federal n° 12.594/2012, e com o Plano Estadual 
de Atendimento Socioeducativo/Conselho Estadual de Direitos da Criança e 
do Adolescente (CEDCA) 2015.

 
O Estado do Paraná conta, atualmente, com 19 (dezenove) Centros 

de Socioeducação (CENSEs), sendo 16 (dezesseis) Unidades de Internação 
e 3 (três) Unidades de Internação Provisória, além de 08 (oito) Casas de 
Semiliberdade, com capacidade para aproximadamente 1.100 (mil e cem) 
adolescentes.

 
O direito à educação é assegurado em todas as Unidades de internação 

e internação provisória em parceria com a Secretaria de Estado da Educação 
(SEED), por meio do Programa de Educação nas Unidades Socioeducativas 
(PROEDUSE), que tem como objetivo garantir a escolarização básica para 
adolescentes que cumprem medida socioeducativa, além de inseri-los na 
modalidade de ensino mais adequada, após o término ou progressão da 
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medida. A modalidade ofertada atualmente nos CENSEs é a Educação de 
Jovens e Adultos. Atuam no programa cerca de 266 (duzentos e sessenta e 
seis) profissionais da SEED, entre professores, pedagogos e agentes de apoio.

 
Todos os adolescentes que cumprem medida socioeducativa estão 

matriculados em um dos níveis de ensino da Educação Básica. Os adolescentes 
que cumprem medida socioeducativa nas Casas de Semiliberdade são 
matriculados nos estabelecimentos de ensino da rede estadual de educação 
próximos às Unidades. Há, ainda, a oferta dos Exames Estaduais de Educação 
de Jovens e Adultos destinada àqueles (as) que não tiveram acesso a Educação 
Básica na idade própria. O Exame é realizado para propiciar certificação de 
conclusão do Ensino Fundamental para quem tem, no mínimo, 15 (quinze) 
anos completos e para a certificação de conclusão do Ensino Médio, àqueles 
que têm, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos. Os candidatos realizam as 
provas, por disciplina, nas Unidades Socioeducativas credenciadas para este 
fim ou nos estabelecimentos da rede estadual de ensino.

 
Além dos Exames Estaduais de Educação de Jovens e Adultos, são 

realizados o Exame Nacional do Ensino Médio para pessoas em privação de 
liberdade (ENEM/PPL) para acesso ao Ensino Superior e o Exame Nacional 
para Certificação de Competências de Jovens e Adultos para pessoas em 
privação de liberdade (ENCCEJA/PPL), que consiste em uma prova para aferir 
as competências, habilidades e saberes adquiridos nos processos escolar 
formativos.

 
A partir do ano de 2017, com a publicação da Portaria n° 468 de 

3 de abril de 2017, os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio - 
ENEM, não poderão ser utilizados para fins de certificação do Ensino Médio. 
Dessa maneira, o ENCCEJA/PPL é ofertado para participantes que desejam 
certificação no Ensino Médio e no Ensino Fundamental.

 
Também são ofertados os Cursos de Qualificação Profissional Básica, 

nas Unidades Socioeducativas de Internação e Casas de Semiliberdade do 
Estado. O objetivo desta ação é propiciar qualificação profissional básica 
aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação 
e semiliberdade, por meio da oferta de cursos nas próprias unidades 
socioeducativas que tematizem tópicos básicos sobre juventude e mundo 
do trabalho, além dos conteúdos específicos de cada atividade profissional. 
Com isso, são oferecidas oportunidades de desenvolvimento pessoal e social 
para que esses adolescentes possam reconstruir um caminho para o exercício 
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pleno da cidadania. Dentre os cursos ofertados, atualmente, destacam-
se: Panificação, Auxiliar de Cabeleireiro, Informática Básica, Maquiador e 
Auxiliar Administrativo.

 
Outra importante ação que teve início em 2016 foi o Projeto Arte e 

Ação, que surgiu, frente ao desafio, da execução de uma proposta específica 
de oferta de atividades de cultura, esporte e lazer de âmbito estadual, com 
a concentração de oficinas culturais e esportivas em períodos de férias e 
recesso escolar, bem como de mostras artísticas e culturais ao longo do ano, 
em todas as Unidades Socioeducativas.

 
O Projeto Arte e Ação possibilitou o acesso ao esporte, cultura e lazer 

aos adolescentes do sistema Socioeducativo do Estado do Paraná, articulado 
a todo o conjunto de ações estratégicas que contribuem na construção de 
um novo projeto pessoal, despontando, sobretudo, a aproximação ainda 
maior do sistema socioeducativo de atendimento do Estado do Paraná às 
diretrizes preconizadas no Estatuto da Criança e do Adolescente e no SINASE.

 
Além disso, o projeto Karatê nos CENSES possui como principal 

objetivo contribuir para um processo de construção e reconstrução de projetos 
de vida, estimular a redução da exposição do adolescente em situação de 
risco social, proporcionando o contato com a prática esportiva e cultural por 
meio de ações socioeducativas, garantindo a integração social e a defesa dos 
direitos a cidadania, além de contribuir para a reinserção social. O projeto 
proporciona uma atividade de desenvolvimento físico, mas principalmente 
o acesso a uma filosofia de vida com valores éticos e expressões de limites e 
disciplina, para contribuir na formação da personalidade dos adolescentes.

 
3. O projeto CidadanizArte

 
O projeto estimula a educação para o exercício da cidadania, 

ampliando e complementando as ações desenvolvidas nas Unidades 
Socioeducativas. Trabalha deveres e direitos fundamentais com os 
adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas, a partir 
da proposta desenvolvida pelo Conselho Nacional do Ministério Público 
(CNMP) na Campanha João Cidadão - Seja Grande como seus Direitos.

 
Assumindo o desafio de promover a educação para os Direitos 

Humanos, o projeto procurou desenvolver uma linguagem adequada de 
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comunicação com os jovens, valendo-se da articulação entre o Direito e das 
Artes, nas mais variadas vertentes (teatro, fotografia etc.).

 
O CidadanizArte conta com a participação dos acadêmicos do curso 

de Direito da Universidade Federal do Paraná (UFPR), propiciando um mútuo 
conhecimento de realidades. Trabalha, pois, as questões de cidadania e do 
sistema da lei, integrando jovens universitários que estudam o ordenamento 
jurídico com aqueles que estão em conflito com o sistema, a partir de uma 
visão humanista, da atuação do Ministério Público na promoção dos direitos 
humanos dos adolescentes em conflito com a lei e das experiências de vida 
desses jovens vulneráveis.

 
Para isso, são realizadas apresentações de esquetes teatrais (cenas 

curtas) em oficinas com uma proposta lúdica, tendo como ponto de partida 
a leitura da Cartilha João Cidadão - Um Jeito simples de entender seus 
direitos, desenvolvida pela Comissão de Direitos Fundamentais do CNMP, 
voltada ao desenvolvimento de uma cultura de Direitos Humanos por 
meio da difusão de conteúdo formativo e informativo sobre o exercício dos 
direitos fundamentais, a atuação do Ministério Público e o funcionamento 
do sistema de justiça.

 
Importante ressaltar que o Projeto “João Cidadão – seja grande 

como os seus direitos” venceu a categoria “Educação para os Direitos 
Humanos” da 22ª edição do Prêmio Direitos Humanos, promovido pela 
Secretaria Especial de Direitos Humanos do Ministério da Justiça e Cidadania. 
O Prêmio foi instituído pelo Decreto Presidencial de 8 de setembro de 1995 
e se trata da mais alta condecoração do governo brasileiro a pessoas e 
entidades que se destacam na defesa, promoção, enfrentamento e combate 
às violações dos Direitos Humanos no Brasil. Foi a primeira vez que o Prêmio 
foi concedido ao Conselho Nacional do Ministério Público.

 
A Cartilha João Cidadão - Um Jeito simples de entender seus direitos 

acompanha a evolução da vida de um jovem, o João Cidadão, desde sua 
concepção até a velhice, passando pela compreensão de diversos deveres e 
direitos fundamentais, como o direito à saúde, à proteção à maternidade, ao 
registro civil, à educação, cultura e ao lazer, ao trabalho, ao meio ambiente, 
aos direitos das pessoas com deficiência e da pessoa idosa. A narrativa da 
história de João Cidadão é permeada pela explicação do Direito, por meio da 
música (rap) pelo personagem WanderLei, professor de direito aposentado, 
e de Dora Promotora, Promotor de Justiça vocacionada e que acredita no 
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papel do Ministério Público como instituição responsável pela defesa dos 
direitos fundamentais.

 
Por meio dessa linguagem objetiva e acessível, potencializada 

pelo teatro, o projeto CidadanizArte busca fomentar uma autorreflexão 
por parte tanto dos jovens que frequentam o Curso de Direito em uma 
Universidade Pública quanto aqueles que, muitas vezes em razão da 
exclusão social, cumprem medidas de internação. Afinal, a narrativa do 
João Cidadão passa por momentos relacionados à infância, vida escolar, 
exercício do direito ao voto, responsabilidade por atos infracionais, 
violência familiar e doméstica, educação ambiental, divórcio e guarda, 
previdência social, entre outros.

 
O Projeto promove profundas reflexões, com a apresentação 

lúdica, ampliando-se o repertório cultural dos jovens a partir da arte e 
da política, e intervenções dos alunos de Direito, vinculados a projetos 
de extensão Universidade Federal do Paraná - UFPR, para a humanização 
desses estudantes além da transmissão de conhecimentos jurídicos de alta 
relevância social.

 
Ademais, a parceria com os projetos de extensão insere o curso de 

Direito da UFPR nas ações estratégicas do MPPR, contribuindo não apenas 
para a transmissão de conhecimentos teóricos e práticos aos acadêmicos, 
mas para sua inserção nas ações do MPPR para a promoção da cidadania. 
Para tanto, os alunos do curso de Direito da UFPR têm oficinas com 
Procuradores e Promotores de Justiça com atribuições nas áreas da Criança 
e do Adolescente, Direitos Humanos e Constitucionais. Além disso, o Centro 
de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF) do MPPR desenvolveu o 
Curso a Distância MP Universitário, para que os alunos que participam desse 
projeto de extensão possam conhecer a instituição como um todo, já que 
são poucos os casos de membros do Ministério Público que ensinam para o 
Curso de Direito da UFPR. 

Assim, o projeto CidadanizArte também atende à necessidade dessa 
instituição de ensino superior de minimizar a dicotomia entre teoria e prática, 
proporcionando uma transição mais harmônica entre ambas e reflexões em 
torno da atuação jurídica, com o abandono gradativo de uma situação de 
passividade para o de autonomia e iniciativa, no futuro profissional, em prol 
da sociedade (learning by doing).
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Com efeito, o projeto gera um aprendizado mútuo, onde o 
acadêmico e os jovens em cumprimento de medidas socioeducativas se 
relacionam de forma democrática para fortalecerem a cultura da paz, 
inerente à proteção dos Direitos Humanos-Fundamentais. Dessa forma, 
esse estreitamento dos laços de atuação entre o meio universitário e as 
unidades de socioeducação, com a mediação do Ministério Público, procura 
desenvolver efetivo intercâmbio entre o saber teórico e o senso prático, para 
o aperfeiçoamento da qualidade de vida desses jovens em conflito com a 
lei e pelo conhecimento de seus direitos e a melhora de sua autoestima. O  
CidadanizArte ainda aproxima os universitários do Ministério Público, para 
semear vocações e fazer chegar à sociedade as formas de atuação do MPPR 
na promoção dos direitos elementares do cidadão.

 
O projeto também serve para selecionar adolescentes internados 

que, ao progredirem para o regime da semiliberdade, recebem oportunidade 
de serem incluídos no Programa de Aprendizagem oferecido pelo MPPR, com 
o recebimento de bolsas, no valor de um salário mínimo, além de orientação 
profissional, serviços sociais, psicológicos, jurídicos, entre outros.

4. O MPPR e a inclusão social para o exercício pleno da cidadania

O exercício pleno da cidadania, como garantia constitucional de 
crianças e adolescentes, insere-se no âmbito da Doutrina da Proteção Integral 
e tem um sentido expressivo na realização dos direitos humanos de crianças 
e adolescentes. O artigo 227 da Constituição Federal inaugura, pela primeira 
vez no texto constitucional, a pauta da proteção à infância e adolescência 
e correlata responsabilização da família, do Estado e da sociedade. Esta 
condição estabelece um marco conceitual, político e ético na construção de 
uma “nova infância”, reconhecendo que crianças e adolescentes são sujeitos 
de direitos, destinatários de absoluta prioridade e constituem-se como 
pessoas em condição peculiar de desenvolvimento.

 
Tais prerrogativas destinadas ao cuidado e ao desenvolvimento 

integral de crianças e adolescentes não se constituíram de maneira ingênua 
ou desnecessária. Conforme estabelece Olympio de Sá sotto Maior Neto,

Alertado pela realidade social e alentado pelo propósito de justiça (com 
a ocorrência de absoluta sintonia na perspectiva de que o enfrentamento 
ao subdesenvolvimento e à subcidadania dá-se mediante a efetivação dos 
direitos do homem), o legislador do Estatuto da Criança e do Adolescente 
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estabeleceu um conjunto de normas tendentes a colocar a infância e 
juventude a salvo de toda e qualquer forma de negligência, discriminação, 
violência, crueldade, exploração e opressão, cumprindo mandamento 
constitucional no sentido de ser dever da família, da sociedade e do Estado 
assegurar às crianças e adolescentes, com absoluta prioridade o direito 
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, 
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária (art. 227, da CF).
Daí a máxima advinda da expressão o direito de ter direitos, informadora 
de um título específico pertinente ao direitos fundamentais da população 
infanto-juvenil (objetivando pormenorizar o que se encontra genericamente 
indicado no texto constitucional), além de capítulo próprio para tratar da 
proteção judicial dos interesses individuais, coletivos e difusos relacionados 
à infância e juventude (com a idéia central de que, em não havendo 
cumprimento espontâneo das regras que arrola, comparece à disposição do 
interessado um conjunto de medidas judiciais especificamente destinadas 
à satisfação, via prestação da tutela jurisdicional, do direito violado; com 
a intervenção do Ministério Público na propositura das ações necessárias, 
como forma de garantir o acesso à Justiça) e, ainda, criou-se uma série 
de infrações administrativas e figuras típicas penais destinadas à punição 
de todos que apresentarem comportamento em confronto com aquele 
querido e determinado pela lei.

Assim, também ao adolescente autor de ato infracional estendem-
se estas garantias. Se observarmos a realidade dos adolescentes privados 
de liberdade no Brasil, constata-se que, antes de “tornarem-se infratores”, 
eles e elas, via de regra, tiveram seus direitos violados e aviltados. Conforme 
Tatiana Yokoy de Souza, Maria Cláudia Lopes de Oliveira e Dayane Silva 
Rodrigues:

Frequentemente, o adolescente autor de ato infracional, e a sua família, são 
expostas a diversos ´riscos’ que podem inibir o desenvolvimento das suas 
potencialidades. Esses ´riscos’ associam-se a diversas ´vulnerabilidades 
sociais´; por exemplo: a privações decorrentes do contexto de pobreza; a 
poucas alternativas de empregabilidade; e ao enfraquecimento dos vínculos 
comunitários. De acordo com o Levantamento Nacional do Atendimento 
Socioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei (SDH, 2014), a 
trajetória de desenvolvimento dessa população, em geral, caracteriza-se 
pela negação de direitos, pela exclusão social, pela privação de renda e por 
dificuldades no acesso a políticas de educação e de saúde.

A análise de alguns dados estruturantes em nível brasileiro, indicam 
a vulnerabilidade e precarização da situação da socioeducação também no 
Estado do Paraná.
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Destacam-se os seguintes fatores conforme o “Levantamento Anual 
SINASE 2014”:

1 - 26.913 atos infracionais para 25.428 adolescentes em restrição e 
privação de liberdade em todo o país. (2017, p. 32),

2 - Pelos dados apresentados, 44% (11.632) do total de atos infracionais 
em 2014 foram classificados como análogo a roubo, e 24% (6.350) foram 
registrados como análogo ao tráfico de drogas. O ato infracional análogo ao 
homicídio foi registrado em 9% (2.481). (2017, p. 28),

3 - Quanto à distribuição dos/das adolescentes no Sistema Socioeducativo 
com relação ao sexo, verificou-se um aumento de 4% para 5% a participação 
feminina no total dos atendimentos socioeducativos. Em número absoluto, 
houve um incremento de 985 (2013) para 1.181 (2014) de adolescentes e 
jovens do sexo feminino. (2017, p. 32),

4 - A maior proporção dos adolescentes está concentrada na faixa etária 
entre 16 e 17 anos com 56% (13.867), seguida pela faixa etária 18 a 21 
anos com 24%, entre 14 a 15 anos com 18% e 12 a 13 anos com 2%. 
Deve-se destacar que com relação ano anterior, 2013, as faixas etárias 
entre 14 a 15 anos e entre 16 a 17 anos houve a redução de um ponto 
percentual, respectivamente de 57% para 56%, e 19% para 18%. Por sua 
vez, a faixa etária entre 18 a 21 anos apresentou um crescimento de 22% 
para 24%, enquanto a faixa etária entre 12 a 13 anos manteve-se estável. 
Paralelamente há uma redução de 24% para 22% na faixa Feminino 1181 = 
5% Masculino 23447 = 95% 33 etária acima de 18 anos. Os totais para as 
faixas etárias acima de 16 anos somam 80% dos adolescentes e jovens em 
privação e restrição de liberdade. (2017, p. 32).

À luz dessas considerações, pode-se compreender o porquê da 
opção por desenvolver o Projeto “CidadanizArte” junto às Unidades de 
Socioeducação no Paraná e reconhecer a demarcação explícita e intencional 
adotada.

A posição protetiva e a escolha deliberada pelas “adolescências 
vulnerabilizadas, empobrecidas e excluídas”, portanto, foi uma das formas 
de contribuir com o processo de ressignificação da socioeducação, tanto 
no âmbito profissional, quanto institucional. Ao desenvolver atividades 
pedagógicas, utilizando-se de recursos artísticos, com diferentes estratégias 
e linguagens, buscou-se restituir, ainda que provisoriamente, os acessos e 
benefícios dos quais os adolescentes foram sistematicamente alijados.
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5. Os primeiros passos

Para estruturação da proposta, o MPPR estabeleceu parcerias com 
a Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos do Estado do Paraná - 
SEJU e a Universidade Federal do Paraná - UFPR (Projetos de extensão do 
Curso de Direito). Além disso, fez-se a contratação de Artistas Facilitadores 
e do projeto “Eu vejo flores: Resgate de Identidade”, por meio da jornalista 
Michele Bravos. Na sequência foram mobilizadas Unidades Centros de 
Socioeducação - Cense/PR para implementação de projeto piloto (Joana 
Miguel Richa e Fazenda Rio Grande).

As atividades iniciaram em etapas. A primeira foi realizada no mês 
de março de 2017 com a seleção e participação dos alunos da UFPR, por 
meio de projetos de extensão universitária. Na segunda etapa, foi promovida 
a integração dos grupos de trabalho, com a realização do “Workshop 
Jogos Teatrais”, tendo como foco a desinibição, educação corporal, vocal 
e linguagem para falar em público. Buscou-se, ainda,  integrar todos os 
grupos de trabalho do MPPR e da UFPR. Além disso, foram apresentadas as 
esquetes teatrais, sobre os temas “Direito à Educação ao Esporte e Lazer” e 
“A Profissionalização e a Proteção no Trabalho”:

         
 

Fotos: Leonora Simone Lucchese Piovesan
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6. Repartir para aprimorar e multiplicar

No dia 30 de maio de 2017, foi realizado o evento “Direitos Humanos 
em Debate: Projeto João Cidadão”, com esquetes teatrais (cenas curtas), 
sobre os temas “Direito à Educação ao Esporte e Lazer” e “A Profissionalização 
e a Proteção no Trabalho”.

 
O evento realizado na Sede do MPPR contou com a presença de 

aproximadamente 200 (duzentos) alunos vinculados a Secretaria Estadual 
de Educação do Estado do Paraná - SEED/PR, Núcleo Regional de Educação 
de Curitiba, bem como para adolescentes em situação de risco vinculados a 
Fundação Educacional Profeta Elias, mais conhecida como Chácara Meninos 
de 4 Pinheiros. Assim, o público que não estava vinculado ao projeto 
também teve a oportunidade de prestigiar as apresentações teatrais, o que 
possibilitou o aprimoramento da proposta.

 
Ademais, a ação contou com participação de promotores de Justiça 

do MPPR para transmissão de conhecimento jurídico de alta relevância social, 
com uma interação a partir das dúvidas, das perspectivas, das situações 
dos jovens e das temáticas abordadas. Também participaram os alunos 
dos projetos de extensão da UFPR com vistas a ampliação da interação/
relacionamento com o tema e com o MPPR:

Fotos: Assessoria de Comunicação MPPR
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7.  Saberes compartilhados

No dia 09 de maio de 2017, realizou-se na UFPR a oficina para 
discussão do tema “Direitos Humanos” para 40 (quarenta) do curso de 
Direito da UFPR, o que inclui 14 (catorze) alunos dos projetos de extensão, e 
contou com a participação do procurador de Justiça, Coordenador CAOP de 
Justiça da Criança e do Adolescente e da Educação, Murillo José Digiácomo, 
e da Promotora de Justiça, Área da Criança e do Adolescente, Luciana Linero. 

Nesta oportunidade, pode-se explicitar a “ideologia protetiva” 
prevista no texto legal. Oportunamente, ambos os representantes do 
Ministério Público do Paraná destacaram a natureza pedagógica do texto legal 
e de sua natureza restaurativa. Também se dialogou acerca da necessária 
interface dos operadores do Direito com outros profissionais da denominada 
“Rede de Proteção”. Para Digiacomo (201, p.1):

Dentre todas as áreas de atuação dos profissionais do Direito, uma das 
mais complexas, desafiadoras e ao mesmo tempo fascinantes é, sem 
dúvida, a área da infância e juventude, pois ao passo em que nos confronta 
com a triste realidade de omissão e descaso em que vive boa parte das 
crianças e adolescentes brasileiros, é a que apresenta o maior potencial de 
transformação dessa mesma realidade, tanto no plano individual quanto 
coletivo. Os desafios inerentes a essa ingente tarefa, vale dizer, começam 
pela necessidade de erradicar velhos conceitos e paradigmas, inerentes 
à cultura do “menorismo” que ainda se faz presente em todo o País e 
que, logicamente, também “contamina” Juízos e Tribunais, assim como 
as decisões por estes proferidas. Ocorre que, se no passado, não se dava 
o devido crédito àqueles que atuavam na área infanto-juvenil , isto hoje 
não mais se justifica, a partir da constatação de que os Juízes e Promotores 
da Infância e da Juventude devem estar entre os mais qualificados, haja 
vista que não apenas precisam ter pleno domínio da técnica jurídica, mas 
também precisam saber interagir com profissionais corresponsáveis pelo 
atendimento de crianças, adolescentes e suas respectivas famílias que 
atuam nas mais diversas áreas, conhecendo e respeitando todas as normas 
e princípios aplicáveis à matéria.

Ao dirigir sua fala para acadêmicos de Direito e futuros operadores do 
Sistema de Garantia de Direitos os representantes do CAOPCAE esclareceram 
a sua posição diante da necessária abordagem “matriciada e adequada” em 
matéria da infância. Para Digiácomo (2011, p.3):

A complexidade cada vez maior dos casos submetidos à Justiça da Infância e 
da Juventude faz com que a avaliação técnica interdisciplinar indispensável 
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à adequada apuração, antes de mais nada, da natureza e extensão do 
problema enfrentado pela criança/adolescente/família atendida, assim 
como suas causas determinantes, com a subsequente indicação da melhor 
alternativa (ou alternativas) disponível(eis) para sua solução concreta 
e definitiva, assuma os contornos de verdadeira perícia que, como tal, 
demanda a intervenção de profissionais altamente qualificados e pressupõe 
a realização de abordagens múltiplas, que precisam ser adequadamente 
planejadas e executadas, com observância do rigor da técnica, assim como 
das normas e princípios relacionados no ordenamento jurídico, a começar 
por aqueles relacionados no citado art. 100, par. único, da Lei nº 8.069/90, 
verdadeiro “denominador comum” para toda e qualquer intervenção 
estatal a ser realizada em relação a crianças, adolescentes e famílias.

Para além do domínio técnico do âmbito jurídico, ponderou-se 
acerca da necessária fundamentação ética da intervenção e da abordagem 
humanista a ser adotada por profissionais que atuam na área da infância e 
adolescência, razão pela qual a interação entre acadêmicos de Direito da 
UFPR e os adolescentes que se encontram privados de liberdade constitui-se 
interessante percurso de aprendizagem para ambos os públicos e porque 
não dizer para “ambas as juventudes”.

 
8. Sensibilizar e envolver para atuar: workshops jogos e esquetes 
teatrais

Nos dias 19 e 26 de maio de 2017, foram realizados o Workshops 
Jogos Teatrais e a oficinas, com as esquetes teatrais, no Cense/PR Joana 
Miguel Richa. A proposta buscou também a integração dos alunos de Direito, 
vinculados a projetos de extensão Universidade Federal do Paraná - UFPR.

Durante as esquetes, por meio de breves exposições dialogadas, 
houve a interações os alunos de Direito, bem como a mediação de promotores 
de Justiça do MPPR.

O projeto CidadanizArte, criado a várias mãos, alinha-se com as 
técnicas mais contemporâneas do teatro, que valorizam o trabalho em 
equipe e a criação coletiva. Todas as etapas do projeto foram discutidas, 
analisadas e construídas em grupo por cada profissional envolvido, seja 
dando contribuições dentro de sua área como também colaborando com 
as dos demais parceiros, resultando um projeto coeso, onde todos buscam 
utilizar a mesma linguagem.
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A execução do trabalho teatral foi dividida em duas fases, com 
formato e objetivos distintos – a realização de uma oficina com jogos teatrais 
e a apresentação de esquetes teatrais.

 
Como fundamentação para o trabalho, foram escolhidas três 

pensadores do teatro contemporâneo: o alemão Bertold Brecht e os brasileiros 
Augusto Boal e Olga Reverbel. Esses pensadores, apesar de atuarem em 
momentos e lugares diferentes, tem um ponto em comum que está na base 
do nosso trabalho: o teatro como forma de educação e formação de pessoas. 
Para Brecht, um dos maiores pensadores e dramaturgos da história, o teatro 
tem duas funções igualmente importantes: educar e divertir. Por sua vez, 
Boal é estudado no mundo todo por ter criado o Teatro do Oprimido, ao 
utilizar desta arte para discutir problemas sociais e psicológicos. Além disso, 
Reverbel foi uma das principais educadoras e professoras de teatro para 
crianças e adolescentes do Brasil.

 
A princípio, desenvolveriam-se esquetes, mas nas reuniões de 

planejamento se aprimorou a proposta com a inserção de oficinas teatrais 
como instrumento pedagógico de aproximação e criação de vínculo entre 
os alunos da UFPR, profissionais envolvidos e as adolescentes público alvo 
do projeto. As dinâmicas então selecionadas foram pensadas nesse sentido.

 
Ao final das oficinas, foi constatado o sucesso da proposta: todos 

estavam realmente integrados e conectados, facilitando a fase seguinte 
conduzida pelos alunos da UFPR, que fluiu de forma orgânica e tranquila. 
Além deste objetivo principal, as oficinas trabalharam outros elementos: 
desenvolvimento da criatividade, trabalho em grupo, sensibilização e 
comunicação.

 
Educar e divertir: este foi o lema na hora de planejar as esquetes 

apresentadas. Para isso, foram trabalhados os seguintes temas: direito à vida, 
direito à liberdade, direito ao trabalho, direito à educação, esporte e lazer.

 
Em consenso com a equipe do projeto, optou-se por duas esquetes 

com os temas direito ao trabalho e direito à educação, esporte e lazer. 
Trabalham-se situações que fazem parte do cotidiano dos adolescentes. 
De forma lúdica e divertida, apresentaram os temas aos jovens, que foram 
se ambientando e começando a refletir sobre as questões trabalhadas, 
iniciando um processo de conhecimento que, depois, foi aprofundado pelos 
alunos da UFPR.
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 Percebeu-se a plena adesão às propostas apresentadas durante 
a execução do trabalho. Assim, majoritariamente, o que foi planejado 
foi realizado. Isso repercutiu positivamente entre todos os envolvidos: 
adolescentes e equipe do projeto.

 
Após essas atividades, foi apresentado o projeto “Eu Vejo Flores”, do 

Instituto Aurora, para sensibilização e adesão das meninas a próxima etapa 
(roda de conversa, ensaio fotográfico, sala sensorial e reflexão final). 

9. Roda de conversa e ensaio fotográfico 

O projeto Eu Vejo Flores, organizado pelo Instituto Aurora, reúne 
voluntários de diversas atuações profissionais: assistente social, fotógrafas, 
maquiadoras, produtoras de moda, além de universitários de outras áreas 
do conhecimento que integram as ações. Sob a coordenação da jornalista 
Michele Bravos, a equipe promoveu os primeiros ensaios fotográficos, 
a cabine sensorial e as  rodas de conversas. Ao todo, foram realizados 
três encontros, sendo que, em cada um deles, participaram cerca de 12 
voluntárias e foram contempladas 10 adolescentes em cumprimento de 
medidas socioeducativas . 

A ação do projeto Eu Vejo Flores busca possibilitar caminhos de 
fortalecimento das identidades dos adolescentes e dos jovens privados de 
liberdade e conduzi-los por um processo de autovalorização. Esses objetivos 
são alcançados por meio de intervenções que visam despertar, em cada uma, 
reflexão sobre a própria individualidade. A partir do reconhecimento desse eu, 
eles passam a ter mais condições de pensar sobre os seus papéis no mundo. 

A finalidade é que eles possam caminhar em direção a uma visão 
mais autônoma de si, o que pode levá-los à posição de autores das próprias 
vidas. Fora do ambiente de privação de liberdade, o projeto tem como alvo 
primordial quebrar estereótipos acerca da população que cumpre medidas 
judiciais e trazer conscientização sobre a importância da garantia de direitos 
para esses adolescentes e jovens.

Assim, as atividades realizadas dentro do ambiente socioeducativo 
seguem as recomendações do Estatuto da Criança e do Adolescente e 
acontecem em quatro momentos: roda de conversa, ensaio fotográfico, sala 
sensorial e reflexão final. 
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1) Roda de conversa: constitui um tempo de escuta da visão de 
mundo das adolescentes e de diálogo sob uma perspectiva de princípios 
que geram vida. O tema identidade passeia pelas seguintes abordagens: 
sonhos, perspectivas de vida, dignidade humana, o papel deles na sociedade 
e autonomia. Durante a roda de conversa, que utiliza-se de elementos da 
metodologia dos círculos de construção de paz, são abordados cinco pilares 
sobre identidade com as adolescentes: ter voz, ser amada, ser capaz, ser 
perdoada e se ver como bela. 

2) Ensaio fotográfico: É aqui que se busca encontrar a essência de 
cada um. Esse é o momento crucial para despertá-los a se ver de uma forma 
diferente. 

3) Sala sensorial: é um convite para que os adolescentes envolvidos 
tragam à mente um sonho. O reencontro consigo é potencializado por 
estímulos sensoriais, com música de natureza e aroma de flor no ambiente. 
Práticas da expressão corporal são aplicadas como uma forma de afirmar a 
liberdade que eles têm para conquistar seus sonhos. 

4) Reflexão final: esta é a hora de lembrar o público alvo quão visíveis 
eles são e dignos como seres humanos, independente da infração cometida. 
A reflexão final tem como direção conectá-los com o belo. É aqui também 
que as imagens produzidas são entregues às adolescentes envolvidas no 
projeto para reafirmar a sua individualidade.

 Para cumprir com o objetivo de quebrar os estereótipos acerca da 
população privada de liberdade e promover um encontro de realidades, 
despertando a sociedade para um olhar mais empático sobre essas pessoas, 
foi produzida uma instalação multiarte itinerante, intitulada Cinco Vezes Eu. 
O título é uma menção aos cinco pontos abordados na roda de conversa 
realizada pelo projeto Eu Vejo Flores.  

A instalação é composta por duas estruturas modulares de ferro. 
Em uma delas, estão as imagens produzidas pelo projeto Eu Vejo Flores, 
dispostas em monóculos e em tecidos. O monóculo foi escolhido como um 
recurso para a apresentação das imagens por atribuirmos a ele o conceito 
de que é preciso se aproximar para se ver melhor.  É preciso chegar perto 
para se compreender tais realidades. Dentro dos monóculos há também 
questionamentos, como: “Quais eram os seus sonhos aos 16 anos?” ou “Você 
já precisou de uma segunda chance?”, além de informações estatísticas sobre 
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adolescentes em conflito com a lei. Já os tecidos, recorrente nas impressões 
do projeto Eu Vejo Flores, faz menção à liberdade, à leveza, à delicadeza. É 
uma forma de convidar o público para que tenham um olhar e uma atitude 
que libertem e, não, que aprisionem. É também a representação de como 
gostaríamos que elas próprias se vissem.

A segunda estrutura é formada por 520 placas reflexivas, em 
representação de espelhos. O público é convidado a deixar mensagens 
nessas para as meninas, sob a orientação de que “O que desejamos reflete 
em nós mesmos”. 

A instalação multiarte, por ser itinerante, já esteve em dois locais 
de Curitiba: no saguão do Teatro Guaíra e também no hall do Palácio das 
Araucárias. Até o fim do ano, a instalação segue para outros espaços.

Fotos: Michele Bravos
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10. Encerrar para recomeçar

O projeto encerrou um ciclo no Cense/PR Joana Miguel Richa, 
no dia 23 de junho de 2017, em um evento com entrega de certificados e 
apresentação dos resultados das oficinas para as adolescentes e jovens em 
cumprimento de medidas socioeducativas:

  

  

Fotos: Michele Bravos

A partir do mês de outubro de 2017, a proposta será desenvolvida 
no Cense Fazenda Rio Grande, seguindo em maio de 2018 no Cense São 
José dos Pinhais e, em outubro de 2018, no Educandário São Francisco, em 
Piraquara. Para isso, serão implementados novamente os workshops com 
foco em desinibição, educação corporal, vocal e linguagem para falar em 
público e as oficinas com esquetes teatrais (cenas curtas), sobre os temas 
“Direito à Educação ao Esporte e Lazer” e “A Profissionalização e a Proteção 
no Trabalho”, bem como a roda de conversa, ensaio fotográfico, entre outros.

     
Fotos: Valdir fagundes
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11. Um olhar sobre processos e resultados

Pode ser observado durante o processo de desenvolvimento do 
trabalho que a abordagem sociointeracionista causou efeito positivo junto 
aos partícipes da intervenção. A ampla participação das adolescentes do 
CENSE Joana Richa e a significativa mobilização dos jovens estudantes da 
UFPR também desconstrói o mito de que a juventude atual está alienada das 
questões sociais e políticas contemporâneas. Para Dayane Silva Rodrigues, 
Maria Cláudia Lopes de Oliveira e Tatiana Yokoy de Souza. 2014:

O estudo desenvolvido por Camilo (2010) reitera a concepção prevalente, 
em nossa sociedade, de que “jovens não se interessam em participação 
política” (p.6). Frequentemente, atribui-se aos jovens pouca motivação 
política e atitudes de omissão em assumir papéis de destaque frente às 
formas mais tradicionais e institucionalizadas de representação política,a 
exemplo dos partidos, das agremiações e dos sindicatos. Críticas severas 
recaem, em especial, sobre os adolescentes autores de ato infracional: são 
considerados ainda mais desinteressados, apáticos, indiferentes e incapazes 
de prestar contribuição efetiva à construção de um país melhor.

Possivelmente a estratégia adotada obteve êxito por concordar 
com a posição das autoras anteriormente indicadas que ratificam a seguinte 
afirmativa:

Acreditamos, entretanto, que os posicionamentos meramente 
transgressivos não precisam ser os meios privilegiados pelos adolescentes 
para enfrentar a ordem e as regras sociais estabelecidas.
Apoiados por mediações específicas e através de diferentes ações, muitos 
jovens, sejam aqueles em cumprimento de medidas socioeducativas ou os 
egressos do sistema, vêm se mostrando capazes de construir outras formas 
afirmativas de funcionamento e de organização contestadora, que diferem 
dos atos violentos. São exemplos o grafite, a música de protesto, os flash 
mobs, entre outros.

Ao oportunizar a participação de diferentes atores na construção 
e execução da intervenção pedagógica, pode-se observar a riqueza da 
diversidade de olhares. A perspectiva dos educadores e educadoras que atuam 
na socioeducação juntamente com a equipe técnica da unidade favoreceu o 
acolhimento da equipe externa e o diálogo acerca das melhores estratégias 
e dinâmicas institucionais. Pode-se observar também a importância 
da participação do promotor de justiça que atua na socioeducação, 
acompanhando o processo de planejamento e execução do projeto, o que o 
coloca como protagonista de novas práticas articuladoras da rede.
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12. Qualificar para atuar

O projeto pretende também disponibilizar o Curso a Distância (EAD) 
“Ministério Público Universitário”, confeccionado pelo CEAF/MPPR, para 
divulgar as formas de atuação do MP. 

O curso tem como público alvo os alunos dos projetos de Extensão 
da UFPR vinculados ao CidadaniArte. Poderá, porém, ser também oferecido 
para outros estudantes do Curso de Direito dessa instituição de ensino.

A proposta, com carga horária de 40 horas, busca apresentar o 
Ministério Público a partir de suas áreas de atuação para que os alunos 
compreendam a sua função, essencial à defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses individuais indispensáveis. Além disso, pretende: 
introduzir conceitos sobre cidadania e cultura de paz, bem como fortalecer 
o aprendizado e o desenvolvimento dos estudantes para transformação 
social a partir do protagonismo juvenil; incentivar a utilização dos portais 
da transparência e da Lei de Acesso à Informação; destacar a importância e 
despertar interesse pela participação popular nos espaços democráticos da 
sociedade civil;  ampliar o conhecimento de estudantes acerca da utilização 
das práticas restaurativas e da relevância do estabelecimento de uma cultura 
de paz.

Para isso, são abordados os temas: Estrutura Organizacional do 
MPPR; MP na Defesa da Cidadania; MP e as Práticas Restaurativas; MP no 
Processo Penal; MP no Controle Externo da Polícia e Investigações Criminais; 
MP no Tribunal do Júri; MP e a Atuação Cível.MP na Proteção do Patrimônio 
Público; MP na Educação.MP em Matéria de Infância e Juventude; MP na 
Tutela dos Direitos Humanos; MP na Defesa da Saúde Pública; MP e Meio 
Ambiente.

13. Reflexões finais

O Ministério Público busca consolidar gradativamente, por meio de 
suas ações, o seu papel de guardião da cidadania e de defensor dos interesses 
sociais e individuais. Isso exige respostas eficientes, diretamente relacionada 
à transformação positiva e progressista para o atingimento do bem comum 
e da paz social em prol dos direitos humanos e das liberdades fundamentais.
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Nesse sentido, o MPPR tem desenvolvido sistematicamente 
projetos sociais, como mecanismos de atuação institucional, com o 
objetivo de promover a transformação positiva da realidade paranaense. 
O CidadanizArte estabelece uma proposta voltada aos adolescentes em 
cumprimento de medidas socioeducativas privativas de liberdade que busca 
auxiliar no processo de reeducação, ressocialização, promovendo, dentre 
outros, perspectivas de um futuro melhor para esses jovens.

 
Assim, essa proposta vai ao encontro das diretrizes estruturantes 

estabelecidas na “Carta de Brasília” e da Recomendação Nº 54/2017, do 
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), que reforçam a utilização dos 
projetos sociais como novos mecanismos de atuação, com vistas à defesa dos 
direitos e garantias fundamentais afetos às atribuições constitucionais do MP.

 
Dessa forma, o CidadanizArte potencializa e qualifica a atuação 

social do MPPR, de forma resolutiva e cooperativa, com o fortalecimento de 
parcerias e da atuação em rede, com estratégias para transformação positiva 
da realidade no Estado.

 
Trabalhar em rede e de forma democrática, em torno dos 

propósitos estabelecidos nesse projeto, tem possibilitado a flexibilidade e 
a adaptabilidade das práticas ali estabelecidas, com o aprimoramento e a 
assimilação coletiva, pelas instituições envolvidas (MPPR, UFPR e SEJU), em 
benefício dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas no 
Estado do Paraná.
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As raízes e as antenas dos 
Memoriais do Ministério 
Público Brasileiro

Leandro Alves dos Santos*

* Arquivista e servidor do Ministério Público do Estado do Paraná.

 A memória das organizações, do estado, das pessoas e das 
coisas já esteve associada ao passado de forma restrita e com pouca 
representatividade, como algo resolvido e quase passível de esquecimento. 
A relação da memória com o sentido de identidade, a qual carregamos em 
nossas interações sociais cotidianas, vem sendo construída e absorvida 
gradativamente pela sociedade. Situação semelhante aconteceu com a 
própria História, que se iniciou com pequenos relatos do cotidiano e evoluiu 
de uma prática social para uma ciência, modernamente definida por Le Goff 
(2012) como uma ciência da mutação e da explicação da mudança.

 Por uma perspectiva histórica, no século xVIII foram criados os 
depósitos centrais de arquivos pela Europa, com o objetivo de armazenar 
o patrimônio documental. A França instituiu o Archives Nacionales (Arquivo 
Nacional da França) em 7 de setembro de 1790, com o intuito de reunir 
importantes documentos para o que era considerado um período de transição 
ou de transformação de sua sociedade, em razão dos desdobramentos da 
Revolução Francesa. Logo, estabeleceu-se a percepção de que os mesmos 
seriam relevantes para a estruturação da memória do país, bem como para 
a consolidação de sua identidade nacional. Acerca disso, Indolfo (2007) 
abordou a importância dos registros documentais para a humanidade:

O documento ou, ainda, a informação registrada, sempre foi o instrumento 
de base do registro das ações de todas as administrações, ao longo de sua 
produção e utilização, pelas mais diversas sociedades e civilizações, épocas 
e regimes. Entretanto, basta reconhecer que os documentos serviram e 
servem tanto para a comprovação dos direitos e para o exercício do poder, 
como para o registro da memória (INDOLFO, 2007, p. 29).
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 Desde então, a relação estabelecida entre a História, a memória 
e os registros das atividades humanas existentes nos arquivos se tornou 
um importante instrumento para a formação das memórias individuais e 
coletivas. Estas, por sua vez, podem ser abordadas por diferentes perspectivas 
como a memória cognitiva, a memória tecnológica e a memória social. 
Para Pollak (1992, p.2), a memória é constituída por acontecimentos, por 
pessoas/personagens e por lugares: “Existem lugares da memória, lugares 
particularmente ligados a uma lembrança, que pode ser uma lembrança 
pessoal, mas também pode não ter apoio no tempo cronológico”.

 A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 estabelece 
em seu Art.216:

Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material 
e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores 
de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 
formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:
I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados 
às manifestações artístico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico (BRASIL, 1988, p. 123).

 Com isso, a Constituição Federal ressaltou a importância do 
patrimônio cultural brasileiro, estabelecendo conexões entre os variados 
meios de expressões imateriais e materiais, a exemplo dos acervos 
documentais, declarando-os como importantes insumos para a promoção 
da memória nacional.

 O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) publicou 
a Resolução n° 158, de 31 de janeiro de 2017, a qual estabelece o Plano 
Nacional de Gestão de Documentos e Memória do Ministério Público 
– PLANAME, com a finalidade de fomentar as atividades de preservação, 
pesquisa e divulgação da trajetória histórica do Ministério Público (MP) e 
das informações de valor histórico constantes dos acervos da instituição. Ou 
seja, o reconhecimento de que a abordagem técnica e historiográfica dos 
atos e trajetórias do MP brasileiro, aliada à eficiente gestão e preservação de 
seu patrimônio documental, são importantes diretrizes para a construção e 
difusão da memória do MP, bem como para a consolidação de sua identidade 
perante a sociedade brasileira.
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 O atual contexto social e político percebido no Brasil tem demandado 
uma postura cada vez mais atuante e precisa por parte do estado e de suas 
instituições democráticas, indicando a tendência de conexão pragmática 
entre o papel institucional destas e os anseios da sociedade. E, desde então, 
o Ministério Público Brasileiro tem se destacado nacionalmente devido à sua 
atuação em questões sensíveis do país, de repercussão geral, o que revela 
um aumento do interesse dos cidadãos  pela finalidade e pela imagem do 
Ministério Público.

 Não obstante, os Centros de Memória ou Memoriais do 
Ministério Público Brasileiro podem utilizar o citado contexto social 
para desempenharem papel de mediador ou de receptor no processo de 
aproximação com a sociedade. As práticas de difusão da memória destas 
instituições podem revelar uma promissora oportunidade de interação, 
dando-lhes contornos sociais e de impacto relevante na comunidade local 
mediante o estabelecimento de serviços nas áreas de difusão cultural, editorial 
e educativa. Projetam-se aos possíveis serviços de difusão dos Memoriais 
duas alternativas complementares de ação: uma que lança elementos da 
instituição e de sua memória para o público externo, buscando alcançar um 
campo mais amplo de pessoas; e outra que facilita um retorno consequente 
dessas práticas, tornando atrativo o espaço físico dos Memoriais.

  No campo de difusão cultural, os Memoriais podem promover 
eventos relacionados a temas vinculados à memória institucional, de 
interesse amplo ou regional como palestras, concursos, lançamento de obras, 
debates, exposições, etc. Pelo viés editorial, é possível estabelecer vínculos 
de comunicação com a sociedade, transportando ao seu público externo 
informações relacionadas ao conteúdo de seu acervo documental, publicações 
de seus instrumentos de pesquisa e de suas atividades institucionais.

 Outra vertente a ser explorada pela atuação dos memorais é a de 
serviços educacionais, pois são amplas as possibilidades de desenvolvimento 
de projetos e parcerias vinculados à rede de educação pública nas esferas 
municipal, estadual e federal, além de ao setor privado. A estruturação de 
espaços físicos dentro dos Memoriais para a realização de visitas, encontros, 
aulas temáticas e exposições constitui fundamental apoio para a prestação 
dos serviços educativos. O contato dos estudantes com informações e fatos 
da história do Ministério Público pode contribuir significativamente para a 
qualidade do processo de aprendizado dos alunos e, principalmente, para a 
constituição de cidadãos mais conscientes e conhecedores de seus direitos.
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 A sinergia entre conceitos e percepções referentes ao acervo 
arquivístico produzido pelo Ministério Público Brasileiro em seus diversos 
formatos e suportes, do papel aos documentos digitais, a sua história 
e valorização das memórias institucionais são condições positivas e 
fundamentais para a concretização das atividades e serviços dos Memoriais. 
Além disso, destaca-se a necessidade de estimulação do trabalho 
colaborativo e interdisciplinar entre profissionais especializados dos 
campos da Arquivologia, Biblioteconomia, Museologia, Direito, História e 
Administração.

 Em contrapartida, a atuação dos Memoriais em processos de 
difusão cultural, editorial e educativa podem colaborar para reforçar a 
imagem do Ministério Público Brasileiro perante a sociedade, na medida em 
que os cidadãos tomam conhecimento e apreendem informações a respeito 
de fatos e personalidades que compõem a memória do MP. Ademais, outro 
fator relevante e de impacto social é a nobre possibilidade de contribuir 
horizontalmente com o desenvolvimento cultural e educacional do país.

 Por conseguinte, os Memoriais do Ministério Público podem dar 
visibilidade às raízes da instituição, conectores de sua memória essencial e 
orgânica, composta por fatos relevantes e personalidades vitais que ajudam 
a construir a identidade do Ministério Público Brasileiro. Tais unidades 
também podem direcionar suas antenas para o contexto social mais urgente 
e relevante do país, vislumbrando captar os sentidos, as expectativas e os 
movimentos de transformações da própria sociedade.
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A APMP e a defesa das 
prerrogativas dos membros 
do Ministério Público
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* Presidente da APMP
** Diretor de Defesa de Prerrogativas da APMP

A atuação expressiva do Ministério Público brasileiro em defesa da 
sociedade, além de angariar expressivo apoio popular, traz por consequência 
diversos ataques às prerrogativas dos seus membros.

Num cenário hodierno de corrupção disseminada, de violação dos 
direitos elementares da cidadania, de ausência de políticas públicas que 
possam fazer frente às necessidades básicas da população e de intensificação 
da criminalidade organizada, o Ministério Público tem potencializada sua 
responsabilidade enquanto ator político responsável pela alteração desse 
cenário e para transformação positiva da realidade social.

Embora a atuação da instituição tenha por objetivo possibilitar à 
sociedade viver cada vez mais de forma digna, indubitavelmente gera, por 
consequência, grande insatisfação naqueles que tencionam manter suas 
práticas ilícitas sem a presença de alguém que possa obstá-las. E aí surgem 
os ataques às prerrogativas.

Nesse cenário que a Associação Paranaense do Ministério Público 
- APMP orienta suas ações pela necessidade de priorizar a defesa das 
prerrogativas dos agentes do Ministério Público, pois estas visam a possibilitar 
o livre exercício profissional, de forma a melhor atender os interesses da 
sociedade. 
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Com efeito, para tornar possível o cumprimento das missões 
institucionais atribuídas ao Ministério Público, a Constituição Federal, além 
de lhe assegurar autonomia administrativa (art.127, §2º) e independência 
orçamentária (art.127, §3º), estabeleceu seus princípios institucionais 
(art.127, §1º), suas garantias (art. 128, §5º, I), suas funções institucionais 
(art. 129) e o definiu como instituição permanente, essencial à função 
jurisdicional do Estado e que lhe incumbe a defesa da ordem jurídica, do 
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis 
(art. 127).

 Ademais, as Leis Orgânicas dos diferentes órgãos do Ministério 
Público elencam determinadas prerrogativas que devem ser garantidas a 
todos os seus agentes. 

Como regra, as prerrogativas estabelecidas nas Leis Orgânicas 
Estaduais harmonizam-se com as disposições contidas na Lei 8.625/93 (arts. 
40 e 41), com acréscimo de outras. A título de exemplo, a Lei Orgânica e 
Estatuto do Ministério Público do Estado do Paraná (LC 85/99) arrola diversas 
(arts.153 e 153) prerrogativas, algumas que se relacionam ao exercício da 
função e outras que são inerentes ao cargo.

As prerrogativas dos agentes do Ministério Público não podem ser 
confundidas com privilégios, haja vista que, enquanto estes rompem com o 
princípio da igualdade, aquelas encontram justificativa nas especificidades 
das atividades exercidas, com o objetivo de garantir o exercício regular e 
isento das funções institucionais, obstando influências externas e melhor 
atendendo o interesse público (GARCIA, 2014, p.678-679).  

As prerrogativas são estabelecidas para possibilitar à instituição 
melhor proteger os interesses da sociedade, conferindo aos seus agentes 
isenção, estabilidade e respeitabilidade para, de forma efetiva, responsabilizar 
os autores de atos que atentam à ordem jurídica, ao regime democrático 
e aos interesses sociais e individuais indisponíveis. Ademais, possibilita à 
instituição exigir, combativamente, a implementação de políticas públicas 
que se revelem necessárias, em todas as áreas de atuação, sem risco de 
retaliações.
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O Ministério Público, principalmente após a Constituição Federal de 
1988, vem ganhando cada vez mais visibilidade. Os integrantes dos poderes 
político e econômico não podem mais ignorar sua presença, o que acaba por 
gerar principalmente duas consequências. A primeira, é o expressivo apoio 
popular manifestado em situações diversas, como a que culminou com a não 
aprovação da Proposta de Emenda Constitucional nº37, que visava retirar 
o poder investigatório do Ministério Público na área criminal. A segunda, 
são os ataques realizados pelos afetados pela atuação da instituição, que 
se utilizam de medidas legislativas, administrativas, judiciárias e de outros 
meios para desestabilizar os seus agentes (SADEK, 2009, p.135).

Não são raras as declarações na imprensa, nos parlamentos, em 
redes sociais, em procedimentos de desagravo encetados junto à Ordem dos 
Advogados do Brasil, em projetos de lei, em representações às Corregedorias 
e ao Conselho Nacional do Ministério Público e em peças judiciais, visando 
atacar as prerrogativas dos membros do Ministério Público.

Nesse contexto que a APMP orienta suas ações na defesa das 
prerrogativas dos membros do Ministério Público com base na convicção de 
que eventuais ataques a estas, representam, na verdade menoscabo a toda 
instituição e, por via reflexa, à sociedade.

Com efeito, se o representante do Ministério Público é um agente 
político que busca a transformação positiva da realidade social, atuando em 
defesa do povo, no caso de afronta às suas prerrogativas a sociedade como 
um todo é afrontada. 

Pensar a defesa de prerrogativas como instrumento de defesa da 
sociedade é possibilitar ao agente individualmente atacado tranquilidade 
plena para manter sua atuação, ciente de que atuar no regular exercício das 
funções jamais será algo a ser repreendido, mas, pelo contrário, será algo 
que sempre merecerá apoio associativo e de toda a população.
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h) palavras-chave em língua estrangeira (espanhol, inglês, francês, italiano 
ou alemão);

i) keywords;

j) nome do autor;

k) qualificação profissional e acadêmica;

l) epígrafe (se houver);

m) texto do artigo;

n) referências.
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Recomenda-se que todo destaque que se queira dar ao texto seja feito 
com o uso de itálico, evitando-se o negrito e o sublinhado. As citações 
(palavras, expressões, periódicos) deverão ser conferidas pelos autores e/
ou tradutores; as citações textuais mais longas (mais de três linhas) devem 
constituir um parágrafo independente, com recuo esquerdo de 2 centímetros 
(alinhamento justificado), utilizando-se espaçamento entre linhas simples e 
tamanho de fonte 10; as citações textuais curtas (de até três linhas) devem 
ser inseridas no texto, entre aspas e sem itálico. As expressões em língua 
estrangeira deverão ser padronizadas, destacando-as em itálico. 

O uso do op.cit., ibidem e do idem nas notas deve ser evitado, substituindo-se 
pelo nome da obra por extenso, observadas as demais normas da ABNT para 
artigos científicos. Os artigos para publicação deverão ser preferencialmente 
inéditos e para publicação exclusiva. Uma vez publicados na Revista, também 
poderão sê-lo em livros e coletâneas, desde que citada a publicação original.

A Revista se reserva o direito de aceitar ou vetar qualquer trabalho recebido, 
de acordo com as recomendações de seu corpo editorial, como também o 
direito de propor eventuais alterações.

Os trabalhos serão selecionados pelo Conselho Editorial da Revista que poderá 
solicitar sua avaliação por profissionais com reconhecida produção científica 
na área. Em nenhuma hipótese, a autoria dos trabalhos será identificada, 
durante o processo de avaliação. Não serão devidos direitos autorais ou 
qualquer outra remuneração pela publicação. As opiniões emitidas pelos 
autores dos artigos são de sua exclusiva responsabilidade. 

As propostas de artigos para edição e eventuais dúvidas deverão ser enviadas 
para revista@mppr.mp.br.

OBSERVAÇÃO: Favor informar endereço físico e e-mail para contato.
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