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 Segundo dados da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 
(FIESP), o Brasil perde, todos os anos, em razão da corrupção, 2,3 por cento 
do seu PIB. Algo em torno de 100 bilhões de reais ao ano. Quatro vezes 
mais do que todos os recursos públicos direcionados ao maior programa de 
complementação de renda do mundo, o bolsa família, que já beneficia mais 
de 15 milhões de famílias em todo o pais.

 Esse o impacto econômico. Mas a corrupção não traz resultados 
desastrosos só à economia. Os impactos sociais são imensos. Em razão 
da corrupção, serviços essenciais como saúde e educação deixam de ser 
prestados com a qualidade necessária. Dados da Controladoria Geral da 
União - CGU, coletados a partir dos relatórios de fiscalização realizados, 
evidenciam que justamente esses serviços, saúde e educação, são os 
mais atingidos pelo desvio de recursos públicos. 25% por cento da verba 
direcionada pela União aos municípios brasileiros, em ambas as áreas, não 
chega aos seus destinos finais. Por isso, faltam merenda, escolas adequadas 
para o ensino e o aprendizado, educadores bem pagos e estimulados. 
Faltam hospitais, postos de saúde, médicos, exames e medicamentos.

 Ainda segundo a CGU, 4 em cada 5 municípios brasileiros 
fiscalizados apresenta irregularidades graves na aplicação de recursos 
públicos. Tudo isso contribui para que, apesar de sermos a 8ª. economia 
do mundo, no Índice de Desenvolvimento Humano-IDH o Brasil ocupe, 
apenas, a distante posição de número 79, perdendo, inclusive, para outros 
10 países da América latina.

Apresentação

A corrupção e seus impactos 
econômicos, sociais, culturais 
e institucionais
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 Mas para além desses prejuízos econômicos e sociais, a corrupção 
causa, também, significativos impactos culturais e institucionais.

 A sucessão de escândalos na vida política nacional, sem que 
ocorram punições rápidas e adequadas à gravidade dessas ações, estimula 
a compreensão, no seio da sociedade brasileira, de que o crime compensa, 
dificultando a plena afirmação dos princípios éticos fundamentais à 
consolidação dos países desenvolvidos e democráticos.

 Assim, os mais importantes institutos de pesquisa coletaram em 
nosso pais, nos últimos anos, dados preocupantes.

 O Ibope, ao listar 10 condutas antiéticas graves, perguntou aos 
entrevistados se eles as cometeriam se estivessem no poder público. 
Detectou, assim, que 75 por cento dos ouvidos - 3 em cada 4 das pessoas 
entrevistadas portanto -, afirmou que sim, ou seja, que se tivessem 
oportunidade fariam exatamente aquilo que condenam na vida pública 
nacional.

 O Data Folha identificou, por sua vez, que 36 por cento dos 
brasileiros reconheceu já haver pago propina, enquanto que 27 por cento 
disse já haver recebido troco a maior e não devolvido. Na mesma linha, 
a UNB apurou que 50 por cento dos brasileiros contrataria parentes se 
fossem servidores públicos e que 20 por cento dos nacionais não vê nada 
de errado em levar material do trabalho - bens públicos - para casa.

 O Brasmarket, por fim, ao dar duas opções aos pais brasileiros 
nos tempos atuais, descobriu que a cada 6 grupos de pais ouvidos, apenas 
dois estão optando por educar seus filhos para serem honestos, enquanto 
que o dobro, 4 grupos, têm escolhido a opção de educar seus filhos para 
serem espertos e sonegadores.

 Por fim, os impactos institucionais. A corrupção mina a confiança 
dos brasileiros nas instituições do pais e no próprio funcionamento na 
democracia. Cerca de 70 por cento da população em nosso pais não 
vem participando de qualquer tipo de associação de caráter político ou 
social. Mais de 30 por cento dos eleitores já não comparece às urnas ou 
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vem votando em branco ou nulo. E o Brasil já é um dos países do mundo 
em que o povo menos confia na democracia, segundo levantamentos 
realizados pelo instituto chileno latinobarômetro.  Pouco mais de 40 por 
cento dos brasileiros não abre mão do regime democrático; 20 por cento 
dos brasileiros já prefere um regime autoritário e, para outros 20 por 
cento, tanto faz.

 Nesse quadro, de corrupção endêmica ou sistêmica e de 
descrédito do povo para com as instituições do país, não é difícil perceber 
que medidas pontuais, legislativas ou judiciais, apesar de importantes, 
não têm o condão de modificar essa triste realidade.

 Somente uma ampla mobilização nacional, um plano estratégico 
de prevenção e combate à corrupção de longo prazo, que una órgãos 
públicos e sociedade civil organizada, empresas, instituições de ensino 
e religiosas, além dos meios de comunicação, pode fazer a diferença e 
alterar esse quadro.

 Foi com esse intuito que o Conselho Nacional do Ministério 
Público reuniu, no final de 2014, em sua sede, em Brasília, representantes 
dos mais diversos ramos do Ministério Público brasileiro para discutir uma 
estratégica nacional de atuação que confira ao Ministério Público, pela sua 
capacidade de articulação com os mais diversos atores, públicos e sociais, 
posição de destaque nesse esforço nacional, nessa cruzada cívica, em 
favor da ética, da transparência e da boa aplicação dos recursos públicos.

 É hora, portanto, de unir e capacitar o Ministério Público brasileiro 
para enfrentar esse que é um dos maiores desafios do país na atualidade: 
vencer a guerra contra a corrupção!

Fábio George Cruz da Nóbrega 
Procurador Regional da República da 5ª Região

Conselheiro Nacional do Conselho Nacional do Ministério Público
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1) Em 21 de junho de 2015, o Conselho Nacional do Ministério Público, 
criado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, completa 10 anos de 
instalação e funcionamento. Quais são as maiores contribuições do CNMP 
para a integração de todos os ramos do Ministério Público brasileiro?

 O CNMP tem como vocação fundamental a atividade de controle da 
atuação administrativa e financeira do Ministério Público e de fiscalização 
do cumprimento de deveres por seus membros. Essa atividade de controle, 
sem prejuízo da aplicação de penalidades, não raras vezes se faz acompanhar 
de recomendações e atos regulamentares cujo propósito é reorientar ou 
aprimorar a atuação do Ministério Público, fomentar a prática de ações 
uniformes e sobretudo, induzir boas práticas dentro da Instituição. Nesse 
sentido, o Conselho tem coordenado, com a indispensável colaboração das 

Entrevista com 
Rodrigo Janot 
Monteiro de Barros 
Por Eduardo Augusto Salomão Cambi

Rodrigo Janot Monteiro de Barros 
(Belo Horizonte, 1957) é Procurador 
da República do Brasil. Mestre em 
direito pela Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG), foi escolhido 
pela presidente Dilma Rousseff para 
substituir Roberto Gurgel no cargo 
máximo da Procuradoria-Geral da 
República.
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instâncias de gestão finalística e administrativa das unidades e ramos do 
MP, a realização de iniciativas que têm fortalecido a integração e a unidade 
do Ministério Público brasileiro. Embora tenham sido muitas ao longo de 
sua primeira década de existência, destaco algumas em especial: (a) a 
elaboração do Planejamento Estratégico Nacional com ampla participação 
de todas as unidades e ramos do Ministério Público, e do qual resultou 
a elaboração de objetivos estratégicos; (b) como desdobramento do 
Planejamento Estratégico, a Ação Nacional, que congrega dezoito ações 
a serem implementadas a partir de projetos nacionais construídos e 
adotados pelas unidades do Ministério Público brasileiro; (c) a padronização 
da nomenclatura nos sistemas de informação de todo o MP, por meio do 
projeto Tabelas Unificadas. As Tabelas visam padronizar a nomenclatura 
das atividades realizadas pelo Ministério Público brasileiro, racionalizando a 
coleta e busca das informações e servindo de ferramenta de planejamento, a 
tomada de decisões na gestão e a realização de ações relevantes; (d) o Portal 
de Direitos Coletivos, sistema de coleta de informações, que possibilita a 
pesquisa de termos de ajustamento de conduta e inquéritos civis em trâmite 
nas Promotorias de Justiça e Procuradorias da República do País e (e) o 
Fórum Nacional de Gestão. Trata-se de instância de compartilhamento de 
boas práticas, formada por gestores, membros e servidores do Ministério 
Público. O Fórum Nacional de Gestão é composto por comitês temáticos, 
nas áreas de comunicação social, gestão administrativa, políticas de gestão 
orçamentária, gestão de pessoas e políticas de tecnologia da informação. 

2) Passados quase 30 anos da promulgação da Constituição Federal de 
1988, como é possível ampliar a legitimidade do Ministério Público junto 
à sociedade?

 O primeiro desafio a ser vencido nessa seara é a população 
conhecer o Ministério Público, entender qual seu papel constitucional, que é 
bastante amplo. Para isso, é fundamental que nos aproximemos do cidadão. 
Nesse sentido, há um esforço enorme para aperfeiçoar os nossos canais de 
comunicação com a sociedade, seja para prestar contas do nosso trabalho, 
seja para ouvir as demandas e críticas do cidadão. As salas de atendimento 
ao cidadão nas unidades, as redes sociais, a nossa ouvidoria e nosso site 
da transparência têm sido ferramentas importantes nesse diálogo com 
os cidadãos. Teremos, ainda, neste  ano o lançamento do portal do MPF 
voltado ao cidadão e, no âmbito do CNMP, o 6º Congresso Nacional de 
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Gestão do MP, cujo tema é “Convergência institucional: foco no cidadão e 
na transformação social.” Até 2020, temos como missão ser reconhecidos, 
nacional e internacionalmente, pela excelência na promoção da justiça, da 
cidadania e no combate ao crime e à corrupção. 

3) No dia 9 de dezembro de 2014, na abertura da Conferência Internacional 
de Combate à Corrupção, Vossa Excelência discursou, dizendo: “Corruptos 
e corruptores precisam conhecer o cárcere e precisam devolver os ganhos 
espúrios que engordam suas contas, à custa da esqualidez do tesouro nacional 
e do bem-estar do povo. A corrupção também sangra e mata”. Em um país 
extremamente corrupto como é o Brasil, quais as medidas institucionais 
e também legislativas devem ser tomadas para reduzir a impunidade e 
minimizar os efeitos nocivos da corrupção para a sociedade brasileira?

 Mesmo com avanços importantes, o Brasil ainda precisa evoluir 
muito para exterminar esse mal que representa um grande entrave 
para o desenvolvimento do país. O combate prioritário à corrupção é 
missão, função e destino do Ministério Público brasileiro. Como medidas 
institucionais, cito a criação da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do 
MPF, dedicada exclusivamente ao combate à corrupção. O órgão tem como 
atribuição atuar nos feitos relativos aos atos de improbidade administrativa 
previstos na Lei n. 8.429/92, nos crimes praticados por funcionários públicos 
ou por particulares contra a administração em geral, inclusive contra a 
administração pública estrangeira. Ela também é responsável por atuar nos 
crimes de responsabilidade de prefeitos e de vereadores e nos previstos na 
Lei de Licitações. Além disso, desde julho de 2014, mais de dez Núcleos e 
Ofícios de Combate à Corrupção foram criados em todo o Brasil. Cerca de 20 
unidades do Ministério Público Federal contam com este tipo de estrutura, 
que constitui uma estratégia para tornar mais rápida e eficiente a atuação 
em processos relativos à corrupção. Apostamos na eficiência desse modelo 
de atuação direta do MP de forma profissional e integrada.

 O Ministério Público Federal também lançou recentemente um 
Portal de Combate à Corrupção que tem o objetivo de cumprir uma das 
metas do Planejamento Estratégico da instituição que é a de “aprimorar 
a comunicação com a sociedade civil e a imprensa sobre a temática do 
patrimônio público”, prestando contas à sociedade desse relevante trabalho 
realizado pela instituição. Ainda com vistas a combater esse mal não mais 
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tolerado pelos brasileiros, o Ministério Público lançou dez medidas de 
combate à corrupção. As propostas buscam prevenir a prática, propondo: 
reforço da transparência e a proteção à fonte de informação; criminalização 
do enriquecimento ilícito de agentes públicos; responsabilização dos partidos 
políticos e criminalização do caixa dois; aumento das penas e classificação 
como crime hediondo para corrupção de altos valores; reforma do sistema 
de prescrição penal; celeridade nas ações de improbidade administrativa; 
ajustes nas nulidades penais e maior eficiência dos recursos no processo 
penal; prisão preventiva para assegurar a devolução do dinheiro desviado; e 
recuperação do lucro derivado do crime. 

4) No discurso de abertura do ano judiciário, em 02 de fevereiro de 2015, o 
Presidente do Supremo Tribunal Federal, Min. Ricardo Lewandowski, declarou, 
dentre as diretrizes de sua gestão, “intensificar as relações com os demais 
poderes e outras instituições essenciais à administração da Justiça, com vistas 
a buscar a convergência de esforços nas tarefas que lhes são comuns”. Como 
devem ser as relações entre o Ministério Público e os demais poderes, de modo 
a resguardar tanto a independência funcional quanto assegurar o necessário 
diálogo com as demais instituições republicanas na busca do cumprimento das 
promessas contidas na Constituição Federal de 1988?

 Partindo das diretrizes de diálogo, unidade, transparência, 
profissionalismo e efetividade, entendemos que intensificar as relações com 
os demais Poderes é essencial para alcançarmos melhores resultados nas 
tarefas e atribuições comuns. No intuito de intensificar o diálogo, o Ministério 
Público Federal tem realizado uma série de audiências e reuniões com o 
Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Há hoje uma Secretaria de Relações 
Institucionais, vinculada ao gabinete do PGR, cujo escopo é justamente fazer 
uma ponte entre o MPF e as demais Instituições. 

5) No contexto histórico brasileiro, qual foi o maior desafio vencido pelo 
Ministério Público nos últimos anos e qual ainda precisa ser alcançado?

 Sem dúvidas, a vitória mais relevante da última década para o 
Ministério Público foi o reconhecimento dos seus poderes investigatórios. 
Primeiro, conseguimos derrubar a PEC 37, com o apoio de toda sociedade, 
que compreendeu o retrocesso que a proposta de emenda constitucional 
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representava. Recentemente, o STF pôs fim ao debate ao reconhecer que as 
investigações do Ministério Público não ferem a Constituição. Os ministros 
entenderam que o MP dispõe de competência para promover, por autoridade 
própria e prazo razoável, investigações de natureza penal. Essa foi uma 
vitória justa e histórica, após quase 27 anos de promulgada a Constituição 
da República, que consolidou instrumentos conferidos ao Ministério Público 
para o cumprimento de sua missão constitucional, reafirmando status de 
guardião da ordem jurídica e de defensor da sociedade. Esse debate perdurou 
mais de dez anos e, durante todo esse tempo, a essência da instituição esteve 
em suspenso, aguardando uma definição por parte do STF. A meu ver, esse 
reconhecimento contribui para o fortalecimento institucional do Ministério 
Público, que poderá realizar investigações importantes para o crescimento 
do país. Ao longo dos últimos anos, a atuação do Ministério Público vem 
desvendando esquemas que comprometem o desenvolvimento do país e o 
bom andamento da sociedade. 

 Quanto aos demais desafios, certamente o foco do Ministério 
Público hoje é no seu planejamento estratégico. No MPF, esse trabalho se 
iniciou há uns 5 anos e já colhemos bons frutos, mas podemos avançar mais, 
especialmente na área fim, e temos nos esforçado muito para isso.

6) A Operação Lava Jato é  exemplo de investigação bem sucedida do 
Ministério Público?

 Sim. O Ministério Público, juntamente com outros órgãos que 
também auxiliam à investigação, vem atuando de forma firme neste caso. 
O combate à corrupção exige das instituições comprometimento e isenção, 
além de coragem para ir além. Diante das inúmeras e naturais variáveis 
decorrentes de investigações de tamanha complexidade, devemos fazer 
sempre uma opção clara e firme pela técnica jurídica. No caso da Lava Jato, 
busquei incessantemente pautar minha conduta com o norte inafastável das 
missões constitucionais do Ministério Público brasileiro, com a condução dos 
trabalhos de forma impessoal e coordenada. 
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 Visando a contribuir para o debate relacionado com alterações 
legislativas que pretendem minimizar a corrupção e a sensação de 
impunidade no Brasil, promovido pelo Conselho Nacional do Ministério 
Público, o Ministério Público do Estado do Paraná vem apresentar as 
seguintes propostas:

a) Aumento das penas dos crimes da Lei de Licitações, com alteração da 
punição de “detenção” para “reclusão”.

Justificativa

 Não obstante a política criminal moderna recomende a diminuição 
da tipificação de delitos e entenda que o aumento de penas, por si só, 
não seja um fator que contribua para diminuir a incidência de condutas 
delituosas, é de se reconhecer que tal discurso não se aplica aos chamados 
“crimes do colarinho branco” ou “crimes de rico”. De fato, tal categoria 
de ilícitos penais, notadamente aqueles contra o patrimônio público, 
historicamente foram considerados crimes que servem apenas para justificar 
a tipificação de “delitos de pobre” ou “delitos de rua, patrimoniais”, na linha 
discursivo-ideológica adotada pelo nosso Direito Penal “liberal-burguês”, 
com pensamento pautado ainda no Século XIX, onde se privilegia a proteção 
ao patrimônio individual e se relega a segundo (ou mesmo a terceiro) plano 
a proteção ao patrimônio coletivo.

 Para se constatar tal realidade, basta evidenciar que os crimes 
contra a Administração Pública tipificados no Código Penal (a partir do artigo 
312) têm, de regra, apenamento mínimo significativamente baixo, valendo 
destacar os seguintes:

Art. 312 – Peculato (desvio, subtração ou apropriação de verba pública 
em proveito próprio ou alheio): pena mínima igual a dois anos;

Art. 315 – Emprego irregular de verbas públicas: pena mínima igual 
a um mês;

Art. 316 – Concussão (exigir vantagem para fazer ou deixar de fazer 
alguma coisa): pena mínima igual a dois anos;

Art. 317 – Corrupção passiva (solicitar, receber ou aceitar promessa 
de vantagem para fazer ou deixar de fazer alguma coisa): pena 
mínima igual a dois anos; 
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Art. 319 – Prevaricação: pena mínima igual a três meses;

Art. 333 – Corrupção ativa (oferecer ou prometer vantagem indevida 
a funcionário público): pena mínima igual a dois anos;

Art. 337-B – Corrupção ativa internacional: pena mínima igual a um 
ano;

Arts. 359-A a 359-H – Crimes contra as finanças públicas: penas 
mínimas que variam de três meses a um ano.

 Enfim, como se percebe pelos exemplos acima, os apenamentos 
mínimos para os crimes considerados “mais graves” tipificados contra a 
Administração Pública no Código Penal estão entre três meses a dois anos 
e é da tradição jurisprudencial brasileira fixar penas a partir de patamares 
mínimos, notadamente quando o acusado é primário. E, como se sabe, dada 
justamente a dificuldade de punição desses delitos, normalmente quando 
um processo é instaurado o réu é primário e de bons antecedentes, o que 
conduz, quando possível, a uma eventual punição pela pena mínima. 

 Ora, nos termos do Código Penal, as penas aplicadas em concreto, 
até quatro anos, ensejam, quando muito, a aplicação de prestação de serviços 
à comunidade ou multa (esta, frise-se, de regra, em valores irrisórios). Vale, 
ainda, consignar, que tendo pena mínima igual ou inferior a um ano, o 
processo, de regra, fica suspenso e, cumprido período de prova, culmina com 
a extinção da punibilidade do autor, sem julgamento do mérito do caso.

 Sendo assim, tanto os delitos contra a Administração Pública e as 
finanças públicas, bem como aqueles da Lei de Licitações, permitem, via de 
regra, os maiores benefícios da Lei Penal, ou seja, a não aplicação da pena 
privativa de liberdade aos infratores, o que além de estimular a prática de 
delitos dessa natureza, garante o posterior desfruto do patrimônio desviado 
por essa classe especial de criminosos, verdadeiramente letal à sociedade 
brasileira, e que vem se proliferando dia a dia, conforme os rumorosos 
e sucessivos escândalos da República, rotineiramente divulgados pela 
imprensa. Neste ponto, aliás, é histórica a imensa dificuldade de recuperação 
de ativos desviados dos cofres públicos, devido ao sigilo bancário e à 
facilidade de camuflar seu destino. Basta uma retirada em espécie na boca 
do caixa que não se consegue mais rastrear o destino dado ao dinheiro. Não 
bastasse, essa criminalidade elitizada encontra ampla facilidade de conseguir 
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“laranjas” entre a classe mais pobre da população e, assim, pulverizar os 
valores desviados em pequenos depósitos bancários ou mesmo propiciar a 
saída física do dinheiro do país, sem falar das inúmeras outras possibilidades 
concretas de lavagem de dinheiro através de atividades comerciais “lícitas”. 
Portanto, apostar na punição patrimonial não deve ser a única alternativa de 
resposta do Estado.

 Enfim, a nossa Lei Penal confere a esses gravíssimos delitos, 
cometidos contra a sociedade, tratamento semelhante ao dispensado a 
crimes mais leves ou aos chamados delitos de menor potencial ofensivo, o 
que se constitui em um arrematado engano de política criminal. Nessa seara, 
o Direito Penal mínimo deve ceder espaço – já que não se demonstrou capaz 
de superar a verdadeira crise de moralidade pública que vivemos – para um 
Direito Penal mais eficaz e rigoroso, que acene para os potenciais criminosos 
do colarinho branco, não mais com o convite para o crime e o gozo efetivo 
de seus frutos, mas, diversamente, com a possibilidade concreta de punição, 
por meio da privação da liberdade em nossos cárceres, por alguns anos. 

 Ademais, pelas penas mínimas aplicadas, o lapso temporal para 
prescrição (artigo 109, do Código Penal) enseja a verificação da sua ocorrência 
em prazos de três a quatro anos, o que, aliado à crônica carência estrutural 
da Justiça Brasileira e à natural morosidade da instrução processual, resulta 
na quase impossibilidade de punição dos autores desses delitos pela 
“prescrição retroativa” frente à pena aplicada em concreto. 

 Assim, no tocante à Lei de Licitações (Lei nº 8666/93), além de penas 
brandas, são elas estabelecidas como sendo “detenção” e não “reclusão”, o 
que impedia a prisão cautelar (preventiva – na redação velha do art. 313, 
I, do Código de Processo Penal, antes da reforma de 2011) e ainda impede 
a adoção de instrumentos eficazes de investigação, como a interceptação 
telefônica (Lei nº 9296/96, art. 2º, III). Mesmo com a legislação de 2011 tendo 
alterado o critério da prisão cautelar, que não é mais vinculado aos delitos 
punidos com “reclusão”, mas aos delitos com penas máximas superiores a 
quatro anos, a maioria dos delitos, nos moldes como está hoje, ainda não 
permitem a prisão cautelar, pois tem apenamento até quatro anos.

 Assim, não é possível, por exemplo, que a fraude a um milionário 
processo licitatório seja apenada com detenção de 2 a 4 anos, enquanto o 
roubo de um veículo à mão armada implique em privação da liberdade entre 
5 anos e 4 meses  e 13 anos de reclusão. A clara distorção fala por si mesma, 
precisando urgentemente ser superada pelo legislador. Enquanto isso não 
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ocorrer, continuará sendo um “excelente negócio” fraudar licitações. 

São essas as razões que levam o Ministério Público do Estado do Paraná 
a propor as seguintes alterações legislativas nos artigos 89 a 99, da Lei nº 
8.666/1993, segundo o quadro comparativo abaixo.

Redação atual Proposta de nova redação

 Art. 89.  Dispensar ou inexigir 
licitação fora das hipóteses 
previstas em lei, ou deixar 
de observar as formalidades 
pertinentes à dispensa ou à 
inexigibilidade: 

Pena - detenção, de 3 (três) a 
5 (cinco) anos, e multa. 

Parágrafo único.  Na mesma 
pena incorre aquele que, 
tendo comprovadamente 
concorrido para a 
consumação da ilegalidade, 
beneficiou-se da dispensa 
ou inexigibilidade ilegal, 
para celebrar contrato com o 
Poder Público. 

Art. 89. (...).
Pena – reclusão de 4 (quatro) a 8 (oito) 
anos e multa.
        
§ 1º. As penas serão aumentadas da 
metade, se a dispensa ou a inexigibilidade 
ilícita, com o fim de obtenção de vantagem 
material, ocorrer em caso em que seria 
obrigatória a adoção da concorrência.

§ 2º. Aquele que, tendo comprovadamente 
concorrido para a consumação da 
ilegalidade, beneficiou-se da dispensa 
ou inexigibilidade ilegal, para celebrar 
contrato com o Poder Público, responde 
pelo crime previsto no caput.

§3º. O crime se caracteriza ainda que o 
agente não lese o erário ou não aufira 
vantagem pessoal ou para terceiro.

 O § 1º proposto objetiva agravar a punição das fraudes cometidas 
nas concorrências, posto que é essa a modalidade licitatória utilizada para 
a celebração dos grandes negócios da Administração Pública, de maior 
vulto econômico. Trata-se da aplicação dos princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade. Não parece adequado que a fraude a uma concorrência 
de milhões de reais receba o mesmo tratamento de uma fraude em uma 
carta convite de quinze mil reais.

 O § 2º visa alcançar os beneficiários do delito.

 O § 3º visa a eliminar a interpretação equivocada de que o tipo 
penal pretende proteger apenas o erário. Como se sabe, o artigo 3º, da Lei 
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nº 8666/93 estabelece que “a licitação destina-se a garantir a observância do 
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa 
para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável 
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, 
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos”.

 Em outros termos, os bens jurídicos protegidos pelo processo 
licitatório não se resumem à questão patrimonial, representada pela seleção 
da proposta mais vantajosa. Também se objetiva a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável e o cumprimento de princípios básicos de Administração Pública, 
bens jurídicos esses ofendidos pela indevida dispensa ou inexigibilidade de 
licitação, tenha ou não o erário sofrido prejuízo. 

 Paralelamente à punição dos dirigentes, empregados e prepostos 
responsáveis pela prática dos crimes da Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos, haverá a pessoa jurídica que responder objetivamente por 
esses atos lesivos, consoante previsto na Lei nº 12.846/2013.
 

Art. 90. Frustrar ou 
fraudar, mediante ajuste, 
combinação ou qualquer 
outro expediente, o 
caráter competitivo do 
procedimento licitatório, 
com o intuito de obter, para 
si ou para outrem, vantagem 
decorrente da adjudicação 
do objeto da licitação:  

Pena - detenção, de 2 (dois) a 
4 (quatro) anos, e multa. 

Art. 90. (...).
Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) 
anos e multa.

§ 1º. As penas serão aumentadas da 
metade, se ocorrer em procedimento 
licitatório em que se deva adotar a 
concorrência.

§ 2º.  Nas mesmas penas incorre aquele 
que, tendo concorrido para a consumação 
da ilegalidade, beneficiou-se da quebra 
do caráter competitivo do procedimento 
licitatório.        

 O tipo do art. 90, da Lei nº 8.666/1993, é, certamente, o mais grave 
dos delitos da Lei especial. Essa é a razão da substituição da detenção para a 
reclusão e da elevação do quantum da pena.

 As justificativas dos §§ 1º e 2º são as mesmas apresentadas no art. 89.
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Art. 91.  Patrocinar, direta ou 
indiretamente, interesse privado 
perante a Administração, dando 
causa à instauração de licitação 
ou à celebração de contrato, cuja 
invalidação vier a ser decretada pelo 
Poder Judiciário: 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 
(dois) anos, e multa. 

Art. 91. (...).

Pena – reclusão de 2 (dois) a 4 
(quatro) anos, e multa.

 O art. 91 cuida de uma forma especial de tráfico de influência, 
que visa à obtenção da vantagem ilegal a qualquer preço, dando causa à 
instauração do procedimento licitatório ou à celebração do contrato. A 
gravidade da conduta deve ser proporcional à das sanções aplicáveis, 
proporcionalidade ausente neste e nos outros tipos penais sob comento.

Art. 92.  Admitir, possibilitar ou dar causa 
a qualquer modificação ou vantagem, 
inclusive prorrogação contratual, 
em favor do adjudicatário, durante a 
execução dos contratos celebrados 
com o Poder Público, sem autorização 
em lei, no ato convocatório da licitação 
ou nos respectivos instrumentos 
contratuais, ou, ainda, pagar fatura com 
preterição da ordem cronológica de sua 
exigibilidade, observado o disposto no 
art. 121 desta Lei.
 
Pena - detenção, de dois a quatro anos, 
e multa.
 
Parágrafo único.  Incide na mesma 
pena o contratado que, tendo 
comprovadamente concorrido para 
a consumação da ilegalidade, obtém 
vantagem indevida ou se beneficia, 
injustamente, das modificações ou 
prorrogações contratuais. 

Art. 92. (...).

Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 
10 (dez) anos, e multa.
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 As modificações ou vantagens, de que cuida o art. 92, são de ordem 
econômica e ilegal, em quatro momentos distintos: no momento inicial da 
licitação, quando da publicação dos editais, com a alteração de suas cláusulas 
para benefício de um determinado interessado; na fase da celebração do 
contrato administrativo, para o pagamento de vantagem não prevista; durante 
a execução do contrato administrativo, pagando-se por algo não executado, 
ou, então, isentando-se da execução algo já contratado e pago; e, finalmente, 
a preterição da ordem cronológica para o pagamento de fatura, em proveito 
de determinado contratado e prejuízo de outro ou outros.

 Todos esses estratagemas são ilegais e lesivos ao patrimônio público 
e à sociedade, sendo proporcional às alterações relacionadas à pena. Como 
já afirmado, a pessoa jurídica deverá paralelamente responder com base na 
Lei nº 12.846/2013.

Art. 96.  Fraudar, em prejuízo da 
Fazenda Pública, licitação instaurada 
para aquisição ou venda de bens 
ou mercadorias, ou contrato dela 
decorrente: 

I - elevando arbitrariamente os 
preços; 

II - vendendo, como verdadeira ou 
perfeita, mercadoria falsificada ou 
deteriorada; 

III - entregando uma mercadoria por 
outra; 

IV - alterando substância, qualidade 
ou quantidade da mercadoria 
fornecida; 

V - tornando, por qualquer modo, 
injustamente, mais onerosa a 
proposta ou a execução do contrato: 

Pena - detenção, de 3 (três) a 6 (seis) 
anos, e multa. 

Art. 96. (...).

Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 
10 (dez) anos e multa.

§ 1º. A pena será aumentada 
da metade, se as mencionadas 
condutas ocorrerem em 
procedimento licitatório em que 
se adotou a concorrência.

§ 2º. Incide nas mesmas penas 
aquele que fraudar, em prejuízo 
da Fazenda Pública, licitação 
instaurada para a alienação de 
bem ou direito integrante do 
patrimônio da Administração 
Pública direta ou indireta, 
adquirindo-o por preço inferior ao 
de mercado.

§ 3º. Nas mesmas penas incide o 
agente público que, de qualquer 
modo, por ação ou omissão, 
participe da fraude.
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 As alterações relacionadas à pena encontram as mesmas 
justificativas anteriormente referidas, o mesmo ocorrendo em relação à 
causa de aumento de pena atinente à concorrência.

 O § 2º trata de hipótese de subfaturamento de bem integrante 
do patrimônio público, omitido no dispositivo. Como cediço, a licitação 
também é empregada para vender bens públicos, podendo ocorrer a fraude 
econômica quando o concorrente paga menos do que o valor de mercado 
pelo bem ou direito adquirido. O § 3º alcança o partícipe.

Art. 97.  Admitir à licitação 
ou celebrar contrato com 
empresa ou profissional 
declarado inidôneo: 

Pena - detenção, de 6 (seis) 
meses a 2 (dois) anos, e multa. 

        
Parágrafo único.  Incide na 
mesma pena aquele que, 
declarado inidôneo, venha a 
licitar ou a contratar com a 
Administração. 

Art. 97.  Admitir à licitação empresa ou 
profissional declarado inidôneo: 

Pena – reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, 
e multa.

§ 1º. Celebrar contrato com empresa ou 
profissional declarado inidôneo:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) 
anos, e multa.

§ 2º.  Incide na mesma pena aquele que, 
declarado inidôneo, venha a licitar ou a 
contratar com a Administração.

 A nossa proposta separa as condutas previstas na redação original 
em dois momentos distintos, considerando a gravidade delas. Uma coisa 
é a admissão no procedimento licitatório de interessado inidôneo, que 
não necessariamente será o vencedor. Outra coisa, muito mais grave, é a 
celebração de negócio jurídico com alguém inapto a contratar com o Poder 
Público, comportamento que merece censura proporcionalmente mais 
elevada. O § 2º visa a alcançar o beneficiário do espúrio negócio. 
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Art. 99.  A pena de multa cominada 
nos arts. 89 a 98 desta Lei consiste 
no pagamento de quantia fixada 
na sentença e calculada em índices 
percentuais, cuja base corresponderá 
ao valor da vantagem efetivamente 
obtida ou potencialmente auferível 
pelo agente. 

§ 1º Os índices a que se refere este 
artigo não poderão ser inferiores a 2% 
(dois por cento), nem superiores a 5% 
(cinco por cento) do valor do contrato 
licitado ou celebrado com dispensa ou 
inexigibilidade de licitação. 

§ 2º O produto da arrecadação da 
multa reverterá, conforme o caso, à 
Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou 
Municipal.

Art. 99. (...).

§ 1º  Os índices a que se refere 
este artigo não poderão ser 
inferiores a 50% (cinqüenta por 
cento), nem superiores a 200% 
(duzentos por cento) do valor do 
contrato licitado ou celebrado 
com dispensa ou inexigibilidade 
de licitação, ou potencialmente 
auferível pelo agente público, 
particular ou pessoa jurídica.

§ 2º (...).

 A alteração do § 1º, com a elevação do valor da multa é essencial, 
posto que os percentuais tal como constam da redação atual são irrisórios, 
não representando punição efetiva dos autores desses delitos. 

b) Criação de tipo penal para o peculato de uso.

Justificativa

 A conduta de peculato de uso é bastante comum na Administração 
Pública, mas só é tipificada como delito para o Prefeito (Decreto-lei nº 
201/1967, art. 1º, II). Caso o autor do delito seja Vereador, Deputado, Juiz, 
Promotor, Delegado ou qualquer outro funcionário público, quando muito 
poderá ser responsabilizado por ato de improbidade administrativa, que, 
como se sabe enseja apenas sanções de ordem administrativa e civil. Assim, 
para melhor instrumentalizar o combate à corrupção, seria recomendável a 
tipificação desta conduta como crime também no Código Penal.
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 Para tanto, sugere-se a adoção de regra similar à constante do 
Decreto-lei nº 201/67 (esta apenas para Prefeitos), para criação do art. 312-
C, no Código Penal, com a seguinte redação:

 Art. 312-C – Utilizar-se, indevidamente, em proveito próprio ou 
alheio, de bens, rendas ou serviços públicos. 
Pena – reclusão, de quatro a doze anos, e multa.

c) Criação de tipo penal para o crime de não aplicação de verbas públicas 
(educação, saúde, etc.) nos limites estabelecidos em lei.

Justificativa

 Tanto a Constituição Federal quanto leis infraconstitucionais 
estabelecem a necessidade de determinados percentuais orçamentários 
serem destinados à saúde pública e à educação, por exemplo. No entanto 
e infelizmente, não é raro identificar-se o descumprimento destas 
determinações por parte dos administradores públicos. A conduta somente 
é considerada delituosa para os Prefeitos (Decreto-lei nº 201/1967, art. 1º, 
XIV) e, mesmo assim, pela via indireta (negar execução à lei federal, sem 
justa causa) e com apenamento brando (pena de três meses a três anos).

 Verifica-se, portanto, a necessidade de criação de tipo penal 
específico, de alcance geral (a todos os administradores públicos) e com 
apenamento condizente com a importância que o tema apresenta.

 Para tanto, sugere-se a criação do art. 315-A, no Código Penal, com 
a seguinte redação:

 Art. 315-A – Deixar, sem justa causa, de aplicar verbas relacionadas 
à saúde e educação nos limites estabelecidos em lei.
Pena – reclusão de dois a oito anos, e multa.
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d) Inserir o Ministério Público no caput do art. 16 da Lei nº 12.846/2013 
(Lei Anticorrupção), para que promova ou participe, como fiscal da lei, 
legitimado para ação civil pública de improbidade administrativa e também 
como dominus litis da ação penal, na celebração do acordo de leniência, 
com reflexos na persecução penal, civil e por improbidade administrativa.

Justificativa

 “A Lei nº 12.846/2013 prevê em seu artigo 16 o seguinte:

 Art. 16.  A autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública 
poderá celebrar acordo de leniência com as pessoas jurídicas responsáveis 
pela prática dos atos previstos nesta Lei que colaborem efetivamente com 
as investigações e o processo administrativo, sendo que dessa colaboração 
resulte: 

 I - a identificação dos demais envolvidos na infração, quando couber; e
 II - a obtenção célere de informações e documentos que comprovem 
o ilícito sob apuração”. 

 Da leitura dessa disposição, nota-se claramente a não legitimação 
do Ministério Público para a celebração do acordo de leniência, bem assim 
a sua participação como fiscal da lei nesses acordos, omissão legislativa que 
merece ser superada pelas seguintes razões: 

 a) o MP é o legitimado por excelência da ação civil pública de que 
trata o artigo 19; 

 b) se não for o autor dessas ações, oficiará como custos legis, por força 
do disposto no artigo 21 da Lei 12.846/2013, pois esses processos seguem o 
rito da ação civil pública (Lei 7.347/1985), que prevê expressamente a condição 
de custos legis nas ações dessa natureza não propostas pelo Parquet; 

 c) por ser o titular exclusivo da ação penal pública, a ser paralelamente 
movida contra a pessoa natural dos dirigentes, funcionários e empregados 
da pessoa jurídica; 

 d) somente os membros do Ministério Público têm assegurado pela 
Constituição independência e autonomia funcional, o que afasta pressões de 
ordem política e hierárquica. 
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 Sendo as atribuições do Ministério Público muito mais amplas que a 
da pessoa jurídica lesada, que, a rigor, só tem o processo administrativo, cujo 
alcance é restrito, podendo ser suprido, em caso de omissão, pela própria 
atuação do Ministério Público (artigo 20 da Lei 12.846/2013), nada justifica 
a exclusividade da autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública na 
celebração da leniência. 

 Demais disso, esse tipo de acordo pode ter severos reflexos na 
própria atuação ministerial, o que recomenda não apenas a participação do 
Ministério Público como fiscal do acordo, promovendo a sua higidez, como 
também a sua legitimação para a celebração desse tipo de avença.

 De outra parte, a participação ministerial na celebração dos acordos 
de leniência pode prevenir nulidades insanáveis, impugnáveis judicialmente. 

 Para tanto, sugere-se a seguinte redação para o artigo 16 da Lei 
12.846/1993:

 Art. 16.  A autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública 
e o Ministério Público poderão celebrar acordo de leniência com as 
pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos previstos nesta Lei que 
colaborem efetivamente com as investigações e o processo administrativo, 
sendo que dessa colaboração resulte: 

 §§ Não sendo o celebrante, o Ministério Público atuará nos acordos 
de leniência como fiscal da lei. 

e) Supressão do art. 17 da Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), na 
medida em que as hipóteses nele previstas não justificam a celebração de 
acordo de leniência com a pessoa jurídica responsável.

Justificativa

 O mencionado artigo 17 tem a seguinte redação:

 “Art. 17.  A Administração Pública poderá também celebrar acordo 
de leniência com a pessoa jurídica responsável pela prática de ilícitos 
previstos na Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, com vistas à isenção ou 
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atenuação das sanções administrativas estabelecidas em seus arts. 86 a 88.1”

 Ocorre que as infrações administrativas definidas nesses artigos 
da Lei 8.666/1993 dizem respeito a fatos certos, inclusive no que tange à 
autoria, não havendo a necessidade de identificação de envolvidos ou da 
obtenção célere de informações e documentos, inexistindo justificativa para 
a celebração de acordo de leniência.

 Tal como previsto no artigo 17, o acordo tem verdadeira natureza 
de perdão administrativo, isentando das sanções administrativas a empresa 
contratada que descumpriu o contrato administrativo, imunizando-a no 
processo administrativo da Lei 8.666/1993, o que apenas contribui e estimula 
a inadimplência de empresas, em detrimento do interesse público.

 A revogação, portanto, do artigo 17 da Lei 12.846/2013, é medida 
que se impõe.  

f) Estender os benefícios do acordo de leniência aos seus dirigentes, 
administradores e empregados, envolvidos na prática de atos lesivos à 
Administração Pública nacional e estrangeira, tal como previsto, mutatis 
mutandis, no §6º do art. 86 e no art. 87, ambos da Lei 12.529/2011 (Lei do 
CADE).

Justificativa

 O acordo de leniência previsto na Lei 12.846/2013 beneficia 
somente a pessoa jurídica autora de atos lesivos. Não alcança os seus 

1 Art. 86.  O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de 
mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato.
 ...
Art. 87.  Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
Art. 88.  As sanções previstas nos incisos III e IV do artigo anterior poderão também ser 
aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta Lei:
 I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos;
 II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
 III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados.



32

1. Apresentação 

2. Entrevista

3. Artigos 
Propostas do Ministério Público do Estado do Paraná 
de alteração legislativa no combate à corrupção e à 
impunidade

Considerações acerca da necessidade de 
homologação do Termo de Ajustamento de Conduta 
pelo Conselho Superior do Ministério Público do 
Estado do Paraná

Pessoas em situação de rua e direitos prestacionais

O direito à consulta prévia às comunidades indígenas 
e a atuação do Ministério Público para a sua 
concretização

Fonte normativa da legitimação extraordinária 
no novo Código de Processo Civil: a legitimação 
extraordinária de origem negocial

As mudanças da nova lei do divórcio em matéria de 
dissolução do casamento

Código civil brasileiro: Entre avanços e retrocessos

O Fundamento Moral do Direito à boa administração

Proteção à infância e juventude: é preciso mudar o 
“foco”

IDEB 2013

Pimenta Bueno: ideias precursoras do processo 
penal brasileiro no Segundo Império

4. Seção Interprosa
Dona Helena

A urgência nossa de cada dia

5. Seção Prata da Casa
Edição 2014 - “Ação Inovadora” - Cadastro da Prática 
ou Ideia

6. Seção Estudante
Ações Coletivas para a tutela de Direitos Individuais 
Homogêneos: Por uma racionalização do Serviço 
Justiça

7. Resenha
As lógicas das provas no processo, de Deltan

8. Jurisprudência Comentada Cível
Da aplicação da Lei de Improbidade Administrativa 
aos Agentes Políticos

9. Jurisprudência Comentada Penal
A Súmula n.º 521 do Superior Tribunal de Justiça e 
a questão afeta à ilegitimidade ativa do Ministério 
Público para a execução da pena de multa: 
Deformação de uma alteração legislativa ou mero 
pragmatismo?

10. Espaço Centros de Apoio
A ADI 1.842/RJ e a Lei 13.089/2015: novos 
paradigmas jurídicos para as Regiões Metropolitanas 
brasileiras?

A busca domiciliar de drogas e a apreensão de 
direitos fundamentais

dirigentes, administradores e empregados, que poderão responder por 
ato de improbidade administrativa ou crime, caso tenham tido alguma 
participação na prática do ato lesivo atribuído à empresa.

 Com essa omissão do legislador, não há qualquer estímulo para 
a celebração do acordo de leniência, porquanto isso representaria, via de 
regra, a confissão de crime ou de ato de improbidade da pessoa natural 
representante da pessoa jurídica. 

 Tal como previsto, a disposição estimula o “pacto pelo silêncio”, e 
não a “identificação dos demais envolvidos na infração, quando couber”; e 
“a obtenção célere de informações e documentos que comprovem o ilícito 
sob apuração”.

 É por isso que se sugere a adoção de um modelo aproximado da Lei 
do CADE, que poderia corresponder ao artigo 16-A da Lei 12.846:

 Art. 16-A. Serão estendidos às empresas do mesmo grupo, de 
fato ou de direito, e aos seus dirigentes, administradores e empregados 
envolvidos na infração os efeitos do acordo de leniência, desde que o 
firmem em conjunto, respeitadas as condições impostas. 

 § 1º. Nos crimes tipificados na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
nos tipificados no Código Penal e nos atos de improbidade administrativa 
previstos na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, correlacionados com os 
atos lesivos do art. 5º, a celebração de acordo de leniência, nos termos 
desta Lei, determina a suspensão do curso do prazo prescricional e impede o 
oferecimento da denúncia com relação ao agente beneficiário da leniência, 
bem como a propositura da ação de improbidade administrativa. 

 § 2º. Cumprido o acordo de leniência pelo agente, extingue-se 
automaticamente a punibilidade dos crimes a que se refere o parágrafo 
anterior e a persecução dos atos de improbidade administrativa 
respectivos.
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g) Realização de concurso público para os cargos de Ministro e Conselheiro 
dos Tribunais de Contas da União e dos Estados.

Justificativa

 É urgente uma reforma constitucional que reveja a formação dos 
Tribunais de Contas. A indicação direta de seus Ministros ou Conselheiros 
pelo Chefe do Poder Executivo ou pelo Poder Legislativo, não contribui para 
o exercício técnico das funções das Cortes de Contas, que se comportam 
politicamente, segundo as matizes partidárias, fragilizando o controle 
externo de contas do Estado brasileiro. 

 O concurso público para Ministro ou Conselheiro seria uma opção, 
assim como a formação de listas tríplices de Auditores do Tribunal de Contas, 
Membros do Ministério Público de Contas e advogados, tal como se dá no 
âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

 Embora inexista um modelo definido para a aludida composição 
dos TC’s, a discussão merece ser levada a efeito no âmbito da sociedade 
brasileira, porquanto o atual modelo de nomeação não tem se mostrado 
eficiente e eficaz, bastando olhar para o grande número de desmandos na 
esfera pública, não inibidos pela atuação dessas Cortes. 

h) Mandato para as autoridades responsáveis pelo exercício do controle 
interno no âmbito das administrações públicas, direta e indireta, sendo 
responsabilizados, inclusive, por sua omissão.
 
Justificativa

 O mau funcionamento dos controles internos da Administração 
Pública brasileira é uma realidade indiscutível. Os escândalos públicos se 
avolumam, em todos os níveis de governo, como se inexistisse controle 
interno.

 A razão dessa ineficiência, com graves repercussões para a sociedade 
brasileira, parece residir na ausência de autonomia dos controladores 
internos, subordinados hierarquicamente à autoridade nomeante e, ao 
mesmo tempo, controlada. 
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 A previsão de mandato fixo e de autonomia do órgão de controle 
interno, somadas à responsabilidade por omissão, é um caminho ainda não 
trilhado e que poderia permitir o funcionamento efetivo dessa modalidade 
de controle, interrompendo ou contribuindo para reduzir a permanente 
corrupção e ineficiência da Administração Pública nacional.

 A título de sugestão, propõem-se a alteração do § 1º do artigo 74 da 
Constituição Federal, que passaria a ter a seguinte redação:

 § 1º O Controlador Interno, responsável pelo controle interno, 
detentor de cargo efetivo, estabilidade, formação de nível superior e ilibada 
reputação, será escolhido pelo respectivo Chefe de Poder, para o exercício 
de mandato de 2 anos, reconduzível por uma vez.

 § 2º As controladorias internas serão formadas exclusivamente por 
servidores públicos de carreira, admitidos mediante concurso público de 
provas e títulos.  

 § 3º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem 
conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência 
ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público, se existentes indícios de crime 
ou de ato de improbidade administrativa, sob pena de responsabilidade 
por omissão e solidária.

i) Criação e regulamentação legal do Conselho de Gestão Fiscal.

Justificativa

 O Conselho de Gestão Fiscal está previsto no art. 67 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, com a seguinte redação:

 “Art. 67. O acompanhamento e a avaliação, de forma permanente, 
da política e da operacionalidade da gestão fiscal serão realizados por 
conselho de gestão fiscal, constituído por representantes de todos os 
Poderes e esferas de Governo, do Ministério Público e de entidades técnicas 
representativas da sociedade, visando a:

 I - harmonização e coordenação entre os entes da Federação;
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 II - disseminação de práticas que resultem em maior eficiência 
na alocação e execução do gasto público, na arrecadação de receitas, no 
controle do endividamento e na transparência da gestão fiscal;

 III - adoção de normas de consolidação das contas públicas, 
padronização das prestações de contas e dos relatórios e demonstrativos 
de gestão fiscal de que trata esta Lei Complementar, normas e padrões 
mais simples para os pequenos Municípios, bem como outros, necessários 
ao controle social;

 IV - divulgação de análises, estudos e diagnósticos.

 § 1o O conselho a que se refere o caput instituirá formas de 
premiação e reconhecimento público aos titulares de Poder que alcançarem 
resultados meritórios em suas políticas de desenvolvimento social, 
conjugados com a prática de uma gestão fiscal pautada pelas normas 
desta Lei Complementar.

 § 2o Lei disporá sobre a composição e a forma de funcionamento 
do conselho”.

 A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, acaba de 
completar 15 (quinze) anos. Entretanto, o Conselho de Gestão Fiscal, 
destinado ao acompanhamento e a avalição da política e da operacionalidade 
da gestão fiscal, com a presença de representantes de todos os Poderes, 
do Governo, do Ministério Público e de entidades técnicas representativas 
da sociedade, nunca saiu do papel. A cultura da transparência se impõe, a 
fim de que a busca pelo bem comum se dê com a participação integrada de 
diversas entidades públicas e do fortalecimento do controle social. 

 Conforme ensina o cientista político Leonardo Avritzer, “é necessário 
reforçar fortemente o assim chamado controle público não estatal. Ao mesmo 
tempo, o controle público não estatal pode ser uma maneira de compensar 
a diminuição do controle administrativo-burocrático. Temos dados no Brasil 
hoje que mostram a maior eficiência do Estado brasileiro em cidades nas 
quais existe maior participação social e controle público do orçamento 
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(AVRITZER, 2009). Esses dados mostram uma possível terceira via entre o 
controle administrativo-burocrático e o controle judicial, de um lado, e a falta 
de controle, de outro” (http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/
TDs_Ipea_Cepal/tdcepal_032.pdf. Acesso em 7 de maio de 2015). 

 Com efeito, além da criação do referido Conselho é imprescindível 
a sua regulamentação, nos termos do art. 67, § 2º, da LRF, inclusive para 
estabelecer quantos e como serão escolhidos os seus representantes. 

j) Amplo controle público e social do orçamento público.

 Atualmente, o controle da execução do orçamento é uma atividade 
restrita a algumas entidades que podem ter senhas de acesso.

 Assim, prevê o art. 120 da Lei 13.080, de 2 de janeiro de 2015, in verbis:

 “Art. 120.  Com vistas à apreciação da proposta orçamentária de 2015, 
ao acompanhamento e à fiscalização orçamentária a que se referem o art. 
70 e o inciso II do § 1o do art. 166 da Constituição Federal, será assegurado 
aos membros e órgãos competentes dos Poderes da União, inclusive ao 
Tribunal de Contas da União, ao Ministério Público Federal e à Controladoria-
Geral da União, o acesso irrestrito, para consulta, aos seguintes sistemas ou 
informações, bem como o recebimento de seus dados, em meio digital:

 I - SIAFI;

 II - SIOP;

 III - Sistema de Análise Gerencial da Arrecadação - ANGELA, bem 
como as estatísticas de dados agregados relativos às informações constantes 
das declarações de imposto de renda das pessoas físicas e jurídicas, respeitado 
o sigilo fiscal do contribuinte;

 IV - Sistema Integrado de Tratamento Estatístico de Séries 
Estratégicas - SINTESE;

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs_Ipea_Cepal/tdcepal_032.pdf
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs_Ipea_Cepal/tdcepal_032.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art70
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art70
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art166�1ii
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 V - Sistema de Informação das Estatais - SIEST;

 VI - SIASG, inclusive ComprasNet;

 VII - Sistema de Informações Gerenciais de Arrecadação - INFORMAR;

 VIII - Cadastro das entidades qualificadas como OSCIP, mantido pelo 
Ministério da Justiça;

 IX - CNPJ;

 X - Sistema de Informação e Apoio à Tomada de Decisão - SINDEC, do 
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT;

 XI - SICONV;

 XII - Sistema de Monitoramento do Programa de Aceleração do 
Crescimento - SISPAC;

 XIII - Sistema de Acompanhamento de Contratos - SIAC, do DNIT;
 
 XIV - CNEA, do Ministério do Meio Ambiente;

 XV - Sistema de Informação sobre Orçamento Público em Saúde - 
SIOPS;

 XVI - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em 
Educação - SIOPE; e

 XVII - Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público 
Brasileiro - SICONFI.

 Parágrafo único.  Os cidadãos e as entidades sem fins lucrativos, 
credenciados segundo requisitos estabelecidos pelos órgãos gestores dos 
sistemas, poderão ser habilitados para consulta aos sistemas e cadastros de 
que trata este artigo.”
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 O referido dispositivo fere o direito humano-fundamental à 
informação. 

 A informação é um direito humano, reconhecido por importantes 
organismos da comunidade internacional.

 Está previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos: “Todo 
ser humano tem direito à liberdade de opinião e de expressão; este direito 
inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e 
transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente 
de fronteiras” (art. 19).

 A Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção estabelece, 
nos artigos 10 e 13: “Cada Estado-parte deverá (...) tomar as medidas 
necessárias para aumentar a transparência em sua administração pública 
(...) procedimentos ou regulamentos que permitam aos membros do público 
em geral obter (...) informações sobre a organização, funcionamento e 
processos decisórios de sua administração pública (...)”.

 A Declaração Interamericana de Princípios de Liberdade de Expressão 
também afirma: “O acesso à informação mantida pelo Estado constitui um 
direito fundamental de todo indivíduo. Os Estados têm obrigações de garantir 
o pleno exercício desse direito” (item 4).

 Além disso, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos 
assevera: “Toda pessoa terá direito à liberdade de expressão; esse direito 
incluirá a liberdade de procurar, receber e difundir informações e ideias de 
qualquer natureza (...)” (art. 19).

 No Brasil, o artigo 5º, inc. XXXIII, da Constituição Federal expressa, 
entre os direitos fundamentais, 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”.
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 O artigo 37, § 3º, inc. II, da Constituição Federal também afirma que 
“a lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração 
pública direta e indireta, regulando especificamente (...) II – o acesso dos 
usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, 
observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII”.

 Além disso, o artigo 216, § 2º, da Constituição Federal atribui 
“à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação 
governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela 
necessitem”. 

 Os artigos 5º, inc. XXXIII, 37, § 3º, inc. II, e 216, § 2º, da Constituição 
Federal foram regulamentados pela Lei 12.257/2011, que ficou conhecida 
como Lei de Acesso à Informação que, por sua vez, trata da transparência 
ativa e passiva.

 O art. 120 da Lei 13.080, de 2 de janeiro de 2015, merece ser alterado 
para se tornar compatível com os tratados internacionais, a Constituição 
Federal e a Lei de Acesso à Informação.

 Portanto, as informações quanto à execução orçamentária devem 
ser, como regra, de acesso público irrestrito. Não devem ser objeto de senhas 
nem tampouco, como exige o par. ún. do referido art. 120, exigir que o 
cidadão e as entidades da sociedade civil organizada tenham que se habilitar 
para a consulta aos sistemas e cadastros, salvo quando as informações cujo 
sigilo forem imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado.

 Dessa maneira, o mencionado art. 120, caput e par. ún., devem ter a 
seguinte redação: 

“Com vistas à apreciação da proposta orçamentária de 2015, ao 
acompanhamento e à fiscalização orçamentária a que se referem o art. 70 e 
o inciso II do § 1o do art. 166 da Constituição Federal, será assegurado a 
todos os cidadãos o acesso irrestrito, para consulta, aos seguintes sistemas 
ou informações, bem como o recebimento de seus dados, em meio digital, 
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade 
e do Estado, nos termos da Lei 12.257/2011: (...).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art70
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art166�1ii
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Par. ún.: Os membros e órgãos competentes dos Poderes Públicos, inclusive 
aos Tribunais de Contas, ao Ministério Público e às Controladorias-Gerais da 
União, será assegurado o acesso irrestrito, para consulta, a todos os sistemas 
ou informações, bem como o recebimento de seus dados, em meio digital, 
independentemente do caráter sigiloso dos sistemas ou informações”.

 Enfim, essas são as sugestões do Ministério Público do Estado 
do Paraná, que agregadas às sugestões do Ministério Público Federal, do 
Ministério Público da Bahia e do Poder Executivo da União, podem contribuir 
para o aperfeiçoamento da legislação brasileira no combate à corrupção e à 
impunidade.

Curitiba, maio de 2015.



41

1. Apresentação 

2. Entrevista

3. Artigos 
Propostas do Ministério Público do Estado do Paraná 
de alteração legislativa no combate à corrupção e à 
impunidade

Considerações acerca da necessidade de 
homologação do Termo de Ajustamento de Conduta 
pelo Conselho Superior do Ministério Público do 
Estado do Paraná

Pessoas em situação de rua e direitos prestacionais

O direito à consulta prévia às comunidades indígenas 
e a atuação do Ministério Público para a sua 
concretização

Fonte normativa da legitimação extraordinária 
no novo Código de Processo Civil: a legitimação 
extraordinária de origem negocial

As mudanças da nova lei do divórcio em matéria de 
dissolução do casamento

Código civil brasileiro: Entre avanços e retrocessos

O Fundamento Moral do Direito à boa administração

Proteção à infância e juventude: é preciso mudar o 
“foco”

IDEB 2013

Pimenta Bueno: ideias precursoras do processo 
penal brasileiro no Segundo Império

4. Seção Interprosa
Dona Helena

A urgência nossa de cada dia

5. Seção Prata da Casa
Edição 2014 - “Ação Inovadora” - Cadastro da Prática 
ou Ideia

6. Seção Estudante
Ações Coletivas para a tutela de Direitos Individuais 
Homogêneos: Por uma racionalização do Serviço 
Justiça

7. Resenha
As lógicas das provas no processo, de Deltan

8. Jurisprudência Comentada Cível
Da aplicação da Lei de Improbidade Administrativa 
aos Agentes Políticos

9. Jurisprudência Comentada Penal
A Súmula n.º 521 do Superior Tribunal de Justiça e 
a questão afeta à ilegitimidade ativa do Ministério 
Público para a execução da pena de multa: 
Deformação de uma alteração legislativa ou mero 
pragmatismo?

10. Espaço Centros de Apoio
A ADI 1.842/RJ e a Lei 13.089/2015: novos 
paradigmas jurídicos para as Regiões Metropolitanas 
brasileiras?

A busca domiciliar de drogas e a apreensão de 
direitos fundamentais



42

1. Apresentação 

2. Entrevista

3. Artigos 
Propostas do Ministério Público do Estado do Paraná 
de alteração legislativa no combate à corrupção e à 
impunidade

Considerações acerca da necessidade de 
homologação do Termo de Ajustamento de Conduta 
pelo Conselho Superior do Ministério Público do 
Estado do Paraná

Pessoas em situação de rua e direitos prestacionais

O direito à consulta prévia às comunidades indígenas 
e a atuação do Ministério Público para a sua 
concretização

Fonte normativa da legitimação extraordinária 
no novo Código de Processo Civil: a legitimação 
extraordinária de origem negocial

As mudanças da nova lei do divórcio em matéria de 
dissolução do casamento

Código civil brasileiro: Entre avanços e retrocessos

O Fundamento Moral do Direito à boa administração

Proteção à infância e juventude: é preciso mudar o 
“foco”

IDEB 2013

Pimenta Bueno: ideias precursoras do processo 
penal brasileiro no Segundo Império

4. Seção Interprosa
Dona Helena

A urgência nossa de cada dia

5. Seção Prata da Casa
Edição 2014 - “Ação Inovadora” - Cadastro da Prática 
ou Ideia

6. Seção Estudante
Ações Coletivas para a tutela de Direitos Individuais 
Homogêneos: Por uma racionalização do Serviço 
Justiça

7. Resenha
As lógicas das provas no processo, de Deltan

8. Jurisprudência Comentada Cível
Da aplicação da Lei de Improbidade Administrativa 
aos Agentes Políticos

9. Jurisprudência Comentada Penal
A Súmula n.º 521 do Superior Tribunal de Justiça e 
a questão afeta à ilegitimidade ativa do Ministério 
Público para a execução da pena de multa: 
Deformação de uma alteração legislativa ou mero 
pragmatismo?

10. Espaço Centros de Apoio
A ADI 1.842/RJ e a Lei 13.089/2015: novos 
paradigmas jurídicos para as Regiões Metropolitanas 
brasileiras?

A busca domiciliar de drogas e a apreensão de 
direitos fundamentais

Considerações acerca da necessidade 
de homologação do Termo de 
Ajustamento de Conduta pelo 
Conselho Superior do Ministério 
Público do Estado do Paraná

Cristiane Aparecida Ramos*

Ítalo João Chiodelli**

Régis Rogério Vicente Sartori***

Considerations about the need for approval of 
the adjustment term of conduct by the Superior 
Council of the Paraná´s Public Ministry Domain

RESUMO: É inconstitucional a exigência de homologação do termo de 
ajustamento de conduta, quando celebrado em inquérito civil, por parte 
do órgão superior do Ministério Público. Exigindo-se a homologação haverá 
inequívoca ofensa à independência funcional garantida ao membro pela 
Constituição Federal, uma vez que a celebração de termo de ajustamento de 
conduta se insere na atividade-fim deste. Ademais, não se concebe que o 

*Promotora de Justiça no Ministério Público do Estado do Paraná.
**Estagiário de Graduação no Ministério Público do Estado do Paraná.
***Promotor de Justiça no Ministério Público do Estado do Paraná.

SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. A inconstitucionalidade da exigência de 
homologação do termo de ajustamento de conduta por parte dos órgãos 
superiores do Ministério Público; 3. O equívoco de se exigir a homologação 
do TAC a pretexto da obrigatoriedade de homologação do arquivamento do 
inquérito civil; 4. Breves comentários à Resolução n. 1928/08-PGJ do Ministério 
Público do Estado do Paraná; 5. Conclusão; 6. Referências bibliográficas.
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inquérito civil, aonde se tenha pactuado um compromisso de ajustamento 
de conduta, seja levado a arquivamento antes do integral cumprimento 
das cláusulas pactuadas uma vez que, antes do seu término, ainda haverá 
fundamento para a propositura de ação civil pública. Por essa razão, é 
despicienda a homologação do arquivamento do inquérito civil pelo Conselho 
Superior antes da efetiva conclusão do TAC. Por fim, a regulamentação 
interna que mais respeita as nuances constitucionais e legais, acerca do trato 
da matéria, é aquela preconizada pelo Ministério Público do Estado do Paraná 
através da Resolução n. 1928/08 da PGJ-PR - sendo esta modelo a ser seguido 
pelos demais Ministérios Públicos brasileiros.

SUMMARY: It is unconstitutional the requirement of approval of the conduct 
adjustment agreement, when concluded on civil investigation by the top of 
the prosecution body. The requirement of the approval will be clear offense 
to functional independence guaranteed to the member by the Federal 
Constitution, since the conclusion of conduct adjustment agreement falls 
within the core business of this. Moreover, it is inconceivable that the civil 
investigation, where it has agreed a commitment to conduct adjustment, is 
shelved before the full compliance with the terms agreed, since, before its 
completion, there will be grounds for public civil action filing. For this reason, 
it is negligible an approval by the Board of shelving a civil investigation prior 
to the effective completion of the TAC. Finally, any rules of most respect the 
constitutional and legal nuances, about the treatment of the matter, is that 
advocated by the Paraná State Public Ministry through Resolution n. 1928/08 
of PGJ-PR - and this model to be followed by other Brazilian prosecutors.

PALAVRAS-CHAVE: homologação de termo de ajustamento de conduta; 
TAC; arquivamento de inquérito civil; inconstitucionalidade; independência 
funcional.

KEYWORDS: Conduct adjustment term approval; TAC; civil investigation 
shelving; unconstitutionality; functional independence.
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1. Introdução

 Uma atual questão que tem suscitado controvérsias de índole 
institucional diz respeito à necessidade de homologação do termo de 
ajustamento de conduta quando celebrado em inquérito civil, no âmbito do 
Ministério Público.

 Observando-se as regulamentações internas dos Ministérios Públicos 
brasileiros é possível perceber um trato não uniforme acerca da matéria. Há 
aqueles que exigem a homologação do compromisso pelo Conselho Superior 
como conditio sine qua non para a própria eficácia do termo de ajustamento 
de conduta, enquanto há outros que adotam conduta oposta - não exigindo 
nenhum espécie de condição para que o compromisso surta seus efeitos.

 A doutrina também não tem se posicionado em um sentido 
convergente, havendo posições defendendo que o termo de ajustamento de 
conduta, celebrado em inquérito civil, fica sob condição suspensiva consistente 
na homologação do arquivamento deste por parte do Conselho Superior.

 Outra parcela da doutrina tem defendido que inexiste condição 
legal que subordine a eficácia do termo à homologação do inquérito civil 
pelo órgão revisor, razão pela qual não é racional exigi-la como condição de 
eficácia do TAC.1

 No entanto, o trato da questão não passou por um análise 
constitucional. Pouco se ouve falar acerca da inconstitucionalidade de se 
exigir a homologação do termo de ajustamento de conduta por um órgão 
superior no âmbito do Ministério Público, vez que é ofensiva à independência 
funcional do membro que celebra o compromisso.

 Denotamos, além da inconstitucionalidade, que a aludida exigência 
também parece ofender a boa técnica jurídica que deve ser aplicada no 
arquivamento do inquérito civil, considerando que tal arquivamento após 
a celebração de termo de ajustamento de conduta ainda não cumprido é 
conduta dissonante aos ditames da Lei n. 7.347/85.

 Objetivando esmiuçar as nuances da controvérsia, explorando 
a inconstitucionalidade e a contrariedade à lei dessa exigência, é que se 
propõe o presente artigo. 

1 AKAOUI, Fernando Reverendo Vidal. Compromisso de ajustamento de conduta ambiental. 2a 
Edição. Editora RT. São Paulo: 2008; p. 78;
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2. A inconstitucionalidade da exigência de homologação do termo 
de ajustamento de conduta por parte dos órgãos superiores do 
Ministério Público

 O termo de ajustamento de conduta (TAC) – também chamado 
de compromisso de ajustamento de conduta (CAC) – é, certamente, um 
dos mais eficientes instrumentos à disposição dos membros do Ministério 
Público para a consecução de suas atividades institucionais.

 Trata-se de um acordo bilateral destinado à tutela dos interesses 
coletivos, aonde pactuam o Ministério Público (além de outros legitimados) 
e o sujeito cuja conduta encontra-se em desacordo com os interesses 
transindividuais estabelecidos em lei. Sua finalidade é a de evitar a 
judicialização do conflito, através da fixação de condições de modo, tempo 
e lugar que farão a conduta danosa ser conformada às exigências legais, 
fazendo-se reparar danos ou cessar a ameaça de sua ocorrência2.

 Por sua natureza instrumental, estando naturalmente vocacionada 
à resolução do litígio coletivo, a celebração de TAC se encontra inclusa no rol 
de atividades institucionais do membro do Ministério Público.

 Quando convencido da necessidade e pertinência da celebração do 
termo de ajustamento de conduta, cabe ao membro entabular, com o sujeito 
passivo (compromitente), as condições de sua realização.

 É claro que o Ministério Público não é o titular do direito coletivo 
que será objeto de transação, sendo apenas investido constitucionalmente 
como o gestor de tais interesses. Por essa razão é que não pode o órgão 
ministerial abdicar do núcleo essencial do direito coletivo a ser tutelado, 
quando em sede de pactuação do acordo. No entanto, cabe a este negociar 
cláusulas atinentes a forma de adequação da conduta e/ou reparação do 
dano, prazos-limite, locais abrangidos, etc.3

 Observa-se, pois, que o membro do Ministério Público possui uma 

2 ANDRADE, Adriano; MASSON, Cleber; ANDRADE, Landolfo. Interesses Difusos e Coletivos. 1a 
Edição. Editora Método. São Paulo: 2011; p. 195;
3 ANDRADE, Adriano; MASSON, Cleber; ANDRADE, Landolfo. Interesses Difusos e Coletivos. 1a 
Edição. Editora Método. São Paulo: 2011; p. 197;
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certa discricionariedade quanto à negociação das cláusulas a serem fixadas 
no TAC, desde que não resultem em supressão do núcleo essencial do direito 
tutelado. Tal discricionariedade encontra-se abrangida pela sua inafastável 
atividade institucional vinculada a missão constitucional de zelar pelos 
interesses sociais e individuais indisponíveis.

 O que se afirma aqui, portanto, é que as questões acerca do mérito da 
celebração do termo de ajustamento de conduta, incluídas as suas respectivas 
cláusulas, fazem parte da atividade-fim do membro do Ministério Público.

 Não é por outra razão senão a de permitir que o membro do 
Ministério Público consiga concretizar a sua nobre tarefa de gerir os interesses 
coletivos que a Constituição Federal, em seu artigo 127, § 1º, elegeu como 
princípio institucional a independência funcional.

 O princípio da independência funcional é o mais essencial dos princípios 
institucionais, vez que garante ao membro do Ministério Público “oficiar livre 
e fundamentadamente de acordo com a sua consciência e a lei, não estando 
adstrito, em qualquer hipótese, à orientação de quem quer que seja”4.

 Entende-se por independência funcional a liberdade constitucional 
que garante ao membro do Ministério Público exercer a sua atividade 
funcional estando imune a eventuais ingerências que possam lhe ocasionar 
constrangimento no mister da realização de sua atividade-fim.

 De acordo com Emerson Garcia5, a independência funcional é 
imprescindível ao exercício das relevantes funções do membro do Ministério 
Público, sendo possibilitada uma proteção adequada contra eventuais 
retaliações, que estes certamente sofreriam, sempre que contrariassem os 
detentores do poder ou mesmo aqueles adeptos ao tráfico de influência.

 É certo que o princípio da independência funcional possui uma 
dimensão interna corporis no âmbito do Ministério Público. Dessa forma, 
é também vedado aos órgãos da administração superior do Ministério 
Público questionar o mérito da atuação funcional em questões cuja solução 

4 1994 apud CARNEIRO; MOREIRA ALVES, Leonardo Barreto; ZENKNER, Marcelo. Ministério 
Público – Lei n. 8.625/93. 2a Edição, Ed. Juspodivm. Salvador: 2011; p. 36.
5 GARCIA, Emerson. Ministério Público – Organização, Atribuições e Regime Jurídico. 2a Edição; 
Editora Lumen Juris. São Paulo: 2005; p. 65/66. 
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dependa, única e exclusivamente, da decisão e da convicção do membro6.

 As posturas do membro do Ministério Público que estejam 
vinculadas à sua atividade-fim são resguardadas pela cláusula constitucional 
que lhe garante a independência funcional, não cabendo a órgãos internos 
questionar o seu mérito, quiçá intervir para modificar a sua forma de 
realização.

 Diz-se, por essa razão, que a hierarquia dos órgãos superiores 
no Ministério Público possui uma peculiaridade com relação ao regime 
estipulado aos demais órgãos públicos: restringe-se ao âmbito administrativo, 
não adentrando à esfera funcional. 

 O membro é, portanto, livre para exercer a sua atividade funcional, 
estando imune a interferências tanto externas quanto, principalmente, 
internas.

 Assim não tem sido quando se trata da celebração de termo de 
ajustamento de conduta.

 Tornou-se comum visualizar, no âmbito da regulação interna 
dos Ministérios Públicos brasileiros, a exigência de homologação do TAC 
(celebrado por um membro) pelos órgãos superiores, comumente os 
Conselhos Superiores no âmbito Estadual, quando o acordo é celebrado 
em sede de inquérito civil. Cita-se, como exemplo, o Ministério Público do 
Estado de São Paulo7 e o Ministério Público do Estado da Bahia8.

6 MAZZILLI, Hugo Nigro. Regime Jurídico do Ministério Público. 7a Edição – Editora Saraiva. 
São Paulo: 2013.
7 Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de São Paulo (LC n. 734/93):
Artigo 112 — O órgão do Ministério Público, nos inquéritos civis que tenha instaurado e desde 
que o fato esteja devidamente esclarecido, poderá formalizar, mediante termo nos autos, 
compromisso do responsável quanto ao cumprimento das obrigações necessárias à integral 
reparação do dano.
Parágrafo único — A eficácia do compromisso ficará condicionada à homologação da 
promoção de arquivamento do inquérito civil pelo Conselho Superior do Ministério Público.
8 Lei Orgânica do Ministério Público do Estado da Bahia (LC n. 11/96):
Art. 83 - O órgão do Ministério Público, nos inquéritos civis que tenha instaurado e desde 
que o fato esteja devidamente esclarecido, poderá formalizar, mediante termo nos autos, 
compromisso do responsável quanto ao cumprimento das obrigações necessárias à integral 
reparação do dano.
Parágrafo único - A eficácia do compromisso ficará condicionada à homologação da promoção 
de arquivamento do inquérito civil pelo Conselho Superior do Ministério Público.
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 Como já se afirmou, a celebração de termo de ajustamento de 
conduta se insere no âmbito da atividade-fim do membro do Ministério 
Público. Dessa forma, tal atividade funcional encontra-se abarcada pela 
cláusula da independência funcional, não estando o mérito do ato à 
disposição de nenhum órgão superior, o qual seria incompetente para 
proceder qualquer tipo de controle, salvo o administrativo.

 Sendo assim, questiona-se: qual a real finalidade de homologação 
do termo de ajustamento de conduta por parte do Conselho Superior?

 Trata-se, inequivocamente, de uma tentativa de estipular um 
instrumento de controle da atividade-fim dos respectivos membros, o que 
torna letra morta o princípio institucional da independência funcional.

 Sob o falso argumento de “condicionar a eficácia” do compromisso de 
ajustamento de conduta à homologação do arquivamento do inquérito civil 
pelo Conselho Superior, o que ocorre, na realidade, é um sistema de controle 
do mérito das cláusulas pactuadas, havendo uma invasão na atividade-fim do 
membro do Ministério Público que deveria ser intangivelmente conduzida 
por este.9

 Ante o mandamento constitucional de garantia da independência 
funcional, não prosperam argumentos como da necessidade de controle 
revisional da tutela do interesse coletivo; ou, da uniformização de 
procedimentos internos no âmbito do Ministério Público.

 Quanto ao argumento do controle revisional da tutela do interesse 
coletivo realizado pelo Conselho Superior, é de questionar-se, o Promotor 
de Justiça representa ou não o Ministério Público ao qual pertence?! Afinal, 
condicionar a eficácia do termo de ajustamento de conduta a tal homologação 
implica em dizer que o membro de hierarquia funcional dita “inferior” não 
possui legitimidade para representar o órgão do qual é membro.

9 Como se viu no fato que gerou o procedimento de Controle Administrativo n. 
0.00.000.000368/2008-33, no qual o CNMP foi instado pelo Promotor Dr. Luiz Renato 
Azevedo da Silveira (Promotoria Cível de Cariacica/ES) a se manifestar acerca da anulação 
de um TAC por ele celebrado – cassação esta que foi levada a cabo pelo Conselho Superior 
do MPES, o qual adentrou ao mérito da insuficiência das cláusulas pactuadas. A discussão 
chegou ao STF com o MS 28.028 proposto pelo MPES, que acabou concedendo a segurança 
ao MPES anulando a decisão do CNMP justamente sob o argumento de que o CNMP invadiu 
a independência funcional do MPES.
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 Quanto à necessidade de uniformização de entendimentos internos, 
no âmbito do Ministério Público, com relação à celebração de TAC´s, tem-
se que é justamente aqui que se aplica a dimensão interna do princípio 
da independência funcional, vez que é garantia constitucional do membro 
divergir das orientações de ordem superior, quando tal orientação diga 
respeito à sua atividade-fim, desde que o faça de forma fundamentada10. 
A uniformização de entendimentos, com vistas ao estabelecimento da 
segurança jurídica, pode ser buscada por outros meios que não a realização 
do controle direto e imediato do Conselho Superior.

 Cada membro/órgão do Ministério Público possui um núcleo 
intangível de deliberação quanto à forma de proceder a sua atividade-
fim – deliberação esta que se encontra sob a garantia constitucional da 
independência funcional.

 O termo de ajustamento de conduta, instrumento de efetiva 
concretização de direitos difusos e de redução de litígios, encontra-se 
abarcado por esse núcleo intangível de deliberação do membro que o celebra. 

 Defender o contrário implicaria em um grave precedente contra a 
independência funcional dos membros, vez que vincular a eficácia do TAC 
à chancela do órgão superior suprimiria poderes ínsitos e indispensáveis ao 
mister de promover a justiça. 

 O membro do Ministério Público, sem a sua independência funcional, 
deixaria de ser o ombudsman da sociedade. Seria um serviçal que cumpre 
tarefas e ordens, sem poder questionar o mérito do que lhe é ordenado – 
o que é preocupante para uma instituição incumbida da defesa da ordem 
democrática.

 Portanto, não se justifica vincular à eficácia do termo de ajustamento 
de conduta à exigência de sua homologação pelos órgãos superiores, ainda 
que em sede de inquérito civil. Ressalva-se que nada impede a exigência de 
comunicação aos demais órgãos, para que estes possam efetuar o controle 
administrativo dos atos praticados. O que não se pode admitir é o controle 
funcional, adentrando o Conselho Superior no mérito das cláusulas pactuadas.

10 MOREIRA ALVES, Leonardo Barreto; ZENKNER, Marcelo. Ministério Público – Lei n. 8.625/93. 
2a Edição, Ed. Juspodivm. Salvador: 2011; p. 36
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 Por essas razões, toda e qualquer norma interna do Ministério 
Público que condicione a eficácia do compromisso de ajustamento de conduta 
à posterior homologação, por qualquer órgão superior, é evidentemente 
inconstitucional por ofensa ao princípio institucional da independência 
funcional expresso no artigo 127, § 1º, da Constituição Federal.

3. O equívoco de se exigir a homologação do TAC a pretexto 
da obrigatoriedade de homologação do arquivamento do 
inquérito civil

 Além da inconstitucionalidade anteriormente explicada, a aludida 
exigência de homologação do TAC parece desrespeitar os ditames legais 
previstos na Lei n. 7.347/85, como se procura explicar na sequência.

 Um dos fatores ao qual se pode creditar a infundada exigência de 
homologação do termo de ajustamento de conduta, quando pactuado no 
bojo de um inquérito civil, é o equívoco cometido quando tal obrigatoriedade 
de homologação do TAC equipara-se à obrigatoriedade de homologação 
do arquivamento do inquérito civil pelo Conselho Superior do Ministério 
Público.

 Como bem descreve o artigo 9º, §3º, da Lei n. 7.347/85, se o órgão 
do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, convencer-se da 
inexistência de fundamento para a propositura da ação civil, promoverá, de 
forma fundamentada, o arquivamento dos autos do inquérito civil. Prossegue, 
o dispositivo legal, determinando que a promoção do arquivamento do 
inquérito civil será submetida a exame e deliberação do Conselho Superior 
do Ministério Público.

 Segundo Hermes Zaneti Jr. e Leonardo de Medeiros Garcia, o 
inquérito civil é uma espécie de procedimento administrativo, com natureza 
inquisitiva, através do qual são buscados os elementos de convicção 
para ajuizamento da ação civil pública ou para a formulação de termo de 
ajustamento de conduta às exigências legais11.

11 ZANETI JR., Hermes; GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direitos Difusos e Coletivos. 3a Edição. 
Editora Juspodivm. Salvador: 2012; p. 167
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 A previsão de controle de arquivamento pelos Conselhos Superiores 
é de bom grado, haja vista que, sendo o inquérito civil inquisitivo e presidido 
unicamente pelo membro do Ministério Público, trata-se de uma forma de 
garantir a tutela do interesse coletivo nele versado. 

 Trata-se, pois, de uma espécie de segunda instância decisória, tendo 
em conta que se está a lidar com direitos coletivos lato sensu, ocasião em 
que deliberar pela inexistência de elementos que viabilizariam a propositura 
de ação civil pública é uma tarefa que demanda responsabilidade. Eventual 
equívoco do membro pode ocasionar o aumento do dano ao interesse 
coletivo, razão pela qual a existência dessa “instância revisora” é de visível 
valor protetivo.

 Afirmamos que a existência desse órgão revisor do arquivamento 
de inquérito civil em nada ofende a independência funcional do membro do 
Ministério Público, da mesma forma que o magistrado não vê ofendida a sua 
livre convicção pelo fato de sua decisão ser reformada pelo juízo ad quem12.

 O equívoco do qual falamos é percebido quando se exige que o TAC, 
celebrado em inquérito civil, seja submetido à homologação pelo Conselho 
Superior do Ministério Público em razão da consequente necessidade de 
homologação do arquivamento.

 Ora, o arquivamento do inquérito civil só ocorre quando inexistir 
fundamento para a propositura da ação civil pública para a proteção do direito 
coletivo lato sensu. Inexistirá fundamento quando não houver dano – nem 
ameaça de sua ocorrência – ou quando não houver razão de ordem processual, 
como a ausência de interesse de agir ou até mesmo pela falta de provas 
necessárias para embasar a exordial. Quando o Conselho Superior delibera 
acerca do arquivamento são essas questões que serão por ele observadas.

 Por outro lado, em caminho diverso se situa o firmamento do termo 
de ajustamento de conduta no inquérito civil. Quando este é celebrado, 
verifica-se que há, sim, fundamento para a propositura da respectiva ação 
civil pública; no entanto, a solução adotada pelo membro do Ministério 
Público é diversa, de ordem não-litigiosa – que se materializa através da 
celebração do compromisso.

12 MAZZILLI, Hugo Nigro. Regime Jurídico do Ministério Público. 7a Edição – Editora Saraiva. 
São Paulo: 2013; p. 134;
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 Ou seja, ao invés do TAC, o membro poderia ter proposto ação civil 
pública. Porém, como medida, mais adequada, no seu sentir, optou pela 
celebração do compromisso de ajustamento de conduta.

 Por esse motivo, considera-se um equívoco exigir a homologação 
do termo de ajustamento de conduta a pretexto da obrigatoriedade de se 
homologar o próprio arquivamento do inquérito civil. 

 A celebração de TAC não encerra o inquérito civil a ponto de autorizar 
o seu arquivamento, até mesmo porque, no início do cumprimento das 
cláusulas pactuadas, ainda remanesce o fundamento para a propositura de 
ação civil pública. Por conseguinte, os fundamentos para a propositura da ação 
civil pública só deixarão de existir, ensejando o arquivamento do inquérito 
civil, quando todas as cláusulas pactuadas forem devidamente adimplidas, 
cessando o dano – ou a ameaça de sua ocorrência – ao interesse coletivo.

 Daí o acerto, chancelado por Hermes Zaneti Jr. e Leonardo de Medeiros 
Garcia13, que o momento correto de análise do arquivamento do inquérito civil 
aonde haja a celebração de termo de ajustamento de conduta como solução 
do problema é após o total adimplemento das cláusulas pactuadas.

 O arquivamento do inquérito civil só será levado a cabo pelo 
Conselho Superior após o cumprimento do TAC. Com toda a vênia, não 
parece ser acertado o posicionamento contrário sob a luz da independência 
funcional ou da própria natureza e técnica jurídica que acompanha o instituto 
do inquérito civil.

 A solução mais correta parece mesmo acontecer com a continuidade 
do inquérito civil até a conclusão do termo de ajustamento de conduta – 
vez que é lícito ao presidente do inquérito civil prorrogar o prazo de sua 
conclusão quando for necessário14.

13 ZANETI JR., Hermes; GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direitos Difusos e Coletivos. 3a Edição. 
Editora Juspodivm. Salvador: 2012; p. 167
14 Resolução 23/2007 – CNMP:
Art. 9º O inquérito civil deverá ser concluído no prazo de um ano, prorrogável pelo mesmo 
prazo e quantas vezes forem necessárias, por decisão fundamentada de seu presidente, à 
vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências, dando-se ciência 
ao Conselho Superior do Ministério Público, à Câmara de Coordenação e Revisão ou à 
Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão
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 Isto porque, cumprido o TAC e levado a arquivamento o inquérito 
civil, o Conselho Superior, quando for deliberar acerca da homologação do 
arquivamento, terá mais elementos para analisar a sua pertinência.

 E não se diga aqui que o compromitente degustará uma insegurança 
jurídica pelo fato de, mesmo após o cumprimento do TAC, ser instado a 
tomar novas providências em razão da continuidade do descompasso 
de sua conduta com os interesses coletivos reconhecida pelo Conselho 
Superior ao não arquivar o inquérito civil.

 O termo de ajustamento de conduta é justamente uma chance que 
tem o compromitente de evitar um litígio em seu desfavor. A iminência de 
ser demandado só cessará com a real adequação de sua conduta. Logo, 
se o termo de ajustamento de conduta não foi suficiente para tutelar o 
direito coletivo em questão – seja pelo desacerto das cláusulas ou pelo 
displicência das partes pactuantes – o compromitente jamais adquirirá o 
direito subjetivo de prosseguir com a sua conduta danosa. 

 Daí que se afirma que a segurança jurídica jamais será motivo para 
autorizar o compromitente a continuar a causar danos ao meio ambiente, 
ao consumidor, ao patrimônio público, etc. O mero cumprimento das 
cláusulas de um termo de ajustamento de conduta não retira do Estado o 
direito de exigir a efetiva adequação da conduta em caso de remanescer 
perniciosa ao seio social. Existindo ou inexistindo TAC, o sujeito que ofender 
direitos coletivos deverá se curvar ao cumprimento da lei.

 Portanto, em suma, o Conselho Superior do Ministério Público 
deve deliberar acerca da homologação do arquivamento do inquérito 
civil somente após o cumprimento das cláusulas pactuadas no termo 
de ajustamento de conduta. Exigir a homologação do TAC antes de seu 
efetivo cumprimento, além de inconstitucional por ofensa à independência 
funcional, inobserva a boa técnica jurídica que deve ser aplicada ao trato 
do inquérito civil.
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4. Breves comentários à Resolução n. 1928/08-PGJ do Ministério 
Público do Estado do Paraná

 A título ilustrativo acerca do trato do compromisso de ajustamento 
de conduta celebrado no inquérito civil, tem-se como bom exemplo a ser 
seguido o preconizado pelo Ministério Público do Estado do Paraná.

 A Resolução n. 1928/08-PGJ regulamenta, no âmbito do Ministério 
Público do Estado do Paraná, a instauração e tramitação do inquérito civil, 
dispondo acerca de suas peculiaridades.15

 A aludida Resolução aborda, como não poderia deixar de ser, 
a questão do termo de ajustamento de conduta celebrado em sede de 
inquérito civil, assim dispondo:

Art. 14. O Ministério Público poderá firmar compromisso de ajustamento 
de conduta, nos casos previstos em lei, com o responsável pela ameaça ou 
lesão aos interesses ou direitos mencionados no art. 1º desta Resolução, 
visando à reparação do dano, à adequação da conduta às exigências legais 
ou normativas e, ainda, à compensação e/ou à indenização pelos danos que 
não possam ser recuperados.
(...)
§ 2º Salvo disposição em contrário, o início da eficácia do compromisso será 
a data de sua celebração;
(...)
§ 7º O termo de ajustamento será autuado em apenso ao inquérito civil 
e ambos aguardarão na Promotoria de Justiça o cumprimento, sendo 
remetidos ao Conselho Superior do Ministério Público somente após 
cumpridas todas as condições e/ou termos acordados.

 Denota-se um acurado zelo ao trato da matéria, haja vista que, além 
de determinar que o início da eficácia do termo de ajustamento de conduta 
é quando da sua celebração, o instrumento normativo estabelece que o 
respectivo inquérito civil deverá aguardar na Promotoria de Justiça o integral 
cumprimento das cláusulas pactuadas no TAC, ocasião em que só será 
remetido ao Conselho Superior para deliberação acerca da homologação do 
arquivamento, após o seu integral cumprimento.

15 Disponível em: <http://www.mppr.mp.br/arquivos/File/res-1928-2008-pgj-alterado.pdf>
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 Ademais, o Conselho Superior do Ministério Público do Estado 
do Paraná, através da decisão 477/2012 (protocolo 19.193/2012 – Relator 
Clayton de Albuquerque Maranhão), nos termos do artigo 47, inciso II, do 
Regimento Interno do Conselho Superior, entende de forma pacífica, nos 
termos da Súmula 01 que “O Termo de Ajuste de Conduta será autuado em 
apenso ao Inquérito Civil e ambos aguardarão na Promotoria de Justiça o 
cumprimento, sendo remetidos ao Conselho superior do Ministério Público 
somente após cumpridas todas as condições e/ou termos acordados”.

5. Conclusão

 O exposto nos leva a concluir que se exigir a homologação pelo 
Conselho Superior do Ministério Público do termo de ajustamento de 
conduta celebrado em sede de inquérito civil sofre de inconstitucionalidade.

 Isto porque não há como vincular o exercício da atividade-fim do 
membro do Ministério Público à chancela dos órgãos superiores. Trata-se 
de grave ofensa ao princípio da independência funcional garantido pela 
Constituição Federal.

 A independência funcional incide, principalmente, no âmbito 
interno do próprio Ministério Público, razão pela qual é vedado aos órgãos 
superiores, como o Conselho Superior, intervir nas atividades funcionais dos 
seus membros. 

 E, como dissemos, a celebração de termo de ajustamento de 
conduta em inquérito civil se inclui no âmbito das atividades funcionais do 
membro do Ministério Público, sendo tal ato, pois, garantido pela cláusula 
constitucional da independência funcional. Toda e qualquer norma em 
sentido contrário deveria ser excluída do ordenamento jurídico, através do 
controle de constitucionalidade.

 Ademais, para além da inconstitucionalidade, infere-se que a conduta 
de arquivar o inquérito civil no qual é celebrado um termo de ajustamento de 
conduta, antes do adimplemento das suas cláusulas, é um equívoco.

 Uma porque vincular o arquivamento do inquérito civil, aonde é 
celebrado um TAC faria com que o Conselho Superior adentrasse no mérito 
das cláusulas pactuadas, passando a modificá-las ou exigir conduta diversa. 
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Outra porque o arquivamento de um inquérito civil só deve ocorrer quando 
não mais existir fundamento para propositura de ação civil pública, o que 
não ocorre antes do total cumprimento das cláusulas de um compromisso 
de ajustamento de conduta.

 Por fim, provamos que a regulamentação interna mais adequada à 
independência funcional dos membros e aos ditames da Lei n. 7.347/85, é 
aquela adotada pelo Ministério Público do Estado do Paraná na Resolução n. 
1928/08 da PGJ-PR.

 Ao não vincular a eficácia do termo de ajustamento de conduta à 
homologação do Conselho Superior e ao determinar que o inquérito civil 
seja levado a arquivamento somente após a conclusão do TAC, a regra do 
Ministério Público do Estado do Paraná é um modelo a ser seguida, vez que 
é respeitosa à disciplina constitucional e legal.
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SUMÁRIO: 1. A aporia inicial; 2. A dignidade das “pessoas em situação 
de rua”; 3. Prestações sociais mínimas a serem garantidas às “pessoas em 
situação de rua”; 4. A exigibilidade dos direitos prestacionais; 5. A autonomia 
da vontade como algoz da dignidade; 6. Epílogo; 7. Referências bibliográficas.

RESUMO: Após identificar os elementos estruturais da dignidade humana, 
resultante da convergência do ser humano com o estar humano, o estudo 
individualiza os dois direitos sociais cuja ausência torna-se mais perceptível 
em relação às pessoas em “situação de rua”. São eles a alimentação e a 
habitação. O primeiro assegura a continuidade biológica, o segundo, uma 
existência digna. Direitos dessa natureza, conquanto dependam, regra 
geral, de integração pela legislação infraconstitucional, que indicará as 
prestações a serem oferecidas, os destinatários em potencial e a respectiva 
fonte de custeio, podem ter o seu conteúdo integrado pelo princípio mais 
amplo da dignidade humana e serem imediatamente exigidos dos poderes 
constituídos, inclusive com a intervenção do Poder Judiciário.

PALAVRAS-CHAVE: situação de rua; dignidade humana; habitação; 
alimentação; e discricionariedade.
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ABSTRACT: After identifying the structural elements of human dignity, 
resulting from the convergence of be human with the human being, the study 
differentiates the two social rights whose absence becomes more noticeable 
in relation to people in “the streets”. They are the feeding and the housing. 
The first ensures biological continuity, the second, a dignified existence. 
Rights of this nature, though dependent, in general, of the integration by 
legislation, which will indicate the services to be offered, recipients and their 
potential source of funding, may have your content integrated by the broader 
principle of human dignity and be immediately required of the constituted 
powers, including with the intervention of the Judiciary.

KEYWORDS: homelessness; human dignity; housing; feeding and discretion.
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1. A aporia inicial

 O designativo inaugural de nossas considerações, “pessoas em 
situação de rua”, é daqueles cuja polissemia não passa despercebida. Na 
língua portuguesa, o signo linguístico “rua”, do latim ruga,1 significando ruga 
e, em momento posterior, caminho, tem um sentido que não destoa de outros 
congêneres, colhidos em línguas diversas. Trata-se de uma via pública que 
margeia propriedades ou outras áreas públicas, em um ou em ambos os lados, 
intermediada, ou não, por uma faixa exclusiva para pedestres.2 Por extensão, 
também é possível falarmos nos “habitantes de uma rua”, isso para fazermos 
menção àquelas pessoas que residem em habitações lindeiras a certa rua; ou 
em “homem da rua”, indicando como tal o cidadão médio, não importando 
quem seja.3 Essa última expressão, a depender do intérprete, também pode 
ser estendida à pessoa sem moradia (homeless4, Wohnungslos5), que vaga 
pelas ruas sem ter para onde ir. Esse é o sentido que atribuiremos às nossas 
breves reflexões. Trataremos da situação de inúmeros seres, biologicamente 
enquadráveis na espécie humana, dotados de razão, isso ao menos no plano 
conceitual, e que, de modo voluntário, ou não, vivem (vegetam, não fosse 
a confusão conceitual com a botânica, certamente seria uma opção a ser 
considerada) no espaço público, seja, ou não, tecnicamente considerado uma 
rua (v.g.: parques, viadutos, árvores etc.).6

1 Cf. TORRINHA, Francisco. Dicionário Latino Português. 2ª ed.. Porto: Gráficos Reunidos, 
1942, verbete “ruga”, p. 759. 
2 Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. 2ª ed.. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 
1986, verbete “rua”, p. 1.525; Diccionario Enciplopedico Universal. Madrid: Cultural S.A., 2000, 
verbete “calle”; Parola Chiave. Dizionario di Italiano per Brasiliani. São Paulo: Martins Fontes, 
2007, verbete “via”, p. 860; Larousse Dictionnaire Encyclopédique Illustré. Paris: Larousse, 
1997, verbete “rue”, p. 1.396; Langenscheidts Groβwörterbuch. 5ª ed.. Berlin: Langenscheidt, 
2002, verbete “Straβe”, p. 950.
3 Larousse Dictionnaire..., verbete “rue”, p. 1.396.
4 Oxford Advanced Learner’s Dictionary. 4ª ed.. 6ª imp.. Oxford: Oxford University Press, 1991, 
verbete “Street”, p. 1271.
5 Langenscheidts Groβwörterbuch..., verbete “Straβe”, p. 950.
6 O Decreto nº 7.053/2009, que instituiu a Política Nacional para a População em Situação de 
Rua, considerou, no parágrafo único do seu art. 1º, “população em situação de rua o grupo 
populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares 
interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular, e que utiliza os 
logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma 
temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário 
ou como moradia provisória”.
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 E porque distinguir o “homem da rua” do “homem da casa”, quando 
ambos, indistintamente, são enquadráveis sob a epígrafe da “espécie 
humana”? A resposta é simples: a civilização contemporânea há muito 
compreendeu que ao ser humano deve ser agregado o estar humano, surgindo, 
da convergência desses elementos, a noção mais ampla de dignidade humana, 
tão ao gosto de tantos quantos queiram enfatizar a necessidade de assegurar 
algo a alguém ou de evitar que algo lhe seja subtraído. É nesse momento que 
nos deparamos com a nossa “aporia inicial”. Se a dignidade resulta do ser e do 
estar humano, é possível afirmar que, quando esse último elemento estiver 
ausente, ela também o estará. E aqui surge o questionamento: é possível 
reconhecermos a existência de um ser humano sem dignidade? Parafraseando 
Hamlet, em sua entrada triunfal: “to be, or not to be, that is the question”.7 
Ou devemos reconhecer a privação da dignidade como um evento que, além 
de temporário e acidental, deve ser necessariamente superado com a maior 
brevidade possível? Caso essa proposição seja defensável, de quem é o dever 
de restabelecer a dignidade? Da própria pessoa temporariamente destituída 
de dignidade, o que a situaria a jusante da juridicidade, ou de terceiros 
(rectius: família, sociedade ou Estado)?  

 Essas questões, à evidência, hão de ser enfrentadas em qualquer 
arrazoado que se proponha a analisar, sob o prisma ético-jurídico, a situação 
das “pessoas em situação de rua” e dos direitos que podem opor a terceiros. 
A temática, que assume proporções dramáticas em Estados de modernidade 
tardia, tamanho o contingente de pessoas nessa situação, não é desconhecida 
dos “primos ricos” que emolduram o “primeiro mundo”. Para citarmos 
apenas um exemplo, é bem conhecido, pelos germânicos, o tema „Leben auf 
der Straße: Wohnungslos in Deutschland“ (“Viver na Rua: os sem habitação 
na Alemanha“). Trata-se de problema social de contornos universais, que 
varia em intensidade conforme o estágio de desenvolvimento civilizatório 
de um dado povo; os fatores que concorrem para o seu surgimento, como 
os de natureza econômica e familiar; o modo como as estruturas estatais 
de poder o encaram, reconhecendo, ou não, a existência de um dever 
assistencial em relação a essas pessoas, máxime quando o estado de penúria 
é consequência de atos voluntários e facilmente evitáveis (v.g.: preguiça, 
desonestidade, insensatez etc.); e da percepção que a sociedade tem ao seu 
respeito, partilhando, ou não, um sentimento de solidariedade.

7 The Complete Works of  William Shakespeare. Hamlet, Price of Denmark. Act III, Secene I – A 
Room in the Castle. Cleveland: The World Syndcate Publishing Company, s/d, p. 945 (960).
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2. A dignidade das “pessoas em situação de rua”8

 Nos Estados formados a partir de sociedades democráticas e 
pluralísticas, há muito se reconhece a posição de primazia atribuída ao ser 
humano, justamente visto como fator de legitimação e fim último da atuação 
estatal. A República Federativa do Brasil não foge a essa regra. Afinal, sua 
ordem constitucional reconhece que (1) todo o poder emana do povo (art. 
2º), (2) a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos do Estado 
(art. 1º, III) e (3) a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, com a 
promoção do bem de todos e a erradicação da pobreza e da marginalização, 
é objetivo fundamental (art. 3º, I, III e IV).

 Ainda que a ciência política esteja longe de alcançar um ponto de 
convergência quanto à noção de povo, é inegável que esse signo linguístico 
alberga os indivíduos que possuem um vínculo jurídico com o Estado, o que é 
normalmente expresso pelo conceito de nacionalidade, alcançando tanto os 
residentes em seu território, como os que se encontram no exterior. É nesse 
sentido que se pode falar em povo brasileiro, povo alemão etc.. Embora seja 
factível que nem todos os integrantes do povo participam da formação da 
vontade política (v.g.: são normalmente excluídos do exercício da cidadania 
os jovens de reduzida idade, os alienados mentais etc.), é nele que o poder 
encontra a sua base de legitimação. Sartori, aliás, já observara que, no plano 
etimológico, democracia significa “poder do povo”.9 Não é por outra razão 
que Abrahan Lincoln, no célebre discurso de Gettysburg, de 19 de novembro 
de 1863, afirmara que democracia é o governo “do povo, para o povo e pelo 
povo”. É possível reconhecer, sem maiores esforços argumentativos, que 
tanto o “homem da rua”, como o “homem da casa”, integram o conceito 
mais amplo de povo. Logo, o poder estatal emana de ambos.

 A reconhecida primazia dos direitos humanos no Estado de Direito, 
fruto da concepção de ser humano enquanto razão e fim do poder estatal, 

8 Parte das considerações realizadas neste item reflete o constante de obra inédita, do 
articulista, intitulada “Interpretação Constitucional. A resolução das conflitualidades 
intrínsecas da norma constitucional”, resultante de tese de doutoramento apresentada à 
Universidade de Lisboa e aprovada, por unanimidade, por júri composto pelos Professores 
Doutores J. J. Gomes Canotilho e Fernando Bronze, da Universidade de Coimbra, e pelos 
Professores Doutores Jorge Miranda (orientador), Jorge Reis Novais, Carlos Blanco de Morais, 
David Duarte, Pedro Romano e Miguel Teixeira de Souza.
9 Théorie de la Democratie (Democrazia e definizioni). Trad. de HURTIG, Christiane. Paris: 
Librairie Armand Colin, 1973, p. 3.
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tem influenciado, intensamente, o delineamento do arquétipo constitucional. 
É possível afirmar que o discurso dos direitos do ser humano consubstancia 
a “linguagem da prioridade.”10 Afinal, direitos são “trunfos políticos”11 que 
ostentam inegável força no ambiente sociopolítico, norteando e limitando 
o exercício do poder. O seu acolhimento, aliás, além de representar uma 
“revolução da consciência humana”,12 tem sido visto como o principal meio 
para se determinar a correção moral da ordem jurídica.13 Sob a epígrafe dos 
direitos humanos14 podem ser incluídos tanto a exigência do facere, como do 
non facere, estatal ou privado, voltados à preservação e à garantia da digna 
existência do ser humano.15 Direitos dessa natureza, em seus contornos mais 
amplos, têm sido vistos sob uma perspectiva dúplice. Em um extremo, sua 
natureza seria puramente idealista ou moral, em que prevalece a ideia de 
inerência ao indivíduo, que a eles faria jus com abstração de sua inserção 
em uma disposição normativa formal. No extremo oposto, seriam objeto de 
reflexão e análise sob uma ótica jurígena, isso em razão de sua absorção por 
uma ordem jurídica, internacional ou interna, normalmente recebendo, no 
âmbito desta última, o designativo de direitos fundamentais (rectius: direitos 
humanos positivados).16 Um termo comum aos planos moral e jurígeno, 
internacional ou interno, é o de dignidade da pessoa humana, que seria 

10 CAMPBELL, Tom. Rights: a critical introduction. New York: Routledge, 2006, p. 3.
11 DWORKIN, Ronald.. Taking Rights Seriously. 17ª imp.. Massachussets: Harvard University 
Press, 1999, p. xi. 
12 IGNATIEFF, Michael. Whose Universal Values? The Crisis in Human Rights. The Hague: 
Foundation Horizon, 1999, p. 10-11.
13 Cf. STONE, Adrienne. Introduction, in CAMPBELL, Tom, GOLDSWORTHY, Jeffrey Denys e 
STONE, Adrienne Sarah Ackary. Protecting human rights: instruments and institutions. Oxford: 
Oxford University Press, 2003, p. 1.
14 Sobre as distintas concepções de direitos humanos, vide: BOBBIO, Norberto. A Era dos 
Direitos. Trad. de COUTINHO, Carlos Nélson. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 17.
15 Cf. HAASHER, Guy. Law, Reason and Ethics in the Philosophy of Human Rights, in SADURSKI, 
Wojciech (editor). Ethical dimensions of legal theory. The Netherlands: Rodopi, 1991, p. 141 
(142).
16 Cf. PÉREZ LUÑO, Antonio Henrique. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución. 8a 
ed.. Madrid: Editorial Tecnos, 2003, p. 30-31; WOLFGANG SARLET, Ingo. A Eficácia dos Direitos 
Fundamentais. Uma Teoria Geral dos Direitos Fundamentais na Perspectiva Constitucional. 
10ª ed.. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 27-35; IDEM e FILCHTINER FIGUEIREDO, 
Mariana. Reserva do possível, mínimo existencial e direito à saúde: algumas aproximações, in 
WOLFGANG SARLET, Ingo e BENETTI TIMM, Luciano (org.). Direitos Fundamentais: orçamento 
e “reserva do possível”. 2ª ed., Porto Alegre: Livraria do ADVOGADO, 2010, p. 13 (15). Ferrajoli, 
por sua vez, associa o adjetivo fundamental aos direitos reconhecidos universalmente [Sobre 
los Derechos Fundamentales, in CC nº 15, julho-dezembro de 2006, p. 113 (116-117)].
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reconhecida e preservada com o respeito a esses direitos.17

 Como todo poder emana do povo, nada mais natural que considerar 
a “dignidade humana” um dos fundamentos do Estado, estrutura orgânica 
que surge a partir desse poder e é responsável pela sua projeção na realidade. 
Se a ilação é simples, o mesmo não pode ser dito em relação à densificação 
do significado dessa expressão, que apresenta textura essencialmente 
aberta, exigindo do intérprete a resolução de uma série de conflitualidades 
intrínsecas, todas subjacentes ao processo de interpretação constitucional. 
Trata-se de expressão incorporada a não poucas ordens constitucionais, 
exigindo uma intensa participação do intérprete no delineamento do seu 
significado, o que decorre (1) da vagueza de sua base semântica, (2) de sua 
evidente polissemia;18 (3) dos diversos valores que podem ser satisfeitos 
com a integração do seu conteúdo (v.g.: igualdade, justiça social etc.); 
(4) dos distintos fins que podem ser alcançados sob os auspícios de sua 
observância (v.g.: preservação da liberdade, da vida etc.); e (5) do modo 
de operacionalizá-la (v.g.: não incursão na esfera jurídica individual, oferta 
dos direitos sociais imprescindíveis à garantia do mínimo existencial etc.). 
Essas características tornam o seu conteúdo tão volátil quanto importante, 
máxime quando lembramos a sua permeabilidade aos influxos recebidos do 
contexto ambiental.

 A proteção da dignidade humana costuma enfrentar uma dificuldade 
básica: a de identificar o que está, ou não, abrangido por ela. De um lado, 
corre-se o risco de ver como atentatórias à dignidade humana meras afrontas 
ao bom gosto e à moral comum. Do outro, a de não estender a sua proteção a 
valores efetivamente basilares à espécie humana. Aqui, retrai-se em excesso. 
Lá, amplia-se ao ponto de amesquinhar. Face à dificuldade conceitual, não é 
incomum que, a partir das experiências colhidas no ambiente sociopolítico, 
parcelas características da dignidade humana passem a receber proteção 
específica, precisando os contornos da violação. É o que se dá, por exemplo, 
com a proibição da tortura, cuja principal função é preservar aspectos físicos 
e morais inerentes à dignidade de todo e qualquer ser humano.

 Com os olhos voltados à essência da pessoa humana e à projeção 

17 A dignidade humana seria o elemento “de base” de toda a ordem constitucional. Cf. 
ALEXANDRINO, José de Melo. A Estruturação do Sistema de Direitos, Liberdades e Garantias 
na Constituição Portuguesa, vol. II. Coimbra: Edições Almedina, 2006, p. 312.
18 Carmén Lúcia Antunes Rocha destaca a “ambiguidade e porosidade” do conceito [O 
princípio da dignidade da pessoa humana e a exclusão social, in RIP, nº 4, 1999, p. 23 (24)].
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dessa essência na realidade, quer em sua individualidade, quer na inter-
relação com a sociedade ou o Estado, é possível identificar dois elementos 
estruturais da dignidade que lhe é característica. O primeiro deles consiste na 
própria existência do ser humano, enquanto ser vivo e racional, que deve estar 
protegido de qualquer ameaça que possa comprometer a sua continuidade, 
quer essa ameaça provenha de ações (v.g.: atentados à integridade física), 
quer de omissões (v.g.: indiferença ao estado de penúria). O segundo elemento 
se manifesta no estar humano ou, mais especificamente, na possibilidade 
de ser, fazer ou receber algo. Não obstante as variações de conteúdo, esse 
arquétipo básico da dignidade costuma ser acolhido pela maior parte das 
construções teóricas que se dedicam à temática, já que, rotineiramente, todas 
se preocupam em justificar as razões e os efeitos de sua proteção. 

 Embora seja exato afirmar que os rótulos nem sempre expressam 
a essência, pode-se reconhecer, sob uma perspectiva metodológica, que as 
distintas concepções existentes a respeito da dignidade humana tendem 
a ser enquadradas, em suas linhas gerais, sob a epígrafe do naturalismo, 
do positivismo e da sensibilidade axiológica. Enquanto os dois últimos 
apresentam variações de conteúdo de acordo com os circunstancialismos 
de natureza espacial e temporal, o que os situa no plano mais amplo do 
relativismo, o primeiro, lastreado em algum dos alicerces metafísicos 
(teológico, racionalista, humanista etc.) que dão sustentação às teorias dessa 
natureza, assume contornos universais. Essa classificação, é importante frisar, 
além de sua simplicidade estrutural, direciona-se ao alicerce de sustentação 
da dignidade humana, não propriamente à essência da faculdade e da 
proteção que oferece ao indivíduo, o que justifica a não incursão em teorias 
como (1) a liberal, que valoriza a liberdade individual em um sentido negativo, 
obstando a intervenção estatal; (2) a institucional, que direciona sua atenção 
não à dimensão subjetiva dos direitos fundamentais, mas ao seu caráter 
objetivo, à garantia oferecida pelo aparato estatal; (3) a do Estado Social, 
que atribui ao indivíduo o direito à percepção de direitos prestacionais; (4) a 
democrática, que valoriza a participação política e a consequente moldagem 
do aparato estatal etc..19

 De acordo com as construções naturalistas, a proteção à dignidade 
humana independe das variações de contexto ou, mesmo, de sua expressa 

19 Cf. BÖCKENFÖRDE, Ernest-Wolfgang. Teoría e interpretación de los derechos fundamentales, 
in Escritos sobre Derechos Fundamentales. Trad. de REQUEJO PAGÉS, Juan e VILLAVERDE 
MENÉNDEZ, Ignácio. Baden-Baden: Nomos, 1993, p. 45-71; e MIRANDA. Manual de Direito 
Constitucional, Tomo IV. 4ª ed.. Coimbra: Coimbra Editora, 2008, p. 49-50.



66

1. Apresentação 

2. Entrevista

3. Artigos 
Propostas do Ministério Público do Estado do Paraná 
de alteração legislativa no combate à corrupção e à 
impunidade

Considerações acerca da necessidade de 
homologação do Termo de Ajustamento de Conduta 
pelo Conselho Superior do Ministério Público do 
Estado do Paraná

Pessoas em situação de rua e direitos prestacionais

O direito à consulta prévia às comunidades indígenas 
e a atuação do Ministério Público para a sua 
concretização

Fonte normativa da legitimação extraordinária 
no novo Código de Processo Civil: a legitimação 
extraordinária de origem negocial

As mudanças da nova lei do divórcio em matéria de 
dissolução do casamento

Código civil brasileiro: Entre avanços e retrocessos

O Fundamento Moral do Direito à boa administração

Proteção à infância e juventude: é preciso mudar o 
“foco”

IDEB 2013

Pimenta Bueno: ideias precursoras do processo 
penal brasileiro no Segundo Império

4. Seção Interprosa
Dona Helena

A urgência nossa de cada dia

5. Seção Prata da Casa
Edição 2014 - “Ação Inovadora” - Cadastro da Prática 
ou Ideia

6. Seção Estudante
Ações Coletivas para a tutela de Direitos Individuais 
Homogêneos: Por uma racionalização do Serviço 
Justiça

7. Resenha
As lógicas das provas no processo, de Deltan

8. Jurisprudência Comentada Cível
Da aplicação da Lei de Improbidade Administrativa 
aos Agentes Políticos

9. Jurisprudência Comentada Penal
A Súmula n.º 521 do Superior Tribunal de Justiça e 
a questão afeta à ilegitimidade ativa do Ministério 
Público para a execução da pena de multa: 
Deformação de uma alteração legislativa ou mero 
pragmatismo?

10. Espaço Centros de Apoio
A ADI 1.842/RJ e a Lei 13.089/2015: novos 
paradigmas jurídicos para as Regiões Metropolitanas 
brasileiras?

A busca domiciliar de drogas e a apreensão de 
direitos fundamentais

recepção pela ordem jurídica. Os direitos humanos, de importância superior 
e precedente,20 seriam atributos inatos de todo e qualquer ser humano, 
intangíveis e inalienáveis, acompanhando-o por toda a existência, não 
apresentando variações no tempo e no espaço.21 Configurariam o cerne do 
sistema moral de uma coletividade, antecedendo o processo político e se 
sobrepondo a ele.22 Por serem preexistentes ao direito posto, de natureza 
voluntária, produzido pelo homem, somente seriam passíveis de apreensão 
e conhecimento, não de criação. 

 É inegável que o naturalismo, em especial aquele de contornos 
teológicos, com destaque para o cristianismo, teve influência decisiva para 
a sedimentação dos direitos humanos.23 O homem, imagem e semelhança 
de Deus, teve sua essência valoralizada e protegida. A Bíblia, partindo de 
um referencial de fé, apregoa o respeito a todo ser humano, a correção do 
pensar e do agir, e, consequentemente, a harmônica convivência social. A 
universalidade apregoada pelo naturalismo, embora tenha o mérito de realçar 
a igualdade entre todos os seres humanos, apresenta uma vulnerabilidade 
que aconselha a adoção de construções alternativas. 

 Em primeiro lugar, observa-se que nem todos os serem humanos 
estão em posição de irrestrita igualdade, o que decorre de suas qualidades 
intrínsecas (v.g.: doentes mentais) ou do modo como interagem com o 
entorno (v.g.: consoante a sua condição financeira), daí decorrendo o 
surgimento de aptidões e necessidades distintas, com a consequente 
exigência de tratamento diferenciado. Acresça-se que os povos não evoluem 
de modo linear, não sendo incomum que condições razoáveis de vida em 
certos locais sejam consideradas insuficientes ou, mesmo, humilhantes, 
em outros. Na medida em que poucos direitos apresentariam contornos de 
indiscutível relevância e indispensabilidade para todos os seres humanos do 
planeta, a consequência seria uma concepção demasiado tímida e restritiva 
a seu respeito. O próprio desenvolvimento dos direitos humanos correria o 

20 Cf. CRANSTON, Maurice. What Are Human Rights?, London: Blodey Head, 1973, p. 63.
21 Cf. LOCKE, John. Segundo Tratado sobre o Governo (Two Treatises of Government). Trad. de 
MARINS, Alex. São Paulo: Martin Claret, 2005, p. 23 e ss..
22 Cf. BARBOSA PINTO, Marcos. Constituição e Democracia. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 
2009, p. 89.
23 Cf. BARZOTTO, Luiz Fernando. Pessoa e Reconhecimento – Uma Análise Estrutural da 
Dignidade da Pessoa Humana, in ALMEIDA FILHO, Agassiz e MELGARÉ, Plínio (org.). Dignidade 
da Pessoa Humana. Fundamentos e Critérios Interpretativos. São Paulo: Malheiros Editores, 
2010, p. 39 (40); e SEELMANN, Kurt. Rechtsphilosophie. 4ª ed.. München: Verlag C. H. Beck, 
2007, p. 210-211.
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risco de estagnação, isso por que o tratamento linear terminaria por ver as 
posições de vanguarda adotadas em alguns Estados como meras concessões, 
não como verdadeiros paradigmas a serem seguidos. 

 Em segundo lugar, constata-se que a conexão dos direitos humanos 
a alicerces metafísicos, embora tenha o mérito de conter os excessos do 
poder, superando a lógica formalista que tantos abusos gerou, não consegue 
superar as dificuldades argumentativas que surgem ao se tentar justificar 
como realidades estranhas à ordem jurídica (rectius: os direitos humanos) 
podem prescindir de uma relação jurídica e da intervenção estatal para a sua 
plena operacionalização.24

 Para as construções que encampam o positivismo enquanto 
método, daí decorrendo uma relação de contraposição às teorias 
naturalistas, fundamentos metafísicos não podem condicionar o conteúdo 
do direito, mas tão somente informar a sua compatibilidade, ou não, com 
certos paradigmas tidos como relevantes. Os direitos humanos existem na 
medida em que reconhecidos pela ordem jurídica, sendo descritos, limitados 
e protegidos pelo aparato estatal. Construções dessa natureza, em seus 
contornos extremados, tanto reconheceriam a normalidade em se atribuir 
qualquer conteúdo aos direitos humanos, como em não se lhes atribuir 
conteúdo algum. Esse tipo de entendimento, como dito quando da análise 
da virada axiológica do constitucionalismo, mostrou-se de todo inaceitável 
a partir do segundo conflito mundial, período em que as mais comezinhas 
garantias reconhecidas pela humanidade foram solenemente ignoradas 
com a chancela do direito positivo. Não é incomum, ademais, que a própria 
ordem constitucional reconheça a sua incompletude e a possibilidade 
de o homem gozar de direitos outros que não aqueles que possam ser 
reconduzidos ao potencial expansivo dos seus enunciados linguísticos. 
A IX Emenda à Constituição norte-americana, de 1791; o art. 5º, § 2º, da 
Constituição brasileira de 1988; e o art. 16, 1, da Constituição portuguesa de 
1976 são nítidos exemplos da possibilidade de os direitos humanos (rectius: 
fundamentais) encontrarem a sua base de sustentação fora da Constituição 
formal. É o caso dos direitos já sedimentados no ambiente sociopolítico, isso 
no exemplo norte-americano, e dos direitos colhidos no âmbito do direito 
internacional, como ocorre no paradigma luso-brasileiro.25

24 Cf. BIELEFELDT, Heiner. Philosophie der Menschenrechte, Grundlagen eines weltweiten 
Freiheitsethos. Frankfurt: Primus Verlag, 1998, p. 162. 
25 Cf. MIRANDA. Manual..., Tomo IV..., p. 11-12.
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 Esse quadro inicial, como se percebe, não é nada animador. De um 
lado, a fluidez do naturalismo, refém do subjetismo do intérprete e órfão 
da segurança jurídica. De outro, a neutralidade do positivismo, prosélito 
do formalismo e indiferente aos valores subjacentes ao contexto social. A 
solução alternativa, por sua vez, parte da premissa de que a preservação da 
dignidade humana não prescinde do direito e que o direito não deve renegar 
a plano secundário os aspectos essenciais dessa dignidade.26 Essa linha 
argumentativa, que busca compatibilizar a segurança oferecida pelo texto 
normativo com a base axiológica obtida no contexto, pressupõe que tais 
aspectos essenciais sejam colhidos fora do direito e tornem-se operativos 
por meio dele. Malgrado seja exato afirmar, com Campbell,27 que a efetiva 
proteção dos direitos humanos pressupõe a sua positivação em um direito 
concreto, internacional ou doméstico, isso não importa em afirmar que 
sua existência deve ser identificada com esses mecanismos de proteção. O 
discurso dos direitos humanos é, essencialmente, um discurso axiológico, 
não prescindindo de juízos valorativos de igual natureza. Em verdade, face 
aos inúmeros atos de direito internacional voltados à sua proteção, já é 
possível visualizá-los, ao menos em sua essência, como um “consenso de 
valores universal” (“universaler Werterkonsens”).28

 Também aqui a dignidade é vista como algo inerente ao ser humano,29 30 
delineada a partir dos valores sociais sedimentados no contexto, o que 
realça a sua perspectiva historicista31 e a contínua sensibilidade à renovação 
dos influxos sociais, denotando o seu acolhimento pela “consciência jurídica 

26 Cf. MOUTOUH, Hugues. La dignité de l’homme en droit, in RDPSP nº 1, 1999, p. 159 (165).
27 Cf. CAMPBELL, Tom. Human Rights: Shifting Boundaries, in CAMPBELL, Tom, GOLDSWORTHY, 
Jeffrey Denys e STONE, Adrienne Sarah Ackary. Protecting human rights: instruments and 
institutions. Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 18 (24).
28 RENSMANN. Wertordnung..., p. 11-12.
29 A DUDH, de 1948, é um referencial da ideia de inerência: o seu primeiro considerando 
dispõe sobre o “reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família 
humana” e o art. 1º que “[t]odas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos.” 
Lembrando a técnica adotada pela Constituição polonesa de 1997, após a reforma de 2005, 
deve-se reconhecer que “a dignidade inerente e inalienável da pessoa é a fonte dos direitos e 
das liberdades do homem e do cidadão” (art. 30).
30 Cf. WOLFGANG SARLET, Ingo. Proibição de Retrocesso, Dignidade da Pessoa Humana e 
Direitos Sociais: manifestação de um constitucionalismo dirigente possível, in LEITE SAMPAIO, 
José Adércio (org.). Constituição e Crise Política. Belo Horizonte: Del-Rey, 2006, p. 403 (411).
31 Cf. KAUFMANN, Arthur. Filosofia do Direito (Rechtsphilosophie). Trad. de CORTÊS, António 
Ulisses. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004, p. 435.
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geral.”32 A dignidade deve ser vista como a “manifestação vinculante de uma 
identidade”, a identidade do ser humano, que dele não pode ser dissociada. 
Ostenta um valor, o mais alto de todos os valores afetos ao ser humano.33 
E regula o comportamento de todos que interagem com ele.34 A dignidade 
é reconhecida a todos os seres humanos pelo só fato de partilharem uma 
essência comum, sendo dotados de razão e liberdade intelectiva.35 Não é por 
outra razão que, ao afirmarmos que uma conduta ou situação específica viola 
a dignidade humana, estaremos afirmando, ipso facto, que essa conduta ou 
situação é atentatória à própria condição de pessoa humana.36

 É importante ressaltar que a ideia de inerência, situando na condição 
humana o fator de justificação da dignidade, não reflete propriamente uma 
adesão às correntes naturalistas. Pode ser vista, em verdade, como uma das 
principais portas de penetração da moral no direito. É o valor mais importante 
e paradigmático entre todos os valores.37 A própria subsistência da vida em 
comunidade obsta que seus distintos membros deixem de ver, uns aos outros, 
como integrantes da espécie humana, sendo imprescindível, de modo correlato, 
a observância de todos os seus atributos. Em qualquer caso, é necessário que 
a inerência da dignidade humana seja revalidada pela “consciência coletiva”. 
Trata-se de conceito que demanda constante construção pela sociedade e que 
reflete a reafirmação de uma opção política.38

 O conteúdo atribuído à dignidade humana tende a assumir grande 

32 Cf. VIEIRA DE ANDRADE, Jose Carlos. Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa 
de 1976. 4a ed., reimp.. Coimbra: Livraria Almedina, 2010, p. 50. No Teeteto de Platão, coube 
ao sofista Protágoras afirmar que o homem “é a medida de todas as coisas”, “das que são 
e das que são, enquanto são, das que não são, enquanto não são.” Sócrates, ao explicar a 
essência desse pensamento a Teeteto, afirma que “cada coisa é para mim do modo que a 
mim me parece” (trad. de NOGUEIRA, Adriana Manuela e BOERI, Marcelo. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2005, 152a, p. 205). Na filosofia platônica, cabe a cada homem 
apreender a realidade de acordo com sua percepção. E a percepção, enquanto saber, como 
afirmou Sócrates no diálogo, “não pode ser falsa” (152c, p. 206); “nada nunca é, mas vai se 
tornando sempre” (152e, p. 206-207).
33 Cf. RENSMANN, Thilo. Wertordnung und Verfassung: das Grundgesetz im Kontext 
grenzüberschreitender Konstitutionalisierung. Tübingen: Mohr Siebeck, 2007, p. 18.
34 Cf. BARZOTTO. Pessoa e Reconhecimento…,  p. 39 (51).
35 Cf. DUDH, de 1948, art. 1º. Na doutrina: MIRANDA. Manual..., Tomo IV..., p. 183.
36 Cf. BARZOTTO. Pessoa e Reconhecimento..., p. 39 (50-51).
37 Cf. COMPLAK, Krystian. Dignidad Humana como Categoria Normativa en Polonia, in CC nº 
14, janeiro-junho de 2006, p. 71 (72).
38 Cf. CASTILHO, Ricardo. Justiça Social e Distributiva. Desafios para concretizar direitos sociais. 
São Paulo: Editora Saraiva, 2009, p. 60. 
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universalidade quando analisado nos contornos mais amplos da generalidade 
e da abstração. No extremo oposto, ao nos aproximarmos da especificidade 
e da concretude, as distinções entre os regimes jurídico-políticos tendem a 
se acentuar. O direito à vida é um exemplo bem sugestivo a respeito das 
dissonâncias que podem existir. Se o reconhecimento desse direito assume 
contornos nitidamente universais, não havendo Estado de Direito que apregoe 
a sua inobservância, o mesmo não pode ser dito em relação ao modo de vê-
lo em um ambiente sociopolítico concreto, o que começa pela identificação 
dos seus titulares, não sendo incomum a existência de restrições em relação 
aos titulares desse direito (v.g.: a pessoa qualificada como combatente 
inimigo pode ser condenada à morte mesmo em Estados que proscreveram 
essa pena; o doente terminal pode vir a sofrer a eutanásia; e o feto pode 
ser objeto de aborto devidamente autorizado pela lei do Estado) e ao modo 
de protegê-lo (v.g.: com a mera abstenção de incursões que possam violá-lo 
ou com a imperativa oferta de prestações que assegurem a continuidade de 
uma vida digna). O relativismo tende a superar o universalismo que se busca 
atribuir aos direitos humanos, isso por existir uma inescondível relação com 
as especificidades locais. Os direitos humanos, declarados (deklariert) ou 
convencionados (konveniert), por terem sua proteção associada à ordem 
jurídica, estão sempre vinculados a um dado contexto situacional.39   

 A impossibilidade de se atribuir contornos amplamente universais a 
significados que não prescindem, na sua formação, da influência de uma base 
de valores obtida junto ao ambiente sociopolítico, evidencia que o sentido 
da dignidade humana é nitidamente influenciado pelo que denominamos 
de “teoria dos círculos”. Essa teoria indica que a base de valores responsável 
pela densificação da dignidade humana é influenciada por fatores normativos 
e sociológicos, que permitem a formação de entendimento a respeito das 
garantias, proteções e prestações consideradas imprescindíveis para que 
cada indíviduo tenha sua condição humana efetivamente reconhecida. 
Os círculos aqui referidos consubstanciam espaços públicos de reflexão e 
relativa coesão, os quais, não obstante a autonomia que podem ostentar, 
não permanecem indiferentes entre si. Tangenciam-se nos seus aspectos 
basilares e distanciam-se nos periféricos. Tendencialmente, quanto 
maior o círculo, mais restritos serão os pontos de convergência e mais 
basilares serão os contornos essenciais da dignidade humana. Nos círculos 
menores o efeito normalmente será inverso. Em consequência, é possível 
visualizar, na dignidade humana, um conteúdo essencial coexistindo com 

39 Cf. VAN DER VEN , J. J. M.. Ius Humanum: das Menschliche und das Rechtliche. Frankfurt Am 
Main: Metzner Verlag, 1981, p. 3.
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conteúdos periféricos, que podem ser expandidos ou retraídos conforme as 
especificidades do respectivo círculo.  

 Enquanto o centro absorve os seus elementos essenciais e 
intransigíveis, a periferia densifica as especificidades de cada círculo, com 
especial realce para o nível civilizatório ali existente, que influi diretamente 
no modo de ver o ser humano e as suas relações com o poder. Os círculos 
menores podem ser vistos como a representação de cada Estado de Direito, 
enquanto os círculos maiores denotam, em um primeiro momento, o direito 
regional, e, em um segundo momento, o direito internacional. Como os 
círculos maiores devem harmonizar individualidades muito mais numerosas, 
é natural que a síntese por eles oferecida seja idêntica aos valores adotados 
pelo mais moderado dos círculos menores, ao menos para que haja uma 
relação de compatibilidade entre eles, e que seja mais tímida que os 
valores prevalecentes no mais progressista dos círculos menores, em que a 
dignidade humana avança ao ponto de absorver valores que, embora tidos 
como positivos em outros Estados, não são considerados inerentes à pessoa 
humana e muito menos indisponíveis. 

 É possível afirmar que os distintos fatores que compõem a dignidade 
humana terão o seu epicentro estrutural oferecido pelo direito internacional, 
que indicará a sua essência, vale dizer, o conteúdo mínimo que não pode 
ser descurado por qualquer integrante da sociedade internacional.40 Se o 

40 A preocupação com a preservação de uma esfera jurídica essencial à preservação da dignidade 
humana é facilmente perceptível em convenções internacionais que vedam a supressão de certos 
direitos mesmo em situações excepcionais. O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, 
de 1966, em seu art. 4º, após autorizar que, em situações excepcionais, que ponham em perigo a 
existência da Nação, os Estados suspendam as obrigações ali contraídas, ressalta que não é autori-
zada nenhuma derrogação do direito à vida (art. 6o – ressalvada a aplicação da pena de morte nos 
casos previstos), do direito a não ser submetido a tortura nem a penas ou a tratamentos crueis, 
desumanos ou degradantes (art. 7o), do direito de não ser submetido à escravidão ou mantido em 
servidão (art. 8o), do direito a não ser encarcerado pelo simples fato de não poder cumprir uma 
obrigação contratual (art. 11), do direito à irretroatividade da lei penal incriminadora (art. 15), do di-
reito ao reconhecimento da personalidade jurídica (art. 16) e do direito à liberdade de pensamento, 
de consciência e de religião (art. 18). A Convenção Americana dos Direitos Humanos, de 1969, em 
seu art. 27, no 2, repete as restrições constantes do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e acrescenta 
a impossibilidade de supressão dos direitos da família (art. 17 – direito ao casamento, igualdade de 
direitos entre crianças nascidas do casamento ou não etc.), do direito ao nome (art. 18), dos direitos 
da criança (art. 19), do direito à nacionalidade (art. 20) e das garantias judiciais indispensáveis à pro-
teção dos direitos que não podem ser suprimidos (art. 27, no 2). A Convenção Europeia dos Direitos 
do Homem, de 1950, em seu art. 15, de modo mais tímido, somente não autoriza a derrogação 
do direito à vida (art. 2o – salvo em relação à pena de morte resultante de atos ilícitos de guerra), 
do direito a não ser submetido a tortura nem a penas ou a tratamentos crueis, desumanos ou de-
gradantes (art. 3o), do direito de não ser submetido à escravidão ou mantido em servidão (art. 4o, 
parágrafo primeiro) e do direito à irretroatividade da lei penal incriminadora (art. 7o).
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universalismo dessa concepção, ao menos nos planos teórico e ideológico, 
parece ser lugar comum no Ocidente, o mesmo não pode ser dito em relação 
à sua transposição para a realidade. Em não poucos aspectos, o universalismo 
tem sido visto como uma “teoria do bloco dominante”, que pretende ver-se 
“convertida em uma ideologia”.41 Essa ideologia, em verdade, teria como 
metavalor e ponto de equilíbrio a paz universal.42 

 Note-se que o ocidentalismo da concepção corrente de direitos 
humanos já fora realçado por Boaventura de Sousa Santos,43 que alertou para 
a necessidade de ser estabelecido um diálogo multicultural, com contínua 
transmissão, absorção e valoração da informação. Esse diálogo somente 
seria viável com o afastamento da lógica maniqueísta da infalibilidade e o 
correlato reconhecimento da incompletude das distintas culturas. Nessa 
linha, é necessário um “trabalho de tradução intercultural”.44

 É natural a presença de diferenças entre as tradições culturais 
de cada povo em relação ao reconhecimento e à proteção dos direitos 
humanos, o que, segundo alguns, apontaria para a incompatibilidade de 
uma Declaração Universal dos Direitos Humanos com o relativismo cultural 
e moral. Afinal, entendimento contrário importaria no reconhecimento de 
que “a universidade dos direitos tem preferência sobre a preservação de 
identidades culturais antidireitos”.45 46 As diferenças, acompanhadas, ou 

41 Cf. RUOTOLO, Marco, La “Funzione Ermeneutica” delle Convenzioni Internazionali sui Diritti 
Umani nei Confronti delle Disposizioni Costituzionali, in RDS no 2, 2000, p. 291 (318). 
42 Cf. RUOTOLO.  La “Funzione Ermeneutica”..., in RDS nº 2, 2000, p. 291 (318).
43 Por uma concepção multicultural de direitos humanos, in RCCS nº 48, 1997, p. 11 (18-20).
44 SANTOS, Boaventura de Souza. A gramática do tempo: para uma nova cultura política. São 
Paulo: Cortez, 2006, p. 127 e ss.
45 FERNÁNDEZ-GARCIA, Eusébio. Dignidad Humana y Ciudadanía Cosmopolita. Madrid: 
Editorial Dykinson, 2001, p. 66.
46 Exemplos bem sugestivos de diversidade cultural são aqueles relacionados à questão 
religiosa. A Declaração dos Direitos do Homem no Islã, adotada pela Organização da 
Conferência Islâmica, no dia 5 de outubro de 1990, no Cairo, declara que “a comunidade 
islâmica é a melhor comunidade que Deus criou” e que “o islã é a religião natural do homem”, o 
que definitivamente não se compatibiliza com a liberdade religiosa propagada pelo Ocidente. 
Cf. DOBELLE, Jean-François. Le Droit International et la Protection des Droits de L’Homme, 
in PERRIN DE BRICHAMBAUT et alii. Leçons de Droit International Public. Paris: Éditions 
Dalloz, 2002, p. 371 (383-384). Já a Carta da Liga Árabe (arts. 32 a 35) estabelece nítidas 
discriminações entre nacionais e estrangeiros por razões religiosas. Cf. NASCIMBENE, Bruno. 
L’Individuo e la Tutela Internazionale dei Diritti Umani, in CARBONE, Sergio M., LUZZATTO, 
Riccardo e SANTA MARIA, Alberto. Istituzioni di Diritto Internazionale. Torino: G. Giappichelli 
Editore, 2002, p. 269 (290). 
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não, de afrontas diretas, não afastam a constatação de que a crescente 
generalização dos direitos humanos é um caminho sem volta. O fato de 
partilharmos uma humanidade comum, como realçado por Fukuyama,47 
além de viabilizar o desenvolvimento de uma universalidade comunicativa, 
torna possível o estabelecimento de uma relação moral entre todos os seres 
humanos, isso apesar de o mundo ostentar características multiformes. 
Ainda que esse processo encontre resistência em barreiras de natureza 
cultural (v.g.: a inferioridade da mulher em certas culturas), ideológica (v.g.: 
a reminiscência de concepções marxistas), econômica (v.g.: a insuficiência 
de recursos para a implementação de políticas públicas) e técnica (v.g.: a 
insuficiência de ratificações e as reservas apresentadas em atos internacionais 
convencionais),48 é factível a impossibilidade de os Estados desconsiderarem 
esse acquis internacional. São direitos que não podem ser subtraídos do 
indivíduo, ainda que a diversidade assuma proporções extremas.49 Mesmo 
que a dignidade humana apele a uma referência cultural e social, essa 
referência, quando contextualizada no âmbito dos círculos menores, tende a 
ser relativizada “em nome de uma dignidade humana na sociedade-mundo”.50

3. Prestações sociais mínimas a serem garantidas às “pessoas em 
situação de rua”51

 Ao afirmarmos que o conteúdo da dignidade humana é delineado 
sob a influência da “teoria dos círculos”, de modo que a realidade 
subjacente a cada círculo concorra para a formação e, por imperativo lógico, 

47 Nosso futuro pós-humano: conseqüências da revolução da biotecnologia, Rio de Janeiro: 
Rocco, 2003, p. 10; e 23 e ss..
48 Cf. DUPUY, Pierre-Marie. Droit International Public. 6a ed.. Paris: Éditions Dalloz, 2002, p. 
228-232; e GARCIA, Emerson. Proteção Internacional dos Direitos Humanos. 2ª ed.. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 54-55.
49 Cf. CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio. Soberania de los Estados y Derechos Humanos en 
Derecho Internacional Contemporâneo. 2a ed.. Madrid: Editorial Tecnos, 2001, p. 83-84; e 
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Pablo Antonio. La Violation Grave des Droits de L’Homme comme une 
Menace Contre la Paix, in RDISDP vol. 77, no 1, 1999, p. 23 (27-29).
50 Cf. GOMES CANOTILHO, José Joaquim. A Teoria da Constituição e as Insinuações do 
Hegelianismo Democrático, in “Brancosos” e Interconstitucionalidade – Itinerários dos 
Discursos sobre a Historicidade Constitucional. 2ª ed.. Coimbra: Edições Almedina, 2008, p. 
163 (181).
51 Parte das considerações realizadas neste item reflete o constante de obra inédita, do 
articulista, intitulada “Interpretação Constitucional. A resolução das conflitualidades 
intrínsecas da norma constitucional”.
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para a operacionalização da base de valores que lhe dá sustentação, é 
necessário identificar, à luz do nosso atual estágio civilizatório, o que deve 
ser disponibilizado ao “homem da rua” para que ele tenha sua dignidade 
reconhecida.  Nesse particular, podemos identificar as prestações que são (1) 
essenciais à sua continuidade biológica, (2) essenciais a uma continuidade 
digna e (3) úteis ao seu bem estar. Com os olhos voltados a essa tripartição, 
compreendemos a importância dos inúmeros direitos sociais, de caráter 
prestacional, consagrados na nossa ordem constitucional, e o modo de 
contornar a renitência dos poderes constituídos na sua implementação.

 As prestações essenciais à continuidade biológica são aquelas que 
se mostram instrumentalmente conectadas à preservação do bem mais 
valioso de qualquer ser humano: a vida. A Constituição brasileira de 1988, 
ao reconhecer a inviolabilidade do “direito à vida”, o fez no caput do seu art. 
5º, preceito que congrega os clássicos direitos de liberdade, assegurando a 
existência de uma esfera jurídica individual imune a intervenções exógenas, 
promovidas pelo Estado ou por outros particulares. Impedir que a vida 
seja afrontada não guarda correlação direta com a previsão de prestações 
materiais que assegurem a sua continuidade. Daí a importância dos direitos 
sociais, os quais, de acordo com o rol do art. 6º da Constituição de 1988, com 
a redação dada pela Emenda Constitucional nº 64/2010, são “a educação, 
a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 
aos desamparados”, oferecidos na forma da Constituição. Sob a ótica da 
continuidade da vida, o mais desses direitos certamente é a alimentação.

 Embora seja exato afirmar que a alimentação está diretamente 
conectada à preservação da vida, tratando-se de prestação essencial à 
continuidade biológica, observa-se que o art. 6º da Constituição de 1988 
fez menção expressa à “assistência aos desamparados”. O “homem da 
rua”, à evidência, é um desamparado. Já o art. 203, após enunciar que “a 
assistência social será prestada a quem dela necessitar”, deixa evidente, 
em seus incisos, que o objetivo é proteger pessoas que, por deficiências 
de natureza biológica, mostrem-se inaptas a obter, sozinhas, a sua inserção 
no ambiente comunitário e, de modo correlato, a própria subsistência. 
É o que ocorre com os portadores de deficiência, os idosos, as crianças e 
os adolescentes carentes. Apesar disso, também estabelece o objetivo de 
promover a integração ao mercado de trabalho e de proteger a família, o 
que, à evidência, também tangencia o interesse do “homem da rua”.
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 As prestações essenciais a uma continuidade digna são aquelas que 
qualificam a vida do ser humano, permitindo-lhe estar humano. Aquele que 
vive no espaço público, ainda que receba uma cota diária de alimentos e 
consiga dar continuidade à sua existência, decididamente não ostenta uma 
situação compatível com o atual nível civilizatório da sociedade brasileira. 
Afinal, é factível que o “homem da rua” está completamente alijado do 
convívio social, isso em razão das condições sub-humanas a que o conduzem 
a ausência de abrigo e das facilidades correlatas (v.g.: privacidade, água 
encanada, vestuário adequado etc.). Considerando que os serviços públicos 
genericamente oferecidos a toda a população também estão, ao menos no 
plano teórico, ao alcance desses indivíduos (v.g.: saúde e educação), não há, 
aqui, especificidades dignas de nota em relação ao que é rotineiramente 
escrito sobre essa temática. A habitação, em verdade, é o direito cuja 
ausência é mais perceptível e sentida.

 A respeito da essencialidade de certas prestações para a 
continuidade da existência e para uma vida digna, merecem menção as 
construções teóricas atreladas ao denominado mínimo existencial52 (ou 
mínimo social – social minimum53). O mínimo existencial é a parte operativa 
da dignidade humana, indicando as liberdades fundamentais que a integram, 
de modo a delinear uma esfera jurídica imune a intervenções exógenas, 
públicas ou particulares, e as prestações positivas que as estruturas estatais 
de poder não podem negar ao indivíduo, isso sob pena de lhe ser negada a 
própria essência humana. Esse mínimo não congrega apenas as prestações 
necessárias à sobrevivência. Exige um plus: que essas prestações assegurem 
o pleno desenvolvimento da personalidade individual e que ofereçam os 
meios necessários a uma existência digna e saudável.54 

 Essa aproximação entre dignidade (Würde) e mínimo existencial 

52 Cf. FORSTHOFF, Ernst. Der Staat der Industriegesellschaft. Dargestellt am Beispiel der 
Bundesrepublik Deutschland. 2ª ed.. München: Beck, 1971, p. 75; LOBO TORRES, Ricardo. 
O Mínimo Existencial e os Direitos Fundamentais, in RDA nº 177, jul.-set,/1989, p. 20 (20 
e ss.); IDEM. O Direito ao Mínimo Existencial. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2009, p. 37; 
e CALABRICH SCHLUCKING, Marialva. A Proteção Constitucional do Mínimo Imune. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2009, p. 25 e ss.. Vide, ainda, o art. 12 da Constituição suíça 
de 1999.
53 Cf. RAWLS, John. A Theory of Justice. USA: Harvard University Press, (1971), reimp. de 2005, 
p. 370.
54 Cf. WOLFGANG SARLET, Ingo. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na 
Constituição Federal de 1988. 8ª ed.. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 59-60.
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(Existenzminimum) tem sido historicamente encampada em solo 
alemão. Com os olhos voltados a uma Lei Fundamental que praticamente 
passara ao largo dos direitos sociais,55 os Tribunais alemães, principando 
pelo Tribunal Administrativo Federal (Bundesverwaltungsgericht),56 
com ulterior desenvolvimento do Tribunal Constitucional Federal 
(Bundesverfassungsgericht),57 passaram a visualizar a exigibilidade de 
direitos prestacionais que encontravam sua base de sustentação na união 
(Verbindung) entre a cláusula da dignidade humana (Menschenwürden 
- GG, art. 1o, no 1)  e o princípio do Estado Social de Direito (Sozialstaat - 

55 A Grundgesetz alemã, como se sabe, não contempla um rol de direitos sociais, mas, sim, 
pouquíssimas previsões esparsas (v.g.: a proteção da maternidade e dos filhos – GG, art. 6º, nº 4 
e 5). Não é demais lembrar que esse fato não obstou a observância desses direitos na Alemanha 
ou, mesmo, desautorizou a sólida dogmática dos direitos fundamentais cunhada pelo Tribunal 
Constitucional Federal. A omissão, em verdade, tem colorido histórico: a grande distância 
verificada entre o extenso rol de direitos sociais contemplado na Constituição de Weimar e a sua 
concretização junto à classe proletária alemã foi um dos fertilizantes para o surgimento do III Reich, 
daí a preocupação em não se assegurar direitos que se reduziriam a um mero exercício de retórica. 
Acresça-se, com Peter Badura (Staatsrecht, Systematische Erläuterung des Grundgesetzes. 3a ed.. 
München: Verlag C. H. Beck, 2003, p. 90) e Dieter Grimm [Constituição e Política (Die Verfassung 
und die Politik). Trad. de CARVALHO, Geraldo de. Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2006, p. 250], que 
a doutrina prevalecente à época de Weimar, face à necessidade de mediação legislativa, afastava 
o efeito direto dos direitos sociais, que não passariam de meras “declarações de intenções e de 
programa”. Sob a égide da Lei Fundamental de 1949, o Tribunal Constitucional Federal, a partir 
das cláusulas constitucionais que impõem o respeito ao ser humano e à sua liberdade, reconheceu 
a existência de obrigações a serem imediatamente adimplidas pelo Estado. Em consequência, 
“embora no nível do direito constitucional menos marcada como Estado social, a República Federal 
alemã é Estado social em grau mais intenso do que a República de Weimar, que se mostrava, no 
nível do direito constitucional, socialmente mais forte” (GRIMM. Constituição..., p. 251).
56 BVerwGE 1, 159 (161), 1954. Nesse julgamento, realizado em momento anterior à edição 
da Lei Federal sobre Assistência Social (Bundessozialhilfsgesetz - BSHG), o Tribunal, invocando 
a necessidade de proteção da dignidade humana e do direito à vida, reconheceu às pessoas 
carentes o direito subjetivo ao recebimento de auxílio material a cargo do Estado. A imperativa 
necessidade de preservação da dignidade humana, em especial nos Países de “modernidade 
tardia”, torna imperativa a adoção de medidas de inserção social, o que permite divisar, no 
âmbito das estruturas estatais de poder, a paulatina formação de uma “opção pelos pobres”, 
que passa a direcionar a formação, a interpretação e a efetivação dos padrões normativos 
estatais. Cf. DEINHAMMER, Robert. Ist eine ‘Option für die Armen’ in der Rechtwissenschaft?, 
in ARS, v. 93, nº 4, 2007, p. 551 (551 e ss.).
57 BVerfGE 40, 121 (133), 1975 (Weisenrente Urteil). De acordo com o Tribunal, o oferecimento 
de assistência social aos cidadãos, que tenham suas atividades limitadas pela precariedade 
de suas condições físicas e mentais, não podendo prover a própria subsistência, é uma das 
obrigações essenciais do Estado Social, que deve assegurar-lhes as condições mínimas para 
uma existência digna, e ainda adotar as medidas necessárias para integrá-los na sociedade. 
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GG, art. 20, no 1).58 Com isso, a dignidade humana, além de orientar a 
produção normativa, atuando como mandado constitucional endereçado ao 
legislador; direcionar a interpretação e a integração da ordem constitucional, 
assumindo contornos de princípio diretor, também poderia dar origem a 
verdadeiros direitos subjetivos, permitindo que a pessoa humana exija do 
Estado as prestações mínimas e imprescindíveis a uma existência digna.59

 Na temática dos direitos sociais, a Constituição brasileira de 1988 
apresenta uma estrutura sensivelmente distinta da Lei Fundamental alemã 
de 1949: enquanto esta última deles praticamente não trata, aquela os prevê 
em profusão. Apesar de o paradigma brasileiro estabelecer um balizamento 
mais detalhado, ambos assemelham-se na dependência de integração 
pela legislação infraconstitucional, que delineará as prestações a serem 
oferecidas pelo Estado, os requisitos que condicionarão a sua percepção 
pelos interessados e a respectiva fonte de custeio. Outra semelhança reside 
na funcionalidade atribuída à dignidade humana: se os Tribunais alemães 
extraíram o direito ao mínimo existencial diretamente de sua essência, 
o Supremo Tribunal brasileiro a utilizou para conferir eficácia plena aos 
preceitos constitucionais que versavam sobre os direitos fundamentais, 
suprindo a omissão do legislador infraconstitucional.60

 O Tribunal Constitucional português também associou a dignidade 
humana ao mínimo existencial, o que permitiu a integração de eficácia 
do art. 63, nº 1 e 3, da Constituição de 1976, que versa sobre o direito à 

58 Sobre a evolução da temática no direito alemão, vide: NEUMANN, Volker. Menschenwürde 
und Existenzminimum, in BREUER, RÜDIGER et alii (org.). Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht, 
1995, p. 426 (426 e ss.). Especialmente em relação à influência do pensamento de Forsthoff, 
vide: RENSMANN. Wertordnung..., p. 303-304.
59 As distintas funcionalidades da dignidade humana foram objeto de desenvolvimento por 
Albrecht Weber. L’Etat social et les droits sociaux en RFA, in RDC no 24, 1995, p. 677 (680).
60 Apesar de a Constituição de 1988 (art. 196) assegurar o direito à saúde genericamente a 
todos, sem indicação das prestações a serem oferecidas e dos recursos que permitirão a sua 
satisfação, o Supremo Tribunal Federal, integrando a sua eficácia com o imperativo dever de o 
Poder Público assegurar o direito à vida (art. 5º, caput) e à dignidade (art. 1º, III), reconheceu 
que as pessoas carentes, portadores do vírus HIV, tinham o direito público subjetivo de 
receber, gratuitamente, os medicamentos necessários e indispensáveis à sua sobrevivência 
(STF, 2ª Turma, RE-AgR nº 271.286/RS, rel. Min. Celso de Mello, j. em 12/09/2000, DJ de 
24/11/2000). O mesmo entendimento foi adotado em relação a pacientes com esquizofrenia 
paranóide e doença maníaco-depressiva crônica, com episódios de tentativa de suicídio, 
destituídas de recursos financeiros (STF, 2ª Turma, RE nº 393.175/RS, rel. Min. Celso de Mello, 
j. em 12/12/2006, DJ de 02/02/2007)

http://rsw.beck.de/rsw/shop/default.asp?site=nvwz
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segurança social, limitando a própria liberdade de conformação do legislador 
constitucional. O Tribunal tem conferido especial realce à existência, ao lado 
dos direitos positivos, de natureza prestacional, de direitos negativos, o que 
obstaria qualquer ação estatal que pudesse afrontar a garantia do mínimo 
existencial. Assim entendeu, por exemplo, ao declarar a injuridicidade 
da limitação dos beneficiários do “rendimento social de inserção”61 e da 
possibilidade de ser penhorada uma parte das prestações periódicas pagas, 
qualquer que seja o valor, a título de aposentação.62

 Como requisito necessário à preservação da essência da pessoa 
humana, o mínimo existencial há de ser indistintamente assegurado àqueles 
que estejam no interior do respectivo círculo axiológico, o que lhe atribui 
contornos igualitários. Deve ser estendido a todos, com abstração das 
especificidades de ordem pessoal e do mérito de cada indivíduo.

 Por fim, tem-se as prestações úteis ao “homem da rua”, aumentando 
o seu bem-estar. Sob essa epígrafe estarão normalmente incluídas prestações 
ontologicamente idênticas às anteriores, mas que apresentam distinções de 
ordem qualitativa (v.g.: alimentação de melhor qualidade, habitação mais 
suntuosa, tratamento médico realizado por especialistas renomados etc.). 
Nesse caso, é sentido, em toda a sua intensidade, o alicerce ideológico que 

61 Acórdão nº 509/2002, in Diário da República I-Série A, nº 36, de 12/02/2003, p. 905-
917. Nesse julgamento, o Tribunal, em sede de controle preventivo de constitucionalidade, 
entendeu que o Decreto da Assembleia da República, que restringia o alcance do “rendimento 
social de inserção” a apenas uma parte dos jovens com idade entre 18 e 25 anos, alcançados 
pelo antigo “rendimento mínimo garantido”, afrontava o “direito a um mínimo de existência 
condigna”. Cf. VIEIRA DE ANDRADE. Os Direitos Fundamentais..., p. 398-399; e MEDEIROS, 
Rui. Anotações ao art. 63, in MIRANDA, Jorge e MEDEIROS, Rui. Constituição Portuguesa 
Anotada, Tomo I. Coimbra: Coimbra Editora, 2010, p. 639-640.
62 1a Secção, Acórdão no 318/99, Proc. no 855/98, Conselheiro Vítor Nunes de Almeida, j. em 
26/05/1999, Acórdãos do Tribunal Constitucional, 43o vol., 1999, p. 639 a 646 (646). Nesse 
julgamento, prevaleceu o entendimento de que a sobrevivência digna do trabalhador somente 
seria alcançada com o atendimento do “mínimo dos mínimos”. Partindo dessa premissa, o 
Tribunal declarou a inconstitucionalidade do art. 824, nos 1 e 2, do Código de Processo Civil, 
“na medida em que permite a penhora de até 1/3 das prestações periódicas pagas a título de 
aposentação ou de outra qualquer regalia social, seguro, indemnização por acidente ou renda 
vitalícia, ou de quaisquer outras pensões de natureza semelhante, cujo valor não seja superior 
ao do salário mínimo nacional então em vigor, por violação do princípio da dignidade humana 
contido no princípio do Estado de direito que resulta das disposições conjugadas dos artigos 
1º, 59º, n.º2, alínea a e 63º, n.ºs 1 e 3, da Constituição.” No mesmo sentido: Plenário, Acórdão 
no 177/02, Proc. no 546/01, rel. Cons. Maria dos Prazeres Pizarro Beleza, j. em 23/04/2002, 
Acórdãos..., 52o vol., 2002, p. 259 a 271.
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confere sustentação aos regimes econômicos de livre iniciativa, em que se 
privilegia o mérito individual em detrimento da igualdade plena entre todos 
os integrantes do organismo social.63

 Se os contornos nucleares da dignidade humana não prescindem das 
prestações essenciais à continuidade biológica e a uma vida digna, é preciso 
analisar a possibilidade de os poderes constituídos serem compelidos a 
oferecê-las, bem como os legitimados a pleitear tais providências e os óbices 
tradicionalmente opostos às pretensões formuladas.

4. A exegibilidade dos direitos prestacionais

 O reconhecimento de que a preservação da dignidade humana 
não prescinde da concorrência do ser e do estar humano evidencia, ao 
menos em relação ao “homem da rua”, a premência de dois direitos sociais 
verdadeiramente basilares, que são a alimentação e a habitação: o primeiro 
é essencial à continuidade da vida, o segundo, à vida digna. O primeiro 
problema a ser enfrentado diz respeito ao conteúdo dessas prestações e ao 
modo de disponibilizá-las às pessoas que vivam ao relento, perambulando 
pelo espaço público. Por certo, o ideal seria fornecer a cada pessoa uma 
habitação individual e um quantitativo de alimentos que se mostrasse 
suficiente ao seu sustento e, se fosse o caso, ao de sua família, pois a penúria, 
como é sabido por todos, costuma ser uma das causas de dissolução do 
núcleo familiar. 

 Se o objetivo é nobre e não se pode censurar quem busca 
materializá-lo na realidade, a verdade é que o Estado brasileiro apresenta 
incontáveis carências nos serviços públicos que oferece à população. O 
déficit habitacional é apenas uma delas, sendo elevado o quantitativo de 
pessoas, distribuído por incontáveis comunidades carentes, que se aglomera 
em moradias de inegável precariedade. Acresça-se que a atuação do Estado 
deve ser sempre subsidiária, devendo estimular que o próprio indivíduo 
desenvolva suas aptidões pessoais, de modo a obter a sua integração ao 
mercado de trabalho. Esse, como dissemos, é um dos objetivos da assistência 
social.

63 Sobre a “desigualdade de meios entre os homens”, vide Sieyès, Abade. Exposição Refletida 
dos Direitos do Homem e do Cidadão. Trad. de GARCIA, Emerson. Rio de Janeiro: Editora 
Lumen Juris, 2008, p. 57-58. 
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 A “situação de rua” deve ser vista como um estágio de profunda 
humilhação e desrespeito à condição humana, devendo ser imediatamente 
contornada pelo Poder Público. Essa atuação, por sua vez, deve ser sempre 
transitória, subsistindo enquanto o indivíduo não consiga se reestruturar 
e reingressar em um padrão de normalidade. A transitoriedade há de 
influenciar o modo de oferecimento das prestações a que temos nos referido. 
Ainda merece referência que a execução desse munus deve ser antecedida 
por um levantamento, realizado pelas estruturas estatais de poder, a respeito 
do quantitativo de pessoas em “situação de rua”; das regiões, urbanas ou 
rurais, em que se encontram; e das causas que conduziram a esse estado de 
coisas. O levantamento inicial, como é intuitivo, deve ser constantemente 
atualizado.

 A partir do momento em que o levantamento é realizado, a solução 
que se mostra mais compatível com a realidade brasileira parece ser a 
construção de centros de apoio, com habitações coletivas, divididas por sexo, 
e estruturas individuais para o atendimento das famílias que se encontrem 
em “situação de rua”, de modo a preservar o agregado familiar. Nesses 
centros, as pessoas, além de abrigo e alimentação, receberão atendimento 
especializado, por equipe multidisciplinar, que terá a função de realizar (1) a 
reconstrução da sua auto-estima, (2) a aproximação com a família, isso nas 
situações de abandono de lar e (3) a inserção no mercado de trabalho, se 
necessário com a qualificação profissional. 

 À solução ora alvitrada certamente será combatida com o (tradicional) 
argumento de que, à míngua de lei detalhando a natureza das prestações a 
serem oferecidas, não seria possível exigi-las dos poderes constituídos. Esse 
argumento, além de inusitado, desafia o velho brocardo de que “a ninguém 
é dado beneficiar-se com a própria torpeza”. Não é demais lembrar que, a 
teor dos incisos I, IX e X do art. 23 da Constituição, é competência comum da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios zelar pela guarda da 
Constituição, promover programas de construção de moradias e a melhoria 
das condições habitacionais, bem como combater as causas da pobreza e 
os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores 
desfavorecidos. 

 Ainda que a Lei nº 8.742/1993, diploma que dispõe sobre a 
organização da assistência social, não defina, detalhadamente, as prestações 
a serem oferecidas, ela reconhece que (1) a “política de assistência social” deve 
prover o “mínimo social” (art. 1º);  (2) a assistência social tem por objetivo a 
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proteção social, que visa à “garantia da vida” (art. 2º, I); (3) o enfrentamento 
da pobreza deve ser norteado pela “universalização dos direitos sociais” 
(arts. 2º, parágrafo único e 4º, II); (4) o Serviço Único de Assistência Social 
(SUAS) tem por objetivo “afiançar a vigilância socioassistencial e a garantia 
de direitos” (art. 6º, VII); (5) a proteção social especial tem por objetivo 
contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a 
defesa de direito, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a 
proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de 
violação de direitos (art. 6º-A, II), o que deve ser feito por intermédio do 
Centro de Referência Especializado de Assistência Social –Creas- (art. 6º-C, 
§ 2º); (6) os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão conceder 
benefícios eventuais aos aos cidadãos e às famílias em virtude de situações 
de vulnerabilidade temporária (art. 22, caput e § 1º); (7) devem ser oferecidos 
serviços socioassistenciais, tal qual definidos em regulamento, considerados 
como tais as atividades continuadas que visem à melhoria de vida da 
população e cujas ações, voltadas para as necessidades básicas, observem os 
objetivos, princípios e diretrizes estabelecidos da Lei nº 8.742/1993 (art. 23, 
caput, e § 1º), que devem incluir os “programas de amparo” às “pessoas que 
vivam em situação de rua” (art. 23, § 2º, II); (8) os projetos de enfrentamento 
da pobreza devem subsidiar, financeira e tecnicamente, iniciativas que 
garantam, aos grupos populares, meios, capacidade produtiva e de gestão 
para melhoria das condições gerais de subsistência e elevação do padrão 
da qualidade de vida (art. 25, caput); e (9) a atuação da União se dará em 
caráter supletivo (art. 34).

 Portanto, todos os entes federados têm a responsabilidade de 
restabelecer a dignidade das “pessoas em situação de rua”. Em primeiro lugar, 
cumpre observar que o oferecimento de alimentação e abrigo consubstancia 
o mínimo dos mínimos. Em outras palavras, permite, apenas, que o indivíduo 
continue a viver e apresente as características que delineiam o estilo de vida 
da espécie humana no círculo em que inserido. Assim, a exemplo do que foi 
feito aqui e alhures, nesse caso, a exigibilidade dos direitos sociais referidos 
no art. 6º da Constituição de 1988 decorre da integração do seu conteúdo 
pela necessidade de preservação da dignidade humana. Em segundo lugar, 
deve-se observar que a presença de uma equipe multidisciplinar decorre 
justamente da exigência de que a assistência social tenha caráter transitório, 
de modo a não perpetuar a situação de carência da pessoa necessitada. 
Sem a equipe multidisciplinar, os centros de apoio se transformariam em 
verdadeiros depósitos de indigentes, afastando qualquer esperança de 
reinserção social.
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 É com os olhos voltados a essa responsabilidade assistencial que 
deve ser interpretado o Decreto nº 7.053/2009, que instituiu a “Política 
Nacional para a População em situação de Rua”. Apesar de o seu art. 2º ter 
previsto que essa política seria implementada, de forma descentralizada e 
articulada entre a União e os demais entes federativos que a ela aderirem por 
meio de instrumento próprio, é possível afirmar que não há qualquer espaço 
de decisão quanto à integração do respectivo ente federado a essa política 
ou à implementação, ou não, das medidas que delineiam a sua estrutura 
básica. Afinal, não se pode transigir com a proteção à dignidade humana.

 De acordo com o Decreto nº 7.052/2009, têm-se, como princípios 
da referida política, o respeito à dignidade da pessoa humana e o direito à 
convivência familiar e comunitária (art. 5º, I e II); como diretriz, a promoção 
dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais (art. 
6º, I); e, como objetivos, assegurar o acesso amplo, simplificado e seguro 
aos serviços e programas que integram as políticas públicas de saúde, 
educação, previdência, assistência social, moradia, segurança, cultura, 
esporte, lazer, trabalho e renda, bem como proporcionar o acesso das 
pessoas em situação de rua aos benefícios previdenciários e assistenciais e 
aos programas de transferência de renda, na forma da legislação específica, 
além de implementar ações de segurança alimentar e nutricional suficientes 
para proporcionar acesso permanente à alimentação pela população em 
situação de rua à alimentação, com qualidade (art. 7º I, IX e XIII). A rede 
de acolhimento temporário, consoante o art. 8º, deverá observar  limite 
de capacidade,  regras de funcionamento e convivência,  acessibilidade,  
salubridade e  distribuição geográfica das unidades de acolhimento nas áreas 
urbanas, respeitado o direito de  permanência da população em situação de 
rua, preferencialmente nas cidades ou nos centros urbanos. 

 Além de definir as prestações a serem oferecidas às pessoas 
carentes, também caberia à lei, mais especificamente à lei orçamentária, 
autorizar a realização da despesa pública e indicar as receitas a serem 
utilizadas para custeá-la. Essa, aliás, é a sistemática constitucional, bem 
explicitada no art. 167 da Constituição de 1988 e na Lei nº 4.320/1964. Além 
dessa impossibilidade de ordem jurídica, consistente na vedação ao “início de 
programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual”, há outra, de 
ordem fática, que se reflete na própria inexistência de recursos que possam 
financiar esse tipo de prestações. Ambas podem ser enquadradas sob a 
epígrafe mais ampla da “reserva do possível”, argumento tradicionalmente 
suscitado pelos poderes constituídos para se esquivar de suas obrigações.



83

1. Apresentação 

2. Entrevista

3. Artigos 
Propostas do Ministério Público do Estado do Paraná 
de alteração legislativa no combate à corrupção e à 
impunidade

Considerações acerca da necessidade de 
homologação do Termo de Ajustamento de Conduta 
pelo Conselho Superior do Ministério Público do 
Estado do Paraná

Pessoas em situação de rua e direitos prestacionais

O direito à consulta prévia às comunidades indígenas 
e a atuação do Ministério Público para a sua 
concretização

Fonte normativa da legitimação extraordinária 
no novo Código de Processo Civil: a legitimação 
extraordinária de origem negocial

As mudanças da nova lei do divórcio em matéria de 
dissolução do casamento

Código civil brasileiro: Entre avanços e retrocessos

O Fundamento Moral do Direito à boa administração

Proteção à infância e juventude: é preciso mudar o 
“foco”

IDEB 2013

Pimenta Bueno: ideias precursoras do processo 
penal brasileiro no Segundo Império

4. Seção Interprosa
Dona Helena

A urgência nossa de cada dia

5. Seção Prata da Casa
Edição 2014 - “Ação Inovadora” - Cadastro da Prática 
ou Ideia

6. Seção Estudante
Ações Coletivas para a tutela de Direitos Individuais 
Homogêneos: Por uma racionalização do Serviço 
Justiça

7. Resenha
As lógicas das provas no processo, de Deltan

8. Jurisprudência Comentada Cível
Da aplicação da Lei de Improbidade Administrativa 
aos Agentes Políticos

9. Jurisprudência Comentada Penal
A Súmula n.º 521 do Superior Tribunal de Justiça e 
a questão afeta à ilegitimidade ativa do Ministério 
Público para a execução da pena de multa: 
Deformação de uma alteração legislativa ou mero 
pragmatismo?

10. Espaço Centros de Apoio
A ADI 1.842/RJ e a Lei 13.089/2015: novos 
paradigmas jurídicos para as Regiões Metropolitanas 
brasileiras?

A busca domiciliar de drogas e a apreensão de 
direitos fundamentais

 Em relação à reserva do possível de ordem jurídica, observa-se a 
mesma deturpação presente no argumento de que somente a lei poderia 
definir as prestações a serem oferecidas ao “homem da rua”. Do mesmo 
modo que a cláusula constitucional de proteção à dignidade humana 
autoriza a integração do conteúdo do direito à alimentação e à habitação, 
também ela deve direcionar a interpretação da lei orçamentária, de 
natureza infraconstitucional. Assim, caso o Chefe do Poder Executivo e o 
Poder Legislativo, o primeiro ao apresentar o projeto de lei orçamentária, 
o segundo ao votá-lo, “por um lapso”, “esqueçam” de direcionar dotações 
orçamentárias para fazer face à realização de projetos envolvendo as 
“pessoas em situação de rua”, a solução será ajustar a lei à Constituição e 
não o contrário. Assim, caberá ao Poder Executivo, na gestão do orçamento, 
determinar o remanejamento das dotações orçamentárias necessárias à 
realização dos programas assistenciais aqui referidos.

 Situação mais delicada diz respeito à reserva do possível de ordem 
fática, em que, verdadeiramente, não há disponibilidade de caixa para 
realizar os programas almejados. Em situações dessa natureza, não há como 
se compelir o Poder Público a realizar despesas que não pode custear. Apesar 
dessa conclusão ser verdadeira e de os atos dos agentes público estarem 
amparados pela presunção de veracidade – ao menos os manuais nos 
ensinam isso -, é imperativo que essa situação seja devidamente provada no 
curso da relação processual. Afinal, como dispõe o art. 333, II, do Código de 
Processo Civil, o ônus da prova compete ao demandado “quanto à existência 
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

 Para se chegar à conclusão de que inexistem recursos disponíveis, é 
preciso verificar, em caráter preliminar, como serão gastos aqueles existentes. 
Afinal, recursos, ainda que em pequena quantidade, sempre existirão. Isso 
significa dizer que, se os recursos são limitados e o administrador deve 
decidir quais projetos serão realizados e quais serão adiados, é preciso 
estabelecer uma ordem de precedência entre eles. Conquanto se reconheça 
que essa ordem de precedência será ordinariamente definida a partir 
dos juízos valorativos realizados pelo administrador, não se pode negar o 
escalonamento hierárquico que emerge do próprio texto constitucional. 
É o caso, por exemplo, da prioridade absoluta que o art. 227, caput, da 
Constituição atribui aos direitos das crianças e dos adolescentes. O mesmo 
pode ser dito em relação às prestações essenciais à continuidade biológica do 
ser humano e a uma continuidade digna. Despesas dessa natureza ostentam 
evidente precedência em relação a outras que não se mostram essenciais 
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à estrutura administrativa, como é o caso da propaganda institucional. Se 
escolhas trágicas precisam ser realizadas e efetivamente o serão, não pode o 
administrador ignorar os comandos constitucionais.64

 Para sustentar a liberdade de escolha do administrador, máxime 
quando possui legitimidade democrática, costuma-se argumentar que 
a definição dos programas sociais a serem implementados, quando não 
decorrente de imposição legal, se insere no âmbito da discricionariedade 
administrativa. A existência do poder discricionário decorre da impossibilidade 
de a lei dispor, a priori, sobre a solução que melhor aproveite ao interesse 
público, sendo preferível a concessão de uma liberdade mais ampla às 
autoridades responsáveis pela execução do ato. Com isso, permite-se a 
valoração das circunstâncias subjacentes ao caso concreto, possibilitando a 
identificação da medida mais adequada. Essa atividade valorativa culminará 
com a escolha, dentre dois ou mais comportamentos possíveis, daquele que 
se mostre mais consentâneo com o caso concreto e a satisfação do interesse 
público.65 Para que esse objetivo seja alcançado, deverá o administrador, na 
lição de Gianini,66 proceder à “ponderação comparativa dos vários interesses 
secundários (públicos, coletivos ou privados), em vista a um interesse 
primário”. De acordo com Sandulli,67 “a discricionariedade importa sempre 
uma valoração, uma ponderação de interesses e um poder de escolha”.

 É inegável, portanto, que o administrador público deve ter 
assegurada uma esfera de liberdade no âmbito de sua atuação funcional. 
No entanto, à margem da lei não há verdadeira liberdade, mas, sim, 
arbitrariedade. Ao reconhecermos que a dignidade humana atribui imediata 
exegibilidade aos direitos prestacionais, ainda que o legislador não defina 
o teor das prestações ou indique a fonte de custeio, é factível que só há 
verdadeira liberdade quando o administrador, por absoluta carência de 
recursos, precisar escolher entre eles ou outros programas dotados de igual 
ou superior hierarquia axiológica. Fora dessa situação, não há propriamente 
uma opção, mas verdadeira imposição.

64 Cf. GARCIA, Emerson. O Direito à Educação e suas Perspectivas de Efetividade, in Revista 
Forense nº 383, p. 83, janeiro/fevereiro de 2006.
65 Cf. CRAIG, Paul. Administrative Law. 5a ed.. Londres: Sweet & Maxwell Limited, 2003, p. 521; 
e MORAND-DEVILLER, Jacqueline. Cours de Droit Administratif. 4a ed.. Paris: Montchrestien, 
1995, p. 255. 
66 Diritto Amministrativo, vol. 2o. 3a ed.. Milano: D. A. Giufrrè Editore, 1993, p. 49. 
67 Manuale di Diritto Amministrativo, vol. 1. 15a ed.. Napoli: Jovene Editore, 1989, p. 593.
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 Se o administrador deixar de cumprir uma imposição de ordem 
constitucional ou legal, não há qualquer óbice à atuação do Poder Judiciário 
com o objetivo de recompor a juridicidade. Em situações dessa natureza, 
embora o argumento seja mais que corriqueiro, não há que se falar em violação 
ao princípio da divisão das funções estatais. Note-se que a estrita conexão 
entre a divisão das funções estatais e a garantia dos direitos individuais 
remonta ao pensamento revolucionário francês, recebendo consagração 
expressa no art. 16 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 
1789: “toda sociedade na qual a garantia dos direitos não é assegurada, 
nem a separação dos poderes determinada, não tem Constituição.” O Poder 
Judiciário, ao atuar, longe de macular a divisão das funções estatais, lhe rende 
homenagem, contendo os excessos ou contornando as omissões do Poder 
Executivo. Afinal, por imposição constitucional, a lei sequer pode excluir da 
sua apreciação lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV).68

 O Poder Judiciário, por força do princípio da inércia, somente pode 
atuar quando provocado. In casu, essa provocação, em primeiro lugar, 
pode ser realizada pelo próprio “homem da rua”. Essa hipótese, conquanto 
juridicamente possível, é faticamente improvável. Ao chegar aos limites de 
sua própria humanidade, por pouco deixando de estar humano, o indivíduo há 
muito abandonou a consciência de sua civilidade e consequente inserção em 
um Estado de Direito, onde é titular de direitos e obrigações. Vê-se entregue 
à própria sorte, marginalizado por um sistema que o abandonou e no qual 
não se sente inserido. À luz desse quadro, aumenta o munus institucional do 
Ministério Público, que pode realizar a defesa dos interesses do “homem da 
rua” tanto sob a ótica individual, o que decorre de sua situação de indigência 
e da indisponibilidade dos interesses envolvidos (rectius: vida e subsistência 
digna), como sob a ótica coletiva ou difusa, isso em razão da pluralidade de 
beneficiários de sua ação, individualizáveis ou não. É o que deflui do art. 127, 
caput e do art. 129, III, da Constituição da República. Acresça-se que a Lei 
nº 8.742/1993, em seu art. 31, dispõe que “cabe ao Ministério Público zelar 
pelo efetivo respeito aos direitos estabelecidos nesta lei”.  

68 Cf. GARCIA, Emerson. Princípio da Separação dos Poderes: os Órgãos Jurisdicionais e a 
Concreção dos Diireitos Sociais, in Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 
vol. 46, nº 2, p. 955, 2005.
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5. A autonomia da vontade como algoz da dignidade

 A ideia de autonomia reflete a liberdade de determinação de um 
sujeito. No âmbito doutrinário, não é incomum defender-se que a autonomia 
privada pode ser induzida, como garantia constitucional, do direito ao livre 
desenvolvimento da personalidade e de outros direitos fundamentais 
contemplados na ordem constitucional. 69 A superioridade hierárquica 
da Constituição, ao que se acresce o seu papel de elemento unificador do 
ordenamento jurídico e vértice do sistema axiológico que lhe é inerente, 
permite afirmar que a definição da esfera jurídica individual receberá 
todo o influxo normativo dela originário. Em outras palavras, a autonomia 
da vontade e os demais elementos característicos das relações privadas 
assumirão os contornos que a ordem constitucional lhes facultar.

 O reconhecimento da autonomia da vontade também é uma forma 
de exteriorização da dignidade humana, refletindo a liberdade de pensar e 
agir, desde, obviamente, que isso não importe em violação aos balizamentos 
estabelecidos pela ordem jurídica. Não há liberdade para agir à margem da 
juridicidade.

 Por mais incrível que possa parecer, não se deve descartar 
a possibilidade de um elevado quantitativo de pessoas se encontrar, 
voluntariamente, em “situação de rua”. Esse estado de coisas, vez ou outra, 
decorre não propriamente do gosto pelas condições de vida obtidas no 
espaço público, mas, sim, da insatisfação com as alternativas disponíveis, 
como a reinserção no ambiente familiar ou, mesmo, o ingresso nos centros 
de apoio que venham a ser estruturados pelo Poder Público.

 Embora seja exato afirmar que uma pessoa não pode abrir mão 
de sua dignidade, bem inerente e indissociável da espécie humana, 
portanto, fora de comércio, é possível que sua conduta individual mostre-se 
faticamente atentatória a essa dignidade, que somente continuaria a existir 
no plano idealístico-formal. Nessas situações, caberá à ordem jurídica definir 
se esse tipo de conduta caracterizará, ou não, um ato ilícito. 

 No caso brasileiro, merece referência a contravenção penal 
tipificada no art. 59 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, verbis: “[e]ntregar-se 

69 Cf. MIRANDA. Manual..., Tomo IV, p. 326.
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alguém habitualmente à ociosidade, sendo válido para o trabalho, sem ter 
renda que lhe assegure meios bastantes de subsistência, ou prover à própria 
subsistência mediante ocupação ilícita: Pena – prisão simples, de quinze 
dias a três meses. Parágrafo único. A aquisição superveniente de renda, que 
assegure ao condenado meios bastantes de subsistência, extingue a pena”. A 
referência à validez para o trabalho evidencia que o indivíduo não praticará 
qualquer ilícito caso apresente uma disfunção física ou mental que inviabilize 
o exercício de atividade laborativa lícita ou, mesmo, quando não encontrar 
um posto de trabalho, o que não chega a ser incomum. Esse aspecto bem 
demonstra que a redução da “população em situação de rua” somente será 
obtida a partir da realização de esforços integrados, disponibilizando-se 
abrigo e alimentação, com a correlata atuação da equipe multidisciplinar, 
de modo a integrar, ao mercado de trabalho, as pessoas que se encontrem 
nessa situação, bem como com a coibição do ilícito penal que a ociosidade 
pode caracterizar.

 Outro aspecto digno de nota é que o espaço público, como se 
constata pelos próprios contornos semânticos da expressão, é destinado ao 
uso público, não podendo ser “privatizado” pelo “homem da rua” à margem 
de autorização concedida pelo órgão competente. Uma coisa é transitar 
pelo espaço, coisa diversa é ocupá-lo como se moradia fosse. Nessa linha, 
é plenamente factível a possibilidade de manejo da ação civil pública, pelo 
Ministério Público ou por outros legitimados, com o objetivo de compelir o 
Poder Público a remover o “homem da rua” do local em que se encontra. Essa 
medida, no entanto, somente se mostra uma opção viável caso os centros 
de apoio sejam estruturados e estejam em plena operação. Detectada a 
omissão do administrador no cumprimento do seu munus constitucional, 
ainda é possível perquirir a sua responsabilização pessoal, especialmente 
com a incidência das sanções previstas na Lei nº 8.429/1992. Para tanto, 
é de bom alvitre seja manejado, pelo Ministério Público, o instrumento da 
recomendação, de modo a cientificar o agente público, pessoalmente, da 
ilicitude de sua omissão e facilitar a demonstração do seu dolo, necessário 
na hipótese do art. 11 do referido diploma legal.



88

1. Apresentação 

2. Entrevista

3. Artigos 
Propostas do Ministério Público do Estado do Paraná 
de alteração legislativa no combate à corrupção e à 
impunidade

Considerações acerca da necessidade de 
homologação do Termo de Ajustamento de Conduta 
pelo Conselho Superior do Ministério Público do 
Estado do Paraná

Pessoas em situação de rua e direitos prestacionais

O direito à consulta prévia às comunidades indígenas 
e a atuação do Ministério Público para a sua 
concretização

Fonte normativa da legitimação extraordinária 
no novo Código de Processo Civil: a legitimação 
extraordinária de origem negocial

As mudanças da nova lei do divórcio em matéria de 
dissolução do casamento

Código civil brasileiro: Entre avanços e retrocessos

O Fundamento Moral do Direito à boa administração

Proteção à infância e juventude: é preciso mudar o 
“foco”

IDEB 2013

Pimenta Bueno: ideias precursoras do processo 
penal brasileiro no Segundo Império

4. Seção Interprosa
Dona Helena

A urgência nossa de cada dia

5. Seção Prata da Casa
Edição 2014 - “Ação Inovadora” - Cadastro da Prática 
ou Ideia

6. Seção Estudante
Ações Coletivas para a tutela de Direitos Individuais 
Homogêneos: Por uma racionalização do Serviço 
Justiça

7. Resenha
As lógicas das provas no processo, de Deltan

8. Jurisprudência Comentada Cível
Da aplicação da Lei de Improbidade Administrativa 
aos Agentes Políticos

9. Jurisprudência Comentada Penal
A Súmula n.º 521 do Superior Tribunal de Justiça e 
a questão afeta à ilegitimidade ativa do Ministério 
Público para a execução da pena de multa: 
Deformação de uma alteração legislativa ou mero 
pragmatismo?

10. Espaço Centros de Apoio
A ADI 1.842/RJ e a Lei 13.089/2015: novos 
paradigmas jurídicos para as Regiões Metropolitanas 
brasileiras?

A busca domiciliar de drogas e a apreensão de 
direitos fundamentais

6. Epílogo

 A lamentável situação em que se encontra o elevado contingente 
populacional que vive à margem do ambiente sociopolítico, perambulando 
pelo espaço público, refém da própria sorte, exige um processo de 
mobilização social para que os representantes do povo, à frente dos Poderes 
Executivo e Legislativo, atuem em prol do desenvolvimento de políticas 
públicas que resgatem a dignidade dessa camada da população. É justamente 
a dignidade humana que integra o conteúdo de dois direitos sociais básicos, 
a alimentação e a habitação, vitais para uma existência digna, possibilitando 
a sua imediata exigibilidade perante o Poder Judiciário, que há de suprir a 
omissão dos órgãos incumbidos do oferecimento desses direitos. Espera-
se, sinceramente, que essas aspirações se desprendam da plasticidade de 
suas linhas estruturais e alcancem, desde logo, a atual geração de brasileiros 
que se encontram na triste “situação de rua”. Sobre o “misterioso ciclo 
dos eventos humanos”, Franklin D. Roosevelt70 observou que “[t]o some 
generations much is given. Of others generations much is expected”.  
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O direito à consulta prévia às 
comunidades indígenas e a 
atuação do Ministério Público 
para a sua concretização

Fernando da Silva Mattos*

The right to prior consultation for indigenous 
communities and the role of the Public 
Prosecutors’ Office on its fulfillment

* Promotor de Justiça do Ministério Público do Paraná. Graduado em Direito e em Filosofia pela 
Universidade do Sul de Santa Catarina. Especialista em Direito Público pela UNP. Especialista 
em Direitos Humanos, Teoria e Filosofia do Direito pela Pontifícia Universidade Católica de 
Minas Gerais. Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal 
de Santa Catarina (PPDG-UFSC). Pesquisador do Grupo de Pesquisa de Antropologia Jurídica, 
sob a coordenação da Profa. Doutora Thais Luzia Colaço. Foi membro da Comissão de Defesa 
da República e da Democracia da OAB/SC. Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado 
do Paraná desde 2008, atualmente designado para atuar no Centro de Apoio Operacional das 
Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos. 

SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. O direito à consulta prévia: contextualização e 
previsão legal; 2.1 Contextualização; 2.2. Previsão legal do direito à consulta 
prévia; 3. Características do direito à consulta prévia; 3.1 Consulta como dever 
do Estado; 3.2. Consulta em face de medidas legislativas e administrativas; 
3.3. Consulta de boa-fé; 3.4. Consulta prévia, livre e informada; 4. O Ministério 
Público como instrumento de concretização do direito à consulta prévia;  
5. Conclusão; 6. Referências bibliográficas.

RESUMO: A Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho e a 
Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas da Organização das Nações 
Unidas são importantes instrumentos jurídicos para a proteção adequada dos 
direitos fundamentais das comunidades indígenas, na medida em que, entre 
outras disposições, garantem o direito à consulta prévia às comunidades 
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indígenas a respeito de qualquer medida legislativa ou administrativa que 
possa afetar seus direitos. Dentro desse contexto, o presente artigo se 
propõe a analisar as características principais do direito à consulta prévia 
bem como a atuação do Ministério Público, na tentativa de lhe conferir 
efetividade prática.

PALAVRAS-CHAVE: Consulta prévia; Comunidades indígenas; Características; 
Ministério Público.

ABSTRACT: The Convention 169 of the International Labor Organization 
and the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples are 
important legal instruments for the adequate protection of the fundamental 
rights of indigenous communities. Among other provisions, both institutes 
guarantee the right to prior consultation with the indigenous communities in 
relation to any legislative or administrative measures which may affect their 
rights. In this context, this article will analyze the main features of the right 
to prior consultation, as well as the role of the Public Prosecutors’ Office, in 
order to provide practical effectiveness.

Keywords: Prior consultation; Indigenous community; Characteristics; Public 
Ministry.
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1. Introdução

 O objetivo deste ensaio é analisar a atuação do Ministério Público no 
sentido de dar concretude a um dos instrumentos normativos indispensáveis 
à autodeterminação das comunidades indígenas, qual seja o direito à 
consulta prévia, previsto na Convenção 169 da Organização Internacional do 
Trabalho e na Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas da Organização 
das Nações Unidas.

 Para tanto, será necessário estabelecer um conceito para o direito à 
consulta, evidenciar suas características principais e algumas considerações 
a respeito dos instrumentos jurídicos existentes e que legitimam o Ministério 
Público a exigir dos poderes públicos a sua imediata observância.

 O texto será construído com base em entendimentos já consagrados 
acerca de institutos jurídicos de direito privado e público, transportando-os 
para o mencionado direito à consulta prévia no que tange às comunidades 
indígenas. Ademais, a título de contribuição para a teoria, conceitos próprios 
também serão apresentados, haja vista que se trata de um tema novo, com 
pouca literatura específica a respeito.  

2. O direito à consulta prévia: contextualização e previsão legal

2.1. Contextualização

 No Brasil, historicamente, as comunidades indígenas foram vítimas 
de todo tipo de opressão, tendente ao completo aniquilamento do seu 
modo de organização, seus usos e costumes, suas crenças e tradições, que 
se convencionou denominar política integracionista – ou assimilacionista, a 
fim de que se adequassem ao modelo normativo e de Estado existente e 
aplicável à sociedade em geral. 

 Colaço1 corrobora a assertiva ao mencionar que “[...] em todas as 
constituições, projetos e emendas, a intenção do governo brasileiro era 

1 COLAÇO, Thais Luzia. A trajetória do reconhecimento dos povos indígenas do Brasil no 
âmbito nacional e internacional. Anais... XV Congresso Nacional do CONPEDI. Florianópolis: 
Fundação Boiteux, 2007, p. 6.
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integrar o indígena à comunidade nacional, consubstanciando, assim, o 
aniquilamento da cultura indígena e o desrespeito às suas diferenças”.

 Nessa perspectiva, caso não fosse mais considerado isolado, pelo 
fato de interagir, de integrar-se à sociedade envolvente, o índio2 não seria 
mais reconhecido como tal e, por consequência, deixaria de estar sob a égide 
das disposições normativas específicas voltadas à proteção das comunidades 
indígenas. Esse é, pois, um enfoque que considera o índio:

[...] um ser ‘primitivo’ e ‘em processo de evolução’ para a condição de 
‘civilizado’ ou, com os termos empregados pela legislação, a caminho da 
integração à ‘comunhão nacional’. Desde que integrado, além da própria 
identidade, perde o sistema especial de proteção que o envolvia.3

 Com a promulgação da atual Constituição Federal, houve uma 
mudança de paradigma, na medida em que “se acabaram as perspectivas 
assimilacionistas e integracionistas das constituições anteriores: o índio 
adquire o direito à alteridade, isto é, respeita-se a sua especificidade étnico-
cultural, garantindo-lhe o direito de ser e de permanecer índio”4.

 Nesse novo contexto, não mais se coaduna com a atual realidade 
jurídica brasileira a adoção de medidas tendentes à busca da integração 
das comunidades indígenas aos costumes, usos e hábitos da sociedade 
envolvente. Sem essa garantia, não poderão ser titulares dos direitos 
fundamentais universalmente assegurados a todas as pessoas, como vida, 
educação, saúde, lazer, trabalho, habitação etc.

 Souza Filho5 pondera que restringir o acesso das comunidades 

2 Manuela Carneiro da Cunha (1985, p. 36-37), discordando das definições estabelecidas 
pelo art. 3º da Lei n. 6.001/1973, assevera: “Índio é quem ‘se considera pertencente a uma 
dessas comunidades e é por ela reconhecido como membro’; e Comunidades Indígenas são 
aquelas ‘que se consideram segmentos distintos da sociedade nacional em virtude de uma 
consciência de sua continuidade histórica com sociedades pré-colombianas’ [...].”. (Definições 
de índio e comunidades indígenas. In: SANTOS, Silvio Coelho dos. Sociedades e o direito – uma 
questão de direitos humanos. Florianópolis: UFSC/CNPq, 1985, p. 36-37).
3 BARRETO, Helder Girão. Direitos indígenas: vetores constitucionais. Curitiba: Juruá, 2011, 
p. 36.
4 COLAÇO, Thais Luzia. Os “novos” direitos indígenas. In: WOLKMER, Antônio Carlos et al. 
(Coord.). Os “novos” direitos no Brasil: natureza e perspectiva. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 111.
5 SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. O renascer dos povos indígenas para o direito. 
Curitiba: Juruá, 2012, p. 84.
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indígenas aos direitos humanos fundamentais com base em critérios 
relacionados à verificação da sua integração ou não à sociedade significa 
transformar em parcial o princípio da universalidade. Na linha de raciocínio 
do autor:

[...] quando pensamos em sociedades inteiras que estão fora dos sistemas 
jurídicos nacionais, que se regem por leis próprias, temos que reconhecer 
que aquela universalidade criada pela Constituição impositiva é parcial, 
porque não alcança toda a população, mas somente a que está integrada, 
ainda que de forma relativa, ao sistema. E o que fazer com essa outra 
ou outras sociedades que vivem à margem do Estado e da Constituição, 
representados especialmente pelos povos indígenas?    

 Diante do novo marco teórico e jurídico representado pela quebra 
do paradigma integracionista, o ordenamento jurídico e as instituições 
protetoras dos direitos fundamentais devem, em nome da adaptação à 
realidade constitucional atual, zelar pela livre escolha dos índios no que tange 
à manutenção de seus usos, costumes e tradições. Essa é uma maneira de 
assegurar aos povos indígenas o acesso às promessas de cidadania trazidas 
pela Constituição Federal (art. 1º, inc. III), consubstanciadas, em suma, na 
consagração dos direitos fundamentais6, preceitos básicos consagradores do 
princípio da dignidade da pessoa humana7, independentemente da análise 
de aspectos relacionados à sua integração ou não à sociedade envolvente. 

 Acrescente-se que não basta o reconhecimento formal de direitos e 
alcunhá-los de fundamentais para que se tenha uma efetiva observância ao 

6 Na concepção de Dirley da Cunha Junior, os direitos fundamentais “são todas aquelas 
posições jurídicas favoráveis às pessoas que explicitam, direta ou indiretamente, o princípio 
da dignidade humana, que se encontram reconhecidas no teto da Constituição formal 
(fundamentalidade formal) ou que, por seu conteúdo e importância, são admitidas e 
equiparadas, pela própria Constituição, aos direitos que esta formalmente reconhece, 
embora dela não façam parte (fundamentalidade material)”. (Curso de direito constitucional. 
2. ed. Salvador: JusPodivm, 2008, p. 153).
7 Segundo Luis Roberto Barroso (2001, p. 38): “Dignidade da pessoa humana expressa um 
conjunto de valores civilizatórios incorporados ao patrimônio da humanidade. O conteúdo 
jurídico do princípio vem associado aos direitos fundamentais, envolvendo aspectos dos 
direitos individuais, políticos e sociais. Seu núcleo material elementar é composto do mínimo 
existencial, locução que identifica o conjunto de bens e utilidades básicas para a subsistência 
física e indispensável ao desfrute da própria liberdade. Aquém daquele patamar, ainda 
quando haja sobrevivência, não há dignidade”. (Fundamentos teóricos e filosóficos do novo 
direito constitucional brasileiro (pós-modernidade, teoria crítica e pós-positivismo). Revista 
Diálogo Jurídico, Salvador, CAJ – Centro de Atualização Jurídica, v. I, n. 6, setembro de 2001, 
Disponível em: <http://www.direitopublico.com.br>. Acesso em: 21 maio 2014).
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princípio da dignidade da pessoa humana. É necessária a sua implementação 
no cotidiano de todas as pessoas8. 

 Sarlet9 assim também entende ao afirmar, amparado por Dieter 
Grimm,  que:

A efetividade dos direitos fundamentais em geral (e não apenas dos direitos 
sociais a prestações) não se alcança com a mera vigência da norma e, 
portanto, não se resolve no plano exclusivamente jurídico, transformando-
se em um problema de uma verdadeira política dos direitos fundamentais.

 Ou seja, tão importante como o reconhecimento de direitos 
indispensáveis para a existência de uma vida digna num documento escrito 
dotado de superioridade normativa e a constatação de sua incidência também 
em benefício das comunidades indígenas, é a sua concretização no mundo 
fenomênico, por meio de mecanismos hábeis e suficientes para tal desiderato.

As normas que integram o Direito Constitucional não são mandatos 
(Sollensätze) abstratos que, alheios à realidade, a esta se contrapõem 
de forma totalmente desconexa, o que dialética, correlativamente ou 
de que modo seja, coordenam-se com essa realidade por meio de uma 
genética inter-relação. Estas normas restam letra morta quando seu 
conteúdo não se incorpora à conduta humana mediante sua aplicação e 
observância diárias. Só enquanto o Direito Constitucional é realizado por 
e nesta conduta, alcança a realidade de uma ordem vivida, formadora e 
conformadora da realidade histórica, capaz, portanto, de cumprir sua 
função na vida da Comunidade. [...] Do ponto de vista dessa ‘realização’ 
do Direito Constitucional, como assinalou F. Müller, a norma não pode ser 
isolada da realidade, pelo contrário, a realidade em suas circunstâncias 
(o âmbito normativo), as quais são afetadas pelo mandato da norma (o 
programa normativo), é parte integrante e constitutiva da norma mesma.10

8 Em relação, especificamente, às comunidades indígenas, oportuna é a doutrina de Carlos 
Frederico Marés de Souza Filho ao apontar que as normas constitucionais lhes são pouco 
aplicadas: “Atualmente, desde 1988, a Constituição da República dedica um capítulo para 
os índios, reconhecendo seus direitos, suas terras, seus costumes, suas línguas; já o braço 
executor do Estado nega esses direitos, invade suas terras, desrespeita seus costumes, omite 
suas línguas, e o Judiciário ou se cala ou simplesmente não é obedecido”. (O renascer dos 
povos indígenas para o direito, p. 76).
9 SARLET, Ingo Wolfgang. Algumas considerações em torno do conteúdo, eficácia e efetividade 
do direito à saúde na Constituição de 1988. Panóptica – Direito, Sociedade e Cultura, Vitória, 
ano 1, n. 4, dez. 2006, p. 1-22).
10 HESSE, Konrad. Limites da mutação constitucional. Tradução por Inocêncio Mártires Coelho. 
São Paulo: Saraiva, 2009. (Temas Fundamentais do Direito Constitucional), p. 166.
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 Em se tratando de proteção de direitos e garantias fundamentais do 
indivíduo, o legislador constituinte engendrou instrumentos capazes de fazer 
frente ao poder político e econômico – de observância obrigatória em um 
Estado Democrático de Direito – como habeas corpus, habeas data, mandado 
de segurança, mandado de injunção, ação popular, ação civil pública, ações 
diretas de in/constitucionalidade, arguição de descumprimento a preceito 
fundamental, além de ações ordinárias, tendo em vista o princípio do acesso 
à justiça e da inafastabilidade da tutela judicial (CF, art. 5º, inc. XXXV). 

 Além disso, segundo estabelece o art. 5º, §1º, da CF, as normas 
definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, 
ou seja, como regra, não precisam de regulamentação para que tenham 
eficácia, vinculando a todos diretamente.

2.2. Previsão legal do direito à consulta prévia

 Em relação às comunidades indígenas, além dos instrumentos já 
previstos na legislação interna, que podem ser utilizados para a proteção 
dos seus direitos fundamentais, há outras garantias previstas em normas 
internacionais, principalmente a Convenção 16911 da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) e a Declaração dos Direitos dos Povos 
Indígenas da Organização das Nações Unidas12.

 Esses documentos preveem de forma expressa, entre outras 
garantias, o direito à consulta às comunidades indígenas em relação a 
quaisquer medidas administrativas ou legislativas que possam afetá-las. 

 Para bem compreender o significado do direito à consulta e 
sua abrangência, é imperioso fazer uma leitura dos dispositivos que a 
estabelecem. Com esse propósito, a seguir, colacionam-se os comandos 
previstos no art.6º da Convenção 169 da OIT e no art.19 da Declaração das 
Nações Unidas sobre os direitos dos povos indígenas:

11 A Convenção 169 da OIT foi aprovada pelo Congresso Nacional, por meio do Decreto 
Legislativo n. 143, de 20 de junho de 2002, e promulgada pelo Decreto n. 5.051, de 19 de 
abril de 2004.
12 A vigência das disposições/normas dessa Declaração independe de qualquer procedimento 
formal de aprovação ou ratificação, porquanto o Estado Brasileiro já se manifestou favorável 
em Assembleia da Organização das Nações Unidas.
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Artigo 6º da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho:

1. Ao aplicar as disposições da presente Convenção, os governos deverão:

a) consultar os povos interessados, mediante procedimentos apropriados 
e, particularmente, através de suas instituições representativas, cada vez 
que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de 
afetá-los diretamente; 

b) estabelecer os meios através dos quais os povos interessados possam 
participar livremente, pelo menos na mesma medida que outros setores 
da população e em todos os níveis, na adoção de decisões em instituições 
efetivas ou organismos administrativos e de outra natureza responsáveis 
pelas políticas e programas que lhes sejam concernentes;

c) estabelecer os meios para o pleno desenvolvimento das instituições 
e iniciativas dos povos e, nos casos apropriados, fornecer os recursos 
necessários para esse fim.

2. As consultas realizadas na aplicação desta Convenção deverão ser 
efetuadas com boa fé e de maneira apropriada às circunstâncias, com o 
objetivo de se chegar a um acordo e conseguir o consentimento acerca das 
medidas propostas.

Artigo 19 da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos 
Indígenas:

Os Estados consultarão e cooperarão de boa-fé com os povos indígenas 
interessados, por meio de suas instituições representativas, a fim de obter 
seu consentimento livre, prévio e informado antes de adotar e aplicar 
medidas legislativas e administrativas que os afetem. 

 Analisando o teor das disposições normativas transcritas, constata-
se que a consulta é, acima de tudo, um direito inerente aos povos indígenas 
no sentido de efetivamente influenciar a tomada de decisões administrativas 
e legislativas que lhes possam atingir. 

 Fajardo13, dissertando sobre o tema, salienta que:

Os direitos de participação, consulta e consentimento se fundam no 

13 FAJARDO, Yrigoyen Raquel. De la tutela a los derechos de libre determinación del 
desarollo, participación, consulta y consentimiento: fundamentos, balance y retos para su 
implementación. Amazônica - Revista de Antropologia, Belém, UFPA, v. 1, n. 2, 2009, p. 375.
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princípio de que os povos indígenas têm igual dignidade em relação 
a todos os povos e culturas e têm igual capacidade de controlar suas 
instituições e determinar livremente suas formas de vida e seu modelo de 
desenvolvimento. Assentam novas bases na relação entre as comunidades 
indígenas e o Estado e permitem a superação do modelo tutelar baseado na 
ideologia da inferioridade e da incapacidade indígena.

 As principais características dos direitos de participação, consulta e 
consentimento garantidos aos povos indígenas, contidos nas normas adrede 
transcritas serão analisadas na seção seguinte.

3. Características do direito à consulta prévia

 O direito à consulta põe fim a qualquer possibilidade de manutenção 
de políticas tendentes à integração forçada das comunidades indígenas. Tão 
importante quanto esta constatação, é fazer uma delimitação adequada das 
características do mencionado direito, a fim de que suas disposições não se 
tornem letra morta, sem efetividade prática. 

 Considerando o escopo deste estudo, é pertinente apresentar 
propostas próprias de delimitação de sentido de cada uma das características 
do direito à consulta, não restritas à mera reprodução de entendimentos 
apresentados por doutrinadores que tratam do tema. 

 Da Convenção 169 da OIT e da Declaração das Nações Unidas sobre 
os Direitos dos Povos Indígenas, extraem-se como características intrínsecas 
do direito à consulta: a) trata-se de um dever do Estado; b) envolve medidas 
legislativas e administrativas; c) deve ser executada de boa fé; d) deve ser 
prévia, livre e informada.      

3.1. Consulta como dever do Estado

 Conforme estabelecido no art.6º, 1, da Convenção 169, a menção 
de que a realização de consulta se consubstancia em um dever do Estado 
afasta a possibilidade de se pensar que tal procedimento pode deixar 
de ser observado por qualquer motivo. Ao contrário, não há se falar em 
discricionariedade administrativa na análise da conveniência/oportunidade 
da participação, consulta e consentimento das comunidades indígenas.
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 Adiante, na mesma obra, Fajardo14 afirma que “por este direito o 
Estado está obrigado a implementar processos de diálogo de boa-fé com 
os povos indígenas antes de adotar medidas administrativas ou legislativas 
concretas que lhes possam afetar”.

 Quadra salientar que, embora a consulta seja um dever para o 
Estado, para os indígenas não o é, ou seja, as comunidades indígenas não 
podem ser compelidas a aceitar o procedimento de consulta. 

 Assim também entende o jurista espanhol Bartolomé Clavero15:

A consulta é um direito e não uma obrigação, para os povos indígenas. É 
uma garantia de direitos e não um trâmite de cortesia. O Estado não 
pode impor a consulta ao povo indígena com o argumento de que para 
ele se constitui um dever. Não o é se o povo que se deseja consultar 
manifesta que não prestará seu consentimento e  que não considera 
apropriado entrar em um procedimento para chegar a um acordo. A 
consulta agora complementa a autonomia, não a substitui mesmo nos 
casos em que a autonomia indígena não está organizada [Tradução nossa].

 Em suma, dever é imperativo, comando, cujo descumprimento, 
diferentemente de mero conselho ou pedido, acarreta ao violador algum tipo 
de sanção, além de gerar ao beneficiário do comando o direito de exigir o seu 
cumprimento.  Ou seja, havendo a intenção de se realizar qualquer medida 
de ordem administrativa ou legislativa que possa atingir as comunidades 
indígenas, estas devem ser previamente consultadas.

14 FAJARDO, Yrigoyen Raquel. De la tutela a los derechos de libre determinación del 
desarollo, participación, consulta y consentimiento: fundamentos, balance y retos para su 
implementación. Amazônica - Revista de Antropologia, Belém, UFPA, v. 1, n. 2, 2009, p. 383. 
No original: “[...] por este derecho el Estado está obligado a implementar procesos de diálogo 
de buena fe con los pueblos indígenas antes de adoptar medidas administrativas o legislativas 
concretas que puedan afectarles.”
15 CLAVERO, Bartolomé. La consulta en serio (como mecanismo supletorio de la libre 
determinación en el derecho internacional e en el estado plurinacional). 2012. Disponível 
em: <http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2012052903>. Acesso em: 21 maio 2014. 
No original: “La consulta es un derecho, no una obligación, para los pueblos indígenas. Es 
garantía de derechos, no trámite de cortesía. El Estado no puede imponer la consulta al 
pueblo indígena con el argumento de que para él sí que constituye un deber. No lo es si el 
pueblo con el que quiere consultar manifiesta que no prestará su consentimiento y que no 
considera procedente entrar en un procedimiento para alcanzarse un acuerdo. La consulta 
ahora complementa a la autonomía, no la sustituye ni siquiera en los casos en los que no esté 
organizada la autonomía indígena.”
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3.2. Consulta em face de medidas legislativas e administrativas

 A consulta deve ser realizada tanto em face de medidas 
administrativas, como legislativas. Isso significa que, conforme já 
mencionado, antes da prática de qualquer ato administrativo que tenha por 
fim mediato ou imediato adquirir, modificar, extinguir, resguardar e declarar 
direitos ou impor obrigações à própria administração pública (Estado) ou aos 
administrados, e que afetem direitos das comunidades indígenas, deve o 
Estado realizar a devida consulta. 

 O mesmo ocorre em relação a iniciativas de ordem legislativa, em 
todos os âmbitos – municipal, estadual ou federal, quer dizer: eventual 
alteração, inovação, revogação ou regulamentação de normas que, de 
alguma forma, afetem direitos das comunidades indígenas, a consulta deve 
ser realizada. 

 Fajardo16 também anota que: 

De acordo com a Convenção 169 da OIT e a Declaração, os direitos 
de participação e consulta se aplicam a todo tipos de áreas em que o 
Estado vai adotar políticas, tomar medidas ou implementar programas que 
possam afetar os povos indígenas. Ou seja, nas áreas econômica, social, 
política, cultural, educacional, laboral, de saúde, justiça, segurança, 
etc. Nenhuma área está isenta [Tradução nossa]. 

 O direito de consulta prévia não pode ter seu âmbito de atuação 
restringido a determinados atos. É o que assevera Baniwa17:

 O direito de consulta prévia não pode ser interpretado como um 
instrumento exclusivo para tratar sobre o aproveitamento específico de 
algum recurso natural, mas deve ser objeto de uma dimensão política 

16 FAJARDO, Yrigoyen Raquel. De la tutela a los derechos de libre determinación del 
desarollo, participación, consulta y consentimiento: fundamentos, balance y retos para su 
implementación. Amazônica - Revista de Antropologia, Belém, UFPA, v. 1, n. 2, p. 372. No 
original: “De acuerdo al Convenio 169 de la OIT y la Declaración, los derechos de participación 
y consulta se aplican a todo tipo de campos en los que el Estado va a adoptar políticas, tomar 
medidas o implementar programas que puedan afectar a los pueblos originarios. Esto es, en 
el campo económico, social, político, cultural, educativo, laboral, de salud, justicia, seguridad, 
etc. Ningún campo queda exento.” 
17 BANIWA, André Fernando. O direito de consulta prévia dos povos indígenas no Estado da 
República Federativa do Brasil. In: AMELLER, Vladimir et al. El derecho a la consulta previa de 
los pueblos indígenas en América Latina. La Paz: Fundación Konrad Adenauer (KAS), 2012. p. 53.
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mais ampla, para pensar a forma como se dará a participação do povo na 
definição de políticas públicas que lhe digam respeito. Assim, a consulta 
prévia deve abranger todos os aspectos que envolvam uma atividade e suas 
consequências futuras.   

 Caso não haja obediência ao procedimento de consulta o ato 
administrativo deve ser considerado nulo e a medida legislativa padecerá de 
vício de ilegalidade. 

3.3. Consulta de boa-fé

 Embora possa parecer desnecessário estabelecer, de forma 
expressa, a necessidade de a consulta ser realizada de boa-fé – pois 
desarrazoado seria entender ser possível realizá-la de má-fé – e ainda assim 
sua manutenção de forma legítima, em se tratando de direitos indígenas, 
a menção a tal circunstância é indispensável. Isto porque as relações que 
os povos indígenas historicamente travaram com o Estado foram marcadas 
por uma gritante desigualdade e pela constante tentativa de lhes impor a 
cultura dominante (aqui valem os ensinamentos de Bourdieu ao tratar do 
tema “poder simbólico”). 

 A exigência de que a consulta deva ser feita de boa-fé, força o Estado 
a estabelecer com as comunidades indígenas uma relação nova, marcada 
pela preponderância de deveres objetivos de conduta, com supedâneo na 
lealdade, em todas as fases do procedimento. 

 Com efeito, pode-se recorrer ao instituto da boa-fé objetiva, de 
índole eminentemente civilista, também considerado como princípio geral 
de direito, para estabelecer o núcleo essencial, que deve limitar as relações 
do Estado com as comunidades indígenas. 

 A boa-fé objetiva , em suma, como regra de conduta, determina que 
as partes de uma determinada relação jurídica devem agir em obediência a 
parâmetros de honestidade e lealdade esperados e compatíveis com o objeto 
da relação travada. Tal situação se evidencia nas relações estabelecidas 
com o Estado, haja vista que este possui maior força para imposição da sua 
vontade em comparação com o particular. Difere-se da boa-fé subjetiva, já 
que a análise de aspectos relacionados à intenção, à vontade dos sujeitos da 
relação não é necessária.
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 Martins Costa18 diferencia a boa-fé objetiva da subjetiva da 
seguinte forma:

A expressão ‘boa-fé subjetiva’ denota ‘estado de consciência’, ou 
convencimento individual de obrar [a parte] em conformidade ao direito 
[sendo] aplicável, em regra, ao campo dos direitos reais, especialmente 
em matéria possessória. Diz-se ‘subjetiva’ justamente porque, para a sua 
aplicação, deve o intérprete considerar a intenção do sujeito da relação 
jurídica, o seu estado psicológico ou íntima convicção. Antitética à boa-fé 
subjetiva está a má-fé, também vista subjetivamente como a intenção de 
lesar a outrem. [...] já por ‘boa-fé objetiva’ se quer significar – segundo a 
conotação que adveio da interpretação conferida ao § 242 do Código Civil 
alemão, de larga força expansionista em outros ordenamentos, e, bem 
assim, daquela que lhe é atribuída nos países da ‘common law’ – modelo 
de conduta social, arquétipo ou ‘standart’ jurídico, segundo o qual ‘cada 
pessoa deve ajustar a própria conduta a esse arquétipo, obrando como 
obraria um homem reto: com honestidade, lealdade, probidade’. [...] a 
boa-fé objetiva qualifica, pois, uma norma de comportamento leal. É, por 
isso mesmo, uma norma necessariamente nuançada, a qual, contudo, não 
se apresenta como um ‘princípio geral’ ou como uma espécie de panaceia 
de cunho moral incidente da mesma forma a um número indefinido de 
situações. Não é possível, efetivamente, tabular ou arrolar, a priori, o 
significado da valoração a ser procedida mediante a boa-fé objetiva, porque 
se trata de uma norma cujo conteúdo não pode ser rigidamente fixado, 
dependendo sempre das concretas circunstâncias do caso.

 Do princípio da boa-fé objetiva, extrai-se também que uma das 
partes de uma determinada relação jurídica não pode agir de forma contrária 
às expectativas legítimas que sua conduta anterior gerou, o que a doutrina 
convencionou denominar de “vedação ao comportamento contraditório”, 
assim conceituado por Netto19: 

Entre tantas expressões derivadas do princípio da boa-fé pode ser 
destacado o dever de não agir contra ato próprio. Significa dizer que a 
ninguém é dado valer-se de determinado ato, quando lhe for conveniente e 
vantajoso, e depois voltar-se contra ele quando não mais lhe interessar. Esse 
comportamento contraditório denota intensa má-fé, ainda que revestido de 
aparência de legalidade ou de exercício regular de direito. Nas obrigações, 
revela-se, em muitos casos, como aproveitamento da própria torpeza, mas 
a incidência desse dever não exige o requisito de intencionalidade.

18 MARTINS COSTA, Judith Hofmeister. A boa-fé no direito privado. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1999, p. 410.
19 LOBÔ NETTO, Paulo Luiz. Teoria geral das obrigações. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 88.
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 Assim, é vedado ao poder público encetar procedimento de 
consulta, nos termos do que determina a Convenção 169 da OIT e após o 
consentimento ou o não consentimento da comunidade indígena agir ou 
deixar de agir contrariamente às manifestações por esta apresentadas, o que 
violaria o mencionado princípio.

 A incidência do princípio da boa-fé objetiva em face do Estado20 é 
reconhecida pela doutrina. Na verdade, a boa-fé objetiva firmou-se “como 
uma exigência de eticização das relações jurídicas, a ponto, inclusive, de 
espraiar seu campo de abrangência a outras áreas do direito privado, que 
não só a do contrato, e mesmo a outras áreas do direito, como por exemplo 
a do direito público”.21

 A toda evidência, o poder público age de forma compatível com 
a boa-fé objetiva quando realiza o procedimento de consulta prévia às 
comunidades indígenas de maneira leal e quando atende às deliberações 
por ela tomadas. Do contrário, estará tornando letra morta o comando 
normativo contido no art.6º da Convenção n. 169 da OIT.

 Na consulta prévia, o Estado deve garantir o diálogo e a negociação, 
observando a boa-fé objetiva. Se, ao final do procedimento, não houver 
consenso, é dever do Estado:

[...] assegurar que a medida proposta irá beneficiar o povo em questão, de 
tal modo que lhe permita conseguir o acordo ou consentimento da 
mesma. Agora, se instalado um processo de diálogo, o povo em questão, 
em princípio, não aceita a medida proposta, caberia iniciar um processo 
de negociação que visa chegar a um acordo, em que ambas as 
partes podem rever as suas ideias iniciais. Se chega a um acordo, o 
Estado fica vinculado. Se não se chega a nenhum acordo, o Estado tem 
a atribuição de tomar uma decisão. No entanto, não é um ato arbitrário, 
mas, como todo ato estatal, o Estado é obrigado a motivá-lo. Quanto 
ao procedimento, o Estado deve explicar como aplicou o direito de consulta e 
como considerou as abordagens indígenas. Em termos substantivos, apesar 
de não chegar a um acordo, o Estado deve também assegurar o máximo 

20 É Imperioso ressaltar que a Lei n. 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que trata do processo 
administrativo, expressamente prevê o princípio da boa-fé no art. 2°, parágrafo único, IV.
21 GODOY, Claudio Luiz Bueno de. Função social do contrato. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 100.
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respeito possível [Tradução nossa].22

 
 Em suma, inexistindo consenso, a negociação tendente a possibilitar 
que cada uma das partes revise o seu posicionamento é o procedimento a 
ser adotado. Caso, ainda assim, não seja possível o acordo, caberá ao Estado 
decidir, sem olvidar o máximo respeito aos direitos indígenas e o dever de 
motivar adequadamente o ato.

3.4. Consulta prévia, livre e informada

 A consulta possibilita que as comunidades indígenas interfiram 
diretamente em eventuais tentativas de supressão ou atenuação de seus 
direitos, obstando-as. Tem, ademais, o propósito de dificultar a violação 
arbitrária e unilateral de direitos indígenas e não poderá ser realizada sem 
critérios, nem em momento que as comunidades indígenas já não possam 
evitar o dano, por menor que seja, em face da medida a ser adotada. Bem 
por isso, há a previsão de que o consentimento das comunidades indígenas 
ao objeto da consulta deva ser prévio, ou seja, ocorra antes mesmo da 
medida ser iniciada.

 Uma vez constatada a intenção de se iniciar qualquer procedimento, 
seja de natureza administrativa ou legislativa, antes, deve-se consultar as 
comunidades indígenas, pois sem o seu consentimento nesse momento 
incipiente, o procedimento não pode ter seguimento, sob pena de violação 
à Convenção 169 da OIT e à Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos 
dos Povos Indígenas. Nesse sentido, já vem decidindo o Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), conforme se infere do seguinte julgado, em sede de Suspensão 
de Liminar e de Sentença nº 001745, de 24/04/2013:

22 FAJARDO, Yrigoyen Raquel. De la tutela a los derechos de libre determinación del 
desarollo, participación, consulta y consentimiento: fundamentos, balance y retos para su 
implementación. Amazônica - Revista de Antropologia, Belém, UFPA, v. 1, n. 2, 2009, p. 384. 
No original: “[...] assegurar que la medida propuesta beneficiará al pueblo en cuestión, de tal 
modo que ello permita lograr el acuerdo o el consentimento de la misma. Ahora, si instalado un 
proceso de diálogo, el Pueblo en cuestión, en principio, no acepta la medida propuesta, cabría 
entrar en um proceso de negociación orientado a llegar a un acuerdo, donde ambas partes 
puedan revisar sus planteamientos iniciales. Si se llega a un acuerdo, el Estado queda vinculado. 
Si no se llega a um acuerdo, el Estado tiene la atribución de tomar una decisión. Sin embargo, 
no se trata de un acto arbitrario, sino que, como todo acto estatal, el Estado está obligado a 
motivarlo. En cuanto a lo procesal, el Estado debe explicar cómo aplicó el derecho de consulta 
y cómo ha tenido en cuenta los planteamientos indígenas. En cuanto a lo sustantivo, aunque 
no se llegue a un acuerdo, el Estado debe assegurar igualmente el máximo respeto posible.”
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A Convenção em destaque, como relatado, foi promulgada pelo Decreto 
nº 5.051/2004, estando, portanto, passível de aplicação no país. Sendo 
assim, de acordo com o texto da Convenção, quando houver alguma 
medida administrativa tendente a afetar, de modo direto, as comunidades 
indígenas e tribais, o Governo deverá promover consultas de modo a inseri-
las no contexto participativo de tomada de decisão.

Trata-se, portanto, de consulta de natureza prévia que deve ser realizada pelo 
Poder Público sempre que o empreendimento que se pretende implantar 
puder, de algum modo, afetar diretamente as comunidades indígenas e 
tribais. Sem embargo, ao contrário do que decidido pelo em. Relator do 
Agravo de Instrumento nº 0019093-27.2013.4.01.0000, não vislumbro 
como meros estudos preliminares, atinentes tão-somente à viabilidade do 
empreendimento, possam afetar, diretamente, as comunidades envolvidas.
O que não se mostra possível, no meu entender, é dar início à execução 
do empreendimento sem que as comunidades envolvidas se manifestem e 
componham o processo participativo com suas considerações a respeito de 
empreendimento que poderá afetá-las diretamente.

Em outras palavras, não poderá o Poder Público finalizar o processo de 
licenciamento ambiental sem cumprir os requisitos previstos na Convenção 
nº 169 da OIT, em especial a realização de consultas prévias às comunidades 
indígenas e tribais eventualmente afetadas pelo empreendimento. Além 
disso, não há uma regulamentação específica que exija que a consulta 
deverá se dar antes mesmo do início dos estudos de viabilidade do 
empreendimento, decorrendo daí a possibilidade de, obedecido o princípio 
de preservação dos direitos fundamentais dessas comunidades, a consulta 
se dar concomitantemente a avaliação e estudos, pois, nesse caso, ao meu 
sentir, não haverá ‘medida administrativa’ tendente a afetar diretamente as 
comunidades envolvidas.

Depreende-se dos autos que o Governo Federal tem promovido debates 
e reuniões com as lideranças indígenas envolvidas e que podem ser 
afetadas pelo empreendimento. Esse comportamento, a toda evidência, 
denota o cumprimento do art. 6º, 2, da Convenção, o qual determina que 
as consultas devem ser regularmente realizadas ao abrigo da boa-fé e de 
maneira apropriada às circunstâncias do caso, com vistas a se chegar a um 
acordo e ‘conseguir o consentimento’ acerca das medidas propostas.23

 Do decisum colacionado, no ponto que especifica que, como não há 
uma regulamentação específica exigindo a consulta antes mesmo do início dos 

23 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Suspensão de Liminar e de Sentença 001745. 
Presidência. Decisão Monocrática. Relator Min. Felix Fischer. Brasília, DF. Julgamento 
18/04/2013. Disponível em: <http://stf.gov.br>. Acesso em: 6 maio 2015.
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estudos de viabilidade do empreendimento, faz-se, aqui, uma crítica quanto 
à possibilidade de referida consulta ser realizada concomitantemente aos 
estudos e avaliações, pois, neste caso, não haveria “medida administrativa”. 
Isso porque a Convenção 169 da OIT é clara ao dispor sobre a necessidade de 
realização de consulta “prévia” a qualquer ato administrativo ou legislativo; 
não menciona consulta concomitante a determinados atos, como, por 
exemplo, o estudo de viabilidade. 

 Ademais, ao contrário do quanto dito, despicienda é a necessidade 
de regulamentação específica no sentido de dizer o que significa o vocábulo 
“prévio” para fins do mencionado ato normativo. Prévio, por uma questão 
de lógica, é sempre o que vem antes. Logo, antes do início de qualquer ato 
administrativo ou legislativo, seja de que natureza for, mesmo incipiente 
e ainda que o ato por si só não venha a afetar as comunidades indígenas, 
mas o que lhe sucede como consequência lógica sim, a consulta deve ser 
realizada. 

 Fajardo24, sobre a exigência da realização de consulta em todas as 
fases de um ato complexo, incluindo os estudos de impacto ambiental, assim 
interpreta: 

A consulta tem a característica de ser anterior à medida a ser tomada pelo 
Estado. Se for atos complexos ou processos extensos como atividades 
extrativistas em que o Estado adota várias etapas ao longo do ciclo de 
um projeto, deve-se assegurar que os povos participem em todas as fases 
do projeto em questão. Ademais, deverão ser implementadas consultas 

24 FAJARDO, Yrigoyen Raquel. De la tutela a los derechos de libre determinación del 
desarollo, participación, consulta y consentimiento: fundamentos, balance y retos para su 
implementación. Amazônica - Revista de Antropologia, Belém, UFPA, v. 1, n. 2, 2009, p.384. 
No original: “La consulta tiene la característica de ser previa a la medida que va a adoptar el 
Estado. Si se trata de actos complejos o procesos largos como atividades extractivas donde 
el Estado adopta varias medidas a lo largo del ciclo de un proyecto, deberá garantizarse 
que los pueblos participen en todas las fases del proyecto en cuestión. Además, deberá 
implementarse consultas puntuales antes de la adopción de medidas concretas: por ejemplo, 
antes de una lotización, concesión, ampliación, exploración, explotación, estudios de 
impacto ambiental, etc. Igualmente deberán convocarse consultas para acciones concretas, 
como la determinación de posibles ganancias, o de posibles daños y perjuicios, y por tanto 
indemnizaciones. La realización de una consulta para um acto puntual no exime al Estado de 
las consultas por otras medidas. Por ejemplo, si se hace una consulta respecto de estudios de 
impacto ambiental solamente, ello no autoriza a la realización de la actividad de explotación 
en sí. O si se realiza una consulta respecto de una concesión minera bajo ciertos parámetros, 
ello no autoriza la extensión de canchas de relave, por ejemplo.”
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específicas antes da adoção de medidas concretas: por exemplo, antes de 
um loteamento, concessão, ampliação, exploração, estudos de impacto 
ambiental, etc. Igualmente deverão ser convocadas consultas para ações 
concretas, como a determinação de possíveis ganhos, ou de possíveis danos 
e prejuízos e, portanto indenizações. A realização de uma consulta para um 
ato específico não exime o Estado de consultas para outras medidas. Por 
exemplo, se se faz uma consulta a respeito somente de estudos de impacto 
ambiental, isso não autoriza a realização da atividade de exploração em 
si. Ou se se realiza uma consulta a respeito de uma concessão mineral sob 
certos parâmetros, isso não autoriza a extensão a espaços de rejeitos, por 
exemplo [Tradução nossa].

 Malgrado tal crítica, a decisão não deixa de ser um avanço, haja vista 
que reconhece, de forma expressa, a obrigatoriedade de o Estado realizar o 
procedimento de consulta prévia sempre que houver alguma medida que 
possa afetar as comunidades indígenas.

 Em rigor, o consentimento deve ser obtido de forma livre, ou 
seja, sem coação. Além disso, os indígenas precisam ser bem informados 
sobre todos os aspectos que envolvem a consulta. Nesse sentido, assevera 
Clavero25: 

Indo além da Convenção 169, por considerar todos os direitos dos povos 
indígenas à autodeterminação,  a Declaração (da ONU), como regra 
geral, não exige apenas consulta, mas também o consentimento, e um 
consentimento com caráter prévio, com informação completa e com plena 
liberdade por parte dos povos indígenas [Tradução nossa].

 Pois bem. Será livre a consulta que dê plenas condições às 
comunidades indígenas de manifestarem a sua vontade, no sentido de 
lhes assegurar ampla liberdade de manifestação para: 1) aceitar ou não a 
submissão de determinado ato à consulta; 2) estipular o que melhor lhes 
convier caso aceite o procedimento de consulta. Se não observadas essas 

25 CLAVERO, Bartolomé. Derechos de los pueblos indígenas: ejercicio y aplicación, avances 
y retrocesos (especialmente sobre los derechos de consulta e consentimento). Anais... IV 
Encuentro Latinoamericano de Gobiernos Locales para Vivir Bien em Territoris Indígenas, 
Campesinos y Comunidades Interculturales. 2011. Disponível em: <http://odhpi.org/wp-
content/uploads/2012/08/cONSULTYA-Y-CONSENTIMIENTO-AVANCES-YRETROCESOS.pdf>. 
Acesso em: 20 maio 2014, p. 7. No original: “Avanzando más allá del Convenio 169 por 
considerar que todos los derechos de los Pueblos Indígenas en el de libre determinación, la 
Declaración como regla general no sólo requiere consulta, sino también consentimiento, y un 
consentimiento con carácter previo, con información completa y con libertad plena por parte 
de los Pueblos Indígenas.” 
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condições, a consulta não será livre, mas sim imposta, demonstrando 
flagrante descompasso com as disposições do art. 6º da Convenção 169, do 
art. 19 Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, 
do art. 1º, incs, I e IV, e com o art. 3º, inc. I, ambos da Constituição Federal, 
que, respectivamente, assegura a livre iniciativa e estabelece como objetivo 
da República Federativa do Brasil a construção de uma sociedade livre, justa 
e solidária.

 Além de ser prévia e livre, a consulta deve ser bem informada. Com 
efeito, não se pode falar em democracia sem o pleno respeito ao direito 
à informação e à participação efetiva dos cidadãos nas decisões políticas. 
Não há como imaginar democracia apenas como regime democrático de 
governo, mas sim como ethos, atitudes e sentimentos dos indivíduos de uma 
sociedade, que marcam suas manifestações políticas, culturais e econômicas. 
Em específico, os povos indígenas têm direito à informação e à participação 
em relação a todas as decisões políticas e econômicas que os afetem.26 

 O fato de o direito ser um processo comunicativo, em que norma 
e realidade não são dois campos distantes, mas estão inseridos em uma 
mesma sociedade em constante modificação, torna a informação uma 
ferramenta essencial para a interpretação da condição humana e do mundo 
que a molda. “Essa ferramenta é indispensável na busca da racionalidade e 
de consenso exigido pelo direito.”27 

 A informação adequada é instrumento indispensável para que haja 
uma real participação dos indígenas nas decisões que os afetem; do contrário 
haverá um procedimento meramente formal, sem o condão de efetivamente 
refletir a sua vontade.

 Novamente, da doutrina de Villares28 extrai-se a importância da 
informação: 

Uma sociedade que se quer democrática e multicultural, que respeita 
as mais diversas etnias e culturas, exige o nivelamento da informação a 
todos. É um comprometimento que o Estado e os agentes privados têm 
de transmitir à população e aos setores interessados as informações 

26 VILLARES, Luiz Fernando. Direito e povos indígenas. Curitiba: Juruá, 2009, p. 87.
27 VILLARES, Luiz Fernando. Direito e povos indígenas, p. 87.
28 VILLARES, Luiz Fernando. Direito e povos indígenas, p. 88.
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de seu conhecimento, de forma acessível, adequada e em tempo hábil, 
para o debate público e democrático e a posterior tomada de decisão. A 
informação é um pressuposto para a escolha consciente e a participação 
democrática. 

 Adotar medidas que possibilitem aos indígenas compreenderem 
e serem compreendidos em atos políticos, jurídicos e administrativos é 
dever do Estado. Deve ser conferido aos índios o direito de estabelecerem 
seus próprios meios de informação em seus idiomas, garantido-se-lhes o 
acesso a todos os demais meios de informação não indígenas, sem qualquer 
discriminação.29 

 Nesse sentido, a consulta prévia não pode ser compreendida como 
mera audiência pública, um evento, uma reunião ou um encontro. Deve 
haver um processo mutuamente acordado, que poderá ser dividido em 
vários eventos de diferentes naturezas, como reuniões, oficinas, seminários, 
assembleias etc, nos termos deliberados pelas partes e com duração de 
tempo suficiente.30 

 Depois de analisadas as características principais do direito à 
consulta, é chegado o momento de abordar a atuação do Ministério Público, 
como órgão de relevância para assegurar os direitos das comunidades 
indígenas, em especial, fiscalizar o efetivo respeito destes direitos por parte 
do Estado. Além disso, serão apresentados os instrumentos jurídicos que 
possui o Parquet para cumprir tal mister.

4. O Ministério Público como instrumento de concretização do 
direito à consulta prévia

 Consta na ordem constitucional em vigor31 que a defesa da ordem 
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

29 VILLARES, Luiz Fernando. Direito e povos indígenas, p. 88.
30 BANIWA, André Fernando. O direito de consulta prévia dos povos indígenas no Estado da 
República Federativa do Brasil. In: AMELLER, Vladimir et al. El derecho a la consulta previa de 
los pueblos indígenas en América Latina, p. 11.
31 Art.127 da CF: “O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e 
dos interesses sociais e individuais indisponíveis.[...].”



116

1. Apresentação 

2. Entrevista

3. Artigos 
Propostas do Ministério Público do Estado do Paraná 
de alteração legislativa no combate à corrupção e à 
impunidade

Considerações acerca da necessidade de 
homologação do Termo de Ajustamento de Conduta 
pelo Conselho Superior do Ministério Público do 
Estado do Paraná

Pessoas em situação de rua e direitos prestacionais

O direito à consulta prévia às comunidades indígenas 
e a atuação do Ministério Público para a sua 
concretização

Fonte normativa da legitimação extraordinária 
no novo Código de Processo Civil: a legitimação 
extraordinária de origem negocial

As mudanças da nova lei do divórcio em matéria de 
dissolução do casamento

Código civil brasileiro: Entre avanços e retrocessos

O Fundamento Moral do Direito à boa administração

Proteção à infância e juventude: é preciso mudar o 
“foco”

IDEB 2013

Pimenta Bueno: ideias precursoras do processo 
penal brasileiro no Segundo Império

4. Seção Interprosa
Dona Helena

A urgência nossa de cada dia

5. Seção Prata da Casa
Edição 2014 - “Ação Inovadora” - Cadastro da Prática 
ou Ideia

6. Seção Estudante
Ações Coletivas para a tutela de Direitos Individuais 
Homogêneos: Por uma racionalização do Serviço 
Justiça

7. Resenha
As lógicas das provas no processo, de Deltan

8. Jurisprudência Comentada Cível
Da aplicação da Lei de Improbidade Administrativa 
aos Agentes Políticos

9. Jurisprudência Comentada Penal
A Súmula n.º 521 do Superior Tribunal de Justiça e 
a questão afeta à ilegitimidade ativa do Ministério 
Público para a execução da pena de multa: 
Deformação de uma alteração legislativa ou mero 
pragmatismo?

10. Espaço Centros de Apoio
A ADI 1.842/RJ e a Lei 13.089/2015: novos 
paradigmas jurídicos para as Regiões Metropolitanas 
brasileiras?

A busca domiciliar de drogas e a apreensão de 
direitos fundamentais

indisponíveis incumbe ao Ministério Público. Desse preceito, já se extrai a 
importância desta instituição para a defesa dos interesses mais caros à vida 
em sociedade.

 Ao Ministério Público também foram conferidos poderes para 
controlar os atos do poder público, a fim de que os direitos fundamentais não 
fiquem restritos ao plano jurídico, mas sim, sejam alçados ao plano político, 
para que ganhem concretude e sejam incorporados à vida em sociedade32.
 Moraes33 acrescenta que também é função do Ministério Público, em 
conjunto com os poderes da República (Executivo, Legislativo e Judiciário): 

[...] garantir ao indivíduo a fruição de todos os seus status constitucionais. 
Essa ideia foi consagrada pelo legislador constituinte de 1988, que entendeu 
por fortalecer a Instituição, dando-lhe independência e autonomia, bem 
como a causa social para defender e proteger. 

 Portanto, compete ao Ministério atuar sempre que os interesses 
da sociedade estejam sendo violados por ação ou omissão de quem quer 
que seja. No caso das comunidades indígenas, além da previsão geral antes 
mencionada, há disposição constitucional (art. 129, inc. V) estabelecendo a 
necessidade de atuação desta instituição.  

 Nesse norte, ante a certeza de que a consulta é um direito positivado 
no ordenamento jurídico pátrio e, ao mesmo tempo, um instrumento que visa 
à implementação da democracia participativa em relação às comunidades 
indígenas, cabe ao Ministério Público (estadual ou federal) exigir a sua 
realização sempre que houver a intenção da prática de qualquer ato 
administrativo ou legislativo que possa afetar estes povos, zelando, ademais, 
para que todas as suas características sejam plenamente observadas.

32 Da mesma forma, para Hugo Nigro Mazzilli “O Ministério Público moderno está encarregado 
de assegurar o acesso à Justiça, bem como defender todos os direitos sociais, e também os 
individuais, se indisponíveis. Para isso, dispõe dos seguintes instrumentos: a) ação penal 
pública (para processar os criminosos); b) inquérito civil (para investigar lesão ao meio 
ambiente, consumidor, patrimônio público e social, e outros interesses metaindividuais); c) 
ação civil pública (para buscar a responsabilização civil de causadores de danos a interesses da 
coletividade); d) ombudsman (para ouvir reclamações, investigar, fazer audiências públicas e 
tomar providências para que os serviços públicos e de relevância pública observem os direitos 
assegurados na Constituição)”. (O acesso à justiça e o Ministério Público. 5. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2007, p. 89).
33 MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 42-43.
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 É importante ressaltar, porém, que com a quebra do paradigma 
integracionista e assimilacionista, não se justifica a manutenção de uma 
divisão rígida de atribuições entre os órgãos do Ministério Público que 
dificulte aos povos indígenas a concretização dos direitos fundamentais 
acessíveis aos componentes da sociedade envolvente e a seus direitos 
específicos, como a consulta. 

 Uma hermenêutica constitucional que vise à potencialização 
dos efeitos dos direitos fundamentais autoriza que possibilite a atuação 
do Ministério Público Estadual para a defesa do direito à consulta das 
comunidades indígenas.34

 De acordo com o princípio da máxima efetividade, a Constituição 
Federal deve ser interpretada de forma a possibilitar a maior amplitude 
possível de acesso aos direitos fundamentais a seus destinatários. 

 Sobre o princípio da máxima efetividade, preleciona Canotilho35: 

[...] é um princípio operativo em relação a todas e quaisquer normas 
constitucionais, e embora a sua origem esteja ligada à tese da atualidade das 
normas programáticas (THOMA), é hoje sobretudo invocado no âmbito dos 
direitos fundamentais (no caso de dúvidas deve preferir-se a interpretação 
que reconheça maior eficácia aos direitos fundamentais).           

 Dessas lições, emerge a compreensão de que restringir o acesso das 
comunidades indígenas ao Ministério Público Estadual para a defesa de um 
direito significa: impor, de alguma forma, mais um obstáculo para acesso 
destes povos aos direitos fundamentais de que também são titulares; reduzir 
a efetividade destes direitos; e reforçar a negativa histórica dos direitos 
elementares inerentes aos demais indivíduos, uma flagrante violação 

34 Pode-se, ainda, cogitar da atuação do Ministério Público em espaços não oficiais de 
satisfação de necessidades e carências das comunidades indígenas, que se denomina de 
pluralismo jurídico, definido por Antonio Carlos Wolkmer como “a multiplicidade de práticas 
jurídicas existentes num mesmo espaço sócio-político, interagidas por conflitos ou consensos, 
podendo ser ou não oficiais e tendo sua razão de ser nas necessidades existenciais e culturais”. 
(Pluralismo jurídico: fundamentos de uma nova cultura no direito. 3. ed. São Paulo: Alfa 
Omega, 2001, p. 219). 
35 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 6. ed. 
Coimbra: Almedina, 2002, p. 227.
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ao princípio da igualdade36. Essa assertiva encontra eco no fato de que, 
conforme analisa Villares37:

Os povos indígenas não vivem em situação de igualdade dentre os diversos 
componentes da população brasileira. Alguns grupos indígenas, ainda 
hoje, são perseguidos e têm suas vidas e culturas ameaçadas por inteiro, 
chegando a ser dizimados enquanto povos, culturas, línguas e costumes; 
são impedidos de se beneficiarem dos mesmos direitos civis, políticos e 
econômicos, sociais e culturais comuns a outros grupos da sociedade; são 
inferiorizados a um papel secundário, não lhes sendo possível na prática 
ter a mesma posição social, profissional e os mesmos bens que outros 
cidadãos. 

A declaração da igualdade de todas as pessoas perante a lei nunca bastou 
em relação à desigualdade racial e étnica existentes. É necessário o seu 
desdobramento em demais princípios e normas que exijam esse postulado 
diariamente. A Constituição Federal de 1988, em seu art.3º, estabelece 
como objetivo fundamental do estado brasileiro a promoção do bem de 
todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação. O Estado está a serviço de todos, sem exceção 
ou discriminação. Não pode ser perpetuador da situação atual, agente da 
continuidade da discriminação e da desigualdade entre diferentes grupos 
sociais. Ao contrário, o Estado tem como meta, dever, procurar a igualdade 
de todos os cidadãos.

 Não é por outra razão que, no elenco de atribuições do Ministério 
Público, está a defesa de direitos indígenas, aí incluído o direito à consulta.

 Nesse cenário, resta delimitar os instrumentos jurídicos que o 
Ministério Público brasileiro possui para a efetiva fiscalização do respeito ao 
direito à consulta prévia.

 De plano, registra-se que a atuação ministerial não ocorre somente 
em juízo. A atuação extrajudicial, após a promulgação da atual Constituição 
Federal, tem sido preponderante, principalmente no que tange à proteção 

36 Ao estabelecer as características dos direitos fundamentais, Sérgio Cademartori ressalta 
a necessidade de observância do princípio da igualdade em relação aos povos indígenas, 
haja vista que, “ao contrário dos direitos subjetivos conferidos por lei, tais como o direito 
de propriedade, que se exercem excludenti alios esses direitos são inclusivos, isto é, não 
pode cada um gozar dos mesmos bens se os outros também não usufruem deles [Grifo do 
autor].” (Estado de direito e legitimidade: uma abordagem garantista. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 1999, p. 34, 35). 
37 VILLARES, Luiz Fernando. Direito e povos indígenas, p. 54-55.
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de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos.

 A propósito, para fiscalização do cumprimento do direito à consulta, 
o Ministério Público dispõe dos seguintes instrumentos:

 a) Atendimento ao Público: permite que o Parquet tenha condições 
de ouvir as carências das comunidades indígenas. Esse instrumento permite 
que a informação flua de forma célere, já em eventuais primeiros contatos 
informais feitos pelo poder público ou por particulares no sentido de praticar 
determinado ato administrativo ou legislativo que possam afetar estes povos. 
Assim, poderá, desde então, adotar as medidas necessárias a fim de garantir 
que a consulta seja realizada de forma regular e no momento oportuno.

 b) Audiência Pública: trata-se de mecanismo fulcrado na democracia 
participativa e extremamente útil para obtenção de informações e realização 
de debates sobre assuntos de interesse da sociedade. O agente ministerial, 
convocando uma audiência pública, pode ouvir uma comunidade indígena 
(sem prejuízo do desmembramento da audiência ou convocação de outras, 
caso necessário), momento em que permitirá que as questões sejam 
amplamente discutidas e auxiliem a tomada de decisão posterior. É também 
um espaço adequado para a comunidade indígena apresentar ao Ministério 
Público situações que exigem a realização de consulta prévia.
 c) Inquérito Civil e Procedimento Preparatório: trata-se, em suma, 
de procedimentos formais, extrajudiciais, postos à disposição do Ministério 
Público para investigar o cumprimento das leis, da Constituição e do interesse 
público, seja pelo Estado, seja por particulares. Caso o representante do 
Ministério Público constate a não observância do direito à consulta, poderá 
instaurar Inquérito Civil ou Procedimento Preparatório para, a depender da 
situação, expedir requisições, notificar e ouvir pessoas, realizar inspeções, 
ou seja, realizar qualquer diligência necessária para esclarecimento do fato, 
desde que não seja uma diligência que possua reserva de jurisdição. Uma vez 
obtidas as informações, será possível expedir Recomendação Administrativa, 
elaborar Termo de Ajustamento de Conduta ou adotar medida judicial.  

 d) Termo de Ajustamento de Conduta: por meio deste instrumento, 
o Ministério Público obtém do poder público ou do particular o compromisso 
de agir ou deixar de agir de determinada forma, ou de indenizar. Além disso, 
garante a possibilidade de resolução de determinada situação em menor 
tempo e com maior eficiência, se comparado com o manejo de ações judiciais. 
Tão logo constate que o direito à consulta prévia está sendo violado, pode 



120

1. Apresentação 

2. Entrevista

3. Artigos 
Propostas do Ministério Público do Estado do Paraná 
de alteração legislativa no combate à corrupção e à 
impunidade

Considerações acerca da necessidade de 
homologação do Termo de Ajustamento de Conduta 
pelo Conselho Superior do Ministério Público do 
Estado do Paraná

Pessoas em situação de rua e direitos prestacionais

O direito à consulta prévia às comunidades indígenas 
e a atuação do Ministério Público para a sua 
concretização

Fonte normativa da legitimação extraordinária 
no novo Código de Processo Civil: a legitimação 
extraordinária de origem negocial

As mudanças da nova lei do divórcio em matéria de 
dissolução do casamento

Código civil brasileiro: Entre avanços e retrocessos

O Fundamento Moral do Direito à boa administração

Proteção à infância e juventude: é preciso mudar o 
“foco”

IDEB 2013

Pimenta Bueno: ideias precursoras do processo 
penal brasileiro no Segundo Império

4. Seção Interprosa
Dona Helena

A urgência nossa de cada dia

5. Seção Prata da Casa
Edição 2014 - “Ação Inovadora” - Cadastro da Prática 
ou Ideia

6. Seção Estudante
Ações Coletivas para a tutela de Direitos Individuais 
Homogêneos: Por uma racionalização do Serviço 
Justiça

7. Resenha
As lógicas das provas no processo, de Deltan

8. Jurisprudência Comentada Cível
Da aplicação da Lei de Improbidade Administrativa 
aos Agentes Políticos

9. Jurisprudência Comentada Penal
A Súmula n.º 521 do Superior Tribunal de Justiça e 
a questão afeta à ilegitimidade ativa do Ministério 
Público para a execução da pena de multa: 
Deformação de uma alteração legislativa ou mero 
pragmatismo?

10. Espaço Centros de Apoio
A ADI 1.842/RJ e a Lei 13.089/2015: novos 
paradigmas jurídicos para as Regiões Metropolitanas 
brasileiras?

A busca domiciliar de drogas e a apreensão de 
direitos fundamentais

o representante do Ministério Público propor a realização de um Termo de 
Ajustamento de Conduta, onde serão ajustadas e estabelecidas as condições, 
os prazos e a necessária observância das características da consulta prévia.

 e) Recomendação Administrativa: com este instrumento o Ministério 
Público alerta o poder público ou os particulares sobre a necessidade de 
adoção de determinadas providências no sentido de que se adequem ao 
que estabelece a lei ou a Constituição Federal, fixando prazo para tanto. A 
Recomendação Administrativa tem o condão de informar o poder público 
sobre a necessidade de realização de consulta anteriormente à prática de 
determinado ato e de obediência às suas características, antes da adoção 
de medidas ulteriores. Esse instrumento é conferido ao Ministério Público 
em razão de sua função constitucional de zelar para que os poderes públicos 
e os serviços de relevância pública respeitem os direitos assegurados na 
Constituição.

 f) Ação Civil Pública: trata-se de instrumento de atuação jurisdicional 
do Ministério Público e de outros legitimados, regulamentado pela Lei 
n. 7.347/1985 e previsto na Constituição Federal (art.129, inc. III). A ação 
civil pública pode ser manejada quando o poder público deixa de realizar 
a consulta prévia (havendo a necessidade de realizá-la) e também quando 
deixa de observar as suas características essenciais. Visa, pois, impedir 
que o ato administrativo se realize sem a consulta prévia ou que, embora 
a consulta seja realizada, esta ocorra de forma irregular.  Pode, ainda, ser 
ajuizada com vistas à responsabilização do agente público pela prática de ato 
de improbidade administrativa ou para a reparação de determinado dano 
causado às comunidades indígenas durante o procedimento de consulta ou 
em virtude de sua falta. 

 Enfim, o Ministério Público, como defensor da ordem jurídica, do 
regime democrático e da sociedade, é um dos principais instrumentos que 
as comunidades indígenas possuem para que ocorra o efetivo respeito do 
direito à consulta de que são titulares. 

 Desta forma, é indispensável que haja uma adequada interlocução 
entre o Parquet e os indígenas, para que, constatada qualquer situação de 
violação do mencionado direito, as devidas providências sejam tomadas e de 
forma célere, como forma de garantir a estas comunidades a possibilidade 
de efetivo exercício de seus direitos fundamentais. 
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5. Conclusão

 A previsão do direito à consulta prévia, embora tenha representado 
um avanço para as comunidades indígenas em seu processo histórico de 
luta pelo reconhecimento de direitos, principalmente à autodeterminação, 
ainda carece de efetiva implementação. Para tanto, é indispensável que haja 
o engajamento responsável de todas as autoridades públicas e da sociedade 
civil, no sentido de possibilitar às comunidades indígenas a exteriorização de 
seu consentimento a atos administrativos ou legislativos que lhes possam 
afetar, nos termos do que estabelece a Convenção 169 da Organização 
Internacional do Trabalho e a Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas 
das Nações Unidas. 

 A atuação do Ministério Público é de grande relevância, haja vista 
que alçado pela Constituição Federal ao posto de defensor da ordem jurídica, 
do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, 
compete-lhe zelar pela proteção e observância do direito à consulta prévia 
pelo poder público. Para esta tarefa e no interesse da sociedade, acrescente-
se, utilizará os instrumentos tradicionais que já possui.

 Nessa esteira, o Ministério Público deve garantir a realização não 
só de um procedimento formal de consulta, mas que ela se realize de 
acordo com as características previstas nos instrumentos normativos que a 
estabelece: a consulta deve manifestar boa-fé, ser prévia, livre e informada.

 Por derradeiro, só com a garantia da consulta prévia às comunidades 
indígenas no que tange à proteção dos seus interesses, poder-se-á afirmar 
que a República Federativa do Brasil respeita as normas internacionais, 
aceitas pelo ordenamento interno como legítimas. Assegurar esse direito 
e torná-lo efetivo é um passo importante para se pensar em continuar a 
lutar pela concretização dos objetivos da nação insculpidos no art. 3º da 
Constituição Federal, principalmente o inciso I, que estabelece como meta a 
construção de uma sociedade livre, justa e solidária. 
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Fonte normativa da legitimação 
extraordinária no novo Código 
de Processo Civil: a legitimação 
extraordinária de origem negocial1
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Normative source of extraordinary legitimacy in 
the new Code of Civil Procedure: the extraordinary 
legitimacy of negotiating origin
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1 Publicado na Revista de Processo, São Paulo, RT, 2014, n. 232.

SUMÁRIO: 1. Conceito de legitimação extraordinária; 2. Fonte normativa 
da legitimação extraordinária; 3. Legitimação extraordinária ativa de origem 
negocial; 4. Legitimação extraordinária passiva de origem negocial; 5. O 
chamamento à autoria como exemplo histórico de legitimação extraordinária 
de origem negocial; 6. Legitimação extraordinária de origem negocial e 
pendência do processo.

RESUMO: Este ensaio tem por objetivo defender que o projeto de novo CPC 
permitirá que, por um negócio jurídico, se atribua legitimação extraordinária.

ABSTRACT: This paper aims to demonstrate that the new Civil Procedure Code 
allows the rules of standing to be extended through an agreement.

PALAVRAS-CHAVE:  Legitimação extraordinária; Negócio jurídico.
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1. Conceito de legitimação extraordinária

 A principal classificação da legitimação ad causam é a que a divide em 
legitimação ordinária e legitimação extraordinária. Trata-se de classificação 
que se baseia na relação entre o legitimado e o objeto litigioso do processo.

 Há legitimação ordinária quando houver correspondência entre a 
situação legitimante e as situações jurídicas submetidas à apreciação do 
magistrado. “Coincidem as figuras das partes com os polos da relação jurídica, 
material ou processual, real ou apenas afirmada, retratada no pedido inicial”.2 
Legitimado ordinário é aquele que defende em juízo interesse próprio. “A 
regra geral da legitimidade somente poderia residir na correspondência dos 
figurantes do processo com os sujeitos da lide”.3

 Há legitimação extraordinária (legitimação anômala ou substituição 
processual) quando não houver correspondência total entre a situação 
legitimante e as situações jurídicas submetidas à apreciação do magistrado. 
Legitimado extraordinário é aquele que defende em nome próprio interesse 
de outro sujeito de direito.

 É possível que, nestes casos, o objeto litigioso também lhe diga 
respeito, quando então o legitimado reunirá as situações jurídicas de 
legitimado ordinário (defende direito também seu) e extraordinário (defende 
direito também de outro);4 é o que acontece, p. ex., com os condôminos, na 
ação reivindicatória da coisa comum, art. 1.314 do Código Civil. Enfim, na 
legitimação extraordinária confere-se a alguém o poder de conduzir processo 
que versa sobre direito do qual não é titular ou do qual não é titular exclusivo.

 Há legitimação extraordinária autônoma quando o legitimado 
extraordinário está autorizado a conduzir o processo independentemente 
da participação do titular do direito litigioso. “O contraditório tem-se como 
regularmente instaurado com a só presença, no processo, do legitimado 
extraordinário”.5 É o caso da administradora de consórcio, que é substituta 
processual do grupo de consórcio (sociedade não personificada), nos termos 
do art. 3º da Lei n. 11.795/2008. 

2 ARMELIN, Donaldo. Legitimidade para agir no direito processual civil brasileiro. São Paulo: 
RT, 1979, p. 117.
3 ASSIS, Araken de. “Substituição processual”. Revista Dialética de Direito Processual. São 
Paulo: Dialética, 2003, n. 09, p. 12.
4 ARMELIN, Donaldo. Legitimidade para agir no direito processual civil brasileiro, p. 119-120.
5 MOREIRA, José Carlos Barbosa. “Apontamentos para um estudo sistemático da legitimação 
extraordinária”. Em: Revista dos Tribunais. São Paulo: RT, 1969, n. 404, p. 10.
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2. Fonte normativa da legitimação extraordinária

 A legitimação extraordinária deve ser encarada como algo excepcional 
e deve decorrer de autorização do ordenamento jurídico, conforme prevê o 
art. 18 do novo CPC brasileiro – não mais da “lei” como exige o art. 6º do 
CPC-736. 

 O NCPC adotou a lição de Arruda Alvim7, Barbosa Moreira e 8 Hermes 
Zaneti Jr.9 segundo os quais seria possível a atribuição de legitimação 
extraordinária sem previsão expressa na lei, desde que seja possível 
identificá-la no ordenamento jurídico, visto como sistema. A inspiração 
legislativa é clara.

 Há inúmeros exemplos de legitimação extraordinária que decorre 
da lei: i) legitimação para as ações coletivas (art. 5º da Lei n. 7.347/1985; 
art. 82 do CDC); ii) legitimação para a propositura das ações de controle 
concentrado de constitucionalidade (art. 103, CF/1988); iii) legitimação 
para impetração do mandado de segurança do terceiro titular de direito 
líquido e certo que depende do exercício do direito por outrem (art. 3º, 
Lei n. 12.016/2009); iv) legitimação do denunciado à lide para defender os 
interesses do denunciante em relação ao adversário comum (arts. 127-128, 
NCPC); v) legitimação do Ministério Público para o ajuizamento de ação de 
investigação de paternidade (art. 2º, §4º, Lei n. 8.560/1992); vi) legitimação 
do capitão do navio para pedir arresto, para garantir pagamento do frete (art. 
527 do Código Comercial); vi) legitimação do credor e do Ministério Público 
para propor ação revocatória falimentar – substituem a massa falida (art. 132 
da Lei n. 11.101/2005); vii) legitimação para impetração do habeas corpus 
(art. 654 do Código de Processo Penal); viii) legitimação do representante da 

6 Art. 6o, CPC/1973: “Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando 
autorizado por lei”.
7 Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: RT, 1975, v. 1, p. 426. Nesse sentido, 
também, NERY Jr., Nelson; NERY, Rosa. Código de Processo Civil comentado. 11ª ed. São Paulo: 
RT, 2011, p. 190.
8 “Notas sobre o problema da efetividade do processo”. Temas de Direito Processual Civil – 
terceira série. São Paulo: Saraiva, 1984, p. 33, nota 7.
9 ZANETI Jr., Hermes. “A legitimação conglobante nas ações coletivas: a substituição processual 
decorrente do ordenamento jurídico”. In: Araken de Assis; Eduardo Arruda Alvim; Nelson 
Nery Jr.; Rodrigo Mazzei; Teresa Arruda Alvim Wambier; Thereza Alvim (Coord.). Direito 
Civil e processo: estudos em homenagem ao Professor Arruda Alvim. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2007, p. 859-866. 
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entidade onde está abrigado o interditando para a ação de interdição (art. 
746, III, NCPC); ix) credor solidário para a ação de cobrança ou de execução 
da obrigação solidária (art. 267 do Código Civil) etc. 

 Sob a vigência do CPC/1973, é pacífico o entendimento de que não 
se admite legitimação extraordinária negocial:10 por um negócio jurídico, 
não se poderia atribuir a alguém a legitimação para defender interesses de 
outrem em juízo. Isso porque o art. 6º do CPC/1973 reputa a lei, e apenas 
ela, a fonte normativa de legitimação extraordinária.

 O art. 18 do NCPC exige, para atribuição da legitimação extraordinária, 
autorização do “ordenamento jurídico”, e não mais da lei. Além disso, o art. 
189 do NCPC consagrou a atipicidade da negociação processual – o tema foi 
tratado no capítulo sobre a teoria dos fatos jurídicos processuais. Negócio 
jurídico é fonte de norma jurídica, que, por isso mesmo, também compõe 
o ordenamento jurídico11. Negócio jurídico pode ser fonte normativa da 
legitimação extraordinária.

 Este negócio jurídico é processual, pois atribui a alguém o poder de 
conduzir validamente um processo.

 Não há, assim, qualquer obstáculo a priori para a legitimação 
extraordinária de origem negocial. E, assim sendo, o direito processual civil 
brasileiro passará a permitir a legitimação extraordinária atípica, de origem 
negocial.
 
 Mas é preciso fazer algumas considerações.

 Em primeiro lugar, a solução do problema é diversa, se se tratar de 
legitimação extraordinária ativa ou passiva.

10 NERY Jr., Nelson; NERY, Rosa. Código de Processo Civil comentado. 11ª ed. São Paulo: 
RT, 2011, p. 190; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil 
comentado artigo por artigo. São Paulo: RT, 2008, p. 101.
11 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. João Baptista Machado (trad.) 6ª ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2000, p. 284-290; PEDROSO, Antonio Carlos de Campos. Normas jurídicas 
individualizadas – teoria e aplicação. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 21-24; 35-43.
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3. Legitimação extraordinária ativa de origem negocial

 A negociação sobre legitimação extraordinária ativa é mais simples 
e não exige nenhum outro requisito, além dos exigidos para os negócios 
processuais em geral. 

 A negociação pode ser para transferir ao terceiro a legitimidade ou 
apenas para estender a ele essa legitimidade.

 É possível a ampliação da legitimação ativa, permitindo que terceiro 
também tenha legitimidade para defender, em juízo, direito alheio. Cria-se, 
aqui, uma legitimação extraordinária concorrente.

 É possível, também, negociação para transferir a legitimidade ad 
causam para um terceiro, sem transferir o próprio direito, permitindo 
que esse terceiro possa ir a juízo, em nome próprio, defender direito 
alheio – pertencente àquele que lhe atribui negocialmente a legitimação 
extraordinária. Nesse caso, teremos uma legitimação extraordinária exclusiva 
decorrente de um negócio jurídico: somente esse terceiro poderia propor a 
demanda. Não há óbice algum: se o titular do direito pode transferir o próprio 
direito ao terceiro (“pode o mais”), pode transferir apenas a legitimidade ad 
causam, que é uma situação jurídica que lhe pertence (“pode o menos”).

 Essa transferência implica verdadeira renúncia dessa posição jurídica, 
por isso há de ser interpretada restritivamente (art. 114 do Código Civil). 
Assim, no silêncio, o negócio há de ser interpretado como se o sujeito apenas 
quisesse estender a legitimação ativa, e não transferi-la.

 A negociação assumirá nuances diversas, se se tratar de legitimação 
para a defesa de direito relativo (sujeito passivo determinado; direito de 
crédito, por exemplo) ou para a defesa de direito absoluto (sujeito passivo 
indeterminado; propriedade intelectual, por exemplo).

 No primeiro caso, é razoável aplicar, por analogia, algumas regras 
sobre a cessão de crédito (arts. 286-296, Código Civil). Não apenas pelo dever 
de informar, dever anexo decorrente do princípio da boa-fé contratual. Em 
certa medida, a transferência da legitimidade para cobrar a prestação devida 
é uma transformação do conteúdo de um contrato: fez-se o negócio com a 
informação de que determinada pessoa, e apenas ela, iria a juízo discutir 
eventual inadimplemento.
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 Assim, a atribuição negocial de legitimação extraordinária é ineficaz 
em relação ao futuro réu, se este não for notificado; “mas por notificado 
se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente 
da cessão feita” (art. 290 do Código Civil, aplicado por analogia). Aceita-
se, ainda, qualquer meio de prova da notificação12; o que o art. 290 do 
Código Civil faz é presumi-la nesses casos. Demais disso, todas as defesas 
que o réu poderia opor ao legitimado ordinário poderá opor ao legitimado 
extraordinário negocial (art. 294 do Código Civil, aplicado por analogia)13. 
O futuro réu tem o direito de ser cientificado do negócio, embora não faça 
parte dele nem precise autorizá-lo.

 No caso de legitimação extraordinária para direitos absolutos, não há 
qualquer necessidade de notificação do futuro réu, que, de resto, é desconhecido, 
pois será aquele que vier a praticar o ilícito extracontratual. O réu não faz parte 
do negócio processual e nem precisa dele tomar ciência. Até porque não se sabe 
quem será o réu. Aquele que violar o direito absoluto poderá ser demandado 
por quem tenha legitimação para tanto, ordinária ou extraordinária.

 Um exemplo pode ajudar. Imagine uma negociação empresarial em que 
uma sociedade transfere para outra sociedade a totalidade da sua participação 
societária em uma terceira sociedade (objeto do negócio). Mas não há 
transferência da titularidade das patentes de que essa terceira sociedade 
(objeto do negócio) era proprietária. Embora não transfira a propriedade 
das patentes, a vendedora atribui à compradora a legitimidade de defender 
essas patentes em juízo. Legitimação extraordinária, portanto: a empresa 
compradora defenderá em juízo as patentes da empresa vendedora14.

 Outro exemplo. Nos Juizados Especiais, o comparecimento do autor, à 
audiência de conciliação, é obrigatório; se o autor não comparecer, o processo 
é extinto sem exame do mérito (art. 51, I, Lei n. 9.099/1995). Há pessoas 
que têm sérias dificuldades de comparecer à audiência de conciliação, mas 

12 Como bem apontou Antonio do Passo Cabral, em conversa travada com o autor.
13 Art. 294 do Código Civil: “O devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe 
competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, 
tinha contra o cedente”.
14 Ao que parece, foi isso o que aconteceu na venda da Motorola pelo Google à Lenovo: Google 
ficou com as patentes da Motorola, mas permitiu que a Lenovo, que passaria a ser dona da 
Motorola, pudesse defendê-las em juízo (http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/
google-apple-o-resto-11495305?topico=pedro-doria.)
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são obrigadas a isso. Basta pensar em pessoas idosas, ou muito doentes, ou 
com dificuldades de locomoção, ou cuja profissão exige viagens constantes 
etc. É comum que pessoas muito doentes se valham dos Juizados para obter 
providência de urgência relacionada ao direito à saúde; ela está acamada e 
não tem como comparecer à audiência; muita vez a solução é simplesmente 
adiar sine die a realização da audiência, tudo para cumprir o disposto na 
Lei dos Juizados, que, nesse aspecto, dificulta o acesso à justiça. Pois a 
legitimação extraordinária negocial resolveria esse problema: o legitimado 
extraordinário não só compareceria à audiência, como autor, como também 
conduziria todo o restante do processo.

 É importante lembrar: o negócio é para a transferência de legitimação 
ad causam ativa. Não se cuida de transferência do direito – não se trata, 
portanto, de cessão de crédito. Não há transferência da situação jurídica 
material, enfim.

4. Legitimação extraordinária passiva de origem negocial

 Bem diferente é a atribuição negocial de legitimação extraordinária passiva.

 Não pode o futuro réu transferir sua legitimação passiva a um 
terceiro. Ou seja, não pode o réu, permanecendo titular de uma situação 
jurídica passiva (um dever obrigacional, por exemplo), atribuir a um terceiro 
a legitimação para defender seus interesses em juízo. Seria uma espécie de 
fuga do processo, ilícita por prejudicar o titular da situação jurídica ativa (o 
futuro autor). Não se admite que alguém disponha de uma situação jurídica 
passiva por simples manifestação de sua vontade.

 Nada impede, porém, que o futuro autor participe desse negócio 
processual e concorde com a atribuição de legitimação extraordinária passiva 
a um terceiro. Preenchidos os requisitos gerais da negociação processual, não 
se vislumbra qualquer problema: o sujeito concordou em demandar contra 
esse terceiro, que defenderá em juízo interesses de alguém que concordou 
em lhe atribuir essa legitimação extraordinária. Aplica-se aqui, por analogia, 
a regra da assunção de dívida, permitida com a concordância expressa do 
credor (art. 299 do Código Civil)15.

15 Art. 299 do Código Civil: “É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o 
consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, 
ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava”.
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 Pode o futuro réu, no entanto, ampliar a legitimação passiva, 
atribuindo a terceiro legitimação extraordinária para defender seus interesses 
em juízo. Nesse caso, não há qualquer prejuízo para o autor, que nem precisa 
ser notificado dessa negociação. Isso porque, havendo legitimação passiva 
concorrente, escolherá o autor contra quem quer demandar. A ampliação 
dos legitimados passivos somente beneficia o autor. A notificação do futuro 
autor é, na verdade, um ônus do futuro réu: é do seu interesse que o futuro 
autor saiba que pode propor a demanda contra uma terceira pessoa.

 Um exemplo. Pode o locador atribuir à administradora do imóvel, com 
quem mantém contrato, a legitimação extraordinária para também poder 
ser ré em ação de revisão do valor dos alugueres ou de ação renovatória.

 A ampliação da legitimação passiva, com a atribuição de legitimação 
extraordinária a um terceiro, não permite que qualquer dos possíveis réus, 
uma vez demandado, chame ao processo (arts. 130-132, CPC) o outro 
legitimado. Há, aqui, apenas colegitimação; não há, nesse caso, solidariedade 
passiva na obrigação discutida.

 É importante lembrar: o negócio é para ampliação de legitimação 
ad causam passiva. Não se cuida de transferência da dívida – não se trata, 
portanto, de assunção de dívida. Não há transferência da situação jurídica 
material, enfim.

 Nada impede que os contratantes insiram no contrato cláusula que 
vede a transferência ou ampliação da legitimação ad causam. 

5. O chamamento à autoria como exemplo histórico de legitimação 
extraordinária de origem negocial

 Legitimação extraordinária negocial não é novidade em nossa história.

 No CPC/1939 havia uma hipótese típica de negócio processual, em 
que se atribuía a alguém a legitimação extraordinária para a defesa de direito 
de outrem em juízo. Isso acontecia no chamamento à autoria. Uma parte 
convocava um terceiro para sucedê-la em juízo; se esse terceiro aceitasse 
essa provocação, haveria sucessão processual: eis o negócio processual.

 O chamamento à autoria era espécie de intervenção de terceiro que 
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existia à época. A parte chamava o terceiro que lhe havia transferido a coisa 
ou o direito real, que era objeto do processo; se esse terceiro-chamado 
aceitasse o chamamento, assumiria a causa, no lugar do chamante, para 
defender os interesses deste em juízo. O chamamento à autoria poderia 
redundar, então, em uma sucessão processual, com a troca de sujeitos do 
processo, transformando-se o terceiro em parte para a defesa dos interesses 
da parte que provocou a sua intervenção (art. 95, §1º, e art. 97, CPC/1939)16.
A situação aí era ainda mais grave, pois, feito o chamamento pelo réu, o 
autor era obrigado a demandar contra o legitimado extraordinário passivo 
(chamado), caso ele aceitasse o chamamento à autoria (art. 97, parte inicial, 
CPC/1939). 

6. Legitimação extraordinária de origem negocial e pendência do 
processo

 A atribuição de legitimação extraordinária negocial, durante o 
processo já instaurado, somente é possível com a concordância de ambas as 
partes. Isso porque haveria sucessão processual, caso houvesse a mudança 
negocial do legitimado. Esse fenômeno está regulado pelo art. 109 do NCPC, 
que exige o consentimento de todos.

16 Art. 95 do CPC/1939: “Aquele que demandar ou contra quem se demandar acerca de coisa 
ou direito real, poderá chamar à autoria a pessoa de quem houve a coisa ou o direito real, 
afim de resguardar-se dos riscos da evicção. §1º Se for o autor, notificará o alienante, na 
instauração do juízo, para assumir a direção da causa e modificar a petição inicial.” Art. 97 do 
CPC/1939: “Vindo a juízo o denunciado, receberá o processo no estado em que este se achar, 
e a causa com ele prosseguirá, sendo defeso ao autor litigar com o denunciante”.
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As mudanças da nova lei 
do divórcio em matéria de 
dissolução do casamento

Inacio de Carvalho Neto*

The changes of the new divorce law 
on marriage dissolution

RESUMO: O texto traz comentários aos aspectos civis da nova Lei do Divórcio, 
Projeto de Lei nº. 5.432/13, que pretende regulamentar a Emenda Constitucional 
nº. 66/2010, que alterou a redação do § 6º. do art. 226 da Constituição Federal, 
suprimindo a separação judicial e os prazos para o divórcio. O texto comenta 
cada um dos artigos alterados pelo citado Projeto (limitado ao Direito Civil), com 
análise da doutrina e da jurisprudência que justificou a alteração pretendida.

ABSTRACT: The text comments the civilian aspects of the new Divorce Law, 
Bill nº. 5.432/13, which intends to regulate the Constitutional Amendment nº. 
66/2010, that altered the wording of § 6º. of art. 226 of the Federal Constitution, 
by abolishing the legal separation and the deadlines for the divorce. The text 
comments each one of the altered articles by cited Bill (limited to Civil Law), with 
analysis of doctrine and jurisprudence that justified the desired change.
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1. Intróito

 Desde a promulgação da Emenda Constitucional nº. 66, em julho de 
2010, a doutrina e a jurisprudência vêm se debatendo com questões básicas 
suscitadas por ela, dentre as quais a principal, sem dúvida, é esta: existe 
ainda a separação judicial no Brasil1?

 Este e outros tantos questionamentos têm sido frequentemente 
colocados, e só por meio de uma regulamentação legal poderão ser 
definitivamente resolvidos, tendo em vista a extrema laconicidade da 
citada Emenda, que se limitou a alterar a redação do § 6º. do art. 226 da 
Constituição Federal, nestes termos simples: “O casamento civil pode ser 
dissolvido pelo divórcio”.

 Urge, portanto, a edição de uma nova Lei do Divórcio2, para adaptar 
o texto legal à nova ordem constitucional inaugurada pela Emenda 66/2010, 
regulando as diversas questões por ela suscitadas e respondendo aos 
questionamentos frequentes a respeito dessas novas questões.

 Foi por isso que propusemos ao Excelentíssimo Deputado Federal 
pelo PSC/PR Hidekazu Takayama o texto adiante comentado, que foi por ele 
proposto na Câmara dos Deputados como Projeto de Lei nº. 5.432/13.

 Segue, adiante, uma análise do texto do Projeto de Lei que pretende 
se tornar a Nova Lei do Divórcio, regulamentando a disposição lacônica 

1 Entendendo pela negativa, vide o seguinte acórdão recente do TJMG: “...Destarte, tendo em 
vista a nova redação da norma constitucional em questão, os requisitos, antes imprescindíveis 
à decretação do divórcio, foram suprimentos. Ora, assim agindo, o constituinte tornou 
desnecessária qualquer outra condição para a dissolução do vínculo matrimonial, que não 
a manifesta intenção do cônjuge, dispensando totalmente a existência prévia de separação 
judicial ou de fato e/ou decurso de tempo mínimo... Numa fórmula seca e direta, a fraseologia 
do indigitado § 6º. do art. 226 fulminou, de uma vez por todas, o instituo da separação judicial, 
eliminando, também, a exigência de prazo para o casamento ser dissolvido” (TJMG – 4ª. Câm. 
Cív. – Ap. Cív. nº. 1.0028.12.001643-2/001 – Rel. Des. Ana Paula Caixeta – DJ 10/jul./2013 – In: 
Revista IBDFAM. Belo Horizonte, ago./2013, p. 15).
2 Note-se que o só fato de o constituinte reformador não ter usado a expressão “na forma da 
lei”, na nova redação do § 6º. do art. 226, evidentemente, não significa que não seja possível, 
ou mesmo desejável, que o legislador regulamente o novo divórcio. É fato que a norma 
constitucional é auto-aplicável, mas a lei pode, e deve, regulamentá-la, para esclarecer os 
pontos que não ficaram claros na redação simplista dada pela Emenda nº. 66/2010. 
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introduzida pela Emenda Constitucional nº. 66/2010, em substituição à Lei 
nº. 6.515, de 26 de dezembro de 1977, Projeto dos então Senadores Nelson 
Carneiro e Accioly Filho, que foi aprovada logo após a Emenda nº. 9, de 28 de 
junho de 1977, que introduziu o divórcio no Brasil.

 Ao contrário do que se fez naquela época, contudo, aqui não se 
pretende revogar o Código Civil para tratar do assunto em lei à parte, opção 
esta que foi bastante criticada pela doutrina da época. Entendemos mais 
correto e louvável a inserção da matéria dentro do próprio Código Civil, 
mantendo a higidez da obra de Miguel Reale, alterando apenas a redação 
dos artigos que precisam ser alterados para nele figurarem a matéria do 
novo divórcio, à luz do que determina a nova norma constitucional.

 É neste sentido que se pretende alterar os arts. 1571 a 1577 e revogar 
o inciso III do art. 1.571, o § 3º. do art. 1.572, o parágrafo único do art. 1.573, 
o parágrafo único do art. 1.576, o parágrafo único do art. 1.577, e os arts. 
1.578, 1.580, 1.581 e 1.582. Em suma, pretende-se dar nova estrutura a todo 
o capítulo do Código Civil que trata da dissolução do casamento (a começar 
pelo seu próprio título, agora impróprio), para adaptá-lo à nova norma 
constitucional do divórcio.

 Também neste sentido, pretende-se alterar a redação dos arts. 1.120 
a 1.124-A do Código de Processo Civil (também começando pelo seu próprio 
título), acrescentando-lhe o art. 1.102-D e o respectivo capítulo (inserto 
no âmbito dos procedimentos especiais de jurisdição contenciosa), para 
regulamentar apropriadamente o processo do novo divórcio, permitindo-
se então a revogação do que ainda havia restado em vigor da antiga Lei do 
Divórcio, que só havia sido revogada pelo Código Civil em sua parte material, 
permanecendo em vigor até o momento a sua parte processual. Esta parte 
processual do Projeto, contudo, não será comentada neste texto, merecendo 
um texto específico.

 Faz-se necessário alterar, também, a redação do art. 1.584, inc. I, 
do Código Civil, que trata da guarda dos filhos incapazes, e dos arts. 1.695, 
1.700, 1.701, 1.702, 1.703, 1.707 e 1.708, todos do Código Civil, que tratam 
dos alimentos, também com o objetivo de adaptá-los ao novo tratamento 
do divórcio.
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 Aproveita-se o ensejo para projetar a alteração do art. 1.601, para 
restaurar a boa doutrina do Código Civil de 1916 que estabelecia prazo 
decadencial para a ação de impugnação de paternidade e a exclusividade 
da ação pelo marido da mãe; e o art. 1.723, § 1º., do Código Civil, retirando 
dele a referência à separação de fato como permissivo para a caracterização 
da união estável, já que esse dispositivo, além de inconstitucional (por ferir o 
princípio constitucional de proteção à família monogâmica), cria uma grande 
disparidade entre a união estável e o casamento, conferindo àquela direitos 
não permitidos a este, o que também contraria a norma do art. 226, § 3º., in 
fine, da Constituição Federal.

 No mesmo sentido, o art. 100, inc. I, do Código de Processo Civil, que 
confere à mulher privilégio de foro para as ações de separação, conversão 
em divórcio e anulação do casamento, não está mais em consonância com 
a igualdade constitucional entre homem e mulher, pelo que também deve 
ser revogado. Esta questão, por se tratar também de matéria processual, 
não será neste texto comentada.

 E, por fim, também se pretende a revogação do art. 1.520 do Código 
Civil, que permite a dispensa da idade núbil para o casamento, a uma, 
porque este dispositivo já está em parte sem eficácia, ante a revogação dos 
incisos VII e VIII do art. 107 do Código Penal pela Lei nº. 11.106/05; e a duas, 
porque, mesmo na parte em que ele ainda tem eficácia, é absolutamente 
injustificável a autorização para casamento antes de 16 anos, ainda que 
haja gravidez. 

 Cada uma dessas alterações será minuciosamente comentada 
abaixo, devidamente justificada, inclusive com indicação da doutrina e/ou 
da jurisprudência que lhe serve de base. Mas este texto se limita à parte 
relativa à dissolução do casamento, deixando as demais partes para um 
comentário futuro.
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2. Dissolução do casamento

 No capítulo do Código Civil que trata da dissolução do casamento, 
pretende o Projeto alterar os artigos do Código Civil a seguir transcritos e 
comentados, comparando a redação atual com a redação do Projeto:

Redação atual Redação projetada
CAPÍTULO X 

Da Dissolução da Sociedade e do 
Vínculo Conjugal

Art. 1.571. A sociedade conjugal 
termina:
I - pela morte de um dos cônjuges;
II - pela nulidade ou anulação do 
casamento;
III - pela separação judicial;
IV - pelo divórcio.
§ 1o O casamento válido só se dissolve 
pela morte de um dos cônjuges ou pelo 
divórcio, aplicando-se a presunção 
estabelecida neste Código quanto ao 
ausente.
§ 2o Dissolvido o casamento pelo 
divórcio direto ou por conversão, 
o cônjuge poderá manter o nome 
de casado; salvo, no segundo caso, 
dispondo em contrário a sentença de 
separação judicial.

“CAPÍTULO X 
Da Dissolução do Vínculo Conjugal”

 “Art. 1.571. ...
§ 1º. O casamento válido só se dissolve 
pela morte de um dos cônjuges ou pelo 
divórcio, não se aplicando a presunção 
estabelecida neste Código quanto ao 
ausente.
§ 2º. Dissolvido o casamento de 
qualquer forma, o cônjuge perde o 
direito de usar o sobrenome do outro, 
desde que expressamente requerido 
por este, podendo, entretanto, o 
cônjuge requerer judicialmente a 
manutenção do nome do outro se a 
alteração acarretar:
I - evidente prejuízo para a sua 
identificação;
II - manifesta distinção entre o seu 
nome de família e o dos filhos havidos 
da união dissolvida;
III - dano grave reconhecido na decisão 
judicial”.

Art. 9º. Ficam revogados... o inciso III 
do art. 1571... da Lei nº. 10.406, de 10 
de janeiro de 2002 (Código Civil)...
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 Neste dispositivo, pretende-se adaptar o rol de causas de dissolução 
à nova realidade constitucional, excluindo-se a hipótese do inciso III do art. 
1.571 (separação judicial), que foi suprimida pela Emenda nº. 66/2010. 
Começa-se por alterar o próprio título do capítulo, que não deve mais fazer 
distinção entre sociedade e vínculo conjugal.

 Ademais, pretende-se corrigir erro grave cometido pelo Código Civil 
de 2002 no tocante à presunção de morte. No art. 1.571, § 1º., o Código 
passou a admitir a presunção de morte como causa de dissolução do 
casamento3. Contraria, assim, o que dispunha o art. 315, parágrafo único, do 
Código de 1916, que expressamente excluía a morte presumida como causa 
de dissolução do matrimônio. Por mais duradoura que fosse a ausência, 
não tinha ela o condão de dissolver o casamento4. Com a revogação deste 
dispositivo pelo art. 54 da Lei do Divórcio, e não tratando esta expressamente 
do tema, entenderam alguns autores ser possível a dissolução do matrimônio 
pela morte presumida5.

 Não obstante, entendemos que a morte presumida não tinha este 
condão. Posto que não repetida expressamente a proibição do dispositivo 
revogado do Código Civil, não se podia requerer a declaração de dissolução 
do vínculo matrimonial por morte presumida de um dos cônjuges, já que 
o instituto da morte presumida se referia exclusivamente à sucessão dos 

3 Igualmente dispõe o Código Civil argentino, com a redação da Lei nº. 23.515/87, com a 
diferença de que a dissolução só ocorre com o novo casamento: “Art. 213 – El vínculo 
matrimonial se disuelve: 1) por la muerte de uno de los esposos; 2) por el matrimonio que 
contrajere el cónyuge del declarado ausente con presunción de fallecimiento; 3) por sentencia 
de divorcio vincular”. Da mesma forma o Código Civil italiano: “65. Nuovo matrimonio del 
coniuge. – Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta, il coniuge può 
contrarre nuovo matrimonio”. Igualmente dispunha o art. 59 do Projeto de Orlando Gomes. 
E a doutrina portuguesa justifica a disposição, como se vê: “Se a lei admitiu, para efeitos 
patrimoniais, uma presunção de morte do ausente há mais de vinte anos ou que completou 
95 anos de idade, não se vê razão para não admitir a mesma presunção em matéria de 
casamento. Se houve para um caso uma forte razão de fato a justificar a presunção, também 
haverá no outro caso” (CRUZ, Guilherme Braga da. Direitos de família. 2. ed. Coimbra: 
Coimbra, 1942, v. 1, p. 123).
4 Observe-se o quanto perniciosa era a regra: imagine-se a hipótese de pessoa recém-casada, 
ainda nova, desaparecendo em seguida seu cônjuge. Ficaria essa pessoa para o resto da vida 
impossibilitada de se casar novamente, tendo em vista a impossibilidade do divórcio à época.
5 Neste sentido: “Ainda que se efetuasse a sucessão definitiva, com a presunção de morte, não 
se considerava dissolvido o casamento, de sorte que o cônjuge presente não podia contrair 
novo casamento. Agora, porém, não há mais óbice” (PACHECO, José da Silva. Inventários e 
partilhas. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 67) (grifo nosso). 
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bens deixados pelo ausente6. Necessário se fazia, portanto, que o cônjuge 
promovesse o divórcio, o que lhe seria, inclusive, mais fácil, já que o divórcio 
direto dependia apenas de dois anos de separação de fato (prazo este agora 
dispensado pela Emenda nº. 66/2010), ao passo que, para a configuração da 
morte presumida, ordinariamente, se faz necessária a ausência por dez anos 
(art. 1.167, inc. II, do Código de Processo Civil). Talvez por esta razão não 
tenha o legislador repetido a norma do revogado art. 315. Naquele, como 
não se aceitava o divórcio a vínculo, era necessário deixar expresso que 
também não se aplicaria a presunção de morte. A partir da Lei nº. 6.515/77, 
instituído o divórcio, dificilmente alguém se utilizaria desta presunção 
para dissolver o vínculo conjugal. Ademais, como lembrava Yussef CAHALI, 
“ausente qualquer provisão legal que o autorize, continua inexistindo 
qualquer ação direta para a declaração da ruptura do vínculo matrimonial 
devido à ausência declarada ou presumida do cônjuge; nem esta ausência, 
ainda que declarada judicialmente, tem o condão de produzir ipso jure a 
dissolução do matrimônio”7.

 Mas o Código Civil de 2002 alterou esta situação, decretando, no art. 
1.571, § 1º., a dissolução do casamento pela ausência do outro cônjuge em 
decisão judicial transitada em julgado. Pode agora o cônjuge do ausente optar 

6 Neste sentido a lição da doutrina majoritária: “Quanto à primeira hipótese de dissolução 
da sociedade conjugal, no art. 2º., inciso I, prevista (morte de um dos cônjuges), que, 
consoante esclarece o parágrafo único do mesmo artigo, também é caso de dissolução 
do vínculo matrimonial – oportuno é observar –, a despeito do silêncio da lei, que não 
ressalva a vigência do parágrafo único do art. 315 do CC, pelo art. 54 da Lei 6.515/77 
revogado – que continua excluída a hipótese de morte presumida (art. 10, 2ª. parte, do 
CC) – quer como fundamento para a dissolução da sociedade conjugal, quer para extinção 
do vínculo matrimonial” (PEREIRA, Áurea Pimentel. Divórcio e separação judicial. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Renovar, 1989, p. 22) (grifo nosso). “Assim, para o efeito da dissolução da 
sociedade conjugal, não se aproveita a presunção de morte do ausente, estabelecida no art. 
10, segunda parte, do CC. ...Todavia, embora omitida a limitação da eficácia da presunção 
de morte, não se deduz daí terem os novos legisladores se afastado da sistemática anterior, 
de modo a permitir que, com a declaração judicial da ausência, induzindo a presunção 
de morte do cônjuge, decorra ipso jure a liberação do outro para novo matrimônio, no 
pressuposto legal de estar dissolvido o vínculo anterior” (CAHALI, Yussef Said. Divórcio 
e separação. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 69-70) (grifo no original). 
“O efeito dissolutivo do vínculo se produz apenas com a morte real, provada mediante 
certidão de assento de óbito do cônjuge. A presunção de morte do ausente não aproveita 
para o efeito de terminação do vínculo conjugal, de modo que o caminho atual é o de que 
a ausência é causa de separação judicial ou de divórcio” (FREITAS, Geralda Pedroso. A 
terminação do vínculo conjugal. In: O direito de família e a Constituição de 1988. Coord. 
Carlos Alberto BITTAR. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 220).
7 CAHALI, Yussef Said. Op. cit., p. 71.
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entre pedir o divórcio para se casar novamente ou esperar pela presunção de 
morte, que se dá com a conversão da sucessão provisória em definitiva. O 
divórcio, embora mais rápido, tem a desvantagem de fazer o cônjuge perder 
o direito à sucessão. Com efeito, sendo o cônjuge herdeiro ainda que haja 
descendentes ou ascendentes do de cujus (ou, no caso, do ausente), nos 
termos do art. 1.829, precisará, não obstante, conservar a posição de cônjuge 
até a conversão da sucessão provisória em definitiva, quando, só então, 
haverá realmente a vocação hereditária. Se se divorciar antes, embora tendo 
a vantagem de poder se casar novamente desde logo, terá a desvantagem de 
perder a legitimação sucessória na sucessão do ausente.

 Mas a lei não resolve algumas questões que a norma suscita: em 
primeiro lugar, em que momento se considera presumida a morte do ausente, 
para o fim da dissolução do seu casamento? Interpretando isoladamente os 
arts. 22 e 238, poder-se-ia chegar à singela conclusão de que tal dissolução se 
daria tão logo se desse o desaparecimento do ausente. Mas tal interpretação 
contraria a sistemática do instituto, bem como a letra do art. 6º., que dispõe: 
“A existência da pessoa natural termina com a morte; presume-se esta, 
quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão 
definitiva”. Assim, é somente com a conversão da sucessão provisória em 
definitiva que se presume a morte do ausente, pelo que somente essa 
conversão é que dissolve o casamento do ausente.

 Há quem defenda a ideia de que o cônjuge do ausente, para 
casar-se novamente, deve promover o divórcio. Mas tal entendimento não 
pode ser aceito. Que o divórcio dissolve o vínculo conjugal não se duvida. 
Entretanto, não se pode exigir o divórcio no caso em tela, pois a lei erigiu a 
morte presumida como causa independente de dissolução do vínculo. Vale 
dizer: a morte é, ao lado do divórcio, causa de dissolução do casamento; a 
conversão da sucessão provisória em definitiva, fazendo presumir a morte, 
dissolve também o vínculo, e por si só, pelo que nada mais se pode requerer 
para dissolvê-lo, pois já estará o casamento dissolvido com a sentença de 
conversão. Faltaria objeto à ação de divórcio promovida depois da declaração 

8 “Art. 22. Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio sem dela haver notícia, se não 
houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar-lhe os bens, o juiz, 
a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência, e 
nomear-lhe-á curador. Art. 23. Também se declarará a ausência, e se nomeará curador, 
quando o ausente deixar mandatário que não queira ou não possa exercer ou continuar o 
mandato, ou se os seus poderes forem insuficientes”.
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de ausência, pois o casamento já está extinto. Quisesse a lei que o cônjuge 
do ausente promovesse o divórcio, nada precisaria ter dito, pois assim já era 
no sistema da Lei do Divórcio sem qualquer texto legal.

 A sentença declaratória de ausência, nos termos do art. 9º., inc. 
IV, e do art. 94 da Lei de Registros Públicos, deve ser registrada no Registro 
Civil. Daí resultaria para o cônjuge do ausente a condição de viúvo? A lei não 
o diz, mas é de se supor que sim, pois seria esta a consequência principal 
do registro da sentença de conversão da sucessão provisória em definitiva. 
Mas: viúvo de cônjuge vivo? Sim, porque não se pode negar que o presumido 
morto é um possível vivo. E mais: uma “viuvez revogável”? Admitindo a lei o 
retorno do ausente até 10 anos depois da conversão da sucessão provisória 
em definitiva, podendo ele reassumir seus bens (art. 39), ou, mesmo depois 
dos 10 anos (embora sem reassumir seus bens), naturalmente poderá o 
ausente reabilitar-se civilmente, deixando de ser presumido morto, com o 
que estará revogado o estado de viúvo do seu cônjuge.

 Pode o ex-cônjuge do ausente, pretendendo casar, habilitar-se 
matrimonialmente? Que documentos deve apresentar? Vejamos o que diz 
o art. 1.525: “O requerimento de habilitação para o casamento será firmado 
por ambos os nubentes, de próprio punho, ou, a seu pedido, por procurador, 
e deve ser instruído com os seguintes documentos: ... IV – declaração do 
estado civil, do domicílio e da residência atual dos contraentes e de seus 
pais, se forem conhecidos; V – certidão de óbito do cônjuge falecido, de 
sentença declaratória de nulidade ou de anulação de casamento, transitada 
em julgado, ou do registro da sentença de divórcio”.

 De princípio, já se vê que o ex-cônjuge terá que declarar seu estado civil 
para casar novamente. Declarará o estado de viúvo, com as implicações antes 
ditas? Ou, declarando o estado de casado, aceitará o Oficial do Registro Civil a 
sua habilitação? Como ficaria, neste caso, o impedimento do art. 1.521, inc. VI9? 
Mas o maior problema é que a lei não previu a juntada da certidão do registro da 
sentença de conversão para fins de habilitação matrimonial. No citado inc. V do 
art. 1.525 só se fala em certidão de óbito, de anulação ou de divórcio; esqueceu-
se o legislador de que o nubente que foi casado pode não ter nenhum desses 
documentos, mas apenas a certidão de registro da sentença de conversão, 
documento que, nos termos do art. 1.571, § 1º., deve-lhe ser suficiente.

9 “Art. 1.521. Não podem casar: ...VI – as pessoas casadas”.
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 Observe-se, pois, que a lei não se refere, no inc. V, à sentença de 
conversão da sucessão provisória em definitiva, como prova da presunção de 
morte do cônjuge anterior de um dos nubentes. Entretanto, dada a regra do 
art. 1.571, § 1º., que admite a presunção de morte como fator de dissolução 
do casamento, deve ser admitida a certidão da sentença de ausência em 
lugar da certidão de óbito do cônjuge anterior.

 Outra consequência não prevista pelo legislador, e esta a mais 
grave, é o fato do eventual retorno do ausente após o casamento de seu 
ex-cônjuge. Imagine-se que, após a sentença de conversão, o ex-cônjuge do 
ausente se case, aproveitando-se da disposição do art. 1.571, § 1º., vindo, 
depois do casamento, a reaparecer o ausente. Como fica o primeiro e o 
segundo casamento do cônjuge do ausente? Dir-se-á ser simples a solução, 
pois o citado parágrafo diz que o primeiro casamento se dissolve pela 
presunção de morte, equivalendo, portanto, ao divórcio, ou à morte real. Daí 
seguiria a consequência de que, estando dissolvido o primeiro casamento, 
válido ficaria o segundo10. Mas deve-se discutir: a presunção de morte é uma 
presunção absoluta (juris et de jure)? Não seria antes uma presunção relativa 
(juris tantum)? Não se pode negar o seu caráter de presunção relativa, já 
que o ausente pode retornar e, em consequência, provar que não está 
morto realmente, desfazendo-se os efeitos da presunção. Sendo presunção 
relativa, desfaz-se com a prova de que não houve morte real, ou seja, com 
o reaparecimento do ausente. Então, desfeita a presunção, seria lógico se 
entender desfeita também a dissolução do casamento. E a consequência 
disto seria desastrosa: o segundo casamento do cônjuge do ausente foi feito 
em bigamia, sendo, portanto, nulo11. Esta a solução adotada pelo direito 
italiano12. Seria razoável anular o casamento do ex-cônjuge do ausente pelo 
reaparecimento deste depois de tanto tempo? Melhor seria se a lei tivesse 
disposição semelhante ao § 1.348 do BGB (Código Civil alemão), que dizia 

10 Neste sentido, escreve GONÇALVES, Carlos Roberto (Direito civil brasileiro: parte geral. 
São Paulo: Saraiva, 2003, v. 1, p. 118) que se o ausente “estiver vivo e aparecer, depois de 
presumida a sua morte e aberta a sucessão definitiva, com a dissolução da sociedade conjugal, 
e seu cônjuge houver contraído novo matrimônio, prevalecerá o último”. 
11 Afastam-se, contudo, as consequências criminais da bigamia (art. 235 do Código Penal), 
tendo em vista que não houve dolo das partes.
12 “68. Nullità del nuovo matrimonio. – Il matrimonio contratto a norma dell’articolo 65 è 
nullo, qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata 
l’esistenza. Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo. La nullità non può essere 
pronunziata nel caso in cui è accertata la morte, anche se avvenuta in una data posteriore a 
quella del matrimonio”. No mesmo sentido dispunha o Projeto de Orlando Gomes (art. 59).
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expressamente ficar válido o segundo casamento nesse caso13.

 Por fim, ainda um questionamento: pode o próprio ausente se 
beneficiar da dissolução do casamento pela ausência? Ou em outros termos: 
pode o ausente, estando vivo em algum lugar, contrair validamente um novo 
matrimônio? A lei não o diz, mas, partindo-se do pressuposto que a dissolução 
se dá pela morte presumida, não estando o ausente morto realmente, não 
há dissolução do casamento, pelo que não poderá ele validamente casar 
novamente. Mas aí teremos outro problema: enquanto para o cônjuge do 
ausente o casamento estará dissolvido, para o ausente não, permanecendo 
ele casado. Mas, casado com quem? Casado com alguém que é viúvo ou que 
já se casou com outra pessoa?

 De todo o exposto, concluímos que seria melhor que o legislador 
tivesse evitado a disposição em comento, mantendo a não dissolução 
do casamento pela presunção de morte, de modo que fosse necessário 
ao cônjuge do ausente promover o divórcio, evitando, assim, todas as 
complicações antes enunciadas. Esta, portanto, a razão da alteração aqui 
pretendida, para restaurar o velho e bom direito do art. 315, parágrafo 
único, do Código Civil de 1916, mantendo a presunção de morte com efeitos 
exclusivamente patrimoniais, retirando-lhe a eficácia matrimonial que lhe foi 
dada pelo Código de 2002.

 Também se pretende, neste dispositivo, a alteração da disciplina 
relativa ao uso do nome de um dos cônjuges pelo outro após a dissolução do 
casamento, tema que também foi objeto de mal tratamento no Código de 2002.

 O Código Civil de 2002 alterou a matéria profundamente em relação 
ao que havia estabelecido a Lei nº. 8.408/92. A uma, por ter permitido 
também ao marido o acréscimo do nome da mulher, sendo que, até então, só 
à mulher se permitia a alteração do nome por ocasião do casamento. A duas, 
porque trouxe para a separação a matéria de ordem pública introduzida, para 
o divórcio, pela Lei nº. 8.408/92. A três, porque retornou a matéria à ordem 
privada, exigindo requerimento do cônjuge para a perda do nome. A quatro, 

13 “§ 1348. Se um cônjuge contrai um novo matrimônio depois de que o outro cônjuge 
foi declarado falecido, o novo matrimônio não é nulo pela circunstância de que o cônjuge 
declarado falecido ainda viva, a não ser que ambos cônjuges soubessem no momento da 
conclusão do matrimônio que o cônjuge declarado falecido sobreviveu à declaração de 
falecimento”. Este dispositivo, contudo, está revogado.
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porque passou a permitir ao cônjuge divorciado, como regra, continuar com 
o nome do outro.

 Com efeito, o § 2º do art. 1.571 passou a dispor que, dissolvido o 
casamento pelo divórcio direto ou por conversão, o cônjuge poderá manter o 
nome de casado; salvo, no segundo caso, dispondo em contrário a sentença 
de separação judicial.

 Ou seja, na conversão da separação em divórcio, em regra, poderá 
o cônjuge continuar a usar o nome do outro. A única condição para tanto é 
que não tenha disposto em contrário a sentença de separação judicial. Isto 
quer dizer que, para que o cônjuge continue a usar o nome do outro após 
o divórcio, é preciso que já esteja usando, ou seja, que não tenha sido dele 
despojado por ocasião da separação14.

 A inovação é má, por permitir, como regra, que um cônjuge divorciado 
continue com o nome do outro. Ademais, conjugando a regra deste dispositivo 
com a alteração que o Código de 2002 fez em matéria de acréscimo do nome 
no casamento (art. 1.565, § 1º), pode-se chegar a uma esdrúxula situação: 
imagine-se uma mulher que, após o divórcio direto, permanece com o nome 
do ex-marido, nos termos do art. 1.572; casando ela de novo, pode o seu novo 
marido acrescer ao seu o sobrenome desta mulher, incluindo o nome do ex-
marido. Teríamos, aí, um segundo marido com o nome do primeiro. Em tese, 
poderia este segundo marido, após um divórcio, passar este nome a outra 
mulher, que também poderia passá-lo a outro marido, e daí por diante. Veja-
se o quanto é estranha a nova norma legal.

 Não obstante, há entendimento no sentido de se aplicar a regra do 
art. 1.578, adiante comentada, também ao divórcio. Inclusive, na I Jornada 
de Direito Civil promovida pelo Conselho da Justiça Federal, propôs-se 
alteração legislativa neste sentido, pretendendo alterar a redação do citado 
§ 2º do art. 1.571, para fazer expressa remissão ao art. 1.57815, alteração 

14 Reitere-se que, mesmo tendo a Emenda 66/10 extinguido a separação judicial, remanescem 
situações de pessoas já separadas antes da Emenda e que podem ainda pedir a conversão da 
separação em divórcio.
15 I Jornada de Direito Civil, promovida pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da 
Justiça Federal, no período de 11 a 13 de setembro de 2002, sob a coordenação do Ministro 
Ruy Rosado, do Superior Tribunal de Justiça (disponível em <http://www.cjf.gov.br/revista/
enunciados/enunciados.asp>. Acesso em: 23 jan. 2003).
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que nos parece de todo adequada, tendo em vista não ser razoável que um 
cônjuge divorciado permaneça com o nome do outro. Foi este o móvel do 
Projeto para a alteração do § 2º. deste artigo.

Redação atual Redação projetada

Art. 1.572. Qualquer dos cônjuges 
poderá propor a ação de separação 
judicial, imputando ao outro 
qualquer ato que importe grave 
violação dos deveres do casamento e 
torne insuportável a vida em comum.
§ 1º. A separação judicial pode 
também ser pedida se um dos 
cônjuges provar ruptura da 
vida em comum há mais de um 
ano e a impossibilidade de sua 
reconstituição.
§ 2º. O cônjuge pode ainda pedir 
a separação judicial quando o 
outro estiver acometido de doença 
mental grave, manifestada após o 
casamento, que torne impossível 
a continuação da vida em comum, 
desde que, após uma duração de 
dois anos, a enfermidade tenha sido 
reconhecida de cura improvável.
§ 3º. No caso do parágrafo 2o, 
reverterão ao cônjuge enfermo, 
que não houver pedido a separação 
judicial, os remanescentes dos bens 
que levou para o casamento, e se o 
regime dos bens adotado o permitir, a 
meação dos adquiridos na constância 
da sociedade conjugal.

“Art 1.572. O divórcio poderá ser, 
excepcionalmente, fundado em culpa 
de um dos cônjuges, quando provada 
a ocorrência de algum dos seguintes 
fatos, que torne insuportável a vida 
em comum:
I - adultério;
II - tentativa de homicídio;
III - sevícia ou injúria grave;
IV - abandono voluntário do lar 
conjugal, durante seis meses 
contínuos;
V - condenação por crime infamante.
§ 1º. Se o regime do casamento for 
de comunhão de bens, o cônjuge 
considerado único ou principal 
culpado pelo divórcio perderá a 
meação sobre os bens adquiridos na 
constância do casamento; tratando-
se de comunhão universal, perderá 
também a meação sobre os bens que 
o inocente levou para o casamento.
§ 2º. Sem prejuízo da condenação 
em alimentos referida no art. 1702, 
o cônjuge considerado único ou 
principal culpado poderá ainda ser 
obrigado a indenizar o outro pelos 
danos, materiais e morais, que 
a sua conduta culposa lhe tenha 
acarretado”.

Art. 9º. Ficam revogados... o § 3º. do 
art. 1572,... da Lei nº. 10.406, de 10 
de janeiro de 2002 (Código Civil),...
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 Um esclarecimento inicial se faz necessário para justificarmos a 
disposição deste artigo do Projeto: a discussão sobre culpa na dissolução do 
casamento foi de todo banida de nosso direito pela Emenda Constitucional nº. 
66/2010? Cremos que não. É certo que a discussão sobre culpa só se fazia no 
âmbito da separação judicial, e que esta foi extinta pela Emenda Constitucional 
nº. 66/10. Entretanto, nada impede que a lei venha a transpor a discussão 
sobre culpa para o divórcio16. É o que pretende o Projeto em comento.

 Nos termos do art. 5º da Lei 6.515/77, a separação judicial podia 
ser pedida por um só dos cônjuges quando imputasse ao outro17 conduta 
desonrosa ou qualquer ato que importasse em grave violação dos deveres 
do casamento e tornasse insuportável a vida em comum18.

 Abandonou-se, assim, o antigo sistema que discriminava as causas 
legais que possibilitavam a separação judicial19. Neste aspecto foi louvada 

16 Mesmo diante da ausência de lei que regulamente a citada Emenda, é possível aplicar por 
analogia os dispositivos que tratavam da culpa na separação judicial para o divórcio, até que 
a lei venha a dispor a respeito (vide, a propósito, CARVALHO NETO, Inacio de. Novo divórcio 
brasileiro. 12. ed. Curitiba: Juruá, 2013, item 5.5.1, p. 181).
17 Já se pretendeu, no entanto, a separação judicial invocando-se o próprio adultério, o que foi 
naturalmente rechaçado pelo Tribunal de Justiça do Paraná: “Desquite litigioso. Ação proposta 
pelo marido. Auto-acusação de adultério e abandono do lar atribuído à esposa. Ação 
improcedente. Inadmissível a acusação de si próprio, para fundamentar pedido de desquite. O 
abandono do lar há de ser voluntário, não servindo para base do reclamo quando há justificativa 
para o ato” (TJPR – 4ª Câm. Cív. – Ap. Cív. 871/73 – Rel. Des. Marçal Jústen – RT 472/180).
18 O nosso legislador de 1977 inspirou-se no legislador francês de 1975, que, dando nova 
redação ao Código Civil, assim dispôs: “Art. 242. Le divorce peut être demandé par un 
époux pour des faits imputables à l’autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou 
renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie 
commune”. Em vernáculo: “Art. 242. O divórcio pode ser demandado por um cônjuge em razão 
de fatos imputáveis ao outro quando tais fatos constituam uma violação grave ou repetida dos 
deveres e obrigações do casamento e tornem intolerável a manutenção da vida em comum”. 
O art. 1.779º do Código Civil português permite ao cônjuge pedir o divórcio litigioso se “o 
outro violar culposamente os deveres conjugais, quando a violação, pela sua gravidade ou 
reiteração, comprometa a possibilidade da vida em comum”. Note-se que a hipótese de 
reiteração não é prevista em nosso ordenamento jurídico, o que seria mister, já que, por 
vezes, não comete o cônjuge tido como culpado pela separação nenhuma conduta grave o 
suficiente para justificar a separação por sua culpa, mas comete uma série de condutas leves, 
que tornam a vida em comum insuportável, e que deveriam justificar a separação culposa.
19 Assim dispunha o revogado art. 317 do Código Civil: “Art. 317. A ação de desquite só se 
pode fundar em algum dos seguintes motivos: I. Adultério. II. Tentativa de morte. III. Sevícia 
ou injúria grave. IV. Abandono voluntário do lar conjugal durante dois anos contínuos”. 
Anote-se a impropriedade do inc. II acima transcrito, ao citar a tentativa de morte, querendo, 
naturalmente, referir-se à tentativa de homicídio.
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a atitude do legislador de 1977, já que o art. 317 do Código Civil de 1916, 
revogado pela Lei do Divórcio, não contemplava todas as hipóteses de violação 
dos deveres do casamento, tais como a do art. 231, inc. IV, daquele Código, 
repetido no art. 1.566, inc. IV, do Código Civil20, bem como não tratava das 
condutas desonrosas. Fica evidente que as causas citadas no revogado art. 
317 do Código Civil foram abrangidas pelas genéricas hipóteses do art. 5º da 
Lei do Divórcio21, cabendo nestas, ainda, outras hipóteses que não aquelas, 
taxativas22. Ficou a questão, a partir daí, muito mais colocada ao prudente 
arbítrio do juiz23.

20 Neste sentido: “...no regime do Código Civil, antes da lei do divórcio, o aplicador do direito 
estava submisso, de forma absoluta, na decretação de separações, aos casos tipificados no art. 
317, já tantas vezes aludido. Não lhe seria possível, no regime anterior ao atual, acolher um 
pedido de desquite formulado por um cônjuge com fundamento na infringência do dever, objeto 
de consagração pelo inc. IV, do art. 231, do Código Civil, ou mais precisamente do de sustentar, 
guardar e educar os filhos. É que não haveria, na fórmula rígida do então vigente art. 317 e seus 
quatro incisos, aquela correspondência entre a infração de tal dever e obtenção do desquite... 
Nos termos da lei atual, contudo, a fórmula genérica do art. 5º, caput, abrange qualquer das 
hipóteses do art. 231 do Código Civil garantindo total correspondência entre deveres e direitos 
recíprocos e separação judicial. Aquele cônjuge que infringira o dever do sustento, da guarda e da 
educação do filho, ou filhos (art. 231, inc. IV), estaria submisso ao divórcio-sanção, embora não o 
estivesse no regime anterior, passível de ser considerado culpado em ação de desquite” (ABREU, 
José. O divórcio no direito brasileiro. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1992, p. 44-45).
21 Neste sentido: “O novo regramento rompeu com o sistema da enumeração casuística. Não 
mais se fala em adultério, tentativa de morte, sevícia, injúria grave e abandono voluntário 
do lar. Isto não significa que tais fatos deixem de constituir motivo para a separação judicial 
contenciosa. Cabem por inteiro nos novos conceitos de conduta desonrosa e ato de grave 
violação dos deveres do casamento” (CORRÊA, Orlando de Assis; MOURA, Mário Aguiar. 
Divórcio: teoria e prática. Porto Alegre: Síntese, 1978, p. 40). “A Lei 6.515, a chamada Lei do 
Divórcio, no art. 5º, modificou completamente a situação anterior. Antigamente tínhamos o 
desquite por causas muito claras: adultério, injúria grave, abandono do lar etc. O art. 5º, da 
Lei do Divórcio, procurou simplificar essas causas do desquite e incluiu todas elas numa única 
referência” (TJRS – 2ª Câm. Cív. – Ap. Cív. 33.795 – Rel. Des. Júlio Martins Pôrto – RTJRS 79/433 
– no corpo do acórdão).
22 Confira-se: “Como vimos, a nova lei deu ao instituto da separação maior amplitude do que 
a dada para os casos de desquite. Sim, deu-lhe maior distância angular porque a alocução 
Violação dos Deveres do Casamento, pela sua generalidade, engloba todas as causas 
previstas no art. 317, incs. I, II, III e IV do Código Civil e lhes acrescentou outras, como atesta 
a Lei do Divórcio” (TJPR – 2ª Câm. Cív. – Ap. Cív. 1.445/80 – Rel. Des. Abrahão Miguel – j. em 
25.03.1981 – no corpo do acórdão).
23 Neste sentido: “Haverá de agora em diante apreciação mais discricionária dos comportamentos 
anormais de um ou de ambos os consortes e que se constituem em perturbação da vida 
conjugal. Os conceitos ampliam-se para enquadrá-las na extensa previsão legal. É deixado ao 
prudente arbítrio do juiz exercer a crítica dos fatos de caso a caso, para concluir se houve causa 
para a separação judicial litigiosa, segundo o espírito da idéia ampla de conduta desonrosa e ato 
de grave violação dos deveres do casamento” (MOURA, Mário de Aguiar. Insuportabilidade da 
vida comum na separação judicial litigiosa. In: Repertório IOB de Jurisprudência e Pesquisa. São 
Paulo: IOB, 1990. verbete 4.957).
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 Mesmo antes do advento da Lei do Divórcio a jurisprudência já 
vinha alargando as causas legais, para incluir no conceito de injúria grave 
hipóteses que, a rigor, ali não caberiam24. E Beudant chegou a afirmar que 
constituía injúria grave tudo quanto um hábil advogado conseguisse como 
tal inculcar25. Hoje, estas hipóteses, que antes se consideravam de injúria 
grave, estão abrangidas na expressão “conduta desonrosa”26, naturalmente 
quando não configurem grave violação dos deveres do casamento.

 O Código Civil de 2002, embora mantendo, no art. 1.572, as causas 
genéricas do art. 5º da Lei do Divórcio, ajuntou-lhe causas taxativas no artigo 
seguinte, com o defeito ainda de dizer caracterizarem elas a impossibilidade 
da comunhão de vida:

“Art. 1.573. Podem caracterizar a impossibilidade da comunhão de vida a 
ocorrência de algum dos seguintes motivos:
I – adultério;
II – tentativa de morte;
III – sevícia ou injúria grave;
IV – abandono voluntário do lar conjugal, durante um ano contínuo;
V – condenação por crime infamante;
VI – conduta desonrosa”.

 E, como se não bastasse o erro do caput, o parágrafo único ainda 
acrescenta a possibilidade de o juiz considerar outros fatos que tornem 
evidente a impossibilidade da vida em comum. Ou seja, a relação do caput 
não é taxativa, o que a torna sem sentido. 

24 “A nossa jurisprudência inclui na injúria grave, entre outros fatos, a recusa do debitum 
conjugale, a embriaguez, a transmissão de doença venérea, a revogação, sem justa causa, de 
mandato outorgado pela mulher ao marido, o batismo do filho pela esposa sem convidar seu 
cônjuge, a recusa em fornecer dinheiro para manter a família etc... O abandono só se torna 
causa de desquite quando voluntário e continuado por prazo igual ou superior a dois anos. 
Tem entendido todavia a jurisprudência que o abandono sem justa causa por tempo inferior 
poderá constituir injúria grave por importar na recusa em ter relações sexuais com o outro 
cônjuge e a com ele conviver” (WALD, Arnoldo. Do desquite. Rio de Janeiro: Nacional de 
Direito, 1959. p. 116-118).
25 “Rien de plus élastique. On peut dire: sont des injures tout ce qu’un avocat habile parvient 
à faire admettre comme tel” (BEUDANT. Cours de droit civil français. 2. ed. Paris: Rousseau, 
1936. p. 41). Tradução livre: “Nada mais elástico. Pode-se dizer: são injúrias tudo o que um 
advogado hábil possa fazer admitir como tal”.
26 “Todas as hipóteses de injúria grave (n. III do antigo art. 317 do CC) incluem-se no conceito 
de conduta desonrosa” (CHAIB, Euvaldo. Conduta desonrosa na Lei do Divórcio. In: Revista 
dos Tribunais. São Paulo, v. 545, p. 278, mar. 1981).
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 Até então se conhecia dois sistemas possíveis para arrolar as causas 
culposas: o sistema de causas taxativas, do revogado art. 317 do Código Civil 
de 1916, usado ainda hoje na vizinha Argentina e na Espanha, e o sistema de 
causas genéricas, implantado no Brasil pela Lei do Divórcio, por cópia da lei 
francesa de 1975, também usado na Alemanha, Itália, Portugal, entre outros. 
Nosso Código implanta um sistema misto até então inédito: a par das causas 
taxativas, passa ele a admitir também “outros fatos que tornem evidente a 
impossibilidade da vida em comum”. Isto torna sem sentido toda a disposição 
do caput, pois, se é possível ao Juiz considerar “outros fatos”, não há razão 
para enumerar alguns deles. Nem mesmo para interpretação analógica 
servem estes fatos enumerados, já que estes “outros fatos” não precisam, 
necessariamente, ser semelhantes aos que foram arrolados expressamente.

 Temos, portanto, no Código de 2002, um sistema absolutamente 
incongruente: o art. 1.572 arrola causas genéricas; o caput do art. 1.573 
traz causas taxativas; já o seu parágrafo único retorna ao sistema de causas 
genéricas. Este sistema, que podemos chamar de “causas mistas”, torna 
a lei bastante incompreensível. Inclusive, na I Jornada de Direito Civil 
promovida pelo Conselho da Justiça Federal, propôs-se a revogação do art. 
1.573 e a alteração da redação do caput do art. 1.572, para corrigir este 
defeito do Código.

 Observe-se, porém, que “outros fatos” devem ser entendidos 
como outras causas que configurem atos de grave violação de deveres do 
casamento. Não se pode, data venia, aceitar a tese recentemente esposada 
pelo Superior Tribunal de Justiça, que se utilizou deste dispositivo para 
decretar a separação sem culpa de ambos os cônjuges, que pediram, em ação 
e reconvenção, a separação por culpa do outro27. Se não há ato culposo de 
qualquer dos cônjuges, não se pode falar em separação ou divórcio culposos. 
Os cônjuges que quiserem se divorciar nestas condições deverão buscar a via 
do divórcio não culposo ou do divórcio consensual, como se verá adiante.

 A tendência moderna tem sido o abandono do sistema de culpa, 
como o fez o BGB reformado em 1976. Mas esse abandono deixa a 
descoberto situações excepcionais que justificam ainda a invocação da culpa 
na dissolução do casamento, casos em que a culpa de um dos cônjuges é 
bastante evidente e justificam uma apenação do cônjuge culpado.

27 Cf. Boletim IBDFAM. Belo Horizonte: IBDFAM, v. 19, p. 11, mar./abr. 2003.



153

1. Apresentação 

2. Entrevista

3. Artigos 
Propostas do Ministério Público do Estado do Paraná 
de alteração legislativa no combate à corrupção e à 
impunidade

Considerações acerca da necessidade de 
homologação do Termo de Ajustamento de Conduta 
pelo Conselho Superior do Ministério Público do 
Estado do Paraná

Pessoas em situação de rua e direitos prestacionais

O direito à consulta prévia às comunidades indígenas 
e a atuação do Ministério Público para a sua 
concretização

Fonte normativa da legitimação extraordinária 
no novo Código de Processo Civil: a legitimação 
extraordinária de origem negocial

As mudanças da nova lei do divórcio em matéria de 
dissolução do casamento

Código civil brasileiro: Entre avanços e retrocessos

O Fundamento Moral do Direito à boa administração

Proteção à infância e juventude: é preciso mudar o 
“foco”

IDEB 2013

Pimenta Bueno: ideias precursoras do processo 
penal brasileiro no Segundo Império

4. Seção Interprosa
Dona Helena

A urgência nossa de cada dia

5. Seção Prata da Casa
Edição 2014 - “Ação Inovadora” - Cadastro da Prática 
ou Ideia

6. Seção Estudante
Ações Coletivas para a tutela de Direitos Individuais 
Homogêneos: Por uma racionalização do Serviço 
Justiça

7. Resenha
As lógicas das provas no processo, de Deltan

8. Jurisprudência Comentada Cível
Da aplicação da Lei de Improbidade Administrativa 
aos Agentes Políticos

9. Jurisprudência Comentada Penal
A Súmula n.º 521 do Superior Tribunal de Justiça e 
a questão afeta à ilegitimidade ativa do Ministério 
Público para a execução da pena de multa: 
Deformação de uma alteração legislativa ou mero 
pragmatismo?

10. Espaço Centros de Apoio
A ADI 1.842/RJ e a Lei 13.089/2015: novos 
paradigmas jurídicos para as Regiões Metropolitanas 
brasileiras?

A busca domiciliar de drogas e a apreensão de 
direitos fundamentais

 Por todo o exposto é que, mantendo ainda o sistema da culpa, 
procuramos corrigir os vários defeitos e inconvenientes da lei em vigor 
para, em primeiro lugar, deixar claro que a culpa é hipótese excepcional, só 
devendo ser aplicada quando ela ficar cabalmente demonstrada nos autos. 
E daí a enumeração taxativa, numerus clausus, das causas culposas, evitando 
o arbítrio judicial e a extensão de causas ad infinitum. Atende-se, assim, 
razoavelmente, o anseio daqueles que querem ver banida de nosso direito 
a discussão sobre culpa28; o Projeto, embora não banindo-a totalmente, 
torna-a excepcional, para ser usada apenas eventualmente, em hipóteses 
em que a culpa está bastante evidenciada.

 Ademais, insere-se uma consequência útil à decretação da culpa, 
introduzindo distinção na partilha de bens em desfavor do único ou principal 
culpado pelo divórcio, já que, uma vez afastada a fixação da guarda dos filhos 
com base na culpa, praticamente não havia sobrado qualquer consequência 
à consideração da culpa por um dos cônjuges.

 Por fim, adota o Projeto expressamente a doutrina29 que entende 
possível a condenação do cônjuge culpado na obrigação de indenizar o 
outro pelos danos materiais e morais cometidos, afora a sua condenação em 
alimentos.

28 Neste sentido o recente acórdão do TJMG já citado: “...Ora, assim agindo, o constituinte 
tornou desnecessária qualquer outra condição para a dissolução do vínculo matrimonial, 
que não a manifesta intenção do cônjuge, dispensando totalmente a existência prévia de 
separação judicial ou de fato e/ou decurso de tempo mínimo, como exigia aquele parágrafo 
em sua antiga redação, bem como qualquer discussão sobre culpa de algum deles, como na 
economia anterior” (TJMG – 4ª. Câm. Cív. – Ap. Cív. nº. 1.0028.12.001643-2/001 – Rel. Des. 
Ana Paula Caixeta – DJ 10/jul./2013 – In: Revista IBDFAM. Belo Horizonte, ago./2013, p. 15). 
No mesmo sentido o seguinte acórdão do TJPR: “Entretanto, é desnecessária e ultrapassada a 
discussão da culpa para a decretação do divórcio, conforme dispõe a atual redação do artigo 
226, § 6º., da Constituição Federal” (TJPR – 12ª. Câm. Cív. – Ap. Cív. nº. 1000071-0 – Rel. 
Des. Rosana Amara Girardi Fachin – DJ 24/jul./2013 – In: Revista IBDFAM. Belo Horizonte, 
set./2013, p. 15).
29 Vide, entre outros, CARVALHO NETO, Inacio de. Responsabilidade civil no direito de família. 
5. ed. Curitiba: Juruá, 2013, itens 5.7 e 5.10, p. 285-295 e 296-298; BIGI, José de Castro. Dano 
moral em separação e divórcio. In: Revista dos Tribunais. São Paulo, ago./1991, v. 670, p. 49; 
SANTOS, Regina Beatriz Tavares da Silva Papa dos. Reparação civil na separação e no divórcio. 
São Paulo: Saraiva, 1999, p. 156-158.
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Redação atual Redação projetada

Art. 1.573. Podem caracterizar a 
impossibilidade da comunhão de 
vida a ocorrência de algum dos 
seguintes motivos:
I - adultério;
II - tentativa de morte;
III - sevícia ou injúria grave;
IV - abandono voluntário do lar 
conjugal, durante um ano contínuo;
V - condenação por crime 
infamante;
VI - conduta desonrosa.
Parágrafo único. O juiz poderá 
considerar outros fatos que tornem 
evidente a impossibilidade da vida 
em comum.

“Art. 1573. O divórcio também poderá 
ser pedido unilateralmente por 
qualquer dos cônjuges sem fundamento 
em culpa do outro, baseado na simples 
separação de fato do casal.
§ 1º. O divórcio baseado neste artigo 
requer prova da efetiva separação de 
fato do casal, não podendo estar os 
cônjuges vivendo sob o mesmo teto.
§ 2º. A prova requerida no § 1º. deste 
artigo é dispensada se houver prévia 
medida cautelar de separação de 
corpos deferida pelo Juiz competente e 
ainda em vigor.
§ 3º. Havendo divórcio culposo 
pendente de julgamento, proposto 
antes ou depois do pedido unilateral 
referido neste artigo, será este pedido 
apensado àquele e só será julgado caso 
o divórcio culposo não seja julgado 
procedente”.

Art. 9º. Ficam revogados o ...parágrafo 
único do art. 1573... da Lei nº. 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002 (Código 
Civil),...

 Trata este dispositivo do divórcio litigioso não culposo, também 
chamado de divórcio meramente unilateral, já que quase não se pode falar 
em litígio, pois dificilmente haverá contestação nesta hipótese, à míngua de 
motivo para contestar.
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 Em primeiro lugar, reitere-se o que já foi dito em comentários ao 
artigo anterior: pretende-se aqui excluir a referência às causas que podem 
“caracterizar a impossibilidade da comunhão de vida” (em realidade, as 
supostas causas taxativas que configurariam atos culposos), pois as causas 
para o divórcio culposo já foram tratadas no artigo anterior.

 Substitui-se, portanto, essa regulamentação inconveniente por nova 
disposição para regular o divórcio não culposo, que foi ignorado pelo Código 
Civil de 2002 (assim como já o tinha feito a Lei do Divórcio), justamente ele a 
hipótese mais comum na prática.

 Inicia-se deixando claro que o divórcio pode ser pedido 
unilateralmente por qualquer dos cônjuges, com base na simples separação 
de fato do casal. Tendo em vista a alteração produzida pela Emenda nº. 
66/2010, retirando da Constituição a exigência de qualquer prazo para o 
divórcio, resta como única exigência para o divórcio a separação de fato do 
casal, sem qualquer prazo.
  
 Mas é necessário que haja efetiva separação de fato, efetivamente 
comprovada por qualquer meio, prova esta que será dispensada se o casal 
já estiver separado de corpos, por decisão judicial que esteja ainda em vigor 
(que não tenha caducado por qualquer motivo).

 Acresce-se, ainda, a possível prejudicialidade do divórcio culposo em 
relação ao não culposo: havendo divórcio culposo pendente de julgamento, 
proposto antes ou depois do pedido unilateral referido neste artigo, será este 
pedido apensado àquele e só será julgado caso o divórcio culposo não seja 
julgado procedente. Em suma, o divórcio culposo (se houver) deve sempre 
ser julgado em primeiro lugar; somente se este não alcançar procedência é 
que poderá ser julgado o pedido de divórcio não culposo.
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Redação atual Redação projetada

Art. 1.574. Dar-se-á a separação 
judicial por mútuo consentimento 
dos cônjuges se forem casados por 
mais de um ano e o manifestarem 
perante o juiz, sendo por ele 
devidamente homologada a 
convenção.
Parágrafo único. O juiz pode recusar 
a homologação e não decretar 
a separação judicial se apurar 
que a convenção não preserva 
suficientemente os interesses dos 
filhos ou de um dos cônjuges.

“Art. 1574. Dar-se-á o divórcio por 
mútuo consentimento dos cônjuges 
separados de fato se o manifestarem 
perante o juiz ou tabelião, sendo por 
eles devidamente homologada a 
convenção.
§ 1º. O divórcio consensual somente 
poderá ser feito extrajudicialmente 
se o casal não tiver filhos incapazes, 
obedecendo ao disposto no art. 1.124-
A da Lei nº. 5.869/73 (Código de 
Processo Civil).
§ 2º. O juiz ou o tabelião deverão 
promover todos os meios para que 
as partes se reconciliem ou transijam, 
ouvindo pessoal e separadamente 
cada uma delas e, a seguir, reunindo-as 
em sua presença, se assim considerar 
necessário.
§ 3º. O juiz ou o tabelião podem 
recusar a homologação do divórcio 
se apurarem que a convenção não 
preserva suficientemente os interesses 
dos filhos ou de um dos cônjuges”.

 Substitui o Projeto aqui o tratamento da separação consensual pelo 
divórcio consensual, mas em termos semelhantes, acrescendo, no caput, a 
necessidade de que os cônjuges estejam separados de fato e a referência 
ao divórcio extrajudicial, introduzido pela Lei nº. 11.441/07. Quanto a este, 
inclusive, o § 1º faz expressa menção à lei processual que o regula, repetindo 
a exigência lá constante de que não haja filhos incapazes, corrigindo, neste 
passo, o erro da lei processual de referir-se a filhos “menores ou incapazes”.

 Repete-se no § 2º a exigência de tentativa de conciliação, que já 
constava da antiga Lei do Divórcio, ouvidada na Lei nº. 11.441/07, tentando-
se, assim, resgatar a importância de se evitar, sempre que possível e 
conveniente, o divórcio do casal.
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 A possibilidade de recusa do acordo é repetida no § 3º., estendida 
também ao divórcio extrajudicial, como já vinha entendendo a doutrina 
mesmo sem lei expressa. Convém notar, neste passo, que tal possibilidade 
não se confunde com a antiga “cláusula de dureza”, introduzida pela velha 
Lei do Divórcio (art. 6º.) e suprimida pelo Código Civil de 2002, pois esta 
se aplicava tão-somente à separação litigiosa não culposa, e por razões de 
ordem pessoal. Aqui a possibilidade de recusa, aplicável apenas à dissolução 
consensual, deve-se a razões de ordem patrimonial.

Redação atual Redação projetada

Art. 1.575. A sentença de 
separação judicial importa a 
separação de corpos e a partilha 
de bens.
Parágrafo único. A partilha de bens 
poderá ser feita mediante proposta 
dos cônjuges e homologada pelo 
juiz ou por este decidida.

Art. 1.576. A separação judicial põe 
termo aos deveres de coabitação 
e fidelidade recíproca e ao regime 
de bens.

“Art. 1575. O divórcio implica o fim 
de todos os deveres do casamento e 
a partilha de bens, se o regime for de 
comunhão, retirando também os efeitos 
civis do casamento religioso.
§ 1º. A partilha de bens poderá ser 
feita mediante proposta dos cônjuges 
e homologada pelo juiz ou por este 
decidida, mas em nenhuma hipótese 
será deixada para depois do divórcio.
§ 2º. A sociedade conjugal só se encerra 
com o trânsito em julgado da sentença 
de divórcio, mas os efeitos patrimoniais 
desta, inclusive quanto à partilha de 
bens, retroagirão à data da propositura 
da ação de divórcio ou, se for o caso, 
à data da propositura da medida 
cautelar de separação de corpos que lhe 
antecedeu, se ela não tiver caducado”.

 O Projeto reuniu no art. 1.575 as disposições dos anteriores arts. 
1.575 e 1.576, caput, consertando erro já secular referente à extinção apenas 
de alguns deveres do casamento. Em que pese o art. 1.576 do Código Civil 
de 2002 só referir expressamente aos deveres de coabitação e fidelidade 
recíproca, como já fazia a Lei do Divórcio, a verdade que aqui procuraremos 
demonstrar é que todos os deveres do casamento cessam com a dissolução 
da sociedade conjugal. 
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 A omissão legal tem razão de ser em virtude do disposto no art. 
26 da Lei do Divórcio (não repetido expressamente no Código de 2002), 
que, impropriamente mantinha o “dever de assistência” entre cônjuges 
divorciados.

 Autores há que endossam a impropriedade legal. Assim Darcy Arruda 
Miranda30 e Orlando Gomes, para quem, “enquanto perdurar a separação, o 
marido é obrigado a prestar alimentos à mulher, salvo em certas situações, 
porque subsiste esse efeito do casamento (dever de sustento)”31. Rainer 
Czajkowski entende subsistir, entre cônjuges separados judicialmente, o 
dever de mútua assistência32, embora expresse (referindo-se ao concubinato) 
que, “com o rompimento da união, rompem-se também os deveres; daí se 
dizer que, a rigor, os alimentos substituem a assistência material, não são 
manifestação dela”33. E Márcio Pinheiro Dantas Motta afirma que “ainda 
há um vínculo unindo o casal capaz de conferir juridicidade à pretensão 
alimentícia por qualquer deles”34. 

 Na verdade, o que existe entre eles é uma obrigação alimentar, mas 
não dever de assistência, que se encerra com o fim da sociedade conjugal. 
Ou seja, todos os deveres do casamento, justamente por se tratar de deveres 
do casamento, extinguem-se com a dissolução da sociedade conjugal. Neste 
sentido a doutrina mais abalizada:

 “Objeta-se, no entanto, que a Lei do Divórcio, ao estatuir a dissolução 
da sociedade conjugal, apenas discrimina a cessação de dois deveres 
recíprocos, tais a fidelidade e a coabitação, não incluindo, em tal dispensa, 
a mútua assistência, que, destarte, ficaria em aberto, dela se valendo o 
cônjuge necessitado para obter, em ação de alimentos, provisão do outro.

Contra essa inteligência, cabe redargüir que o dever de socorro se entrelaça 
aos demais deveres recíprocos entre os cônjuges, cuja extinção acarreta, 
logicamente, também a da assistência após dissolvida a sociedade conjugal. 
Aquele dever é, na verdade, e por razões de imediata percepção, contextual 
e conatural em relação aos demais”35.

30 MIRANDA, Darcy Arruda. A Lei do Divórcio interpretada. São Paulo: Saraiva, 1978. p. 223.
31 GOMES, Orlando. Direito de Família. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1983, p. 204.
32 CZAJKOWSKI, Rainer. União livre. Curitiba: Juruá, 1997, p. 127.
33 CZAJKOWSKI, Rainer. Op. cit., p. 135.
34 MOTTA, Márcio Pinheiro Dantas. O divórcio e os alimentos face à (sic) nova ordem constitucional. 
In: Jornal da Associação do Ministério Público do Paraná. Curitiba: APMP, p. 3, fev. 1997.
35 ALMADA, Ney de Mello. Direito de família. São Paulo: Brasiliense, [1987?], v. 1, p. 372.
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“Em segundo lugar porque, homologado o acordo de desquite, desaparece 
o dever de mútua assistência entre os cônjuges, não havendo mais razão 
para impor-se ao homem o dever de sustentar sua ex-mulher”36.

“Decretada ou homologada a separação, a sentença libera automaticamente 
os cônjuges do dever de se manterem fiéis, reciprocamente (CC, art. 231, 
I); de manterem vida em comum no domicílio conjugal (art. 231, II); de 
finalmente assistirem-se mutuamente, obrigação imposta pelo art. 231, III”37.

 Parece também ser neste sentido a lição de Eduardo de Oliveira 
Leite, entendida a contrario sensu, quando afirma que “enquanto perdura 
o processo judicial de separação, perduram as obrigações decorrentes do 
casamento”38. Neste sentido também a doutrina italiana:

“...as únicas obrigações que, depois da separação, ligam os cônjuges, são 
aquelas que surgem da própria separação, obrigações expressamente 
estabelecidas pela legislação sobre separação pessoal e que, não são 
absolutamente, como alguns deduzem, uma continuação dos deveres 
conjugais de que cuidam os arts. 143 c.c. e ss. De fato a legislação sobre 
separação pessoal é em tudo autônoma em relação àquela sobre obrigações 
derivadas do estado de casados”39.

 Note-se ainda outra impropriedade do citado art. 1.576: fala de 
dever de coabitação, querendo naturalmente se referir ao dever de vida 
em comum no domicílio conjugal. Ocorre que este não se limita apenas à 
coabitação, abrangendo também o débito conjugal, que não foi referido no 
mencionado dispositivo. Mas ninguém poderia admitir a permanência do 
débito conjugal após a dissolução da sociedade conjugal.

 Há que se dizer, entretanto, que o dever de sustento (ou de mútua 
assistência) não se confunde com a obrigação alimentar, que pode provir de 
outras formas.

36 RODRIGUES, Sílvio. Direito civil: direito de família. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 1995, v. 6, p. 212.
37 ABREU, José. Op. cit., p. 61.
38 LEITE, Eduardo de Oliveira. Síntese de direito civil: direito de família. Curitiba: JM, 1997, p. 281.
39 BRUNO, Maurizio. Separazione e divorzio. 2. ed. Roma: Buffetti, 1991, p. 39. No original: 
“...gli unici obblighi che, dopo la separazione, legano i coniugi, sono quelli che scaturiscono 
proprio dalla separazione, obblighi espressamente stabiliti dalla normativa sulla separazione 
personale e che, non sono affatto, come alcuni ritengono, una prosecuzione dei doveri 
coniugali di cui agli artt. 143 c.c. e segg. Infatti la normativa sulla separazione personale è del 
tutto autonoma rispetto quella sugli obblighi derivanti dallo stato di coniugio”.
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 Em suma: todos os deveres do casamento, sejam os explicitados 
no art. 1.566 do Código Civil, sejam os deveres ditos implícitos, encerram-
se com a dissolução da sociedade conjugal por qualquer forma, inclusive a 
extinta separação judicial. A partir desta, podem surgir outras obrigações, 
como a alimentar, que não se confundem com aqueles deveres e não são 
continuação deles. E é por isso que o Projeto pretende deixar isto explicitado, 
evitando a confusão hoje feita em torno da matéria.

 Também deixa claro o Projeto, no § 1º., que a partilha não pode ser 
deixada para depois do divórcio, como erroneamente se supôs em razão da 
redação atual do art. 1.581 do Código Civil. A este propósito, estabelecia o 
art. 31 da Lei do Divórcio:

“Art. 31. Não se decretará o divórcio se ainda não houver sentença definitiva 
de separação judicial, ou se esta não tiver decidido sobre a partilha de 
bens”.

 Este dispositivo, sobretudo em sua segunda parte, gerou grandes 
discussões na doutrina e na jurisprudência, principalmente em razão do que 
dispunha o art. 43 da mesma lei:

“Art. 43. Se, na sentença do desquite, não tiver sido homologada ou decidida 
a partilha dos bens, ou quando esta não tenha sido feita posteriormente, a 
decisão de conversão disporá sobre ela”.

 A aparente contradição entre ambos os dispositivos era facilmente 
explicável: o art. 43, inserto corretamente no Capítulo IV (“Das disposições 
finais e transitórias”) se referia à sentença do desquite, enquanto o art. 31 
falava de sentença de separação judicial, ou seja, aquele dispositivo tratava 
da dissolução da sociedade conjugal ocorrida antes da Lei do Divórcio, 
enquanto este (o art. 31), tratava das sentenças posteriores a 1977.

 Assim, permitia o art. 43 que a decisão de conversão dispusesse 
sobre a partilha dos bens quando a sentença de desquite não a tivesse 
decidido, nem tivesse a partilha sido feita posteriormente, enquanto que o 
art. 31 proibia a decretação do divórcio se a sentença de separação judicial 
não tivesse decidido sobre a partilha dos bens.

 E isto por razões óbvias: se o casal se desquitara antes do advento da 
Lei do Divórcio, não havia ainda a regra constante do art. 31 exigindo a partilha 
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anterior40. Quis então o legislador resolver estas situações transitórias, 
permitindo que a decisão de conversão dispusesse sobre a partilha dos 
bens. E por se tratar de regra transitória, estava corretamente disposta no 
Capítulo IV da lei. Já quando o casal tivesse se separado na vigência da Lei 
do Divórcio, tinha conhecimento da necessidade de a sentença de separação 
dispor sobre a partilha de bens, ou, ainda que não o fizesse, de ser a partilha 
decidida antes do pedido de conversão da separação em divórcio, pelo que 
não poderia obter a conversão sem o cumprimento deste requisito.

 Este entendimento, que nos parece suficientemente claro, foi 
utilizado na jurisprudência quando da promulgação da Lei do Divórcio41. Não 
obstante, mais recentemente, vinham os tribunais mudando de orientação 
e negando aplicação ao art. 31 da Lei 6.515/77 para permitir que a decisão 
de conversão dispusesse sobre a partilha de bens mesmo quando o casal 
tenha se separado (e não desquitado) após 197742, em aplicação distorcida 
do disposto no art. 43 da Lei do Divórcio43. Não é o caso de repetir aqui toda 

40 Neste sentido: “Este artigo (Lei do Divórcio, art. 43) refere-se aos ‘desquites’ (hoje 
separação), isto é, às separações ocorridas antes da Emenda Constitucional 9, de 28.06.1977, 
que estabeleceu o divórcio no Brasil. Antes dessa Emenda, como não havia divórcio, competia 
às partes decidirem sobre a conveniência e oportunidade de realizarem a partilha. Assim, o 
legislador de 1977 estabeleceu que a decisão de conversão deve dispor sobre a partilha dos 
bens, se ela não foi homologada ou decidida na sentença do ‘desquite’, ou se não foi feita 
posteriormente” (esclarecemos no primeiro parêntese) (FONSECA, Gilson; CALANZANI, José 
João. Lei do Divórcio anotada. Rio de Janeiro: Aide, 1995, p. 126).
41 “A conversão da separação judicial em divórcio está sujeita a duas condições: sentença 
de separação judicial e decisão definitiva sobre a partilha de bens. Não tendo sido feito o 
inventário e existindo, ainda, bens não partilhados no esboço de partilha homologado, 
carece o autor de ação” (TJRJ – 1ª Câm. Cív. – Ap. Cív. 18.362 – Rel. Des. Pedro Américo. Apud 
PEREIRA, Áurea Pimentel. Op. cit., p. 119). “Impossível admitir-se a decretação do divórcio 
por via de conversão de separação judicial sem que a partilha dos bens do extinto casal tenha 
sido julgada previamente ou seja homologada em conjunto com a sentença de conversão, de 
modo a dar fim, de qualquer modo, à indivisão, prejudicial ao ex-cônjuge e à ordem pública” 
(TJRJ – 8ª Câm. Cív. – Ap. Cív. 33.970 – Rel. Des. Paulo Pinto. Apud ABREU, José. Op. cit., p. 
234).
42 “...Pode a partilha de bens ser decretada na própria ação de conversão, se antes não foi 
feita, desde que, face ao (sic) consenso, nenhum prejuízo poderá advir às partes” (TJRS – 6ª 
Câm. Cív. – Ap. Cív. 587.0430.35 – Rel. Des. Adalberto Libório Barros. Apud ABREU, José. Op. 
cit., p. 235).
43 “O legislador abriu exceção à regra da anterioridade do julgamento da partilha dos bens 
no art. 43 da Lei 6.515. Isto é, permitiu a contemporaneidade da ‘decisão da partilha’ com 
a ‘decisão de conversão’” (TJSP – 8ª Câm. Cív. – Ap. Cív. 58.943-1 – Rel. Des. Jorge Almeida – 
RJTJSP 99/86).
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a polêmica da época, pois ela tem agora interesse meramente histórico44.

 O Código Civil de 2002, acolhendo essa jurisprudência, dispôs em 
sentido contrário ao disposto no art. 31 citado: “Art. 1.581. O divórcio pode 
ser concedido sem que haja prévia partilha de bens”. Ou seja, acolhendo a 
doutrina então minoritária que aplicava o art. 43 em lugar do art. 31, permite 
agora a lei que a conversão da separação em divórcio disponha sobre a 
partilha, não mais se exigindo prévia partilha de bens.

 De imediato já se colocou uma questão que suscita dúvida na 
interpretação do dispositivo: não exigindo prévia partilha, e não repetindo 
também a regra do art. 43 da Lei do Divórcio, o Código de 2002 permite o 
divórcio sem a realização da partilha de bens? Parece-nos que não. Só se 
dispensou a prévia partilha, sendo que esta deverá ser feita no processo de 
divórcio. Mas este entendimento, que a nosso ver se deve impor, para evitar 
a confusão patrimonial decorrente de um segundo casamento sem partilha 
do primeiro, foi questionado em face do que dispõe o art. 1.523, inc. III, do 
Código45, que dá a entender ser possível o divórcio sem a partilha. Tratando-
se de um impedimento meramente proibitivo46, que só pode ser oposto 
pelos parentes designados no art. 1.52447, certamente o casamento acabará 
por se realizar sem a observância do impedimento, pelo que a solução da lei 
é inconveniente. Deve, portanto, a nosso ver, prevalecer o entendimento de 
que não é possível deixar-se a partilha para depois do divórcio48. 

 Esta é, portanto, a causa da alteração promovida pelo Projeto, 
procurando deixar claro que a partilha, embora não necessite ser prévia, não 

44 Para maiores detalhes a respeito, vide CARVALHO NETO, Inacio de. O novo divórcio... cit., 
item 4.5, p. 137-144.
45 “Art. 1.523. Não devem casar:...III – o divorciado, enquanto não houver sido homologada ou 
decidida a partilha dos bens do casal”.
46 Vide, a propósito, CARVALHO NETO, Inacio de. Responsabilidade... cit., item 7.2, p. 359-387.
47 “Art. 1.524. As causas suspensivas da celebração do casamento podem ser arguidas pelos 
parentes em linha reta de um dos nubentes, sejam consanguíneos ou afins, e pelos colaterais 
em segundo grau, sejam também consanguíneos ou afins”.
48 ARAÚJO, Vaneska Donato de (As cláusulas versando sobre a partilha de bens, sobre os 
alimentos e sobre o nome dos cônjuges são obrigatórias em qualquer escritura pública 
de separação e divórcio? In: Separação, divórcio, partilhas e inventários extrajudiciais. 
Coordenadores: Antônio Carlos Mathias COLTRO e Mário Luiz DELGADO. São Paulo: Método, 
2007, p. 263) honra-nos com a citação em sua obra desse nosso entendimento assim 
manifestado em Novo divórcio... cit., item 4.5, p. 144.
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pode ser deixada para depois do divórcio.

 Acresce o § 2º uma novidade: a retroação dos efeitos patrimoniais 
do divórcio à data da propositura da ação, ou à data da medida cautelar que 
não tenha caducado. Esta última já constava do art. 8º da Lei do Divórcio, 
no tocante à separação judicial. Mas a Lei do Divórcio falhava ao não prever 
a primeira retroação referida agora no Projeto, pois, não havendo medida 
cautelar, nenhuma retroação haveria, produzindo a sentença seus efeitos 
apenas a partir de seu trânsito em julgado, o que poderia gerar consequências 
patrimoniais desagradáveis a um dos cônjuges.

Redação atual Redação projetada

Art. 1.576. ...
Parágrafo único. O procedimento 
judicial da separação caberá 
somente aos cônjuges, e, no 
caso de incapacidade, serão 
representados pelo curador, pelo 
ascendente ou pelo irmão.

“Art. 1576. O pedido judicial ou 
extrajudicial de divórcio caberá 
somente aos cônjuges, e, no caso de 
incapacidade, serão representados 
pelo curador, pelo ascendente ou pelo 
irmão.
Parágrafo único. Sendo um dos 
cônjuges incapaz, o divórcio somente 
poderá ser realizado em Juízo, vedado 
o procedimento extrajudicial”.

 O caput do dispositivo projetado repete a disposição do parágrafo 
único do atual art. 1.576, com a mudança de separação para divórcio.

 Introduziu-se um parágrafo ao dispositivo para deixar claro que o 
divórcio de incapaz só pode ser realizado em Juízo, vedando-se para tanto 
o procedimento extrajudicial, o que se justifica pela necessidade de maior 
segurança jurídica neste caso. Naturalmente, recorde-se, ao falar-se em 
incapacidade, não se inclui a hipótese da menoridade, pois o casamento 
emancipa o menor.

 O tema do atual caput do art. 1.576 já foi tratado em comentários ao 
artigo anterior, pelo que se evita aqui a repetição, remetendo-se o leitor aos 
comentários já proferidos.
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Redação atual Redação projetada

Art. 1.577. Seja qual for a causa da 
separação judicial e o modo como 
esta se faça, é lícito aos cônjuges 
restabelecer, a todo tempo, a 
sociedade conjugal, por ato regular 
em juízo.
Parágrafo único. A reconciliação 
em nada prejudicará o direito 
de terceiros, adquirido antes e 
durante o estado de separado, seja 
qual for o regime de bens.

“Art. 1577. Transitada em julgado a 
sentença que homologar ou decretar 
o divórcio, ou homologada a escritura 
extrajudicial de divórcio, não poderão 
mais os divorciados restabelecer a 
sociedade conjugal, sendo possível, 
entretanto, um novo casamento entre 
eles, que terá a mesma eficácia de um 
casamento contraído com terceiros”.

Art. 7º. A reconciliação continua possível 
para os casais separados judicial ou 
extrajudicialmente, podendo eles 
restabelecer a união a qualquer tempo, 
nos termos em que a constituíram, 
desde que não convertida a separação 
em divórcio.
Parágrafo único. A reconciliação será 
feita no juízo do domicílio de qualquer 
dos cônjuges, mediante simples pedido 
dos cônjuges, extinguindo a obrigação 
alimentar até então existente entre 
os separados, e restabelecerá o nome 
de casado dos cônjuges e o regime de 
bens, se não houver pedido expresso 
de alteração do regime, nos termos do 
art. 1639, § 2º., da Lei nº. 10.406/02 
(Código Civil).

Art. 9º. Ficam revogados... o parágrafo 
único do art. 1577,... da Lei nº. 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002 (Código 
Civil),...
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 Reafirma a redação projetada do art. 1.577 a impossibilidade de 
reconciliação após o divórcio. Trata-se de princípio que foi sempre adotado 
no Brasil, embora nem sempre em outros países.

 Borda, comentando o direito argentino, entendia que seria possível 
a reconciliação após o divórcio49. E Lagomarsino e Uriarte dão conta 
da controvérsia que reinou a respeito naquele país, até o advento da Lei 
23.515/87:

“A opinião contrária, desenvolvida em nossa doutrina por Días de Guijarro, 
interpretou que a reconciliação posterior à sentença de divórcio vincular 
não fazia renascer o vínculo dissolvido e que era mister a celebração de 
outro ato matrimonial.

O último parágrafo do art. 234 do Cód. Civil vem a aclarar normativamente 
o tema, ao assinalar expressamente dito preceito que ‘a reconciliação 
posterior à sentença firme de divórcio vincular só terá efeitos mediante a 
celebração de um novo matrimônio’. Em consequência, a sentença firme 
de divórcio absoluto priva das possibilidades que apresenta a reconciliação 
posterior à resolução judicial que decreta a separação pessoal, e, dado que 
o vínculo matrimonial está já dissolvido, faz-se necessária a celebração de 

49 “A reconciliação posterior ao divórcio vincular restabelece o matrimônio? Tem-se 
sustentado que não, e que em tal caso os cônjuges que desejaram restabelecer sua 
situação anterior, devem contrair novo enlace. Dissentimos dessa opinião. Cremos que se 
depois de decretada a dissolução, os cônjuges voltam a conviver, quiçá para o resto de suas 
vidas, essa união não pode ser reputada concubinato nem os filhos extramatrimoniais. 
Porém se um dos cônjuges se casou com outro depois da dissolução, a nova convivência 
com o primeiro cônjuge não basta para restabelecê-los ao status matrimonial. O novo 
casamento rompeu de maneira completa e definitiva o primeiro vínculo; e os cônjuges 
não podem já infundir-lhe renovado vigor. Neste caso sim, seriam necessárias as novas 
núpcias formais, logo que dissolvidas as segundas” (BORDA, Guillermo A. Tratado de 
derecho civil argentino: familia. 4. ed. Buenos Aires: Perrot, 1969. v. 1, p. 439). No original: 
“¿La reconciliación posterior al divorcio vincular restablece al matrimonio? Se ha sostenido 
que no, y que en tal caso los cónyuges que desearen restablecer su situación anterior, devem 
contraer nuevo enlace. Disentimos con esa opinión. Creemos que si después de decretada la 
disolución, los cónyuges vuelven a convivir, quizás para el resto de sus vidas, esa unión no 
puede ser reputada concubinato ni los hijos extramatrimoniales. Pero si uno de los cónyuges se 
hubiera casado con otro después de la disolución, la nueva convivencia con el primer cónyuge 
no basta para restablecerlos al status matrimonial. El nuevo casamiento ha roto de manera 
completa y definitiva el primer vínculo; y los cónyuges no pueden ya infundirle renovado 
vigor. En esse caso sí serían necesarias las nuevas nupcias formales, luego que disueltas las 
segundas”.
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novas núpcias para que os ex-cônjuges acedam novamente ao estado de 
família de casados”50.

 Diferente da opinião de Borda é a situação em nosso sistema, que 
não permite sequer esta discussão, posto que assim se tenha pretendido 
regular nos Projetos 3.843 e 3.95251.

 O limite da possibilidade de reconciliação entre os cônjuges 
é o divórcio. Estando os ex-cônjuges já divorciados, não caberá mais a 
reconciliação, o que, ademais, já se inferia da lei mosaica52. Não importa se 
o divórcio foi alcançado mediante conversão da separação ou diretamente; 
tendo o divórcio sido decretado, não poderão os ex-cônjuges mais se 
reconciliarem. 

 A propósito, já era claro o art. 33 da velha Lei do Divórcio: “Art. 33. Se 
os cônjuges divorciados quiserem restabelecer a união conjugal só poderão 
fazê-lo mediante novo casamento”. Embora o Código de 2002 não tenha 
repetido expressamente a regra, pode-se afirmar com certeza prevalecer o 
princípio. Dissolvendo o divórcio o próprio vínculo conjugal, é natural que 
não possam mais os ex-cônjuges reatá-lo, a não ser por novo casamento. 
Ainda que a sentença de divórcio não tenha sido registrada, necessária será 

50 LAGOMARSINO, Carlos; URIARTE, Jorge. Separación personal y divorcio. 2. ed. Buenos Aires: 
Universidad, 1997, p. 521. No original: “La opinión contraria, desarrollada en nuestra doctrina 
por Díaz de Guijarro, interpretó que la reconciliacón posterior a la sentencia de divorcio vincular 
no hacía renacer el vínculo disuelto y que era menester la celebración de otro acto matrimonial. 
El último párrafo del art. 234 del Cód. Civil viene a aclarar normativamente el tema, al señalar 
expresamente dicho precepto que ‘la reconciliación posterior a la sentencia firme de divorcio 
vincular sólo tendrá efectos mediante la celebración de un nuevo matrimonio’. En consecuencia, 
la sentencia firme de divorcio absoluto priva de las posibilidades que presenta la reconciliación 
posterior a la resolución judicial que decreta la separación personal, y, dado que el vínculo 
matrimonial está ya disuelto, hace necesaria la celebración de nuevas nupcias para que los ex 
cónyuges accedan nuevamente al estado de familia de casados”.
51 Cf. CAHALI, Yussef Said. Op. cit., p. 1.236.
52 “Quando um homem tomar uma mulher, e se casar com ela, então será que, se não achar 
graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio, e lho dará na 
sua mão, e a despedirá de sua casa....Então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá 
tornar a tomá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada” (Bíblia Sagrada. 
71. impressão. Tradução de João Ferreira de Almeida (revista e corrigida). Rio de Janeiro: 
Imprensa Bíblica, 1990, p. 324-325, Deuteronômio 24.1-4).
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a realização de novo matrimônio pelos ex-cônjuges53, ao contrário do que 
pretendeu Antônio Macedo de Campos54. 

 É claro que, não tendo a sentença de divórcio ainda transitado 
em julgado, poderão os cônjuges desistir da dissolução do vínculo55. Em 
consequência, se a ação fosse a de conversão da separação em divórcio, 
poderiam os cônjuges dela desistir e até mesmo se reconciliarem. Caso 
a ação seja de divórcio direto, não necessitarão sequer da reconciliação, 
bastando que voltem a viver juntos, interrompendo a anterior separação 
de fato56.

 Portanto, como dito, a disposição deste artigo é no sentido de 
simplesmente reafirmar esta doutrina, amplamente majoritária na doutrina 
brasileira, de que não é possível a reconciliação depois do divórcio transitado 
em julgado57.

 Casando-se novamente os cônjuges, o tempo do casamento 
anterior não é contado para nenhum efeito. É, no dizer de Orlando Gomes, 

53 Neste sentido: “Divórcio. Restabelecimento da sociedade conjugal. Sentença não levada a 
registro. Ato que visa tão-somente dar publicidade à decisão. Trânsito em julgado que gera 
efeitos erga omnes. Pedido indeferido” (TJSP – 3ª Câm. Cív. – AI 171.609-1 – Rel. Des. Toledo 
César – RJTJSP 138/302).
54 “Entretanto, entre o trânsito em julgado da sentença e seu registro ou averbação, haverá um 
hiato, um período em branco, uma vez que conforme já se estudou, a sentença definitiva do 
divórcio somente produzirá efeitos depois de registrada (termo empregado pela lei), no registro 
público competente.... Mesmo porque, em se cuidando em direito de família, as decisões 
passadas em julgado, menos com relação às partes, tem uma (sic) valor muito relativo. Porém, se 
houver sentença definitiva passada em julgado e registrada (para o autor, averbada) no Cartório 
de Registro Civil, produzindo já todos os efeitos, não haverá possibilidade do restabelecimento 
da sociedade conjugal, mediante simples petição ao juiz, como se fosse mera separação judicial” 
(esclarecimentos no original) (CAMPOS, Antônio Macedo de. Teoria e prática do divórcio. São 
Paulo: Jalovi, 1978. p. 215-216).
55 Neste sentido: “Divórcio. Desistência após a sentença. Admissibilidade. Homologação” 
(TJSP – 5ª Câm. Cív. – Ap. Cív. 34.114-1 – Rel. Des. Martiniano de Azevedo – RJTJSP 86/79). Do 
corpo do acórdão, extremamente sucinto, infere-se que a sentença ainda não havia transitado 
em julgado, já que a ré havia recorrido da decisão.
56 Se, no entanto, havia sido decretada a separação de corpos, será necessário, para expungir 
qualquer dúvida, que o cônjuge requerente (ou ambos, se o pedido foi consensual) peça em 
Juízo a cessação de seus efeitos.
57 Neste sentido o recente acórdão do TJMG já citado: “...uma vez decretado o divórcio, os 
ex-consortes, caso resolvam se reconciliar, terão de se casar novamente” (TJMG – 4ª. Câm. 
Cív. – Ap. Cív. nº. 1.0028.12.001643-2/001 – Rel. Des. Ana Paula Caixeta – DJ 10/jul./2013 – In: 
Revista IBDFAM. Belo Horizonte, ago./2013, p. 15).
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“como se fosse casamento com terceiro”58. Já era assim no direito brasileiro 
desde a velha Lei do Divórcio; se os cônjuges quisessem, v.g., separar-
se consensualmente, teriam que aguardar o decurso de um ano do novo 
casamento59.

 Mas o Projeto cuidou de tratar também da possibilidade de cônjuges 
ainda separados judicialmente se reconciliarem. O art. 7º. do Projeto, acima 
transcrito, reproduz a antiga possibilidade de reconciliação a qualquer tempo 
para casais ainda separados judicial ou extrajudicialmente, nos termos em 
que a constituíram, desde que não convertida a separação em divórcio. A 
reconciliação, neste caso, será feita no juízo do domicílio de qualquer dos 
cônjuges, mediante simples pedido consensual, extinguindo a obrigação 
alimentar porventura existente entre eles. Ademais, a reconciliação 
restabelecerá o nome de casado dos cônjuges e o regime de bens, salvo se 
houver pedido expresso de alteração do regime.

 Trata-se, evidentemente, de disposição transitória, e por isso não 
foi inserida no próprio Código Civil. Ela se aplicará apenas enquanto ainda 
houver pessoas separadas judicialmente, que não tenham convertido essa 
separação em divórcio.

58 GOMES, Orlando. Op. cit., p. 222.
59 Com a devida vênia, discordamos do entendimento contrário esposado nesta decisão: 
“Casamento. Casal que sucessivamente requereu desquite por mútuo consentimento e divórcio, 
tornou a contrair novo matrimônio para afinal, ajuizar pedido de separação consensual. 
Homologação pelo juiz, apesar de não se haver completado o período de dois anos após o segundo 
enlace. Irrelevância. Exigência inútil na espécie. Pressuposto já anteriormente observado” (TJSP – 
1ª Câm. Cív. – Ap. Cív. 48.572-1 – Rel. Des. Luís de Macedo – RT 594/52). Mais correto, a nosso ver, 
o voto vencido do Des. Álvaro Lazzarini: “...E, realmente, como salientado nesse parecer, percebe-
se que a instabilidade do casal – um engenheiro e uma psicóloga – que casa e se descasa é insólita. 
Não permitir-se a nova separação por mútuo consentimento antes do biênio legal desse segundo 
casamento é atender-se ao espírito da lei, evitando-se, assim, também, o abuso que possam estar 
fazendo os cônjuges desse instituto. Faz-se, de fato, necessário o transcurso do biênio legal para 
impedir, o quanto possível, que a sociedade conjugal, enriquecida pelos filhos do casal, venha a 
dissolver-se antes que os cônjuges estejam em condições de apreciar, mais uma vez, se a vida em 
comum lhes é insuportável. Lembre-se que se considera novo casamento o casamento entre si dos 
cônjuges anteriormente casados e divorciados. Note-se que se os cônjuges, como divorciados que 
estavam, tivessem se casado com terceiros, esse biênio legal haveria de ser observado. No caso dos 
autos, embora com suas peculiaridades, nem por isso é possível a inobservância do prazo. Devem 
ater-se à lei, quando reza que para a concessão da separação consensual faz-se necessário que os 
cônjuges estejam casados há mais de dois anos, sem solução de continuidade como entende-se 
ser o óbvio e bem se sustenta nas razões de apelação que se adotam”.
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Redação atual Redação projetada
Art. 1.580. Decorrido um 

ano do trânsito em julgado da 
sentença que houver decretado a 
separação judicial, ou da decisão 
concessiva da medida cautelar de 
separação de corpos, qualquer 
das partes poderá requerer sua 
conversão em divórcio.

§ 1o A conversão em divórcio 
da separação judicial dos cônjuges 
será decretada por sentença, da 
qual não constará referência à 
causa que a determinou.

§ 2o O divórcio poderá 
ser requerido, por um ou por 
ambos os cônjuges, no caso de 
comprovada separação de fato 
por mais de dois anos.

 

Art. 8º. Os casais separados judicial ou 
extrajudicialmente, independentemente 
da causa e da forma da separação, poderão 
pedir, em juízo ou extrajudicialmente, 
a qualquer tempo, a conversão da 
separação em divórcio, seja por pedido 
consensual de ambos, seja por pedido 
de qualquer deles unilateralmente, 
instruindo o pedido com a certidão da 
sentença de separação judicial.
§ 1º. A conversão extrajudicial somente 
será possível consensualmente e se o 
casal não tiver filhos incapazes ou se a 
guarda e os alimentos em favor dos filhos 
já tiverem sido definidos na separação 
ou em outro processo judicial.
§ 2º. A conversão consensual obedecerá 
ao procedimento dos arts. 1120 a 1124-A 
da Lei nº. 5.869/73 (Código de Processo 
Civil), dispensada, contudo, a realização 
de audiências.
§ 3º. A conversão litigiosa obedecerá 
ao rito ordinário, também dispensada a 
realização de audiências.
§ 4º. Se a partilha de bens ainda não 
tiver sido feita, ela necessariamente será 
definida consensualmente na escritura 
extrajudicial ou na petição judicial, ou 
decidida em juízo, não sendo possível 
em hipótese alguma decretar-se ou 
homologar-se o divórcio sem decisão 
quanto à partilha.
§ 5º. Havendo alimentos já fixados 
entre os cônjuges, eles não serão 
alterados pela conversão da separação 
em divórcio, só podendo ser extintos 
se ocorrer qualquer das causas do art. 
1708 da Lei nº. 10.406/02 (Código Civil); 
não havendo alimentos fixados entre os 
cônjuges, só poderão eles ser estipulados 
se houver acordo entre as partes.

Art. 9º. Ficam revogados... o art. 1580,... 
da Lei nº. 10.406, de 10 de janeiro de 
2002 (Código Civil),...



170

1. Apresentação 

2. Entrevista

3. Artigos 
Propostas do Ministério Público do Estado do Paraná 
de alteração legislativa no combate à corrupção e à 
impunidade

Considerações acerca da necessidade de 
homologação do Termo de Ajustamento de Conduta 
pelo Conselho Superior do Ministério Público do 
Estado do Paraná

Pessoas em situação de rua e direitos prestacionais

O direito à consulta prévia às comunidades indígenas 
e a atuação do Ministério Público para a sua 
concretização

Fonte normativa da legitimação extraordinária 
no novo Código de Processo Civil: a legitimação 
extraordinária de origem negocial

As mudanças da nova lei do divórcio em matéria de 
dissolução do casamento

Código civil brasileiro: Entre avanços e retrocessos

O Fundamento Moral do Direito à boa administração

Proteção à infância e juventude: é preciso mudar o 
“foco”

IDEB 2013

Pimenta Bueno: ideias precursoras do processo 
penal brasileiro no Segundo Império

4. Seção Interprosa
Dona Helena

A urgência nossa de cada dia

5. Seção Prata da Casa
Edição 2014 - “Ação Inovadora” - Cadastro da Prática 
ou Ideia

6. Seção Estudante
Ações Coletivas para a tutela de Direitos Individuais 
Homogêneos: Por uma racionalização do Serviço 
Justiça

7. Resenha
As lógicas das provas no processo, de Deltan

8. Jurisprudência Comentada Cível
Da aplicação da Lei de Improbidade Administrativa 
aos Agentes Políticos

9. Jurisprudência Comentada Penal
A Súmula n.º 521 do Superior Tribunal de Justiça e 
a questão afeta à ilegitimidade ativa do Ministério 
Público para a execução da pena de multa: 
Deformação de uma alteração legislativa ou mero 
pragmatismo?

10. Espaço Centros de Apoio
A ADI 1.842/RJ e a Lei 13.089/2015: novos 
paradigmas jurídicos para as Regiões Metropolitanas 
brasileiras?

A busca domiciliar de drogas e a apreensão de 
direitos fundamentais

 O art. 9º. do Projeto pretende, pura e simplesmente, revogar o art. 
1.580 do Código Civil, que trata do divórcio por conversão, já que, extinta a 
separação judicial, não há mais que se falar em conversão da separação em 
divórcio.

 No entanto, tendo em vista que ainda existem casais separados 
judicialmente, é mister facultar a esses casais que convertam essa separação 
em divórcio, razão pela qual o Projeto regula, em seu art. 8º., o procedimento 
da conversão, que naturalmente só se aplicará aos casais que estejam na 
situação de separados judicial ou extrajudicialmente.

 Trata-se, obviamente, de disposição transitória, pois só se aplicará 
a determinado número de casais que estão na condição de separados 
atualmente. Daí o acerto de se tratar disso em dispositivo à parte, não 
colocando a matéria no Código Civil.

 A regulação transitória é semelhante à atualmente existente para 
a conversão, com alguns pontos dissidentes apenas: deixa-se evidente, 
em primeiro plano, a independência da causa e da forma da separação 
para a obtenção do divórcio, o que a doutrina sempre deixou claro. Tanto 
faz se a separação foi obtida judicial ou extrajudicialmente, consensual ou 
litigiosamente, com ou sem causa culposa; de toda forma, sempre será 
possível a sua conversão em divórcio, seja por pedido consensual de ambos, 
seja por pedido unilateral de qualquer deles.

 Também se pretende deixar clara a possibilidade de a conversão 
ser feita extrajudicialmente, se o casal não tiver filhos incapazes, ou, mesmo 
os tendo, se a guarda e os alimentos em favor dos filhos já tiverem sido 
definidos na separação ou em outro processo judicial. A Lei nº. 11.441/07 
não foi explícita quanto ao divórcio por conversão, falando apenas em 
divórcio (naturalmente referindo-se apenas ao divórcio direto), sendo que a 
doutrina majoritária foi no sentido de que também a conversão poderia se 
operar extrajudicialmente; o Projeto pretende acolher este entendimento 
expressamente. E acresce que, mesmo tendo o casal filhos incapazes, poderá 
a conversão ser extrajudicial, contanto que a guarda e os alimentos já estejam 
judicialmente determinados; novidade importante para expandir o uso do 
meio extrajudicial de dissolução, sem prejuízo à salvaguarda dos direitos dos 
incapazes.

 A conversão consensual obedecerá ao procedimento dos arts. 
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1.120 a 1.124-A do Código de Processo Civil), que é o mesmo procedimento 
determinado para o divórcio consensual, dispensada, contudo, a realização 
de audiências, já que estas não são necessárias para a conversão, que tem 
um único requisito objetivo, a sentença de separação judicial ou a escritura 
de separação extrajudicial, que se prova documentalmente.

 Já a conversão litigiosa obedecerá ao rito ordinário, também 
dispensada a realização de audiências. Trata-se, portanto, de um rito 
ordinário simplificado, já que a questão é meramente de direito.

 Se a partilha de bens ainda não tiver sido feita, ela necessariamente 
será definida consensualmente na escritura extrajudicial ou na petição judicial, 
ou decidida em juízo, não sendo possível em hipótese alguma decretar-se ou 
homologar-se o divórcio sem decisão quanto à partilha. Explicita-se, assim, 
a regra antes dúbia do art. 1.581, que foi tão mal interpretada na doutrina, 
ao afirmar que a partilha poderia ser deixada para depois do divórcio, o 
que o dispositivo nunca pretendeu (a pretensão era tão-somente permitir a 
partilha no próprio processo do divórcio, nos termos da jurisprudência que 
foi se consolidando durante a vigência do art. 31 da velha Lei do Divórcio).

 Por fim, havendo alimentos já fixados entre os cônjuges, eles não 
serão alterados pela conversão da separação em divórcio, só podendo 
ser extintos se ocorrer qualquer das causas do art. 1.708 do Código Civil; 
não havendo alimentos fixados entre os cônjuges, só poderão eles ser 
estipulados se houver acordo entre as partes. Trata-se, portanto, de acolher 
a boa doutrina no sentido de que o divórcio não altera a situação alimentar 
das partes, mantendo-se o status quo ante.

4. Conclusão

 Pretende-se, com este Projeto, adaptar a legislação 
infraconstitucional à nova ordem constitucional instaurada pela Emenda 
Constitucional nº. 66/2010, regulamentando todas as lacunas deixadas pela 
lacônica Emenda, que se limitou a alterar o § 6º. do art. 226 da Constituição 
Federal, sem dar mínimos detalhes do novo instituto do divórcio. Assim, 
compete à lei ordinária regulamentar a nova ordem constitucional, dando 
os detalhes e procedimentos do novo instituto, o que se pretende com o 
Projeto em questão.
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SUMÁRIO: Introdução; 1. Parte I – Avanços; 1.1 Cláusulas gerais: o lado 
bom; 1.2 Direitos da personalidade; 1.3 Extinção dos contratos; 1.4 Direito 
da filiação e igualdade; 1.5 Prescrição e decadência; 1.6 Nulidade e anulação; 
1.7 Divórcio sem partilha; 1.8 Novo direito real; 1.9 Melhoria no terreno da 
responsabilidade civil; 1.10  Alteração respeitável em matéria de testamento 
e sucessões; 2. Parte II - Retrocessos; 2.1 Cláusulas gerais: A OUTRA FACE; 
2.2 A espantosa propriedade particular da história; 2.3 A clássica culpa; 2.4 
A pretensiosa hierarquia entre as formas de família; 2.5 Problemas com a 
interrupção da prescrição; 2.6 Negócios civis e atividades empresárias; 2.7 
Fases das obrigações contratuais, a omissão do Código; 2.8 As imprecisões 
que fazem da lei letra morta; 2.9 O enriquecimento sem causa em segundo 
plano; 2.10  Mais prazo para irresponsabilidade, menor prazo para a 
responsabilidade; 3. Conclusões; 4. Referências bibliográficas.

RESUMO: O presente artigo tem como escopo analisar, entre sístoles e 
diástoles, os avanços e retrocessos do Código Civil brasileiro de 2002. Um 
diploma como este é um retrato histórico e cultural no tempo e no espaço 
da sociedade, de modo a sistematizar seus valores e ideais. O Código ora 
em vigência, após longo tempo de tramitação, avançou em alguns pontos, 
mas deixou de alterar institutos importantes, principalmente a partir da 
promulgação da Constituição Federal de 1988. Dentre os avanços, notou-se a 
ampla utilização das cláusulas gerais, além de uma melhor técnica legislativa 
para termos que envolvem a prescrição e decadência, a nulidade e anulação 
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e a extinção dos contratos, dentre outros avanços. Entretanto, detectaram-
se também alguns retrocessos. Foram mantidas as noções de culpa de um 
dos cônjuges pelo divórcio, além da hierarquização das entidades familiares 
no âmbito das sucessões, a distinção entre atividades negociais simples e 
empresárias e a insegurança jurídica gerada pelo uso das cláusulas gerais, 
dentre outros. Diante deste cenário, cabe à doutrina e jurisprudência garantir 
que o Código Civil não sofra da Síndrome do Barão de Münchausen.

ABSTRACT: This article’s scope is to analyze, between systoles and diastoles, 
advances and setbacks of the Brazilian Civil Code of 2002. A diploma like 
this is a historical and cultural portrait in time and space of society, in order 
to systematize its values   and ideals. The Code currently in force, after long-
time processing, advanced in some points, but did not change important 
institutes, mainly from the promulgation of the Federal Constitution of 
1988. Among the advances, it was noted the wide use of general clauses, 
beyond better legislative technique to terms that involve the prescription 
and decay, the nullity and cancellation and termination of contracts, among 
other advances. However, it was detected up some setbacks. The notions of 
guilt of one spouse in a divorce were kept in addition to the hierarchy of 
family entities under the succession, the distinction between simple business 
activities and entrepreneurs and the legal uncertainty generated by the use 
of general clauses. In this scenario, it is the doctrine and jurisprudence ensure 
that the Civil Code does not suffer from the Syndrome of Munchausen Baron.

PALAVRAS-CHAVE: Avanços; Código Civil; Retrocessos; Constituição.

KEYWORDS: Advances; Civil Code; Setbacks; Constitution.
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Introdução

 As normas jurídicas concernentes às pessoas, nas relações privadas 
em geral, compreendendo desde o nascimento do sujeito, seus direitos, 
bem assim os deveres, os negócios, os prazos, as formas, as obrigações, 
os contratos, os empreendimentos, a posse, a propriedade, a família, até 
chegar ao momento da inevitável morte, constituem matéria-prima para 
as codificações civis. Um Código, assim, é um retrato histórico e cultural no 
tempo e no espaço de uma determinada sociedade, seus valores e objetivos, 
frustrações e sonhos.

 No Brasil, ao lado de importante debate sobre a necessidade e a 
oportunidade de nova codificação, a época contemporânea assistiu em 
2002, após longo1 período de tramitação legislativa, a promulgação2 de um 
novo Código Civil brasileiro, com mais de dois mil artigos3. Transcorrida mais 
de uma década, é mesmo ocasião de fazer um balanço; afinal, o que tem 
significado para a vida brasileira esse novo Código Civil?

 Este estudo se limita à procura de resposta para esta pergunta 
adotando como método de apresentação das ideias apenas alguns pontos, 
tanto positivos quanto negativos, observados especialmente na aplicação da 
nova lei. 

 Reconhece, de início, que o novo4 Código buscou, numa mutação 
legislativa sem ruptura, adaptar o direito privado às transformações teóricas 
e práticas que ocorreram durante todo o século XX, modernizando o direito 
civil e explorando fórmulas normativas capazes de dar retornos a um mundo 
de mudanças constantes. A tarefa se tornou complexa porque durante a 
tramitação do projeto entrou em vigor a nova Constituição da República 
em 1988, nela contendo força jurídica irradiadora para todas as relações 
entre particulares, garantindo direitos fundamentais de cunho individual e 

1 O projeto inicial foi remetido em 1975 pelo Presidente da República ao Poder Legislativo.
2 Lei número 10.406, sancionada em 10 de janeiro de 2002.
3 São precisamente 2.046 artigos assim divididos: Parte Geral e mais cinco livros na Parte 
Especial, compreendendo Direito das Obrigações e Contratos (Livro I), Direito da Empresa 
(Livro II), Direito das Coisas (Livro III), Direito de Família (Livro IV), e Direito das Sucessões 
(Livro V).
4 A lei instituindo o Código foi publicada no Diário Oficial da União em 11 de janeiro de 2002, 
para entrar em vigor um ano depois, em 2003.
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social. A Constituição chamou para si a fonte básica dos princípios e regras, 
ampliando sobremaneira o papel da atuação dos juízes.

 Mais de doze anos após a entrada em vigência do novo Código Civil, 
faz-se mister realizar um balanço crítico desse novo estatuto, apontando as 
soluções coerentes e os problemas existentes.

 A teoria e a prática sob a nova codificação trouxeram ao palco do 
direito brasileiro importantes questões; numa sociedade aberta e complexa, 
especialmente diante da constitucionalização de direitos e da criação de 
numerosas leis especiais, doutrinadores e julgadores apresentaram nesta 
década que se passou um interessante banco de provas.

 No diálogo concreto entre a Constituição e o Código Civil, o grande 
personagem que surgiu no Brasil foi o juiz contemporâneo; como tentaremos 
demonstrar, a superação do formalismo e do conceito mecânico da atividade 
jurisdicional, implicou em travessia do juiz tradicional ao juiz funcionalista e 
teleológico. 

 Para desenhar esse panorama, elegemos dez pontos em que o 
Código Civil efetivamente avançou, e dez momentos em que retrocedeu. Isso 
feito, partiremos para as devidas conclusões. 

1. Parte I – Avanços

 Aqui elencaremos dez pontos em face dos quais a vigência do 
Código Civil contribuiu para o desenvolvimento do direito brasileiro, sendo 
útil à teoria e à prática jurídica.

1.1. Cláusulas gerais: o lado bom

 O primeiro ponto merece, simultânea e paradoxalmente, elogio 
e crítica; aqui, neste momento, falaremos bem da abertura chancelada na 
aplicação do Código com a adoção de cláusulas gerais, como função social 
do contrato, função social da propriedade, boa fé objetiva, entre outros 
constantes da redação do novo estatuto. O Código Civil brasileiro de 2002 
avançou ao abranger cláusulas gerais e ao conferir-lhes poder normativo. 
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 Critica-se, nada obstante, o grau de incerteza que essa principiologia 
pode trazer ao ordenamento, mas o objetivo é justamente ampliar a 
possibilidade hermenêutica em cada caso concreto, de modo a garantir 
efetividade à norma. Os princípios apresentam inerente poder normativo, 
e também indicam um parâmetro interpretativo para as regras presentes 
no Código. Dessa forma, inegável o avanço epistêmico levado a efeito sob a 
aplicação do novo Código Civil brasileiro, abrindo espaço para ativa atuação 
do Poder Judiciário.

 Dentre as cláusulas gerais albergadas pelo Código de 2002 pode-se 
citar a boa-fé objetiva (artigo 442), a onerosidade excessiva (artigo 478), o 
abuso (artigo 50), dentre outros. 

 Nas palavras de Ruy Rosado de Aguiar Junior, do alto de sua 
autoridade como Ministro que atuou no Superior Tribunal de Justiça, os 
princípios e cláusulas gerais trouxeram um “sopro de renovação” ao direito 
civil brasileiro5. Esses princípios apresentam relevância prática ímpar porque 
se adaptam a uma realidade muito fluida e dinâmica, característica da 
contemporaneidade. A ampla aplicação jurisprudencial6 desses princípios 
demonstra a sua aceitação prática; citemos um exemplo: omitir gravame 
incidente sobre um imóvel ainda submetido ao regime da enfiteuse é caso 
de violação da boa fé objetiva, segundo o Judiciário brasileiro.

1.2. Direitos da personalidade 

 O segundo ponto de avanço está no âmbito dos direitos da 
personalidade. O Código Civil de 2002 adota, pela primeira vez na história 
civilística brasileira, um capítulo para tratar dos chamados direitos da 
personalidade. Historicamente, a temática, em sua acepção contemporânea, 
surge como forma de proteção do indivíduo frente ao arbítrio. Corolário 

5 AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. A Experiência no STJ. In: FRAZÃO, Ana; TEPEDINO, Gustavo 
(Coord.). O Superior Tribunal de Justiça e a reconstrução do direito privado. São Paulo: RT, 
2011. p. 17. 
6 Explicitemos o  exemplo  de aplicação da boa fé objetiva: O Tribunal de origem reconheceu, 
a despeito da inexistência de registro do aforamento, que os agravantes não observaram o 
princípio da boa-fé objetiva, ao omitir dos agravados o gravame existente sobre o imóvel 
negociado. Agravo regimental não provido pelo Superior Tribunal de Justiça, número 1177616, 
oriundo do Rio de Janeiro em 2010, julgado perante a 4ª Turma, Ministro Relator Raul Araújo, 
publicado em Diário da Justiça na data de 23/04/2013.
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da ideia de dignidade da pessoa humana, os direitos da personalidade se 
referem aos “atributos humanos que exigem especial proteção no campo 
das relações privadas, ou seja, na interação entre particulares, sem embargo 
de encontrarem também fundamento constitucional e proteção nos planos 
nacional e internacional.”7

 De forma que mesmo com atraso, a legislação civilista brasileira, de 
modo elogiável, adotou esse caminho expresso de proteção de tais direitos, 
dando-lhes especial destaque, ao se encontrarem logo nos primeiros artigos 
do Código Civil.  A tais direitos também se conferiu uma previsão bastante 
garantidora, determinando características como a irrenunciabilidade e a 
intransmissibilidade. De fato, o Código progride ao positivar tais direitos: 
“o novo Código Civil brasileiro dedica todo um capítulo aos direitos da 
personalidade, categoria a qual o legislador se refere pela primeira vez. Sua 
posição, na parte geral do novo código, reflete uma mudança paradigmática 
do direito civil”.8

 Os tribunais têm sido sensíveis a essa ordem de proteção e a 
jurisprudência9 tem sido firme na defesa dos direitos da personalidade, 
como por exemplo, estabelecendo limites nas publicações sensacionalistas 
de jornais ou revistas ao reconhecer dano moral quando a notícia excede o 
sentido da divulgação de um fato.

1.3. Extinção dos contratos

 Uma melhora técnica aqui ocorreu. Quanto a essa temática 
contratual, o novo Código, nitidamente, aprimora as formas de extinção 
dos contratos. O Código Civil de 1916 não dispunha de capítulo próprio para 
tratar das formas de extinção dos contratos, de modo que alguns artigos 
esparsos faziam menção ao inadimplemento, à rescisão e ao distrato. Essa 

7 SCHREIBER, Anderson. Direitos da personalidade. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 13.
8 DONEDA, Danilo. Os direitos de personalidade no novo código civil. A Parte Geral do Novo 
Código Civil: estudos na perspectiva civil-constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2002.
9 Eis e.g. caso de reparação por dano moral em face de publicação na imprensa: Agravo 
regimental a que se nega provimento, julgado pelo STJ  no recurso número 36522, oriundo 
do Rio de Janeiro em 2011, sendo Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de 
Julgamento: 26/11/2013, perante a  QUARTA TURMA, Data de Publicação do julgamento: 
04/12/2013. 
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omissão da codificação impôs à doutrina e à jurisprudência a definição dos 
contornos da extinção contratual, especificando ocorrências, caracteres e 
efeitos.10

 O Código Civil de 2002 reuniu, portanto, as causas extintivas dos 
contratos, aperfeiçoando o trato da temática: “o novo Código Civil, (...) 
agrupou em capítulo próprio a extinção do contrato, o distrato, nos arts. 472 
e 473; a cláusula resolutiva, nos arts. 474 e 475; a exceção de contrato não 
cumprido, nos arts. 476 e 477; e a resolução por onerosidade excessiva, nos 
arts. 478 a 480”.11

 Como se sabe, aí não estão todas as causas extintivas do contrato, 
nada obstante é saliente a preocupação em regular, destacadamente, 
aquelas de maior importância.

 Esse apuro técnico já se refletiu nos tribunais12; são casos em que 
aparece a exceptio non adimpleti contractus nos contratos de aquisição 
imobiliária, de grande relevo prático no País, ou mesmo quando o julgador, 
corretamente, reconhece a autonomia privada para fins de resilir um 
contrato.

10 VASCONCELOS, Fernando. Extinção do contrato. In: LÔBO, P. L. N.; LYRA JUNIOR, E. M. G. 
(Coord.). A teoria do contrato e o novo Código Civil. Recife: Nossa Livraria, 2003. p. 192.
11 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria geral dos contratos típicos e atípicos. São Paulo: Atlas, 2002, 
p. 113.
12 Observe-se sobre a temática: “A exceptio non adimpleti contractus está para os contratantes 
como uma maneira de assegurar o cumprimento recíproco das obrigações assumidas. 3. O 
descumprimento parcial na entrega da unidade imobiliária, assim como o receio concreto 
de que o promitente vendedor não transferirá o imóvel ao promitente comprador, impõe 
a aplicação do instituto da exceção do contrato não cumprido.  Recurso parcialmente 
provido (STJ - Recurso Especial número 1193739, oriundo de São Paulo em 2010, Relator: 
Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 03/05/2012, perante a TERCEIRA TURMA, 
Data de Publicação do acórdão: 16/05/2012); vejamos outro exemplo, agora de um Tribunal 
estadual brasileiro: “ Deve-se prestigiar a autonomia da vontade dos contratantes, que 
livre e expressamente pactuaram cláusula resolutiva, pela qual qualquer das partes pode 
resilir unilateralmente o contrato, mediante denúncia prévia”. (julgamento do Tribunal de 
Justiça do Estado de Minas Gerais, no recurso número 10024122954159001, sendo Relator: 
Desembargador Wagner Wilson, Data de Julgamento: 23/01/2014, perante a 16ª CÂMARA 
CÍVEL, Data de Publicação do acórdão: 03/02/2014).
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1.4. Direito da filiação e igualdade

 O quarto ponto destacado como evolução está inserido na temática 
do direito de família. Sem embargo da timidez da codificação em termos gerais 
no campo de família, ao menos o artigo 1.596 traz um dos mais importantes 
avanços para o Código Civil de 2002 na área da filiação. Por meio dele vedou-se 
qualquer forma de discriminação em relação a filhos havidos dentro ou fora do 
casamento, ou ainda entre filhos biológicos e adotivos. Muito embora o artigo 
1.596 do Código Civil espelhe o parágrafo 6º do artigo 227 da Constituição 
Federal, “sua reprodução no artigo introdutório do capítulo do Código Civil 
destinado à filiação contribui para reforçar sua natureza de fundamento, 
assentado no princípio constitucional da igualdade. A interpretação das 
normas relativas à filiação não deve revelar qualquer resíduo de desigualdade 
de tratamentos aos filhos, independentemente de sua origem”.13

 Tal artigo dá conta também de abrir portas para a socioafetividade 
no direito de família, elimina discriminações injustas entre os filhos, 
independentemente do laço matrimonial ou biológico. Essa nova concepção 
de filiação, advinda com a Constituição de 1988 e reproduzida no Código 
Civil de 2002 exclui do ordenamento jurídico, “conceitos espúrios de 
filiação legítima e ilegítima, quando a sorte dos filhos dependia do vínculo 
matrimonial dos seus pais.”14 Mesmo que esse desenvolvimento não 
tenha vindo propriamente do Código Civil, a reprodução do artigo da 
Constituição Federal no estatuto civilístico demonstra que o legislador quis 
reiterar a mudança de paradigma no quesito da filiação, reconhecendo a 
socioafetividade, embasada na dignidade humana, ao mesmo tempo em que 
consagra, no âmbito do direito de família, o princípio da igualdade material. 

 A repercussão tem franca e ampla aplicação nos tribunais; a partir 
da previsão constitucional do princípio, é possível citar verbi gratia julgado 
que15, na vigência do novo Código, também o acolhe em casos de igualdade 
entre filhos no direito à pensão alimentícia.

13 LÔBO, Paulo Luiz Neto. Direito civil: famílias. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 217-218.
14 MADALENO, Rolf. Curso de direito de família. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 371.
15 Para exemplificar citemos julgamento de tribunal estadual brasileiro que, concretamente 
em matéria de alimentos, aplica o princípio da igualdade: “Restando demonstrado nos 
autos, que o alimentante possui suficiência financeira para arcar com a majoração alimentar 
pleiteada pelo autor do pleito de revisão, impõe-se a majoração do valor da verba alimentar 
para quantia idêntica a que é paga pelo alimentante em benefício da sua outra filha” (Tribunal 
de Justiça de Santa Catarina, recurso número 20130176804, sendo Relator: Desembargador 
Trindade dos Santos, Data de Julgamento: 03/07/2013, perante Segunda Câmara de Direito 
Civil, Data de Publicação: 18/07/2013). 
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1.5. Prescrição e decadência

 Continuemos esse percurso apontando aspectos técnicos positivos 
na aplicação do novo Código Civil.

 Bem fez o legislador na parte geral ao apresentar definições precisas 
sobre institutos essenciais ao direito civil. O Código Civil de 2002 delineia 
bem as diferenças entre os institutos da prescrição e da decadência. O artigo 
189, que trata especificamente da prescrição, dispõe, explicitamente, que a 
prescrição atinge a pretensão do titular de reclamar por seu direito que foi 
violado. Nesse sentido, percebe-se  a diferenciação entre os dois institutos, 
qual seja, a ideia de pretensão. Enquanto a prescrição se baseia na esfera 
dos direitos subjetivos que, ao serem violados, geram uma pretensão ao 
titular, a decadência trata de direitos potestativos, o direito em si, e não sua 
pretensão. A decadência não era mencionada no Código de 1916, impreciso 
na fundamentação da prescrição, pois não ficava claro naquele estatuto se a 
prescrição atingia a ação ou o próprio direito16. 

 A diferença entre os dois institutos é essencial; e isso não apenas 
pelos prazos, mas também pelo fato de a decadência não ser atingida pela 
interrupção e suspensão que atingem a prescrição. Assim bem ensina a 
literatura jurídica brasileira: “com a prescrição pune-se a inércia no exercício 
da pretensão que devia ser exercida em determinado período; na decadência, 
priva-se do direito quem deixou de exercê-lo na única vez que a lei concede.17”

 O reflexo dessa distinção, antes exclusiva da doutrina, e agora 
expressa no texto do Código, pode ser observada com nitidez nos julgamentos 
dos tribunais18 brasileiros, fornecendo relevante baliza de dessemelhança 
entre figuras jurídicas que, de modo algum, se identificam ou se confundem; 
é o caso, por exemplo, do reconhecimento da decadência para alegar vício 
oculto consistente em servidão de passagem que já era objeto do registro de 

16 FLORES, Paulo Roberto Moglia Thompson. Direito civil: parte geral: das pessoas, dos bens e 
dos fatos jurídicos. Brasília: Gazeta Jurídica, 2013.
17 AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução. 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 568-569.
18 Observe-se jurisprudência sobre o tema: Tribunal de Justiça de São Paulo, recurso número 
273767920058260100, sendo Relator: Desembargador Alexandre Lazzarini, Data de Julgamento: 
16/02/2012, perante a 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2012. Tenhamos, 
ainda, outro exemplo esclarecedor, ao bem chancelar a natureza prescricional do prazo: “1. A contagem 
do prazo prescricional para cobrança da indenização pelo segurado tem início com a negativa de 
pagamento efetuada pela via administrativa. 2. Prescreve em um ano a pretensão do segurado 
contra o segurador, ou a deste contra aquele. 3. O pedido de reanálise somente foi apresentado pelo 
segurado após o transcurso do prazo prescricional de 01 (um) ano legalmente previsto” (Tribunal de 
Justiça do Estado do Paraná, recurso número 6866733, sendo Relator: Desembargador Hélio Henrique 
Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 11/11/2010, perante a 10ª Câmara Cível). 
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imóveis, como também de prazo prescricional para cobrar valor devido pela 
companhia seguradora, após o transcurso de um ano como previsto pela lei. 

1.6. Nulidade e anulação 

 Com relação a precisas diferenciações que operou o legislador, 
deve-se aqui mencionar a bem realizada caracterização tanto de nulidade 
quanto de anulação no casamento.  

 Sabe-se que a nulidade é o mais alto grau de invalidade dos atos 
e negócios jurídicos em geral. Atos nulos não produzem, em regra, eficácia 
jurídica, de modo que sua invalidade é decretada desde o momento de seu 
surgimento. A anulabilidade, por sua vez, se apresenta como um grau menor 
de invalidade dos atos, sendo que pode ser sanável ou mesmo convalidada. 
Essas regras gerais de nulidade e anulação devem, porém, ser invocadas 
com prudência no direito de família, pois mesmo o casamento nulo pode 
gerar efeitos irreversíveis do ponto de vista material19. Está-se aqui diante do 
poder normativo da realidade fática.

 Algumas causas de nulidade absoluta no antigo Código de 1916 
tornaram-se questões de anulabilidade no Código de 2002. Por exemplo, a 
realização de casamento por autoridade incompetente, antes era tida como 
nulidade absoluta, agora se trata de anulação. Outras causas de nulidade, 
como a de casamento do cônjuge adúltero com seu corréu não constam mais 
no Código de 2002. Andou bem o legislador com tais diferenciações técnicas 
de grande importância para a precisão jurídica.

 Essa direção de adequada configuração de tais categorias jurídicas 
se mostra, à luz do novo Código, presente em diversos pronunciamentos 
emitidos por tribunais20 brasileiros sobre a matéria; podemos citar, a título 

19 LÔBO, Paulo Luiz Neto. Direito civil: famílias. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.
20 Observemos alguns exemplos, a começar pelo seguinte: Recurso de Agravo de Instrumento 
Nº 70055967996, julgado perante Oitava Câmara Cível, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do 
Sul, sendo Relator: Desembargador Luiz Felipe Brasil Santos, julgado em 28/11/2013; também se 
ressalte o que foi acohido, a propósito, no seguinte julgamento: “O apelante, pessoa de pouca 
instrução, se viu rapidamente envolvido e, concomitantemente ao momento que conheceu a 
recorrida, já firmou pacto antenupcial de comunhão universal de bens e, em 30 dias, se casaram. 
Os fatos que dão causa ao pedido (ingenuidade do varão, ignorância acerca das consequências da 
escolha do regime de comunhão universal de bens e alegação de que a mulher pretendia, apenas, 
aquinhoar seu patrimônio), no caso dos autos, são suficientes para caracterizar hipótese de erro 
essencial (art. 1.557 do CCB - erro quanto à honra e boa fama)”.  (Recurso de Apelação Cível Nº 
70052968930, julgado perante a Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, 
sendo Relator: Desembargador Luiz Felipe Brasil Santos; julgado em 02/05/2013).
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de exemplo, os efeitos de um segundo casamento (nulo, por evidente), 
durante a constância do matrimônio existente, para autorizar o afastamento 
da meação sobre o imóvel então em inventário; ou ainda a anulação de 
casamento por erro essencial quando, somente decorridos trinta dias depois 
de se conhecerem , os nubentes firmaram pacto antenupcial pela comunhão 
universal de bens, fazendo uma das partes incorrer em erro e assim perder 
seu patrimônio.

1.7. Divórcio sem partilha

 O sétimo ponto realçado permanece ainda no âmbito das famílias. 
O artigo 1.581 do Código Civil traz a possibilidade de se proceder ao divórcio 
sem a partilha prévia dos bens, que antes não existia na lei. Em verdade, o 
Código Civil de 2002 apenas positivou aquilo que já era pacífico na doutrina 
e jurisprudência, a partir da Súmula 197 do Superior Tribunal de Justiça. De 
modo bastante prático, portanto, o Código refletiu sobre a realidade, quando, 
muitas vezes, o procedimento de partilha de bens é moroso e complexo, 
para, dessa forma, não impedir um novo matrimônio. 

 Antes era necessária a partilha dos bens para que então se pudesse 
contrair novo casamento. Na atual legislação esse obstáculo foi retirado, e se 
privilegia o afeto em detrimento das questões patrimoniais. 

 No início da legislação de divórcio21 era impossível decretar o 
divórcio direto, ou a conversão em divórcio da separação judicial, sem a 
prévia partilha de bens. A jurisprudência foi, cada vez mais, relativizando 
o tema, dispensando a divisão dos bens. E hoje “todo esse dissídio está 
terminantemente superado desde o advento do artigo 1.581 do Código 
Civil, ao estabelecer e sem qualquer precedente na lei brasileira, ser possível 
decretar o divórcio direto ou por conversão, judicial e também extrajudicial, 
sem que haja prévia partilha dos bens”.22  

 Impende, pois, salientar o papel construtivo que teve a jurisprudência 
brasileira nesse sentido, inclusive para chancelar a extinção do instituto 

21 A denominada 'Lei do Divórcio' no Brasil é da década de 70 do século pretérito (Lei número 
6.515,  de 26 de dezembro de 1977).
22 MADALENO, Rolf. Curso de direito de família. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 328.
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da separação judicial. Assim tem sido julgado23: “O único requisito para o 
divórcio se restringe à iniciativa de uma das partes em dissolver a sociedade 
conjugal. O divórcio é um direito potestativo”.

1.8. Novo direito real

 Quanto aos direitos reais, o artigo 1.225 do Código Civil, que 
apresenta o catálogo de direitos reais, consagrou, na redação que entrou 
em vigor, em seu inciso VII, o direito real do promitente comprador do 
imóvel. É o denominado direito real de aquisição, importante garantia para 
compradores de imóveis urbanos loteados: pago o preço, nasce o direito a 
adjudicar o bem, pois há, aí, direito real agora reconhecido pelo Código.

 É certo que tal figura jurídica já estava presente na legislação esparsa 
no Brasil24, mas mesmo assim se registre esse progresso; apesar do avanço 
no conteúdo, a lei peca na terminologia, visto que não se confunde com o 
contrato preliminar e “é necessariamente uma promessa irretratável que dá 
lugar à adjudicação compulsória”.25

 O direito real de aquisição surge, portanto, do pagamento integral 
do preço26. De tal modo que, nos dias atuais, o titular de direitos derivados 
do compromisso particular irrevogável e irretratável de compra e venda, cujo 

23 A título de exemplo é possível mencionar o seguinte julgamento: “O divórcio é o ato judicial 
que tem como finalidade a dissolução da sociedade conjugal. Com o advento da Emenda 
Constitucional nº 66/2010, suprimiu-se o requisito de prévia separação judicial por mais de 1 
(um) ano ou de comprovada separação de fato por mais de 2 (dois) anos. A redução do texto 
constitucional tem o condão de possibilitar que o casamento civil se dissolva imediatamente após 
a sua celebração se assim desejarem os contraentes, facilitando sobremaneira a concretização, 
no mundo jurídico, da vontade dos cônjuges em deixar de sê-lo. O único requisito para o 
divórcio se restringe à iniciativa de uma das partes em dissolver a sociedade conjugal. O divórcio 
é um direito potestativo, não mais existindo qualquer requisito objetivo ou subjetivo para a 
sua concessão, salvo o estado civil de casado e a vontade de um dos cônjuges de se separar. 
(Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, recurso número 01707873120128190004, 
sendo Relator: Desembargador  ROBERTO DE ABREU E SILVA, Data de Julgamento: 18/12/2013, 
perante a NONA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 07/04/2014).
24 Já havia previsão de tal direito na Lei número 6.766, de 19 de dezembro de 1979.
25 GOMES, Orlando. Direitos reais. 19. ed. atual. Luiz Edson Fachin. Rio de Janeiro: Forense, 
2009, p. 359.
26 A regra legal, no Brasil, é a de que os bens imóveis, na compra e venda, devem ser 
transacionados via escritura pública; há exceções, como por exemplo, na aquisição de imóveis 
urbanos residenciais pelo Sistema Financeiro da Habitação.
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preço foi pago, tem direito real sobre o bem; e assim tem proteção tanto 
possessória quanto petitória (como se dono fosse), o que é francamente 
reconhecido pelos tribunais27.

1.9. Melhoria no terreno da responsabilidade civil

 O nono ponto de caráter prático diz respeito à responsabilidade civil. 
O Código Civil progrediu no tratamento da matéria de responsabilidade civil, 
sobretudo, a partir da introdução do artigo 927, que em seu parágrafo único 
dá ensejo à responsabilização objetiva no ordenamento jurídico brasileiro, 
sem eliminar, por evidente, a culpa. 

 Aqui se percebe a tônica que o Código pretende dar à reparação da 
vítima, visto que uma concepção que absolutize a culpa acaba, por diversas vezes, 
não reparando adequadamente a vítima. Trata-se da adoção da Teoria do Risco 
pelo legislador de 2002. Segundo a doutrina jurídica brasileira, “o fundamento 
da obrigação de indenizar, nesta espécie de responsabilidade, não decorre da 
ilicitude do ato, mas de um princípio de equidade e de justiça comutativa.”28 

 O parágrafo único do referido dispositivo adota uma cláusula geral 
de responsabilidade objetiva por atividades de risco, e assim “o legislador 
de 2002 afastou definitivamente a ideia de prevalência da culpa no sistema 
brasileiro.”29

27 A seguir, um julgado sobre o tema, proferido no campo das relações trabalhistas, 
dando correto valor jurídico adequado à figura jurídica que aqui estamos comentando: 
“Compromisso de compra e venda de imóvel, embora sem o necessário registro, não pode ser 
considerado destituído de qualquer valor para a oposição apresentada pelos agravantes ao 
ato de constrição. (...) O empregado exequente, já vencedor no processo que move em face 
de seu ex-empregador, poderá ter satisfeito o seu crédito na sequência da execução contra 
quem de direito, mas os agravantes que pagaram o preço do imóvel e podem perdê-lo pelo 
ato de penhora ficarão destituídos do bem que com esforço adquiriram, sem possibilidade de 
ver ressarcido o patrimônio e sem defesa hábil, porquanto ao tempo da aquisição ou após a 
mesma, como no caso dos autos, uma execução trabalhista põe em risco o bem comprado, 
pela falta de um procedimento formalmente necessário, o registro, mas que não pode em 
determinadas e específicas situações ser levado às últimas consequências (Tribunal Regional 
do Trabalho da Segunda Região, recurso número 1225200807202001, São Paulo, Relator: 
Desembargador Federal CARLOS ROBERTO HUSEK, Data de Julgamento: 05/05/2009, perante 
a 4ª TURMA, Data de Publicação: 29/05/2009).
28 AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução. 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 558-559.
29 SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da 
reparação à diluição dos danos. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 22-23. 
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 Essa perspectiva, que já vinha sendo albergada pela jurisprudência, 
consolidou-se com esse sentido e alcance merecedores de boas vindas. É 
o caso, no Brasil, da responsabilidade30 das empresas concessionárias de 
energia elétrica que respondem pelos riscos de sua atividade.

1.10. Alteração respeitável em matéria de testamento e sucessões

 Chegamos ao direito das sucessões. O décimo e último ponto 
aqui apresentado como melhoria se refere ao direito das sucessões, e diz 
respeito à limitação da possibilidade de impor gravame à legítima. O Código 
Civil brasileiro de 1916 consagrava em seu artigo 1.723 a possibilidade de 
gravar a legítima dos herdeiros com as cláusulas de impenhorabilidade, 
inalienabilidade e incomunicabilidade, em homenagem ao pátrio poder, 
que no antigo estatuto tinha inconteste relevância. Não havia limites nem 
condições: bastava o pai assim o querer e fazer.

 A mudança, que migrou da ideia de pátrio poder para o afeto e a 
solidariedade familiar, determinou a restrição dessa possibilidade, segundo 
o artigo 1.848 do Código Civil, ressalvando que tais gravames só poderão 
ser impostos à legítima mediante “justa causa”, declarada no testamento. O 
novo Código, por conseguinte, “diminui a violação da legítima.”31

 Os tribunais brasileiros deram mesmo efetividade a essa restrição: 
sem justa causa32 não é possível clausular a legítima, com o que estamos de 
inteiro acordo.

30 Para exemplificar: “A responsabilidade das concessionárias prestadoras de serviço público 
é de natureza objetiva. Provado o dano e o nexo de causalidade com a prestação do serviço, 
para eximir-se da obrigação de indenizar os prejuízos incumbe à concessionária a prova de 
inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.(...) Não é razoável, 
pois, que a empresa que lucra com a atividade potencialmente lesiva fique isenta de indenizar 
os efeitos negativos referentes à concretização desses riscos, passando ao usuário os ônus 
deles decorrentes”  (julgamento do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, recurso 
número 2009.000195-1, sendo Relator: Desembargador Luiz Cézar Medeiros, Data de 
Julgamento: 01/09/2009, julgado perante a Terceira Câmara de Direito Público). 
31 LÔBO, Paulo Luiz Neto. Direito civil: sucessões. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 74.
32 Observe-se julgado a propósito: “No caso, como a testadora não aditou o testamento para 
declarar a justa causa das cláusulas restritivas apostas à legítima no prazo a que alude o art. 
2.042, parte final, do CC/02 (um ano após a entrada em vigor do aludido diploma legal), incide, 
na espécie, a regra geral descrita no art. 1.848 do CC/02, segundo a qual, "não pode o testador 
estabelecer cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade, e de incomunicabilidade, sobre os 
bens da legítima". Disposição legal que não abrange a parte disponível, a qual permanece com 
os gravames vitalícios instituídos”. APELAÇÃO DESPROVIDA (recurso de Apelação Cível número 
70051938678, julgado perante a Oitava Câmara Cível no Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
Grande do Sul, sendo Relator: Desembargador Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 28/02/2013).



192

1. Apresentação 

2. Entrevista

3. Artigos 
Propostas do Ministério Público do Estado do Paraná 
de alteração legislativa no combate à corrupção e à 
impunidade

Considerações acerca da necessidade de 
homologação do Termo de Ajustamento de Conduta 
pelo Conselho Superior do Ministério Público do 
Estado do Paraná

Pessoas em situação de rua e direitos prestacionais

O direito à consulta prévia às comunidades indígenas 
e a atuação do Ministério Público para a sua 
concretização

Fonte normativa da legitimação extraordinária 
no novo Código de Processo Civil: a legitimação 
extraordinária de origem negocial

As mudanças da nova lei do divórcio em matéria de 
dissolução do casamento

Código civil brasileiro: Entre avanços e retrocessos

O Fundamento Moral do Direito à boa administração

Proteção à infância e juventude: é preciso mudar o 
“foco”

IDEB 2013

Pimenta Bueno: ideias precursoras do processo 
penal brasileiro no Segundo Império

4. Seção Interprosa
Dona Helena

A urgência nossa de cada dia

5. Seção Prata da Casa
Edição 2014 - “Ação Inovadora” - Cadastro da Prática 
ou Ideia

6. Seção Estudante
Ações Coletivas para a tutela de Direitos Individuais 
Homogêneos: Por uma racionalização do Serviço 
Justiça

7. Resenha
As lógicas das provas no processo, de Deltan

8. Jurisprudência Comentada Cível
Da aplicação da Lei de Improbidade Administrativa 
aos Agentes Políticos

9. Jurisprudência Comentada Penal
A Súmula n.º 521 do Superior Tribunal de Justiça e 
a questão afeta à ilegitimidade ativa do Ministério 
Público para a execução da pena de multa: 
Deformação de uma alteração legislativa ou mero 
pragmatismo?

10. Espaço Centros de Apoio
A ADI 1.842/RJ e a Lei 13.089/2015: novos 
paradigmas jurídicos para as Regiões Metropolitanas 
brasileiras?

A busca domiciliar de drogas e a apreensão de 
direitos fundamentais

 Assim, estão apresentados dez pontos que realçam, entre outros, 
aspectos positivos da lei e de sua respectiva aplicação.
 

2. Parte II - Retrocessos

 Mesmo diante desses e de outros reconhecidos progressos trazidos 
pelo novo Código Civil brasileiro, em que pese o debate havido sobre a 
necessidade e a oportunidade de uma nova codificação, é inquestionável 
que muitos retrocessos também ocorreram, tanto nas previsões codificadas 
quanto na aplicação que se sucedeu.

 Em verdade, o projeto que se tornou o Código Civil de 2002 já 
tramitava desde a década de 70, de modo que nasceu velho em diversos 
aspectos. Em face da nova Constituição democrática promulgada, o Código 
aportou dependente de um esforço hermenêutico para que se adequasse aos 
parâmetros constitucionais erigidos após 1988. Emergiu daí o papel atuante 
do Poder Judiciário brasileiro, ao lado do esforço interpretativo da doutrina.

 Houve e ainda há, por conseguinte, deficiências técnicas, históricas 
e hermenêuticas. Algumas dessas falhas serão, portanto, versadas daqui 
por diante. 

2.1. Cláusulas gerais: A OUTRA FACE

 O primeiro desses pontos negativos equivale ao primeiro ponto 
positivo do Código nesta explanação. Pode ser um paradoxo, mas isso se 
explica. A adoção de princípios e cláusulas gerais tem caráter ambivalente na 
codificação de 2002. Se por um lado trazem ao Código novas contribuições, 
estabelecendo um modelo aberto de interpretação das normas, por outro, 
determinam incerteza e geram insegurança, na medida em que não há 
consenso jurisprudencial na aplicação e interpretação desses princípios e 
cláusulas gerais. 

 Observe-se, portanto, que, de fato, os princípios e cláusulas abertas 
possibilitam uma aplicação mediada pelo caso concreto, contudo, quando os 
princípios são utilizados como fundamentos de soluções práticas, há incerteza 
e dissonância jurisprudencial. O legislador pecou ao não corporificar de 
modo mais denso essas normas. Isso não significa retirar-lhes seu caráter 
mais aberto, mas apenas auferir maior grau de segurança em sua aplicação. 
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 O problema não é apenas teórico, mas tem consequências práticas 
relevantes; não raro, a imprecisão e até mesmo certa plasticidade de tais 
categorias emergem dos julgamentos, propiciando decisões33 bem diversas 
em profusão pelos tribunais brasileiros; por exemplo: é difícil encontrar 
um mínimo de segurança jurídica no Brasil de hoje em termos de prazo de 
carência para valer-se dos benefícios de planos de saúde; os julgados, sem 
embargo de intentarem a justiça para o caso concreto, adotam caminhos e 
fundamentos os mais diferenciados.

2.2. A espantosa propriedade particular da história 

 Na temática dos direitos da personalidade, agora previstos na 
codificação, o artigo 20 do Código Civil alberga um evidente problema. 
É um destempero de o dispositivo condicionar a divulgação de escritos, 
a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da 
imagem de uma pessoa à prévia autorização por parte do titular do direito 
de personalidade. 

 Percebe-se, portanto, que o Código, de modo equivocado, procura 
absolutizar o direito à imagem, dando ao titular de tal direito um verdadeiro 
poder de censura. A questão se torna ainda mais sensível quando se trata de 
pessoa pública, ou da temática das biografias não autorizadas. Nas palavras 
da doutrina, “o artigo 20 do novo Código Civil (...) é desarrazoado, porque 
valora bens constitucionais de modo contrário aos valores subjacentes 
à Constituição. A opção do legislador, tomada de modo apriorístico e 
desconsiderando o bem constitucional da liberdade de informação, pode e 

33 Percebe-se tal dificuldade de encontrar segurança jurídica nos julgados que tratam de 
abuso na questão do período de carência de planos de saúde; veja-se, de um lado, o seguinte: 
“PLANO DE SAÚDE - INTERNAÇÃO - CARÊNCIA - Cláusula que não é abusiva, pois a restrição 
se apresenta clara e precisa, redigida com destaque e sem subterfúgio gramatical” (Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo, recurso número 1919776320098260100, sendo Relator: 
Desembargador Percival Nogueira, Data de Julgamento: 02/06/2011, perante 6ª Câmara de 
Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2011); agora, de outro lado, tome-se o exemplo 
que segue: PLANO DE SAÚDE URGÊNCIA CARÊNCIA LIMITAÇÃO DE TEMPO DE INTERNAÇÃO. 
(...) “A limitação do tempo de cobertura às doze primeiras horas é também abusiva porque 
contraria a função do contrato que é assegurar o tratamento e a saúde do consumidor, que 
não tem como controlar por quanto tempo deverá permanecer na instituição hospitalar” (no 
mesmo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, recurso número 00101807120118260008, 
sendo Relator: Desembargador Piva Rodrigues, Data de Julgamento: 21/05/2013, perante a 9ª 
Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2013).
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deve ser afastada pela interpretação constitucional.”34 

 Há, portanto, demasiada ênfase na proteção da imagem em 
detrimento da liberdade de expressão e da liberdade de informação, que 
também conformam princípios básicos da Democracia.  

 Em verdade, esse dispositivo permite tratar um direito de 
personalidade tal qual direito patrimonial. Advoga-se, dessa forma, pela 
inconstitucionalidade da interpretação que tal dispositivo enseja: a de 
impedir a liberdade de expressão por meio de vedação privada do titular do 
direito da personalidade. 

 Esse tema está em debate perante o Supremo Tribunal Federal 
por meio de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI número 4815), 
promovida pela Procuradoria Geral da República, que trata da temática das 
biografias não autorizadas, intentando a declaração de inconstitucionalidade 
do artigo 20 do Código Civil sem a redução do texto, ou seja, objetiva-se a 
declaração de inconstitucionalidade para uma hipótese de aplicação da lei, 
sem que haja alteração alguma no texto normativo. O que ali se pede, e em 
breve a Corte Suprema do Brasil vai sobre isso deliberar, é que “se afaste do 
ordenamento jurídico brasileiro a necessidade de consentimento da pessoa 
biografada”

2.3. A clássica culpa

 No âmbito do direito de família, o artigo 1.572 representou 
retumbante retrocesso, sobretudo quando se colocam em debate os novos 
princípios que regem o direito de família contemporâneo. Esse artigo permite 
a chancela de culpa do cônjuge quando da dissolução do casamento. 

 A tentativa de imputação de culpa para qualquer um dos cônjuges 
parte de um pressuposto equivocado, e, mesmo de uma análise simplista do 
relacionamento conjugal, uma vez que transmite para um dos cônjuges toda 
a responsabilidade do fracasso do relacionamento, sem se levar em conta 
todos os meandros conjugais que desembocaram na culpa: “O divórcio é 

34 CARVALHO, Luís Gustavo Grandinetti Castanho de. Direito à informação x Direito à 
privacidade. O conflito de direitos fundamentais. In: Fórum: Debates sobre Justiça e Cidadania, 
Revista da AMAERJ, n. 5, 2002, p. 15.
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concedido pela presunção do fracasso conjugal, diante da iniciativa de um 
“dos cônjuges de promover a dissolução do casamento, sendo estranho ao 
bom senso jurídico (...) punir um dos cônjuges pelo fracasso do matrimônio.”35

 Ainda que com oscilações, os tribunais36 brasileiros tendem a 
se afastar das discussões subjetivas sobre os culpados nas dissoluções 
matrimoniais. 

 Após a referida Emenda Constitucional, contudo, a jurisprudência37 
parece ter se pacificado na impossibilidade de destinação de culpa na 
dissolução da relação conjugal.

2.4. A pretensiosa hierarquia entre as formas de família

 Prosseguindo nos retrocessos do Código Civil de 2002, no âmbito 
do direito das sucessões, o artigo 1.790 explicita evidente discriminação 
entre o modelo familiar com base no casamento e o modelo familiar da 
união estável. Em verdade, a questão sucessória na união estável parece 
fomentar a crítica de que o Código estabeleceria uma espécie de hierarquia 
entre os arquétipos familiares. Viver em união estável tem menor dignidade 
jurídica do que viver em casamento civil? Pode ser que sim, para a atual 
codificação civil.

 O referido artigo dispõe que o direito sucessório do companheiro 
diz respeito apenas aos bens adquiridos onerosamente na constância da 
união estável. Ainda, o companheiro não concorre só com os ascendentes 
e descendentes do de cujus, mas também com os colaterais, havendo 
assim evidente discriminação com a tutela sucessória do casamento. 

35 MADALENO, Rolf. Curso de direito de família. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 325.
36 De modo geral, a jurisprudência, antes mesmo da EC 66/2010, já se mostrava contra a 
atribuição de culpa na separação, muito embora alguns acórdãos nesse sentido ainda fossem 
encontrados: Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, recurso número 126158 SC 
2004.012615-8, sendo Relator: Desembargador Luiz Carlos Freyesleben, Data de Julgamento: 
05/05/2005, Segunda Câmara de Direito Civil. 
37 Eis um exemplar dessa tendência: “Após a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 
66/2010, mostra-se inócua a discussão acerca da culpa na separação do casal”. (Tribunal de 
Justiça do Estado de Minas Gerais -MG - AI: 10707110253705001 MG, Relator: Luís Carlos 
Gambogi, Data de Julgamento: 15/05/2014, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de 
Publicação: 23/05/2014). 
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Há claro desrespeito ao princípio constitucional da igualdade entre os 
modelos familiares, o que significa inegável retrocesso, além de que o 
artigo supracitado é inconstitucional. Parece-nos, de acordo com a melhor 
doutrina, que “não há razão constitucional, lógica ou ética para tal discrime, 
em relação aos direitos sucessórios das pessoas, que tiveram a liberdade de 
escolha assegurada pela Constituição e não podem sofrer restrições de seus 
direitos em razão dessa escolha. Não há fundamento constitucional para a 
desigualdade de direitos.”38

 A jurisprudência, contudo, sobre a matéria é oscilante até o 
momento, inexistindo peremptória declaração de inconstitucionalidade. O 
tema está, ainda, em aberto39. Será o Poder Judiciário brasileiro que irá fixar 
esse rumo.

2.5. Problemas com a interrupção da prescrição

 No que se refere à regra de interrupção da prescrição, prevista no 
artigo 202 do Código Civil, o retrocesso diz respeito à redação do dispositivo 
e aos efeitos práticos confusos que acaba gerando. A partir do novo Código 
a regra passou a ser simplesmente a da interrupção unitária da prescrição: 
prescrição somente se interrompe uma vez, e pronto.

 Ocorre que o próprio Código estabeleceu como hipóteses de 
interrupção da prescrição as seguintes: i) o despacho do juiz, mesmo 
incompetente, ordenando a citação, desde que o interessado a promova 
no prazo de 10 dias; ii) o protesto nas condições acima descritas; iii) o 
protesto cambial; iv) a apresentação do título de crédito em inventário ou 
em concurso de credores; v) qualquer ato judicial que constitua o devedor 
em mora; vi) qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe 
reconhecimento do direito pelo devedor. 

38 LÔBO, Paulo Luiz Neto. Direito civil: sucessões. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 150-151.
39 Há julgados que insistem na aplicação do artigo comentado, considerando-o constitucional: 
“Ao estabelecer no art. 1.790 do CC que a companheira ostenta a condição de herdeira, em 
concorrência com  descendentes do falecido, apenas em relação aos bens particulares, ao 
invés da propalada violação ao princípio a igualdade, quis o legislador prestigiar a igualdade 
material, tratando de forma diferente situações reconhecidamente desiguais. (....)” (TJ-RS 
- AG: 70040781395 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 24/02/2011, 
Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/03/2011).
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 Diante dessa variedade de causas, a unitariedade da interrupção 
pode, pois, gerar confusões de ordem prática, que podem frustrar a 
pretensão do indivíduo. Da lição da doutrina colhemos a ressalva de que 
a ‘aplicação estrita do dispositivo legal (art. 202, CC), conforme redigido, 
poderá gerar controvérsia de ordem prática’, ao trazer como exemplo um 
credor de uma letra de câmbio, que após ter interrompido a prescrição por 
meio do protesto do seu título, tem frustrada a ação de execução devido à 
prescrição ocorrida no iter processual.40 

2.6. Negócios civis e atividades empresárias

 Ainda se pode citar como anacronismo do Código a manutenção da 
distinção entre atividades negociais simples e empresárias, que se entende no 
artigo 982. As sociedades simples são aquelas em que os sócios exercem suas 
profissões, tal como uma sociedade de advogados ou de médicos, por exemplo. 
De outro lado, a sociedade empresária, é aquela que tem por objeto o exercício, 
de forma profissional, de atividade econômica organizada para a produção e 
circulação de bens ou de serviços. Ainda, o Código exclui da empresariedade as 
sociedades que exercem atividade intelectual, científica, literária ou artística. 

 Não parece mais fazer sentido essa distinção entre atividade negocial 
simples e empresária, primeiramente porque muitas das sociedades simples 
funcionam como verdadeiras empresas, exercendo atividade econômica de 
modo profissional e organizado. O legislador adotou a distinção sem a devida 
explicitação.

 É tênue a linha que separa as atividades excluídas da empresariedade, 
na medida em que toda atividade econômica, em algum grau, pressupõe 
a atividade intelectual. Tal como assenta a doutrina no Brasil, “o Código 
Civil brasileiro, copiando seu congênere italiano, dividiu as sociedades em 
simples e empresárias (art. 982 do Código Civil), mantendo uma tendência 
que remonta à Idade Média e já deveria ter sido superada entre nós (...).”41

40 FACHIN, Luiz Edson; FRANK, Felipe. Problematizações sobre a unicidade da interrupção 
prescricional no artigo 202 do Código Civil brasileiro. In: GAGLIARDI, Rafael Villar; NASSER, 
Paulo Magalhães; VENOSA, Sílvio de Salvo (Coord.). 10 anos de Código Civil: desafios e 
perspectivas. São Paulo: Atlas, 2012. p. 14.
41 MAMEDE, Gladston. O Código Civil e o Direito Empresarial: análise crítica. In: GAGLIARDI, 
Rafael Villar; NASSER, Paulo Magalhães; VENOSA, Sílvio de Salvo (Coord.). 10 anos de Código 
Civil: desafios e perspectivas. São Paulo: Atlas, 2012. p. 495.
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2.7. Fases das obrigações contratuais, a omissão do Código

 No âmbito contratual, há que se citar o artigo 422 do novo Código 
Civil. O retrocesso não está no artigo em si, muito pelo contrário, o dispositivo 
avança sobremaneira ao positivar princípios como probidade e boa-fé e 
determinar sua observância obrigatória no decorrer da relação jurídica. A 
falta está naquilo que o artigo omite. 

 Muito embora trate o dispositivo da necessidade de observância da 
probidade e da boa-fé na execução e na conclusão do contrato, silencia em 
relação às negociações preliminares e à eficácia pós-contratual. 

 A boa-fé objetiva pressupõe conduta honesta, leal e correta, trata-
se de um princípio que deve ser observado por todas as partes da relação 
jurídica contratual. O contrato pode, entretanto, contar com uma fase pré-
contratual e seus efeitos se estenderem no tempo, para além do fim formal 
da relação jurídica, assim parece lógico defender que a boa-fé seja princípio 
regente também nessas outras fases contratuais. 

 Há necessidade de observância da boa-fé em todas as fases: “a 
melhor doutrina tem ressaltado que a boa-fé não apenas é aplicável à 
conduta dos contratantes na execução de suas obrigações, mas também 
aos comportamentos que devem ser adotados antes da celebração (in 
contrahendo) ou após a extinção do contrato (post pactum finitum). Assim, 
para fins do princípio da boa-fé objetiva, são alcançados os comportamentos 
do contratante antes, durante e após o contrato.”42 

 A jurisprudência tem adotado a perspectiva que exige a observância 
da boa-fé em todas as fases do contrato, inclusive nas tratativas43, ou 
negociações preliminares, a despeito da omissão do artigo 422 do Código 
Civil. Novamente, é o juiz protagonista desse colmatar de lacunas.

42 LÔBO, Paulo Luiz Neto. Direito civil: contratos. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 74.
43 Exemplo: “A atuação de boa-fé dos parceiros também é exigida na fase de tratativas, em 
consonância ao disposto no art. 422, do Código Civil. O autor omitiu informações essenciais 
a respeito da atividade empresarial, notadamente dados que impediam a concretização 
da avença. Diante disso, não se vê a atuação de boa-fé. Sentença de improcedência dos 
pedidos mantida. Recurso não provido” (TJ-SP - APL: 90580704220098260000 SP 9058070-
42.2009.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 11/06/2013, 10ª 
Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2013).
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2.8. As imprecisões que fazem da lei letra morta

 Na temática dos direitos reais, o Código inovou por meio dos 
parágrafos 4º e 5º do artigo 1.228; no entanto, por imperfeições, incorreu 
em retrocesso. Tratam os dispositivos da possibilidade de desapropriação 
judicial que consiste na perda da propriedade de extensa área, pela posse 
ininterrupta e de boa fé, por mais de cinco anos, de considerável número 
de pessoas, que tenham realizado, em conjunto ou separadamente, obras e 
serviços, considerados de interesse social e econômico relevante, mediante 
justa indenização ao expropriado. 

 Primeiramente, há que se notar uma série de conceitos jurídicos 
indeterminados, que tornam a aplicação dos dispositivos altamente 
dependentes do esforço hermenêutico por parte do juiz: “falta de precisão 
conceitual, que resulta em diversas dificuldades para a sua aplicação. (...) 
O emprego de tais fórmulas gerais tem a vantagem de dar maior margem 
ao juiz para valorar as especificidades do caso concreto, mas apresenta, em 
contrapartida, o inconveniente de tornar o direito mais inseguro.44

 Além disso, os dispositivos exigem requisitos em demasia, o que 
inviabiliza o aproveitamento prático da norma estabelecida. E mais: “a 
hipótese de transferência da propriedade imobiliária ali descrita é tão 
complexa, que exige a concorrência de inúmeras condições, e na prática 
é mais provável que os possuidores procurem outro meio para regularizar 
a sua situação dominial.”45 Também se percebe que as normas foram 
estabelecidas com o objetivo de atender a população com menor condição 
de renda, contudo, ao estabelecer o parágrafo 5º que a indenização deve ser 
paga pelo particular, deixa a norma de ser eficaz e ainda mais difícil de ser 
aplicada na prática. 

 Por conseguinte, “a principal crítica que se pode fazer à norma 
referida é o fato de a indenização ser paga pelo particular, pois, ao que parece, 
o instituto será preferencialmente utilizado para a proteção da população de 
baixa renda, o que não condiz com a realidade. Esta não tem recursos para 
adquirir o bem, muito menos para pagar a indenização determinada pela lei.”46

44 RENTERÍA, Pablo. A aquisição da propriedade imobiliária pela acessão invertida social: 
análise sistemática dos parágrafos 4o. e 5o. do artigo 1.228 do código civil. Revista dos 
Tribunais de Direito Civil, Rio de Janeiro, v. 34, p. 72-73, jun. 2008.
45 Idem.
46 PENTEADO, Luciano de Camargo. Direito das coisas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 250. 
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Como o dispositivo exige muitos pré-requisitos fundados em conceitos 
abertos, a jurisprudência47 tende a não reconhecer o direito, e assim leva à 
ineficácia da norma.

2.9. O enriquecimento sem causa em segundo plano

 Outro problema do Código Civil de 2002 está no campo do direito 
das obrigações, mais especificamente na temática do enriquecimento sem 
causa. O artigo 886 do Código empresta um caráter de subsidiariedade 
ao instituto. Segundo o referido dispositivo, não caberá restituição por 
enriquecimento sem causa se a lei conferir ao lesado outros meios de 
ressarcir o prejuízo sofrido. Percebe-se que há evidente depreciação de 
instituto que é autônomo em relação aos outros meios de reparação civil.

 A jurisprudência48 assume a subsidiariedade do instituto do 
enriquecimento sem causa, a despeito das críticas.

2.10. Mais prazos para irresponsabilidade, menor prazo para a 
responsabilidade

 Por fim, mas não menos importante, deve ser citada a redução do 
prazo de prescrição de vinte para três anos na reparação civil, conforme 
determina o artigo 206, parágrafo 3º, inciso V. Se por um lado o Código 
adota a possibilidade de uma responsabilização objetiva como forma 
de privilegiar a mitigação dos danos sofridos, por outro, estabelece um 
prazo demasiadamente exíguo para a proposição de ação referente à 
responsabilidade civil, de modo a gerar o efeito justamente contrário, 
e impondo à vítima ônus excessivo. Note-se que o Código Civil de 1916 
trazia prazo prescricional de vinte anos para as pretensões originárias da 
responsabilidade civil. A diferença de dezessete anos entre o Código pretérito 
e o atual apenas reforça a intranquilidade nessa temática. 

47 Há numerosos exemplos dessa realidade, valendo citar: Apelação Cível Nº 70044827681, 
Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Harzheim Macedo, 
Julgado em 06/10/2011.
48 É assim que se passa no seguinte julgado: “ (...) A ação de locupletamento ilícito sempre 
será subsidiária, tanto no caso de ação derivada de títulos de créditos como nos casos de 
enriquecimento sem causa em geral, tal como prevê o art. 886 do Código Civil (...)” (TJ-MG 
- AC: 10515110030613001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 10/07/2014, 
Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2014).
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 Se a responsabilidade civil “constitui-se em um dos mais relevantes 
setores do direito contemporâneo (...), esse conflito de interesses entre o 
autor do dano e a vítima, que exige a composição do dano injusto, é o problema 
fundamental da responsabilidade civil.”49 Justamente por tutelar interesses 
importantes e por garantir a devida reparação à vítima de dano injusto, não 
pode tal instituto ter um prazo prescricional tão diminuto. Compreende-se 
a necessidade de segurança jurídica dentro do ordenamento, contudo, ao 
estabelecer prazo tão exíguo parece que o direito de reparação da vítima 
fica em detrimento em relação à segurança jurídica que o ordenamento 
pretende oferecer ao autor do dano injusto. Esse dispositivo é inadequado, 
considerando a tônica constitucionalizada e solidarista que deve ter o novo 
Código Civil.

 A jurisprudência observada nos tribunais50 do Brasil não tem outra 
opção senão aplicar o dispositivo citado, e chancelar menor responsabilidade, 
em nosso ver.

 Findada a análise tópica dos avanços e retrocessos do Código Civil de 
2002, apresentamos algumas conclusões e considerações finais sobre esses 
anos de vigência, ainda que não se pretenda, de modo algum, encerrar esse 
debate que, certamente, encontra divergência entre os civilistas brasileiros.

49 AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução. 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 546.
50 Observe-se a propósito: “Tratando-se de pretensão de reparação civil, o prazo prescricional 
aplicável à espécie é o trienal” (Apelação Cível Nº 70057807950, Décima Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 19/12/2013); e 
ainda :TJ-RS - AC: 70057807950 RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Data de Julgamento: 
19/12/2013, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/01/2014.
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3. Conclusões

 Um Código não nasce feito, faz-se com auxílio da doutrina e criação 
da jurisprudência. O Brasil merece mais.

 De modo geral, nos parece que, muito embora o Código tenha 
trazido inquestionáveis avanços em diversas áreas, não atende a que se 
esperava depois de tão longa discussão e tramitação. O Código Civil de 
2002, conforme já dito acima, não nasceu constitucionalizado por completo. 
Em diversos momentos falhou em seu desafio de reverberar as conquistas 
constitucionais no âmbito do direito privado. Também não se pode olvidar 
que o Código, segundo foi demonstrado, em diversos momentos entra 
em contradição consigo mesmo. Reitera-se aqui que certamente o Código 
avançou em vários aspectos, porém poderia e deveria ter desbravado mais. 
 
 Para além da discussão teórica, é preciso refletir se o novo Código 
Civil produz resultados práticos, isto é, se de fato consegue atender às 
necessidades do povo brasileiro, sobretudo quando se tem em mente 
a composição altamente heterogênea dessa nação. A resposta a isso não 
é simples. A inserção principiológica em um estatuto privado, conforme 
analisado, pode atribuir ao Poder Judiciário a possibilidade de fazer justiça no 
caso concreto e, nesse sentido, o Código de 2002 atende às demandas mais 
diversas de uma sociedade tão multicultural. Contudo, causa desassossego 
que o atendimento dessa demanda dependa de uma interpretação positiva 
por parte do Judiciário e não de uma produção legislativa competente. 

 Por exemplo, o reconhecimento da união estável homoafetiva 
dependeu de uma interpretação constitucionalizada pelo Judiciário, pois o 
legislador foi incapaz de arrostar esse desafio. O Código Civil de 2002 como 
codificação apresenta, sem dúvida, respostas para várias necessidades, 
todavia, frente a intensas mudanças e cada vez mais diversidade, um Código, 
sozinho, invariavelmente torna-se insuficiente.

 Espera-se que no futuro não sofra o Código Civil da Síndrome do 
Barão de Münchausen, querendo interpretar o mundo apenas por meio das 
suas formas jurídicas e não dando atenção para os fatos que enriquecem a 
vida ao seu redor.

 A lei nunca nasce pronta e acabada. Fazê-la na prática, essa é a 
tarefa de todos nós.    
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O Fundamento Moral do 
Direito à boa administração

Marco Aurélio Romagnoli Tavares*

The moral basis of the right to good governance

RESUMO: O presente texto visa compreender uma forma de ação ética 
baseada em preceitos morais que compõem o direito fundamental à boa 
administração. Entender os efeitos de uma conduta axiológica do ser 
humano sob o aspecto do direito administrativo demonstra-se fundamental 
para possibilitar a delimitação do âmbito de abrangência e aplicação 
das normas que preveem condutas não aceitas para aquele que exerce 
qualquer atividade de função pública. Volta-se de igual forma para a busca 
conceitual das funções capazes de conter o exercício da moral administrativa 
na conduta privada do agente político e do funcionário público, assim 
como sua origem e natureza jurídica. Ao fixar o entendimento do que é o 
ideal de moral e a sua relação com a ética e o direito para efeito da boa 
conduta administrativa, visa esclarecer as relações existentes no interior da 
vontade do cidadão detentor de valores pessoais e sociais que, não raras 
vezes, entram em conflito com as concepções necessárias e exigíveis ao 
ocupante de um cargo público. Mas, para além dessas definições, defende 
o presente texto a necessidade de se adotar no quadro legislativo brasileiro 
um Código de Boa Conduta Administrativa, nos moldes do existente na 

* O autor é Promotor de Justiça no Estado do Paraná, possui Mestrado em Ciências Jurídicas 
pela Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) e cursa Doutoramento em Ciências 
Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

SUMÁRIO: Introdução; I – O DIREITO À BOA ADMINISTRAÇÃO; 1. Uma nova 
realidade para o Direito Administrativo; 1.1. Bases normativas; 1.2. O conceito 
de direito em layers; II - CONDUTA E NORMATIVIDADE; 2. A conduta imoral; 
2.1. A conduta administrativa imoral; 2.2. A moral psicossocial esperada; 
2.3. A moral administrativa; 2.4. O Código de Boa Conduta Administrativa; 3. 
Conclusão; 4. Referências bibliográficas.
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União Europeia, como uma possível solução para a falta de densificação 
dos conceitos legislativos que constituem a conduta ímproba e imoral das 
pessoas com atribuições republicanas, assim como diante da verificação da 
ausência por completo de norma que auxilie os que figuram a prestarem um 
serviço adequado ao utente. Na medida em que prevê o Código europeu 
um quadro de condutas a serem levadas a efeito diante da necessidade que 
se apresenta, ele se constitui em verdadeira fonte para novas categorias 
de regras administrativas a serem introduzidas na realidade sulamericana, 
sempre com o objetivo maior de alcançar o avanço democrático nas relações 
entre Estado e sociedade. 

PALAVRAS-CHAVE: Direito Administrativo; Conduta imoral; Moralidade 
administrativa; Conduta psicossocial esperada; Código de Boa Conduta 
Administrativa. 

ABSTRACT: This paper aims to provide an understanding of ethical conduct 
established in moral precepts which instruct the fundamental right to good 
administration. Understand the effects of human behavior on axiological 
aspect of administrative law demonstrates that is essential to be able to 
delimit the scope of standards coverage and application that conducts provide 
to anyone and that has not accepted in any kind of public service. Pursuits 
equally to conceptualize the roles that can perform administrative morality 
in the conduct of political agent and public servant, as well as its origin and 
legal status. By fixing the understanding of what is moral and its relation to 
ethics and law for the purpose of good administrative behavior, clarifies the 
relationship within the will of the citizen holder of personal and social values 
that, often, conflict with the concepts required and due to the occupant of 
a public office. But beyond these definitions defends this text the need to 
adopt the legislative framework Brazilian Code of Good Administrative 
Behavior, modeled on existing in the European Union as a possible solution 
to the lack of densification of concepts that constitute the unrighteous and 
immoral conduct of politicians and public officials, as well as in the absence 
of complete standard to assist those appearing in the positions of the republic 
to provide adequate service to the user. According as the European standard 
provides a framework for actions to be carried out before the need presented 
it constitutes real source for new categories of administrative rules to be 
introduced in the Brazilian reality, always with the aim of achieving greater 
democratic progress relations between State and society.

KEYWORDS: Administrative Law; Immoral conduct; Administrative morality; 
Psychosocial expected conduct; Code of Good Administrative Behavior.
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Introdução 

 A atribuição a alguém da prática de uma conduta com conteúdos 
axiológicos concordantes aos padrões morais e éticos adotados por uma 
determinada sociedade em uma época específica, sob a perspectiva 
apreendida de quem observa o desenvolvimento do enredo até o seu final, 
se dá através da conjugação de inúmeros juízos de valores fundados em 
uma série de ilações que conduzem à vinculação de qualidades àquela ação 
específica.

 Essa visão personificada dos fatos pode ser variável dependendo 
sempre dos interesses pessoais de quem é o detentor do domínio da condução 
da ação e do seu posicionamento perante quem observa o desenrolar do ato 
para atribuir ao resultado um sentido positivo ou negativo, exercendo, assim 
influência definitiva sobre o destino de quem a controla.

 Como ilustração, podemos recordar a noção de valores morais 
presente em uma das obras de Machado de Assis. Em um conto datado de 
1891, chamado O Caso da Vara1, o escritor demonstra como se dá o jogo de 
alternância de valores que ocorre no íntimo do observado, controlador da 
ação, em relação à expectativa de julgamento de sua conduta a ser realizado 
pelo observador, que é o detentor do poder de decisão.

 Narrado em terceira pessoa, o enredo tem como personagens 
principais o jovem Damião e a senhora Sinhá Rita. Damião foge do seminário 
por não querer seguir a carreira eclesiástica que lhe havia sido imposta pelo 
severo pai. Após a fuga e pressentindo que necessitaria de ajuda para não 
mais retornar, recorda-se da única pessoa fora do seu círculo familiar que o 
conhecia na cidade, Sinhá Rita, viúva com quem seu padrinho de nascimento 
João Carneiro mantinha relações, refugiando-se em sua casa.

 Ao explicar seu desencanto pela vida de seminarista e após uma longa 
e propositadamente dirigida elaboração de sedizentes elogios, a Senhora 
decide auxiliá-lo a realizar o intento de mudar seu destino. Para tanto, pede 
a João Carneiro que interceda junto ao pai de Damião, seu amigo íntimo de 
longa data.

1 Em: <http://www.biblio.com.br/>. Acesso em: 23 de julho de 2014.
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 O rapaz em pouco tempo se sente à vontade, chegando a contar 
piadas que animam a escrava menina Lucrécia, criada da casa. A patroa, 
percebendo a desatenção da serva com seus afazeres ameaça açoita-la com 
uma vara. Isso significava que se ela não terminasse suas tarefas domésticas 
até o final do dia seria punida.

 Damião tomado por um rompante de instinto de justiça decide no seu 
íntimo que a protegeria caso Sinhá Rita realmente levasse a efeito a aplicação 
do severo e desumano castigo.

 Em seguida, chamado à casa e informado acerca do problema João 
Carneiro diz à Sinhá Rita que a situação é muito complicada e que com certeza 
o pai do rapaz não cederia à ideia de vê-lo fora do seminário. Sinhá Rita, de 
imediato ordena-lhe que faça o que precisar ser feito para salvar o rapaz da 
vida monástica ou do contrário a relação entre eles estaria terminada.

 Logo após, a Senhora garante a Damião que seu futuro estará 
assegurado desde que ela mantenha João Carneiro sob sua influência.  Já à 
noite, ao chegar a hora de se recolher os trabalhos feitos, Lucrécia não tinha 
terminado o seu. Sinhá Rita, dominada pela ira, agarra a menina pela orelha e 
pede a Damião a vara de açoites. Ele vacila por um momento, mas decidindo 
proteger seus interesses e apesar das desesperadas súplicas de Lucrécia, 
passa a vara para as mãos de Sinhá Rita auxiliando na execução do castigo.

 Nota-se pela narrativa que o autor utiliza-se de um pequeno drama 
familiar não muito importante no contexto da época para produzir uma 
metáfora que pode ser usada para ilustrar perfeitamente as atuais e relevantes 
questões morais do favorecimento e do apadrinhamento entre indivíduos 
pertencentes a uma elite dominante, que conta com imensa influência de 
poder dentro da esfera do setor público administrativo do Estado. 

 Para atingir o objetivo de abandonar de uma vez por todas o seminário 
que tanto rejeita, Damião vale-se dos recursos que dispõe no momento. Não 
conseguindo sensibilizar diretamente o padrinho religioso João Carneiro a 
ajudá-lo, recorre a uma forma de apadrinhamento realístico e muito presente 
nos dias atuais, o da viúva Sinhá Rita que, como é deixado transparecer, exerce 
poder de influência sobre as ações de seu amante o qual, por sua vez, detém 
a possibilidade de interferência sobre a tomada de decisão do pai do jovem.

 A relação dialética entre a vontade interior moral de agir corretamente 
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e a necessidade de realização do benefício pessoal é dramaticamente 
apresentada na exteriorização das ações de Damião.

 Ao se compadecer da escrava Lucrécia ameaçada pelo castigo de 
espancamento sob uma vara, o jovem realmente acredita que o apelo ao 
sentimento de compaixão ou ao senso de justiça da Senhora da casa serão 
argumentos fortes o bastante para permiti-lo cumprir com o favor pretendido 
e livrá-la do açoite, o que como se vê pelo desenrolar do conto, materializa-
se em irremediável engano.

 Tanto é assim que, no momento ápice onde não há mais espaços 
para se tecer argumentações de convencimento e sendo-lhe exigida a 
tomada de uma decisão e a escolha de um posicionamento, Damião termina 
por fornecer os meios para a aplicação do castigo a que Lucrécia é submetida, 
seguindo-se o comentário narrativo de que “Damião sentiu-se compungido; 
mas ele precisava tanto sair do seminário”. 

 Dividido entre a vantagem pessoal e a consideração pela integridade 
física e psicológica de outrem, Damião coloca-se ao lado das instituições 
formais a que está habituado a reconhecer, no caso em si representada pelo 
direito, materializado na forma de lei, tendo na vara seu símbolo2.

 Descritas através de uma relação de natureza privada familiar, as 
decisões políticas adotadas pelo personagem Damião são exemplos afirmativos 
acerca da teoria da valoração da ação humana de que trata Maquiavel.

 É inevitável a conexão do texto machadiano com as recomendações 
descritas pelo autor italiano no capítulo XV de O Príncipe, livro no qual 
formula um verdadeiro manual de aplicação da moral social e política para 
os atos do governante.

 Sob o título de Das coisas pelas quais os homens, principalmente os 
príncipes, são louvados ou vituperados, Maquiavel afirma ser de necessidade 
fundamental a um príncipe, se pretende sobreviver no poder, “aprender a não 
ser bom, e usar ou não usar o aprendido, de acordo com a necessidade” 3. 

2 VENTURA, Mauro Souza. Moral e Sobrevivência no Conto de Machado de Assis. Em: <http://www.
unicamp.br/iel/site/alunos/publicacoes/textos/m00017.htm>. Acesso em: 24 de julho de 2014.
3 MAQUIAVEL, Nicolau.  O Príncipe, São Paulo: Cultrix, 1991, p. 101.

http://www.unicamp.br/iel/site/alunos/publicacoes/textos/m00017.htm
http://www.unicamp.br/iel/site/alunos/publicacoes/textos/m00017.htm
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 A passagem acima não deixa dúvidas de que o alvo de Maquiavel são 
as atitudes ingênuas, amparadas em uma visão absoluta da moral. Segundo 
a máxima instrumentalista de Maquiavel, a autopreservação implica o 
aprendizado da pragmática, ou seja, a disposição para agir de acordo com o 
que as circunstâncias exigem, do que depende o sucesso do governo de um 
príncipe4.

 Para o conselheiro de Lourenço de Médice, política e moral cessam 
de ocupar a mesma posição na hierarquia dos valores para atuarem como 
forças de natureza relativas. É, sem dúvida, uma nova moralidade que em 
tudo difere dos padrões estabelecidos pela antiga retórica moralista clássica 
grega, em especial a adotada por Cícero para quem o princípio fundamental 
da moral era seguir a nossa natureza individual no respeito pela grande 
natureza humana.

 Não há grandes novidades em Cícero acerca do estabelecimento dos 
conceitos de moral, mas há sim sua louvável pragmaticidade, ou seja, para o 
grego todos os atos moralmente bons eram aqueles que eram objetivamente 
pensados e traziam benefícios para toda a sociedade.

 O que nos leva contemporaneamente a outras questões, tais como a 
de saber se realmente todo ser humano deve ser dotado de uma consciência 
moral que o faz distinguir o certo do errado, o justo ou injusto, o bom ou 
ruim e com isso seja capaz de avaliar suas ações, exercitando essa reflexão 
em seu interior e exteriorizando-la na forma de ações éticas.

 Não pretende o trabalho definir detalhadamente os conceitos e 
contornos da moral e da ética nas relações humanas eis que não se trata de 
um texto eminentemente filosófico, mas sim jurídico.

 As definições sobre as diferenciações e similitudes entre ética, 
moral e o direito serão brevemente tratadas, o suficiente para determinar-
se o núcleo do problema a ser desenvolvido, qual seja, a moral da conduta 
administrativa.

 Desde o incício da década dos anos 90 iniciou-se no Brasil, pós-
Constituição de 88, a promulgação de uma gama de legislações que buscaram 

4 MAQUIAVEL, Nicolau.  O Príncipe, São Paulo: Cultrix, 1991, p. 104.
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incessantemente estabelecer padrões de condutas imorais puníveis 
aos agentes políticos e funcionários públicos. Esses textos legislativos 
fundaram-se entre outros aspectos na perspectiva normativa da moralidade 
administrativa constitucional.

 Através dos anos de experiência de aplicação das normas previstas aos 
casos concretos, verifica-se que o ato ímprobo imoral se constituiu na conduta 
detentora do maior grau de dificuldade de definição e, consequentemente, 
de estabelecimento de parâmetros de proporcionalidade para os seus efeitos 
punitivos eis que, como destacado através dos excertos literários, a relação 
entre autor e observador da ação muda a cada momento e época, sempre de 
acordo com as circunstâncias envolvidas.

 Portanto, torna-se imprescindível a busca pelo aprimoramento na 
tarefa de se estabelecer padrões de comportamento que possam trazer 
conteúdo de definição e limitar as fronteiras do conjunto de conceitos de atos 
de improbidade presentes em uma norma tipificadora em branco, conforme 
verificado pela previsão do art. 11, da Lei nº. 8.429/92, a nominada Lei de 
Improbidade Administrativa brasileira.

 Na realidade européia, a boa conduta administrativa já é 
desenvolvida há várias décadas tanto pela jurisprudência como pela doutrina, 
o que resultou inclusive na elaboração de um Código de Boa Conduta 
Administrativa confeccionado pelo gabinete do Provedor de Justiça Europeu, 
visando auxiliar aos tomadores de decisões administrativas e judiciais na 
valoração da conduta do funcionário público e possibilitando de igual forma 
a verificação da concordância da ação que originou o ato administrativo com 
os padrões de conduta que se espera sejam adotados por quem ocupa o 
cargo, norma com especificidades sem correspondência no Brasil.

 Busca o texto na sequência de seu desenvolvimento atestar a 
validade formal da atribuição da natureza de direito fundamental ao 
chamado princípio da boa administração e, especificamente, do elemento 
de probidade que o constitui.

 Avançará ainda para investigar a possibilidade de se estabelecer 
vínculos e identificar similaridades entre a moral individual, coletiva e 
administrativa, já que o ocupante do cargo público administrativo ou eletivo 
é o mesmo ser humano, ou seja, uma vez aceitando-se a possibilidade da sua 
moral individual ser transportada para o cargo que ocupa será necessário o 
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confrontamento dos valores nela contidos com os parâmetros de condutas 
administrativas adotados pela norma.

 Sendo possível, faz sentido a proposta final de elaboração de um 
Código de Boa Conduta Administrativa nos moldes do europeu e que seja 
instalado mediante o preceito normativo adequado em virtude das grandes 
diferenças da realidade administrativa brasileira e europeia, seja na forma 
de leis, federal, estadual ou municipal ou ainda mediante regulamentos 
editados pelos respectivos órgãos administrativos competentes pertecentes 
a cada um dos entes públicos da federação.

 Passa o Brasil hoje, assim como diversos países do globo, por uma 
série de convulsões sociais materializadas nos protestos levados às ruas das 
cidades. Um dos aspectos que se destaca nas manifestações é a constante 
exigência de prestações eficientes pelos serviços públicos e, ainda, o fim da 
corrupção praticada por seus agentes e servidores. Tais reivindicações são 
reflexo da quebra da confiança existente entre cidadão e governo, o que ao 
se perpetuar põe fim a um dos pressupostos básicos da convivência pácifica 
entre população e Estado, qual seja a existência de um governo administrativo 
eficiente e confiável.

 Na medida em que cada cargo público, independentemente de sua 
natureza e hierarquia administrativa, representa e contém as prerrogativas 
que balizam todo o sistema democrático e republicano, o seu ocupante 
precisa atingir o nível de conduta compatível que se exige para o seu exercício.

 No Brasil, infelizmente, não há consenso normativo sobre quais os 
limites e fronteiras dessa conduta. Ultimamente concretizações normativas 
tais como a Lei Complementar n.º 135/2010 (conhecida como Lei da 
Ficha Limpa, que fixa a inelegibilidade de candidatos a cargos políticos 
condenados por infrações civis e penais), a Lei n.º 12.846/13, que prevê a 
responsabilização administrativa e civil da pessoa jurídica privada por atos 
atentatórios à administração pública, também chamada de Lei Anticorrupção 
e leis que adotam regras para a conduta dos servidores públicos da União 
(Lei n.º 8027/90) e dos estados da federação, tem tentado afinar o exercício 
da ética e aplicação dos valores morais com as relações ainda promíscuas 
entre o público e o privado no Brasil.

 Mas ainda estamos longe de termos um Código com previsões de 
condutas administrativas nos moldes do adotado pela União Europeia, que 
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prima pela busca da verdadeira realização do princípio da boa admistração 
pública.

 Encontramo-nos a caminho, basta para tanto mantermos em 
evolução os preceitos que estão surgindo em propostas provenientes da 
sociedade, lembrando mencionar que somente no ano de 2008, através 
da edição da Súmula Vinculante n.º 13, proveniente do Supremo Tribunal 
Federal e com aplicação obrigatória a todas as instâncias administrativas da 
república, decretou-se o fim da prática do nepotismo no solo pátrio iniciada 
em 1º de maio de 1500, data constante da certidão de nascimento do Estado 
brasileiro consubstanciada na carta que Pero Vaz de Caminha enviou ao rei de 
Portugal, não sem antes finalizá-la com um pedido para que sua majestade 
Dom Manuel I empregasse seu genro.

 Sem fugir à realidade dos fatos, constata-se que há um 
grande caminho a ser percorrido pela sociedade nacional em busca do 
aperfeiçoamento da democracia e respeito à republica.

 Enquanto em países como a Alemanha o marido da primeira 
ministra paga por sua passagem de viagem de férias em voo comercial, 
sequer cogitando em acompanhar sem ônus a chefe de governo em avião 
do Estado, no Brasil os dirigentes dos poderes da república ao ocuparem 
os cargos presidenciais respectivos se esbaldam em viagens com fins 
particulares realizadas em aeronaves da força aérea e, como se não bastasse, 
ainda transportam amigos e familiares.

 Portanto, enquanto a cultura com o cuidado para com a coisa 
pública, espírito da natureza republicana de um país, não estiver impregnada 
na conduta particular do dia a dia dos ocupantes dos cargos públicos, esses 
simplesmente perpetuarão o péssimo hábito de misturar o trato das matérias 
da esfera particular com as públicas confundindo-se ou fundindo-se umas 
com as outras.

 Com a finalidade de estabelecer esses limites é que se destaca a 
necessidade de buscar-se a formulação de um regramento simples, direto 
e claro visando reafirmar os evidentes limites e divisões necessárias entre 
as atividades públicas e as particulares pertencentes a agentes políticos e 
funcionários públicos, partição fundamental e indispensável para a evolução 
social a que todos pretendemos.   
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I - O DIREITO À BOA ADMINISTRAÇÃO

1. Uma nova realidade para o Direito Administrativo

 Materializado no seu ramo executivo e tendo como representante 
máximo uma personalidade (presidente ou primeiro ministro), o Estado 
tradicional administrativo é o responsável pela gerência de governo, ou seja, 
é esse braço de governança que maneja a arrecadação tributária necessária 
à manutenção dos serviços essenciais à população, assim como determina 
a distribuição e aplicação das verbas públicas, conforme as previsões legais 
orçamentárias.  

 Segundo Aléxis de Tocqueville5:

Os legisladores americanos tinham uma tarefa difícil a cumprir: eles 
queriam criar um poder executivo que dependesse da maioria e que, não 
obstante, fosse forte o bastante por si mesmo para agir com liberdade em 
sua esfera. A manutenção da forma republicana exigia que o representante 
do poder executivo fosse submetido à vontade nacional.

 E conforme lembra Dallari6: 

Nos registros dos debates, assim como em artigos da época e na 
correspondência de alguns delegados, fala-se na necessidade de um 
vigoroso Executivo, referido como Chefe Executivo ou Executivo Nacional. 
Mas, ao mesmo tempo, fica evidente o temor de atribuir excesso de poder 
a um homem só, o que, para alguns, poderia ser o embrião de uma nova 
monarquia. A ideia de um governo federal foi facilmente acolhida, mas 
houve enorme resistência à proposta de que se criasse um governo nacional 
e supremo, entregando o executivo a uma única pessoa. Argumentou-se, 
em defesa da proposta, que em vários Estados o governo era exercido 
por um Executivo unipessoal, mas a isso se respondeu que nos Estados os 
legislativos eram supremos e visto como a voz do povo, com a possibilidade 
prática de exercer o controle diário dos atos dos governantes. (...) A proposta 
do Executivo nacional unipessoal, que só no final da Convenção se definiria 
como Presidente da República acabou vencedora, estando neste debate a 
raiz do sistema de colégio eleitoral para escolha do Presidente, consagrado 
no texto da Constituição dos Estados Unidos aprovado em 1787 e persistem 

5 TOCQUEVILLE, Aléxis de. A Democracia na América. Livro I, Leis e Costumes, São Paulo: 
Martins Fontes, 2005, p. 136.                                                                                                                                                              
6 DALLARI, Dalmo de Abreu. A Constituição na vida dos povos: da Idade Média ao Século XXI, 
São Paulo: Saraiva, 2001, pp. 264/265. 
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ainda hoje, apesar de muito questionado, por teóricos estadunidenses, o 
caráter democrático dessa forma de escolha. 

 Como se nota, as origens do sistema presidencialista brasileiro 
encontram raízes na Constituição americana, com a diferença de que o 
voto para presidente no Brasil é exercido na sua forma direta e não por 
representação, o que faz com que, em virtude da sua força e legitimidade 
extras, se destaque o executivo dos demais poderes da União perante o 
reconhecimento popular. Tamanha força faz com que os administradores e 
servidores costumeiramente extrapolem seus limites legais de atuação e, 
por vezes, os limites morais e éticos atrelados aos cargos que ocupam7.

 Na esteira desse sistema republicano reflete-se o Direito Administrativo 
tradicional através de uma concepção que guarda a pretensão de continuar a 
ser o “conjunto de normas e princípios jurídicos vinculantes de direito público 
que regulam a atividade de toda e qualquer entidade, independentemente 
de sua natureza jurídica, que se proponha a realizar fins de interesse público 
sob a direção ou controle de uma pessoa coletiva pública” 8.

 Contudo, torna-se evidente constatar que as relações fáticas do 
mundo contemporâneo ou, como queiram, pós-moderno apresentam um 
fundamento errático e, por vezes, com resultados imprevisíveis. Há algo 
indubitavelmente pernicioso nas afirmações constantes da necessidade de 
revisões de conceitos básicos do entendimento que afeta tanto as relações 
entre indivíduos como entre o Estado e o indivíduo. A perda de valores, a 
desintegração do próprio conceito de relações, a dependência do econômico 
e do material estão acarretando mudanças no sentimento humano.

 Percebe-se a desumanização avançando a todo tempo. Cada vez 
mais pessoas, indivíduos, cidadãos estão sendo tratados como números em 
estatísticas, possibilidades de mercado e aferimento de lucro. Nunca houve 
tanta necessidade de acúmulo de capital como nos tempos atuais.

 Não é preciso ser portador de destacado conhecimento para notar 
que se está diante de uma proposta de sociedade paradoxal composta de 
novas interações surgidas de geografias sem distâncias, transações sem 

7 TAVARES, Marco Aurélio R.. Ativismo Judicial e Políticas Públicas, Porto Alegre: Sergio Antonio 
Fabris Editor, 2011, pp. 53 e ss..
8 ANTUNES, Luís Filipe Colaço. A Ciência Administrativa, Coimbra: Almedina, 2012, p. 30.
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dinheiro físico, afetividade descartável e a perda da individualização do ser 
humano. Todas as formas comumente aceitas de avanço são ditadas por uma 
tecnologia cada vez mais avançada que tem por objetivo a transformação do 
cidadão em produto, despersonificando-o. Atingiu-se a época da morte das 
ideologias, em que a lógica consumista e comercial não encontra resistência 
ou oposição estrutural.

 Esperar que uma vez inserido nesse contexto, o Direito Administrativo 
formal consiga garantir e preservar os direitos fundamentais do cidadão 
mantendo sua dependência na repercussão da previsão e antecipação 
legislativa pelo Estado é, no mínimo, relegar o usuário e dependente dos 
serviços públicos à própria sorte. 

 Não resta mais espaço para o pensamento único administrativo, 
representado pelo positivismo puro e singular dos regulamentos, 
memorandos e portarias, formas insuficientes de discurso normativo, sendo 
imperativo a sua substituição pelo pensamento complexo multifacetado e 
adaptado às realidades sociais que se modificam em hipervelocidade.

 Transportando essa ideia para um sistema jurídico constitucional 
administrativo, este deve se preocupar em estar adaptado às 
variadas e pluralísticas formas de proteção de direitos nele previstos, 
independentemente de regra ou lei específica para cada situação, visando a 
solução do problema de como acomodar no seu interior as reivindicações de 
grupos distintos de uma mesma sociedade.

 Não há resposta outra, a não ser pelo pensamento complexo do 
multiculturalismo que deve permear a interpretação das normas abertas 
de direitos administrativos fundamentais, tanto constitucionais como 
supraconstitucionais.

 Qualquer sociedade humana é ao mesmo tempo complementar ou 
cooperativa e antagônica, pois possui rivalidades. As questões colocadas 
situam, por exemplo, os Tribunais europeus e em especial o dos Direitos 
do Homem em meio aos fatores que causam desequilíbrio nessas relações 
sociais ao ponto de não mais se identificar os valores por elas expressos ou 
sequer se eles ainda existem.

 É necessário, portanto, a adoção de um novo paradigma de atuação 
para habilitar a administração pública a conseguir lidar com questões 
econômicas e sociais específicas que mudam diariamente à velocidade com 
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que se aceleram a quantidade de possibilidades e meios de acesso às redes 
de computadores, ou seja, existe a necessidade premente de construir-se 
uma teoria de visão e aplicação do direito para a administração em uma 
forma plural de entendimento e não unitária isolacionista.

 Assim, ao dispor-se seriamente a levar a efeito o direito fundamental 
à boa administração, conforme previsto na Constituição do Brasil, torna-se 
primeiramente indispensável que os Tribunais modernos modifiquem sua forma 
de pensar o direito de maneira a absorver os princípios da sociedade igualitária.

 Segundo, é preciso entender que direito é linguagem e, portanto, 
adaptar-se às necessidades de resposta dos julgamentos das relações de 
acordo com o que a sociedade atualmente almeja através de decisões que 
satisfaçam a coletividade.

 Terceiro, buscar soluções nas demais ciências sejam elas sociais, políticas, 
filosóficas, biológicas, eletrônicas etc., para serem incorporadas à linguagem do 
direito administrativo com o fim de se dar efetividade aos atos decisionais.

 Por último, entender que os dispositivos normativos que tratam a 
dignidade humana são abertos à interpretação ampla e irrestrita em favor 
dos princípios neles previstos e, sendo assim, qualquer interpretação possível 
deve sempre vir em favor do cidadão. 

 Conforme afirma Antunes9:

A verdade é que os Estados perderam autossuficiência (completa), que era 
uma das suas principais características. O conceito de soberania deu lugar 
à divisibilidade da puissance publique (poder público). O que temos agora é 
um Estado sem território ou, para ser mais preciso, um território sem Estado.

 Destarte, em tempos de dúvidas acerca da soberania estatal e 
aplicação irrestrita dos regulamentos do direito administrativo há que se 
buscar um porto seguro. O melhor deles constitui-se na adoção do conceito 
de Direito à Boa Administração na qualidade de direito fundamental a um 
Estado democrático e republicano que permeie todas as relações entre 
cidadãos e governo, mediadas por funcionários públicos.

9 ANTUNES, Luis Filipe Colaço. O Direito Administrativo sem estado, Crise ou fim de um 
Paradigma?, Coimbra, 2008, p. 33.
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1.1. Bases normativas

 Sob a forma de previsões normativas resultantes da evolução 
da proteção da dignidade humana, de maneira especial no constatado 
pós-segunda guerra mundial, a conformação das aspirações políticas da 
uniformização da proteção dos direitos dos povos reflete-se já no art. 1º da 
Declaração Universal dos Direitos do Homem que inicia com a seguinte frase: 
Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e em direitos.

 O Preâmbulo da Declaração reafirma a fé nos direitos fundamentais 
dos seres humanos, na dignidade e no valor da pessoa humana.

 O Convênio Internacional relativo aos direitos econômicos, sociais 
e culturais, em conformidade com os princípios enunciados na Carta 
das Nações Unidas, estabelece em seu Preâmbulo o reconhecimento da 
dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos 
à liberdade, justiça e paz no mundo, afirmando explicitamente que estes 
direitos decorrem da dignidade humana10.

 Em nível europeu, a Convenção Europeia dos Direitos do Homem 
em seu art. 1º cita a obrigação dos signatários em respeitar os direitos do 
homem e em seu art. 2º revela a proteção ao direito à vida. No mesmo 
sentido apresentam-se os dispositivos presentes na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia de 2001.

 O art. 41, da respectiva Carta, fundamenta-se na existência da União 
como comunidade de direito, cujas características foram desenvolvidas 
pela jurisprudência dos Tribunais europeus (Geral, Justiça e dos Direitos do 
Homem), que consagraram a boa administração como princípio geral de 
direito.

 Da mesma maneira, o Tratado da União Europeia confirma em 
seu Preâmbulo o seu apego aos princípios da liberdade, da democracia, do 
respeito pelos direitos do Homem e liberdades fundamentais e do Estado de 
direito. E ainda, o seu respeito aos direitos sociais fundamentais, tal como 

10 Aprovado e aberto à assinatura, ratificação e adesão pela Assembleia Geral das Nações 
Unidas na sua Resolução n.º 2200-A, de 16 de dezembro de 1966. Entrada em vigor em 03 de 
janeiro de 1976. 
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definidos na Carta Social Europeia assinada em Turim em 18 de Outubro 
de 1961 e na Carta Comunitária dos Direitos Sociais Fundamentais dos 
Trabalhadores de 1989.

 Não obstante, traz ainda o Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, em seu Preâmbulo, dispositivo normativo que fixa como objetivo 
essencial dos seus esforços a melhoria constante das condições de vida e 
de trabalho dos seus povos, afirmando o princípio da boa administração 
em seu artigo n.º 296, que versa acerca da obrigação em se adotar decisões 
administrativas, no artigo n.º 298, que traz as especificações da necessidade 
de uma administração aberta, eficaz e independente e também nos artigos 
n.º 20, 2, n.º 25 e n.º 340, os quais atualmente reproduzem e revalidam as 
previsões dos arts. 3º e 4º, da Carta de Direitos Fundamentais. 

 Seguindo o mesmo sentido, a Constituição da República Portuguesa 
assimila as garantias de direitos da mesma natureza e sob igual fundamento 
desde o seu Preâmbulo, até os artigos 1º, 2º e 3º, artigos n.º 266, 268 e ainda 
pelo n.º 81, letra c, que trata da eficiência do setor público.

 Por fim, mas não menos importantes, os artigos nº. 7 a 12, do 
Decreto Lei n.º 442/91, conhecido como Código Português da Administração 
ou simplesmente CPA, refletem de igual forma o direito fundamental à boa 
administração previsto nas legislações constitucional e supraconsticional.

 Questão que clama por análise é a de se saber se o princípio da 
boa administração, baseado nos fundamentos normativos acima descritos, 
realmente faz por merecer ser incluído como parte do rol dos intitulados 
direitos fundamentais, levando-se em conta as constantes críticas referentes 
à banalização na categorização dessas espécies de direitos.

 Os direitos fundamentais podem ser divididos, segundo a visão 
tridimensional dos direitos fundamentais de Vieira de Andrade nas seguintes 
categorias: a) são direitos do homem válidos para todos os povos em todos 
os tempos e, portanto, invioláveis; b) são os direitos do homem jurídico-
institucionalmente garantidos e limitados espaço-temporalmente (direitos 
fundamentais propriamente ditos), e c) são direitos do cidadão, que 
pertencem ao homem como ser social, isto é, vivendo em sociedade11.

11 ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os Directos Fundamentáis na Constituição Portuguesa de 
1976, Coimbra, Almedina, 2012, p. 168.
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 Habermas define a dignidade humana como a fonte moral da qual 
se alimentam os conteúdos de todos os direitos fundamentais, constituindo-
se no portal de onde o conteúdo igualitário e universalista da moral é 
importado para o direito positivo12.

 As experiências de exclusão, miséria e discriminação ensinaram-nos 
que os chamados direitos fundamentais clássicos só adquirem “valor igual” 
para todos os cidadãos quando acompanhados por direitos sociais e culturais. 
Nas palavras de Rawls, “A dignidade humana, que é a mesma em todo lado e 
para todos, justifica a indivisibilidade dos direitos fundamentais” 13. 

 Para Georg Lohmann, os direitos fundamentais são concebidos 
de forma a concretizarem-se através de uma legislação democrática, 
especificados caso a caso através da jurisprudência e impostos através 
de sanções estatais. Só podem cumprir politicamente a promessa moral 
de respeitarem a dignidade humana de todas as pessoas se agirem em 
articulação uns com os outros, de forma igual em todas as suas categorias14.

 Canotilho afirma que a Constituição portugesa de 1976 individualiza 
e impõe ao Estado políticas públicas socialmente ativas em relação a direitos 
sociais, econômicos e culturais em respeito à dignidade humana e ainda 
que os problemas econômicos, sociais, científicos, são, simultaneamente, 
problemas constitucionais susceptíveis de conformação e resolução através 
de decisões político-constitucionais vinculativas das decisões tomadas pelo 
poder político15.

 Por vezes controvertido e muito embora haja previsão expressa 
na Carta de Direitos Fundamentais europeia, os Tribunais da União tem 
desenvolvido através dos anos o conceito de boa administração como direito 
fundamental a ser aplicado na sua forma de princípio a todas as relações 
administrativas que envolvam os países do grupo limitado em sua extensão 
às disposições previstas no Tratado de Lisboa.

12 HABERMAS, Jürgen. A Crise da União Europeia Uma Resposta, Malden: Polity Press, 2013, 
p. 37.
13 RAWLS, John. Liberalismo Político, Nova Iorque: Columbia University Press, 2013, p. 257.
14 LOHMANN, George. Entre Direitos Humanos e Direitos Morais, a Filosofia dos Direitos 
Humanos, Frankfurt: Suhrkamp, 1998, pp. 62/95.
15 CANOTILHO, J.J. Gomes. "Brancosos" e Interconstitucionalidade, Itinerários dos Discursos 
sobre a Historiciedade Constitucional, Coimbra, Almedina, 2012, p. 151.
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 Porém, como se verifica, a Comissão Europeia passou a impor 
a obrigatoriedade na adoção de reformas administrativas para países 
como Portugal, Espanha e Grécia, com a intenção de adequá-los às metas 
administrativas adotadas pela União com bases em referido princípio. 
Portanto, além da natureza jurídica de princípio, ganha a boa administração 
a forma de direito fundamental coercitivo, sendo muito claramente 
concretizável e aplicado a qualquer tempo16.

 Por consequência, tem-se que não há como se dissociar direitos 
fundamentais do direito à boa administração, pois a própria materialização dos 
direitos que concretizarão no caso específico as garantias à dignidade humana 
de um cidadão da república, podendo ser a necessidade de assegurar-se a 
liberdade, a educação ou a saúde, dependem de uma administração otimizada 
pelos valores anteriormente especificados nas normas e decisões enumeradas.

 No Brasil, desde a sua formação o conceito do direito à boa 
administração pública encontra seu lastro de fundamentalidade na 
Constituição Federal da República, especificamente no art. 1º, inc. III, que 
trata da dignidade da pessoa humana, no art. 5º, inc. LIV, que prevê o devido 
processo legal, inclusive administrativo e sua duração razoável, inserido no 
inc. LXXVII do mesmo artigo. 

 O direito fundamental à boa administração é especificado através do 
conjunto dele derivado de princípios aplicáveis à totalidade e generalidade da 
administração pública conforme previsão constante do art. 37 da Carta e que se 
decompõe nos valores de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 
e eficiência que devem gerir todas as ações administrativas públicas.

 Segundo Juarez Freitas, o direito fundamental à boa administração 
é um direito a17:

Administração pública eficiente e eficaz, proporcional cumpridora de 
seus deveres, com transparência, motivação, imparcialidade e respeito 
à moralidade, à participação social e à plena responsabilidade por suas 

16 Ver Acórdão do Tribunal de Justiça de 31 de março de 1992, processo C-255/90 P, Burban, 
Colect. 1992, p. I-2253, bem como os Acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 18 de 
setembro de 1995, processo T-231/97, New Europe Consulting e outros, Colect. 1999, p. II-2403. 
17 FREITAS, Juarez. Discricionariedade Administrativa e o Direito Fundamental à Boa 
Administração Pública, 2. ed., São Paulo: Malheiros, 2009, p. 22.
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condutas omissivas e comissivas. A tal direito corresponde o dever de a 
administração pública observar, nas relações administrativas, a cogência da 
totalidade dos princípios que a regem.

 
 Esses direitos são desenvolvidos em legislações específicas, mas de 
forma especial e de maior interesse pela Lei n.º 8.429/92, nominada por Lei 
de Improbidade Administrativa, que em seu artigo n.º 11 traz a previsão de 
condutas administrativas ímprobas ou imorais.

 Esse dispositivo normativo específico constitui-se no objeto primeiro 
do desenvolvimento do trabalho, já que em termos de legislação nacional 
brasileira é tida como a previsão legal que faz a ponte entre as condutas 
administrativas imorais e a tipificação do ato de improbidade, assim como 
a ligação entre condutas pessoais do agente ou servidor público e as 
consequências de suas ações para a administração e a sociedade.    

1.2. O conceito de direito em layers

 Desenvolvida pela jurisprudência do Tribunal de Justiça Europeu 
sob o conceito de umbrella right, ou seja, direito protetor de uma miríade 
de outros direitos e fatos administrativos, podemos afirmar que o direito 
à boa administração é composto por três camadas, ou layers, que estão 
sobrepostas e interligadas entre si.

 As camadas se constituem na percepção da fundamentalidade das 
garantias procedimentais para o particular e nas regras que visam restringir 
e delimitar o poder discricionário do agente público, as duas voltadas para 
o interesse público e o controle dos atos administrativos e, ainda, em uma 
terceira formada pelas regras não legais que definem padrões de conduta na 
prestação dos serviços públicos, buscando eficiência e qualidade de serviço 
prestado à população.

 Para essa doutrina o direito à boa administração é multifacetado e 
formado por direitos, princípios e regras de condutas.

 Para Juarez de Freitas o direito à boa administração constitui-se de18:

18 FREITAS, Juarez. Discricionariedade Administrativa e o Direito Fundamental à Boa 
Administração Pública, 2. ed., São Paulo: Malheiros, 2009, p. 22 e 23.
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a) direito à administração pública transparente; b) direito à administração 
pública dialógica; c) direito à administração pública imparcial; d) direito à 
administração pública proba; e) direito à administração pública respeitadora 
da legalidade temperada; f) direito à administração pública preventiva, 
precavida e eficaz.

 No entanto, para a maioria da doutrina brasileira se constitui em 
um direito implícito, adscrito a outros direitos fundamentais ainda que não 
expressamente previstos na Constituição brasileira e, portanto, dependente 
da adequada densificação para aplicação, conforme se poderia notar 
pelos dispositivos genéricos previstos no art. 1º, inc. III, e art. 5º, § 2º, da 
Constituição Federal.

 Para fins de melhor esclarecimento acerca da natureza jurídica 
do direito à boa administração é indispensável promover a sua divisão 
em dois conteúdos, um material formado por elementos objetivos, tais 
como imparcialidade (impessoalidade) e probidade (moralidade) e outro 
procedimental ou de natureza subjetiva, composto pela transparência 
(publicidade), legalidade, eficiência, ampla defesa e contraditório.

 Os conteúdos materiais listados estão presentes na formação da 
república desde a sua concepção e estão vinculados ao conceito de justiça 
de Platão como forma de governo e ligados, portanto, à própria definição 
de administração pública para a polis como inspiradores da sociedade e dos 
objetivos básicos por ela pretendidos.

 Pode-se afirmar ainda que os conteúdos procedimentais do direito 
administrativo estão vinculados à essência da democracia de Estado assim 
como ao sistema de governo e são delimitados pela conduta proba (moral) 
de seus agentes e servidores e tida como dever funcional.

 Segundo a concepção de Platão, a alma humana era composta 
por três partes: os desejos, a razão (nous) e os impulsos (thymos). Estes, 
em certas ocasiões, são dominantes superando as contenções racionais. A 
justiça só seria realizada quando se atingisse a harmonia entre as três, o que 
a faz aproximar-se do conceito moderno de moral.

 Portanto, os atos imorais que atentam contra a boa administração 
afetam e enfraquecem as instituições públicas atingindo, assim, a república 
e a democracia, colocando em cheque a existência do próprio Estado de 
direito.
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 Logo, o direito moral à boa administração trata-se não de um direito 
fundamental derivado implícito ou adscrito a outros, mas, antes, encontra-
se diretamente ligado à natureza e justificação dos Estados democráticos 
constitucionais.

 Para melhor adequar o contexto do problema tratado será 
necessário, ainda que superficialmente, estabelecer as diferenças e 
semelhanças básicas entre ética, direito e moral, bem como rapidamente 
identificar seu vínculo de conduta com a Lei de Improbidade brasileira e a 
Constituição, de forma que seja possível finalizar com o reconhecimento da 
relação direta entre o conteúdo do Código de Boa Conduta Administrativa 
Europeu e a necessidade de especificação normativa para a conduta 
administrativa pública no Brasil.

II - CONDUTA E NORMATIVADE 

2. A conduta imoral

 Como já anteriormente afirmado, a conduta do ocupante de um 
cargo público administrativo ou político reflete necessariamente a obtenção 
de valores provenientes de sua formação particular e dos adquiridos como 
individuo pertencente a um grupo social. Afinal, condensam-se em uma 
mistura na personalidade da mesma pessoa e resta impossível separá-los em 
sua essência.

 Para Kelsen a moral e a justiça condensavam-se na norma, que era 
concretizada através de sua exteriorização nas condutas, pois19:

A qualidade ou a virtude da justiça atribuída a um indivíduo exterioriza-se 
na sua conduta: na sua conduta em face dos outros indivíduos, isto é na sua 
conduta social. A conduta social de um indivíduo é justa quando corresponde 
a uma norma que prescreve essa conduta, isto é, que a põe como devida e, 
assim, constitui o valor justiça. A conduta social de um indivíduo é injusta 
quando contraria uma norma que prescreve uma determinada conduta. A 
justiça de um indivíduo é a justiça da sua conduta social; e a justiça da sua 
conduta social consiste em ela corresponder a uma norma que constitui o 
valor justiça e, neste sentido, é justa. Podemos designar essa norma como 
norma da justiça. Como as normas da moral são normas sociais, isto é, 

19 KELSEN, Hans. A Justiça e o Direito Natural, Coimbra: Almedina, 2009, p. 41.
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normas que regulam a conduta de indivíduos em face de outros indivíduos, 
a norma da justiça é uma norma moral; e, assim, também sob este aspecto 
o conceito da justiça se enquadra no conceito da moral.

 Não é objetivo desse texto se estender no estabelecimento das 
diferenças ontológicas entre moral e ética, direito e justiça, vez que essas 
fronteiras e delimitações já estão suficientemente fixadas pela doutrina.

 Apenas com a finalidade de se adotar parâmetros precisos para 
o desenvolvimento da argumentação pode-se eleger a diferenciação 
especificada por José Roberto Goldim20:

É extremamente importante saber diferenciar a Ética, da Moral e do Direito. 
Estas três áreas de conhecimento se distinguem, porém têm grandes 
vínculos e até mesmo sobreposições. Tanto a Moral como o Direito baseiam-
se em regras que visam estabelecer uma certa previsibilidade para as ações 
humanas. Ambas, porém, se diferenciam. A Moral estabelece regras que 
são assumidas pela pessoa, como uma forma de garantir o seu bem-viver. A 
Moral independe das fronteiras geográficas e garante uma identidade entre 
pessoas que sequer se conhecem, mas utilizam este mesmo referencial 
moral comum. O Direito busca estabelecer o regramento de uma sociedade 
delimitada pelas fronteiras do Estado. Alguns autores afirmam que o Direito 
é um subconjunto da Moral. Esta perspectiva pode gerar a conclusão de 
que toda a lei é moralmente aceitável. Inúmeras situações demonstram 
a existência de conflitos entre a Moral e o Direito. A desobediência civil 
ocorre quando argumentos morais impedem que uma pessoa acate uma 
determinada lei. Este é um exemplo de que a Moral e o Direito, apesar de 
referirem-se a uma mesma sociedade, podem ter perspectivas discordantes.

 Entretanto, em virtude da necessidade da construção de uma 
argumentação dialética exegética externa e não contida em si mesma no 
contexto em que se insere a perspectiva de discussão, se passará a adotar a 
similaridade e sobreposição vinculativa entre moral e ética no sentido de que, 
para fins de verificação de uma conduta contrária às normas administrativas, 
a ética constitui o conjunto de princípios morais que se deve observar 
no exercício de uma profissão, ao tempo que ética, moral e direito estão 
inevitavelmente interligados ao regime normativo administrativo punitivo.

 Porém, um sentido único de distinção permanecerá inalterado eis 

20 GOLDIM, José Roberto. Ética, Moral e Direito. Em: <http://www.bioetica.ufrgs.br/eticmor.
htm>. Acessado em 19 de julho de 2014.

http://www.bioetica.ufrgs.br/etica.htm
http://www.bioetica.ufrgs.br/moral.htm
http://www.bioetica.ufrgs.br/leiconce.htm
http://www.bioetica.ufrgs.br/moralei.htm
http://www.bioetica.ufrgs.br/Moralei.htm
http://www.bioetica.ufrgs.br/moral.htm
http://www.bioetica.ufrgs.br/leiconce.htm
http://www.bioetica.ufrgs.br/eticmor.htm
http://www.bioetica.ufrgs.br/eticmor.htm
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que pertencente à própria essência de ambas as categorias, seja a ética ou a 
moral, nos termos em que explicita José Manuel Santos21:

Hoje em dia a distinção mais corrente e menos contestada entre ética e 
moral vê na ética uma disciplina filosófica cujo objecto é a moral. Ou seja, 
enquanto a moral é o conjunto de normas e valores que surgem de maneira 
mais ou menos espontânea para regular o comportamento dos membros 
de uma sociedade ou grupo social, a ética é uma investigação filosófica que 
se ocupa dos problemas da moral. Nesse sentido, a moral é o conjunto dos 
mores e dos valores que regem estes, a ética é a parte da filosofia que se 
ocupa da moral.

 Estabelecidos, portanto, os fundamentos de desenvolvimento, 
passamos à análise do processo da interiorização pessoal individual dos 
valores morais que compõem a própria ética administrativa, qualidade que se 
verifica indispensável para o reconhecimento da necessidade da moralidade 
administrativa e a consequência de sua desobediência, o ato ímprobo.

2.1. A conduta administrativa imoral

 Para se chegar a uma norma de previsão de conduta moral 
administrativa ideal é necessário, antes, determinar-se no que se constitui o 
ato imoral, pois se trata de tema de difícil conceituação e natureza específica, 
especialmente quando o dolo presente na vontade do autor ou a lesão ao 
erário público, entendido aqui como patrimônio financeiro, cultural ou 
humano, não são claramente identificáveis. 

 O entendimento de que em não se verificando a comprovação da 
vontade imoral direcionada ao resultado da ação, não pode o autor dos 
fatos sofrer punição, tem sido defendido pela doutrina nos últimos anos 
e ganha cada vez mais força junto aos Tribunais Superiores brasileiros que 
hordienarmente o tem adotado como elemento indispensável à aferição da 
vontade imoral na conduta do agente político ou funcionário público, para a 
finalidade de tipificação de seu ato como ímprobo.

 Conforme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, 
unificado no julgamento de Recurso Especial em ação originária que visava à 

21 SANTOS, José Manuel. Introdução à Ética, Lisboa: Documenta, 2012, p. 53.
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punição de agente político por prática de ato de improbidade administrativa 
imoral22:

O tema central do presente recurso está limitado à análise da necessidade 
da presença de elemento subjetivo para a configuração de ato de 
improbidade administrativa por violação de princípios da Administração 
Pública, previsto no art. 11 da Lei 8.429/92. Efetivamente, as Turmas de 
Direito Público desta Corte Superior divergiam sobre o tema, pois a Primeira 
Turma entendia ser indispensável a demonstração de conduta dolosa para 
a tipificação do referido ato de improbidade administrativa, enquanto a 
Segunda Turma exigia para a configuração a mera violação dos princípios 
da Administração Pública, independentemente da existência do elemento 
subjetivo. 3. Entretanto, no julgamento do  REsp 765.212/AC, a Segunda 
Turma modificou o seu entendimento, no mesmo sentido da orientação 
da Primeira Turma, a fim de afastar a possibilidade de responsabilidade 
objetiva para a configuração de ato de improbidade administrativa.

 Ora, isso nos leva obrigatoriamente à necessidade de se perquirir 
o ânimo interior do indivíduo atuante na função pública, pois como afirma 
Nietzsche a conduta é além de querer, a vontade de realizar algo, composta 
por diferentes fases ou por uma pluralidade de sensações, ou seja, a sensação 
do estado do qual nos queremos afastar, a sensação do estado a que 
queremos chegar, a sensação deste “afastar” e “chegar” e, além disso, uma 
sensação muscular concomitante que, sem que ponhamos em movimento 
“braços e pernas”, entra em jogo desde que passamos a querer, o que no 
final de tudo é a única coisa que realmente conhecemos23.

 Ainda, segundo o filósofo alemão, compõem os elementos da ação a 
reflexão, já que em cada ato da vontade há um pensamento que comanda e o 
afeto ou livre arbítrio. Um homem que quer - ordena a algo dentro de si, que 
obedece, ou que ele julga que obedece24. Nesses elementos, consciência e 
livre arbítrio, residem o repositório moral do autor dos comandos, o homem. 
Nietzsche deixa esse campo de análise para a psicologia da conduta moral.

22 Recurso Especial nº. 765.212-PR/STJ, publicado em 30 de junho de 2010. Em: <http://www.
jusbrasil.com/busca?q=resp+765.212>. Acesso em: 25 de julho de 2013.
23 NIETZSCHE, Friedrich. Para além do Bem e do Mal, Prelúdio de uma Filosofia do Futuro, 
Lisboa: Guimarães Editores, 2004, p. 34.
24 NIETZSCHE, Friedrich. Para além do Bem e do Mal, Prelúdio de uma Filosofia do Futuro, 
Lisboa: Guimarães Editores, 2004, p. 35. 

http://www.jusbrasil.com/busca?q=resp+765.212
http://www.jusbrasil.com/busca?q=resp+765.212
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2.2. A moral psicossocial esperada 

 Tanto Freud, Klein, Hartman como Lacan, trabalham a ideia de 
relação interior existente e pré-existente entre Id, Ego e Superego como 
níveis de formação da personalidade.

 O id, grosso modo, correspondente à noção inicial de inconsciente 
e é a parte mais primitiva e menos acessível da personalidade. Freud afirma 
que o id é o que nós chamamos de um caldeirão cheio de excitações 
fervescentes. [O id] desconhece o julgamento de valores, o bem e o mal, a 
moralidade25.

 O ego serve como mediador, um facilitador da interação entre o id e as 
circunstâncias do mundo externo. O ego representa a razão ou a racionalidade, 
ao contrário da paixão insistente e irracional do id. Freud chamava o ego de 
ich (Eu).

 A terceira parte da estrutura da personalidade definida por Freud, o 
superego, desenvolve-se desde o inicio da vida, quando a criança assimila as 
regras de comportamento ensinadas pelos pais ou responsáveis, mediante o 
sistema de recompensas e punições.

 O comportamento inadequado  sujeito à punição torna-se parte da 
consciência da criança, uma porção do superego. O comportamento aceitável 
para os pais ou para o grupo social e que proporcione a recompensa torna-se 
parte do ego-ideal, a outra porção do superego.

 Dessa forma, o comportamento é determinado inicialmente pelas 
ações dos pais. No entanto, uma vez formado o superego o comportamento 
é determinado pelo autocontrole. Nesse ponto, a pessoa administra as 
próprias recompensas ou punições. O termo cunhado por Freud para 
o superego foi über-ich, que significa literalmente “sobre-eu”.

 O superego representa a moralidade. Freud o descreve como o 
“defensor da luta em busca da perfeição - o superego é, resumindo, o 
máximo assimilado psicologicamente pelo indivíduo do que é considerado 
o lado superior da vida humana”.  Observa-se então que, obviamente, 

25 ROWELL, Maria Helena. Em: < http://www.freudpage.info/freudpsicoteoria.html>. Acesso 
em: 21 de julho de 2014.

http://www.psicoloucos.com/Sigmund-Freud/biografia-de-sigmund-freud-parte-i.html
http://www.psicoloucos.com/Sigmund-Freud/biografia-de-sigmund-freud-parte-i.html
http://www.psicoloucos.com/Sigmund-Freud/biografia-de-sigmund-freud-parte-i.html
http://www.psicoloucos.com/Sigmund-Freud/biografia-de-sigmund-freud-parte-i.html
http://www.psicoloucos.com/Sigmund-Freud/biografia-de-sigmund-freud-parte-i.html
http://www.freudpage.info/freudpsicoteoria.html


230

1. Apresentação 

2. Entrevista

3. Artigos 
Propostas do Ministério Público do Estado do Paraná 
de alteração legislativa no combate à corrupção e à 
impunidade

Considerações acerca da necessidade de 
homologação do Termo de Ajustamento de Conduta 
pelo Conselho Superior do Ministério Público do 
Estado do Paraná

Pessoas em situação de rua e direitos prestacionais

O direito à consulta prévia às comunidades indígenas 
e a atuação do Ministério Público para a sua 
concretização

Fonte normativa da legitimação extraordinária 
no novo Código de Processo Civil: a legitimação 
extraordinária de origem negocial

As mudanças da nova lei do divórcio em matéria de 
dissolução do casamento

Código civil brasileiro: Entre avanços e retrocessos

O Fundamento Moral do Direito à boa administração

Proteção à infância e juventude: é preciso mudar o 
“foco”

IDEB 2013

Pimenta Bueno: ideias precursoras do processo 
penal brasileiro no Segundo Império

4. Seção Interprosa
Dona Helena

A urgência nossa de cada dia

5. Seção Prata da Casa
Edição 2014 - “Ação Inovadora” - Cadastro da Prática 
ou Ideia

6. Seção Estudante
Ações Coletivas para a tutela de Direitos Individuais 
Homogêneos: Por uma racionalização do Serviço 
Justiça

7. Resenha
As lógicas das provas no processo, de Deltan

8. Jurisprudência Comentada Cível
Da aplicação da Lei de Improbidade Administrativa 
aos Agentes Políticos

9. Jurisprudência Comentada Penal
A Súmula n.º 521 do Superior Tribunal de Justiça e 
a questão afeta à ilegitimidade ativa do Ministério 
Público para a execução da pena de multa: 
Deformação de uma alteração legislativa ou mero 
pragmatismo?

10. Espaço Centros de Apoio
A ADI 1.842/RJ e a Lei 13.089/2015: novos 
paradigmas jurídicos para as Regiões Metropolitanas 
brasileiras?

A busca domiciliar de drogas e a apreensão de 
direitos fundamentais

o superego estará em conflito com o id. Ao contrário do ego, que tenta adiar a 
satisfação do id para momentos e lugares mais adequados, o superego tenta 
inibir a completa satisfação do id.

 Precisamente nesse ponto reside a necessária identificação do 
elemento volitivo do agente público autor da ação, seja ela moral (proba), 
quando o superego prevalece sobre o id ou imoral (ímproba), quando vence 
a vontade do id.

 Por conseguinte, para fins de legalidade, o elemento volitivo presente 
em suas ações deve ser, necessariamente, sempre a representação da 
sobressalência do superego sobre o id, ou seja, sua vontade de satisfação dos 
desejos pessoais através da obtenção de vantagens não previstas em normas 
tipificadas necessita ser anulada em favor do bem comum da sociedade.

 Assim, sendo possível estabelecer-se mediante o fundamento 
psicológico de que não houve pelo autor da ação o respeito ao superego, 
poderemos afirmar que o servidor público agiu para satisfazer o id e, 
portanto, com o dolo da imoralidade.

 A definição filosófica e psicológica de moralidade revela-se 
sobremaneira importante para a discussão em voga, já que se reflete sobre 
a necessidade da elaboração de um código de conduta para os atos dos 
agentes administrativos segundo o dever de benefício geral impessoal, 
norma esta que deverá ser genérica o suficiente para atingir a quantidade 
máxima de previsões de condutas e ao mesmo tempo maleável o bastante 
para sua rápida adaptação às condutas morais que se modificam no dia a dia.

 Há que se fazer nesse momento uma reflexão deontológica 
dos valores a serem adotados como padrão para os agentes políticos e 
servidores da administração, pois a obediência extrema e irrestrita a normas 
de condutas pode levar a prática de injustiças.

 Segundo Pedro Galvão26:

Os deontologistas sustentam que temos um dever de beneficiarmos os 
outros em geral e aprovam resolutamente a benevolência. Acrescentam, 
no entanto, que nem sempre é permissível realizar os actos que mais 
promovem o bem: há casos em que é inaceitável, por exemplo, matar, 

26 GALVÃO, Pedro. Filosofia, uma Introdução por Disciplinas: Ética, Lisboa: Edições 70, 2013, p. 157.
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mentir, roubar ou infligir sofrimento de modo a beneficiar os outros tanto 
quanto possível. Os deontologistas defendem a existência de uma razão 
moral para não maltratar que, pelo menos de um modo geral, é mais forte 
do que a razão moral para promover o bem. Em rigor, defendem a existência 
de uma restrição contra maltratar, o que significa que a razão para não 
maltratar é relativa ao agente. Em virtude de acreditar nesta restrição, um 
deontologista diria não só, e.g., que seria errado matar intencionalmente 
uma pessoa de um modo a salvar cinco, mas também que seria errado 
matar intencionalmente uma pessoa de modo a evitar que outros agentes 
matassem intencionalmente cinco pessoas. 

 Assim, vale pensar a aplicação da restrição a maltratar o bem 
público, ainda que seja com o objetivo de beneficiar outros, o que contraria 
frontalmente a maneira de atuar politicamente do agente político defendida 
pelos preceitos de Maquiavel.

 Está-se, portanto, em momento situado para além da definição 
psicológica na medida das ilações acima, ou seja, no confronto entre a 
necessidade de real adequação dos imperativos categóricos morais e éticos 
sociais com as praticadas pela administração.

 Nos dizeres de Lipovetski27:

Aí reside o novo dado pós-moralista: longe de ser o ideal, a reactivação 
do dever absoluto provoca a reprovação, a indignação colectiva, o 
moralismo tornou-se uma figura sinônima, socialmente, de terrorismo e 
desumanidade. Na era pós-moralista predomina uma procura social de 
limites justos, de responsabilidade calculada, de leis firmes capazes de 
proteger os direitos de cada um, não o espírito do fundamentalismo moral.

 Para tanto, encontramos solução adequada em Habermas segundo 
o qual não basta que você (personae) tenha o sentimento de que seu ato é 
bom, moralmente aceitável ou eticamente correto, este sentimento deve ser 
colocado à prova expondo-o a um julgamento universal, da moral coletiva 
para que seja aceito como comum ou rejeitado. Esse teste, na visão de 
Habermas afasta o interesse pessoal do julgamento moral, interesse este 
que invalidaria o ato28.

27 LIPOVETSKI, Gilles. O Crepúsculo do Dever, Lisboa: Dom Quixote, 2004, p. 58.
28 LIPOVETSKI, Gilles. O Crepúsculo do Dever, Lisboa: Dom Quixote, 2004, p. 56.
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 Novamente destaca Lipovetski que29:

Ao longo de todo o período idealista da democracia, os deveres para com 
a colectividade nacional foram colocados no topo dos valores, coroaram a 
hierarquia das finalidades morais. Os modernos dedicaram-se a ultrapassar 
a concepção puramente interindividual da moral em benefício dos deveres 
para com a pátria. Os fins morais superiores são associados a supra-
individuais: “agir moralmente, é agir tendo em vista um interesse colectivo”, 
escrevia Durkheim, acrescentando que “o fim por excelência da conduta 
moral é a sociedade política ou a pátria”.

 O direito administrativo, no contexto de enfrentamento entre 
conduta egoística e a moralmente esperada, deve sobressair-se como 
forma de garantia positiva para fazer valer os preceitos éticos da profissão, 
utilizando-se da definição de conduta moral ou imoral e de outras áreas do 
conhecimento para adaptá-la às previsões legais. É essa abertura a outras 
esferas das ciências humanas que tornará os preceitos administrativos 
maleáveis e adaptáveis aos novos desafios que a realidade da segunda 
modernidade apresenta.

2.3. A moral administrativa 

 A especificação dos valores morais na seara do Direito Administrativo 
ocupa-se não somente da moralidade comum, mas também da moral 
jurídica, imposta ao agente público para balizar seu comportamento como 
expressão de seus valores internos e mesmo seu modo de pensar, segundo 
as exigências da instituição que serve e à finalidade de sua ação, ou seja, 
sempre o bem comum da sociedade. 

 Essa é uma das características presentes em uma verdadeira 
república, ou seja, o cuidado com a coisa pública dever ir até o extremo de 
se moldar a forma de ser e viver do ocupante de um cargo e, muito embora 
pareça radical, essa forma é necessária, pois só dessa maneira estará o agente 
público livre das influências externas da vontade geral que impregnariam 
suas tomadas de decisões. 

29 LIPOVETSKI, Gilles. O Crepúsculo do Dever, Lisboa: Dom Quixote, 2004, p. 223.
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 Para Camargo30:

A natureza institucional do Poder Público e o caráter funcional da atividade 
de seus agentes geram um conjunto de regras de disciplina interna da 
Administração Pública que têm um caráter deontológico, porque se baseiam 
nos deveres inerentes ao exercício da função pública com vistas à realização 
da finalidade de interesse geral que constitui o objetivo fundamental do 
Poder Público. Esse conjunto de regras é que constitui, segundo Hauriou, 
a “moralidade administrativa”, com uma conotação de moral institucional.

 Portanto, esses valores são verificáveis pelo conjunto de regras de 
consulta tiradas da disciplina interior da própria administração, o que nos 
leva imediatamente à questão seguinte de saber se é possível separar-se a 
conduta pessoal íntima da que fixa os contornos da ação do agente público, 
uma vez que ambas compõem o mesmo ser.

 A Lei de Improbidade Administrativa brasileira tentou amoldar 
essas condutas administrativas estabelecendo no caput do artigo 11 um 
preceito genérico e um rol logo abaixo especificando algumas delas, sendo 
o entendimento majoritário de que se trata de mero rol exemplificativo. 
Contudo, a lei punitiva civil da imoralidade no direito brasileiro peca 
justamente pela sua generalização inadequada e seus dispositivos específicos 
engessados.

 Por se tratar de diploma legislativo ordinário se torna sobremaneira 
difícil a realização de incorporações ou alterações no rol de condutas 
previstas nos parágrafos do mencionado artigo e, como visto pelas decisões 
do Superior Tribunal de Justiça, a identificação apenas genérica do dolo no 
ato de vontade já não é mais suficiente para a imposição das penalidades 
que o diploma legal prevê, tendendo-se cada vez mais a se diminuir a sua 
abrangência de aplicação, justamente pela dificuldade em se identificar os 
elementos psicomotivadores da conduta.

 Afirma a Lei n.º 8.429/92, no caput do Art. 11, reproduzindo as 
disposições axiológicas encontradas no art. 37 da Constituição brasileira que 
constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios 
da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres 

30 CAMARGO, Sabino Lamego. A Moralidade Administrativa. Em: <http://www.scamargo.adv.
br/>. Acessado em 21 de julho de 2014.

http://www.scamargo.adv.br/scripts/forum/textoTema.asp?Id=60&tema=Moralidade+Administrativa
http://www.scamargo.adv.br/scripts/forum/textoTema.asp?Id=60&tema=Moralidade+Administrativa
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de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições. Aqui, 
portanto, encontram-se genericamente enumerados princípios da boa 
administração pública, de igual forma previstos no Código de Boa Conduta 
Administrativa da Europa.

 Em seguida a lei enumera algumas condutas específicas às quais 
entendeu serem relevantes para a previsão e punição, sendo elas: 1) praticar 
ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, 
na regra de competência; 2) retardar ou deixar de praticar, indevidamente, 
ato de ofício; 3) revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão 
das atribuições e que deva permanecer em segredo; 4) negar publicidade aos 
atos oficiais; 5) frustrar a licitude de concurso público; 6) deixar de prestar 
contas quando esteja obrigado a fazê-lo; 7) e por fim, revelar ou permitir que 
chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, 
teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, 
bem ou serviço.

 As punições à sua violação são de efeitos administrativos e civis, já 
que não se constitui em uma legislação de natureza penal.

 Pode afirmar-se que a conduta moral do direito aplicável é balizada 
pela formação psicossocial e administrativa. As decisões discricionárias são 
tomadas com base em valores adquiridos pelo agente sendo eles formais, 
quando provenientes da ordem jurídica, ou pessoais não havendo como 
separá-los.

 Não raramente, nos deparamos com questões tais como se a conduta 
moral pessoal seria condição para a investidura no cargo e a conduta moral 
administrativa condição para o seu exercício, ou se as condutas do agente 
público são delimitadas pela personalidade do ser completo, composta 
por valores pessoais, sociais, culturais, somados à disciplina jurídica 
administrativa.

 Através delas podemos estabelecer diferenças entre moral e ética 
públicas, chegando à conclusão de que a as leis brasileiras restam insuficientes 
para prever a atual complexidade dos inúmeros atos administrativos 
necessários para atender à demanda do inchado Estado contemporâneo ou 
sequer para possibilitar o posicionamento preventivo aos respectivos atos 
diante do volume astronômico de dinheiro que passa pelas mãos de seus 
administradores e funcionários. 
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 Para exemplificar a dificuldade de posicionamento a que está sujeito 
o funcionário público, pode-se citar alguns casos concretos ultimamente 
recorrentes em que se é exigido a tomada de decisões que envolvem punição 
pelo administrador perante a pratica de atos administrativos aparentemente 
imorais. 

 Um deles é a de que antes do advento da Constituição brasileira de 
1988 era moral a realização de concursos públicos internos nas instituições 
públicas mesmo para suprimento de cargos com diferentes funções, o que 
hoje é impensável.

 Contudo, ainda existem carreiras de Estado, tais como as jurídicas, 
para as quais a Constituição vedou ao agente público a prática e qualquer 
outra atividade, como a advocacia, por exemplo, mas ao mesmo tempo 
ressalvou essa prerrogativa para aqueles que adentraram ao serviço público 
anteriormente à sua publicação.

 Outro caso são os recentes usos frequentes de aeronaves do Estado 
para fins particulares. Nos EUA, o presidente os usa justamente para esta 
finalidade e não se discute qualquer imoralidade, pois essa, de certa forma, 
benesse está vinculada às prerrogativas do cargo já que no entendimento 
dos americanos o presidente é a todo tempo o comandante em chefe do 
Estado enquanto ocupar o cargo, estando em férias com a família ou não.

 Como anteriormente mencionado, na Alemanha a primeira ministra 
viaja no avião oficial, mas o marido viaja por sua conta em empresa comercial. 
No Brasil, seria imoralidade a utilização do avião presidencial para deslocar 
a presidente para férias em instalações da marinha em praia localizada no 
litoral do estado da Bahia? E a utilização do Palácio do Alvorada, residência 
oficial do Presidente da República em Brasília, para a realização de churrascos 
para os amigos e familiares com a utilização de sua piscina e sala de cinema, 
se qualificaria como privilégios do exercício do cargo e, portanto, conduta 
legal mas em sua essência imoral?

 Dessa forma, poderíamos afirmar que todo ato administrativo imoral 
é ímprobo ou poderia ser apenas socialmente condenável ou em outras 
palavras, seria capaz o agente público de praticar atos imorais legais ou atos 
morais ilegais? Infelizmente, para se fornecer essas respostas o conteúdo da 
legislação atual é insuficiente.
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 Como se posicionar perante a definição de Pierre Rosanvallon de 
que o povo31:

Não é uma entidade substantiva. É constituído pela igualdade, que é, 
por equivalência geral, subjacente ao projeto político de inclusão geral. É 
definido por um molde de composição do sentimento comum. Representá-
lo é dar vida a este princípio. É preservar o que constitui o bem estrutural 
mais fundamental e o bem público mais óbvio: os direitos básicos. Esses 
direitos não são bens públicos concorrentes no sentido estrito do termo. 
Todos podem desfrutá-los sem privar os outros dos mesmos direitos. O 
conjunto de direitos fundamentais constituem a cidadania do indivíduo 
como uma forma de associado à coletividade e à humanidade da pessoa, 
reconhecendo-se a singularidade irredutível de cada ser humano.

 Fato é que quando falamos em valores íntimos do agente e 
funcionário público esses estão traduzidos em expressões genéricas como 
consciência pública, responsabilidade sobre o bem público, atos pessoais 
condizentes com a função exercida, vontade de servir a outros e para 
especificá-las se torna indispensável a fixação e clarificação dos parâmetros 
de conduta esperados que auxiliem na aplicação do arcabouço legislativo 
existente, densificando-os com a previsão de condutas diversas pré-
estabelecidas e de adoção obrigatória para todos os ocupantes de cargos 
públicos de qualquer natureza. 

2.4. O Código de Boa Conduta Administrativa

 Dessa maneira, vislumbra-se como alternativa o desenvolvimento 
de um Código de Boa Conduta Administrativa brasileiro nos moldes do 
Europeu, especificamente para os casos omissos das demais legislações, a 
fim de expressar as boas práticas da moral administrativa, relacionando-se 
parâmetros de atuação do agente administrativo, desenvolvendo os princípios 
do art. 37 da Constituição do Brasil em conjunto com o art. 11, da Lei de 
Improbidade, que repetiria por sua vez as boas práticas da administração 
previstas na legislação modelo europeia e ainda não contempladas por 
nossas normas32.

31 ROSANVALLON, Pierre. Legitimação Democrática. Imparcialidade, Reflexividade, 
Proximidade, Princeton: Princeton University Press, 2011, p. 131. 
32 Legislação disponível em: <http://bookshop.europa.eu/pt/>. Acessado em 26 de julho de 
2014. 

http://bookshop.europa.eu/pt/c-digo-europeu-de-boa-conduta-administrativa-pbQK6204745/
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 Segundo afirmou Nikiforos Diamandouros, Provedor de Justiça 
Europeu à época da aprovação do referido texto normativo33:

O Código Europeu de Boa Conduta Administrativa é uma ferramenta vital 
que o Provedor tem à sua disposição para prosseguir o seu objetivo e usa-a 
para examinar se está perante um caso de má administração apoiando-se 
nas suas normas para essa função de controle. O Código serve igualmente 
de guia e é um recurso útil aos funcionários públicos europeus, encorajando 
um padrão mais exigente para a Administração. (...) O direito a uma boa 
administração por parte das instituições e órgãos da União Europeia é um 
direito fundamental que assiste aos cidadãos europeus e é actualmente 
salvaguardado pelo art. 41 da Carta Europeia dos Direitos Fundamentais. O 
Código esclarece o que na prática esse direito significa e, concretamente, o 
que se pode esperar de uma Administração Europeia.

 Aqui se destacam dois aspectos importantíssimos a serem levados 
em conta e até o momento relegados pela previsão legal brasileira que 
trata a matéria. O modelo europeu especifica em forma de consultas 
administrativas as medidas a serem adotadas como metas a atingir pelos 
funcionários públicos e esclarece adequadamente para todos os cidadãos o 
que é boa administração e, portanto, o que se pode cobrar de um funcionário 
ou agente público.

 O Código contém a previsão de comportamentos não contemplados 
explicitamente pela legislação nacional brasileira. Como exemplo, podemos 
destacar a previsão do seu art. 7º o qual ao tratar da necessidade da prática 
de atos com ausência de abuso de poder define que as competências são 
exercidas unicamente para fins com que foram conferidas pelas disposições 
pertinentes. O funcionário deve, nomeadamente, abster-se de utilizar essas 
competências para fins que não tenham um fundamento legal ou que não 
sejam motivados pelo interesse público34.

 Ora, uma previsão com essa natureza auxiliaria em muito a definir 
os limites e barreiras à conduta do agente político ou funcionário público, 
auxiliando inclusive com a publicidade da forma da conduta que deve ser 
seguida, evitando-se discussões eternas acerca do seu enquadramento em 
dispositivos legais. 

33 Legislação disponível em: <http://bookshop.europa.eu/pt/>. Acessado em 26 de julho de 2014.
34 Legislação disponível em: <http://bookshop.europa.eu/pt/>. Acessado em 26 de julho de 2014.

http://bookshop.europa.eu/pt/c-digo-europeu-de-boa-conduta-administrativa-pbQK6204745/
http://bookshop.europa.eu/pt/c-digo-europeu-de-boa-conduta-administrativa-pbQK6204745/
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 A necessidade de atomização da especificação das ações previstas 
no multicitado Código levou à adoção pela União de um Guia de Obrigações 
dos Funcionários e Agentes do Parlamento aprovado em 2008 pela sua 
mesa35.

 Através dele se pode determinar a interpretação a ser dada às 
condutas codificadas para a administração em geral, conforme se verifica 
pela previsão dentre as suas obrigações de que o pessoal das Instituições 
Europeias deve possuir as mais elevadas qualidades de competência, 
rendimento e integridade.

 E mais, ao dedicar o seu Título II aos direitos e deveres dos 
funcionários e agentes, o Estatuto consagra o conceito de deontologia da 
função pública europeia. A existência desta deontologia profissional é 
igualmente confirmada pelo preâmbulo do Regulamento Quadro n.º 31/CEE, 
de 18 de Setembro de 1961, que converte o Estatuto no instrumento jurídico 
destinado a dotar as Comunidades Europeias de pessoal independente, 
íntegro, competente e eficaz, sendo que as regras de conduta nele 
consignadas aplicam-se à generalidade do pessoal do Parlamento Europeu.

 Nos termos do conteúdo de suas obrigações, destaca-se a previsão 
de que36:

É cometida aos funcionários e agentes a obrigação de acatarem quer 
as disposições que regem o exercício das suas funções, quer certas 
disposições que se prendem com a esfera extra-profissional. Embora 
gozem das liberdades reconhecidas a qualquer cidadão, devem exercê-
las, em todas as circunstâncias, no respeito das suas obrigações para com 
as Instituições da União Europeia. O Estatuto prevê, por conseguinte, 
todo um conjunto de prescrições positivas ou negativas que constituem 
obrigações que exorbitam da esfera do exercício de funções e das relações 
com a Instituição, para se tornarem extensíveis à vida extra-profissional. 
A sua inobservância é sancionada pela autoridade competente (Entidade 
Competente para Proceder a Nomeações - ECPN - no caso dos funcionários; 
Autoridade Habilitada a Celebrar Contratos de Recrutamento - AHCC - no 
caso dos agentes sujeitos ao Regime Aplicável aos Outros Agentes).

35 Legislação disponível em: <http://www.europarl.europa.eu/RegData/PDF/406411_PT.pdf>. 
Acessado em 26 de julho de 2014.
36 Legislação disponível em: <http://www.europarl.europa.eu/RegData/PDF/406411_PT.pdf>. 
Acessado em 26 de julho de 2014.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/PDF/406411_PT.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/PDF/406411_PT.pdf
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 Nesse ponto, ganha relevância o elemento interpretativo e integrativo 
da natureza que se pretende dar em solo brasileiro a uma norma de previsão 
de boas condutas administrativas.

 Como guia de orientação para as práticas administrativas, referida 
legislação não possui punição sponte própria, dependendo para a aplicação 
das medidas punitivas administrativas ou judiciais, da sua utilização em 
conjunto com o arcabouço da legislação que regula a matéria.

 A título exemplificativo, poderíamos ter uma infração ao dever 
funcional da imparcialidade, previsto e especificado em um Código de 
Conduta próprio e como punição aplicável a necessidade de sua sujeição à 
tipicidade complementar do preceito secundário da norma prevista na Lei de 
Improbidade Administrativa. 

 E mais, cada instituição da administração publica pertencente a 
qualquer das três esferas administrativas do Estado (União, Estados ou 
Municípios) poderia elaborar respectivamente suas referidas normas, com 
aplicação em conjunto com os estatutos de servidores e legislações federais 
com previsões punitivas, inclusive servindo como forma de proteção aos 
próprios servidores, pois como disciplina o Guia do Parlamento Europeu 
servir a União Europeia confere ao funcionário ou agente uma dignidade 
particular, qualquer que seja a natureza das suas funções, a importância das 
suas responsabilidades ou a sua posição na hierarquia. 

 Essa situação impõe obrigações e exige um comportamento coerente 
com essa dignidade. Qualquer pessoa que integre a função pública europeia 
deve estar ciente das exigências formuladas no interesse exclusivo da União 
e compreender que, para além das garantias conferidas pelo Estatuto, lhe 
incumbe respeitar um conjunto de deveres e de obrigações. O legislador 
pretendeu deste modo, preservar a administração da União dos riscos 
resultantes da subordinação dos seus funcionários e agentes aos diferentes 
intervenientes e fontes de pressão externas37.

 A previsão, portanto, de normas específicas para a determinação da 
conduta imoral ou ímproba administrativa torna-se por demais necessária 
para dela olvidarmos.

37 Legislação disponível em: <http://www.europarl.europa.eu/RegData/PDF/406411_PT.pdf>. 
Acessado em 26 de julho de 2014.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/PDF/406411_PT.pdf
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 Contudo, ao cotejar-se a realidade depara-se com uma questão fática 
que aflige os cidadãos brasileiros, ou seja, a completa inércia de parlamento 
nacional. O sintoma maior do problema da representatividade democrática 
encontra-se justamente na constatação do descolamento da vontade 
política, consolidado em um não fazer o necessário, da vontade popular que 
exige mudanças estruturais no país, as quais necessariamente devem passar 
pelo crivo parlamentar.

 O problema coloca-se justamente na dúvida acerca de que, uma 
vez aceita a necessidade de uma regulamentação, por assim dizer, das 
disposições constitucionais e legais, essa especificação poderia ser feita por 
norma administrativa ou necessariamente deveria ser por via legal ou até 
pelo poder constituinte derivado.

 A experiência demonstra que quanto mais se eleva a natureza 
da norma, como por exemplo, a criação normativa feita via emenda à 
Constituição, maior a dificuldade política para sua implementação.

 Dessa forma, a via administrativa demonstra-se como o meio mais 
célere de se atender à necessidade premente de especificação das condutas 
dos funcionários públicos e agentes políticos, através da adoção de normas 
administrativas pela direção das próprias instituições republicanas a que 
pertencem.

 Porém, não é o mais adequado. É inevitável a constatação de um 
déficit democrático possível na adoção de referidas disposições em razão 
da verificação da ausência de vinculação entre os preceitos normatizados 
e a população que, em última análise, constitui a parte que possui maior 
interesse na sua elaboração e aprovação e não participará direta ou 
indiretamente do processo de formulação.

 Nos entendimento de Reis Novais38:

Exige-se, assim, para se chegar a uma clara definição, distinção e consequente 
eventual diferenciação de regimes entre as várias possibilidades de 
intervenção dos poderes públicos, maxime do legislador, no domínio dos 
direitos fundamentais, uma determinação do sentido e consequências 
da supra e infra-ordenação que marcam as relações entre Constituição 
(direitos fundamentais) e lei.

38 NOVAIS, Jorge Reis. As Restrições aos Direitos Fundamentais não expressamente autorizadas 
pela Constituição, Coimbra: Coimbra Editora, 2ª ed., 2010, p. 158.
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 Não se pode olvidar que o tratamento da matéria que envolve a boa 
conduta administrativa passa obrigatoriamente pela análise de uma série de 
direitos públicos e privados vinculados a direitos fundamentais de prestação 
e liberdades.

 Se por um lado apresenta-se o cidadão detentor do direito a uma 
conduta moral administrativa, por outro a eventual previsão e atribuição de 
condutas a serem seguidas, assim como os efeitos e consequências de sua 
violação ou descumprimento, devem passar pelo crivo da constitucionalidade 
do procedimento que as prevê e, logicamente, pela garantia de que o 
funcionário público não sofrerá restrição nos preceitos básicos previstos 
na Constituição que são garantidores da sua relação de subordinação e 
obrigação para com o Estado.

 A prática regulatória de origem puramente administrativa não é 
estranha às normativas europeias, o que não quer dizer que não padeça o 
processo de vício de legitimidade, pois como lembra Habermas39:

O conceito do “político”, marcado pelos Estados nacionais, está 
permanentemente a mudar. Na União Europeia, por exemplo, os Estados-
Membros continuam a deter o monopólio da violência, enquanto implementam, 
mais ou menos sem discussão, leis aprovadas a nível supranacional.

 Mas há uma razão e um fundamento por trás da possibilidade 
exercida pelas autoridades administrativas europeias na expedição de seus 
regulamentos que são válidos imediatamente à sua entrada em vigor para 
todos os Estados-Membros.

 A razão está na necessidade premente de celeridade na 
implementação das mudanças das normas administrativas para se adaptarem 
à nova realidade do cotidiano de uma união de Estados. O fundamento 
está em que cada Estado-Membro deu autorização prévia mediante o 
assentimento em tratado e acordos internacionais para que a efetividade 
dos atos fosse imediata. 

 Não que esse fundamento esteja acima de qualquer questionamento, 
pois como alerta o constitucionalista americano Bruce Ackermann, uma 
verdadeira democracia amadurecida apresenta-se de forma dualista, ou seja, 

39 HABERMAS, Jürgen. Um Ensaio sobre a Constituição da Europa, Lisboa: Edições 70, 2012, p. 147.
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algumas decisões, a sua maioria, são tomadas pelos representantes eleitos do 
povo. Contudo, algumas poucas têm que ser tomadas diretamente pelo povo. 
É o que se chama poder decisório buttom up, de baixo para cima, ao contrário 
das primeiras modalidades, tomadas de cima para baixo, ou, top down40.

 Dessa forma, a melhor fórmula para a concretização de um Código de 
Conduta, verificados os entraves no sistema normativo brasileiro assim como 
a contundente inércia parlamentar que toma conta do Estado, apresenta-se 
em um instrumento de democracia participativa por excelência, ou seja, a lei 
de iniciativa popular.

 Conforme exige a Constituição Federal de 1988, em seu art. 61, a 
iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou 
Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso 
Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos 
Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na 
forma e nos casos previstos na Carta. 

 O parágrafo segundo do mesmo artigo disciplina que a iniciativa 
popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de 
projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, 
distribuído pelo menos por cinco Estados da Federação, com não menos de 
três décimos por cento dos eleitores de cada um deles. 

 A Constituição  ainda ressalta que  o exercício de iniciativa popular 
nos estados da federação e nos municípios se dará conforme disposição 
prevista nos seus artigos 27, parágrafo 4º e 28, inciso XI, respectivamente.

 Além das exigências dispostas na Constituição Federal,  a Lei nº. 
9.709/98  em seu art. n.º 61, parágrafo 2º, que regulamenta o exercício da 
iniciativa popular e de outras formas de soberania popular, estabelece que 
o projeto de lei de iniciativa popular deverá tratar de um só assunto e não 
poderá ser rejeitado por vício de forma, cabendo à Casa dos representantes 
do povo apenas promover a correção de impropriedades técnicas tanto 
legislativas quanto de redação não podendo, porém, promover qualquer 
alteração em sua essência e objetivos.

40 ORGAD, Liav. O Preâmbulo na Interpretação Constitucional. Em: <http://ssrn.com/
abstract=1686745>. Acesso em: 26 de julho de 2013.

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao1988.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1998/lei-9709-18-novembro-1998-352644-norma-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1998/lei-9709-18-novembro-1998-352644-norma-pl.html
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 E por fim, o Regimento Interno da Câmara dos Deputados da mesma 
maneira discorre sobre a iniciativa popular de leis e em seu art. n.º 252, 
estabelece outras condições dentre as quais se pode destacar a de que a 
assinatura de cada eleitor deve ser acompanhada de seu nome completo e 
legível, endereço e dados identificadores de seu título eleitoral, as listas de 
assinaturas devem ser organizadas por município e por estado, território e 
distrito federal, em formulário padronizado pela Mesa da Câmara e finalmente, 
que o projeto será protocolado na Secretaria-Geral da Mesa, que verificará se 
foram cumpridas as exigências constitucionais para sua apresentação.

 Assim, com a adoção deste sistema acredita-se estar preservada a 
legitimidade democrática constitucional do corpo normativo administrativo, 
o que evitará questionamentos futuros a respeito de sua constitucionalidade.

 Além da proposição de iniciativa popular, para que tenha sucesso 
o andamento do feito junto às respectivas casas legislativas sempre será 
necessário o ativismo do cidadão, via campanhas cívicas para cobrar o 
andamento e a aprovação das respectivas normas. Esse fator certamente 
atribuirá a celeridade necessária a todo o processo legislativo.

 Nos dizeres de Pierre Rosavallon41:

Um governo é reconhecido por ser próximo aos cidadãos quando não 
mantém qualquer formalidade, se é preparado para descer de seu pedestal 
e confrontar diretamente as críticas e se engajar no debate ou ainda procurar 
opiniões externas a seus quadros, em outras palavras, se reconhece que as 
instituições formais não são suficientes e, por isso, deve buscar estabelecer 
relações mais diretas e flexíveis com o povo.

 Portanto, tanto nos procedimentos de âmbito legislativo, como no 
administrativo a busca por normas que auxiliem na identificação, coibição e 
punição dos atos imorais deve ser uma constante por parte das instituições 
que representam o povo e visam o aperfeiçoamento do sistema democrático 
republicano.

 Por volta de quatrocentos anos antes de cristo os gregos combateram 
e derrotaram a tirania estabelecendo em seu lugar o governo do povo (demos 
e kratos). Fundaram uma assembleia soberana popular chamada de Pnyx 
que se situava próximo ao local onde hoje se encontra o Parthenon. Anos 

41 ROSANVALLON, Pierre. Legitimação Democrática. Imparcialidade, Reflexividade, 
Proximidade, Princeton: Princeton University Press, 2011b, p. 203.

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/regimento-interno-da-camara-dos-deputados
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mais tarde, constatou-se a dificuldade em se manter os agentes do governo 
longe da corrupção, prática que se instalou de tal maneira nas entranhas do 
sistema que foi uma das causas da condenação à morte de Sócrates, pois 
o filósofo acusava desveladamente o sistema e seus gestores de estarem 
cooptados por corruptos e, portanto, ser ineficiente.

 A conduta imoral administrativa não é nova, em todos os relatos 
históricos sobre o assunto estão presentes a descrição de casos de má 
versasão de dinheiro público e atos imorais. O que se precisa atentar é 
ao fato de que o sistema democrático tem que necessariamente evoluir, 
criando instrumentos de coibição das práticas indevidas e lesivas, fundado 
essencialmente na transparência dos atos para que se facilite sua fiscalização.

 Já se viu pelo exemplo grego que o método da democracia direta 
não é garantia contra atos de improbidade. O único remédio que se tem 
demonstrado eficaz através de seus resultados e o do aperfeiçoamento de 
uma legislação que mire cada vez mais na especificação da conduta dos atos 
administrativos e na sua publicidade.

 Certo é que não se pode deixar ao arbítrio do próprio agente político 
ou funcionário público o estabelecimento das condições do exercício da 
moralidade administrativa, acreditando que possa ou deva fazê-lo sozinho.

3. Conclusão

 A constatação da dificuldade na realização de condutas 
administrativas moldadas pela ética passa necessariamente pela análise da 
crise de valores morais que permeia a sociedade pós-moderna brasileira 
como um todo.

 Aquele cidadão que não respeita a normas simples que buscam 
regular a convivência social, furando filas, estacionando em locais proibidos ou 
reservados a portadores de necessidades, não devolvendo o troco que recebeu 
a mais em uma compra, ontologicamente pratica ato de violação moral da 
mesma natureza e gravidade do agente político que desvia verbas públicas.

 O espraiamento de uma ideologia de prosperidade a todo custo 
provinda da filosofia neoliberal de que tudo tem seu preço e de que para ser 
feliz é necessário se ganhar e possuir enormes quantias de bens e dinheiro faz 
com que os valores materiais sobressaiam aos morais, levando o indivíduo a 
crer que o bem depende do ter mais do que do ser.
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 Os atos de violação de preceitos básicos de convívio social e respeito 
ao bem comum refletem-se na administração pública, pois como visto o ser 
humano moral é um só, não havendo como separar e graduar seus valores 
de acordo com a necessidade da aplicação.  

 Uma boa conduta reconhecida por todos e levada a efeito 
na administração, antes de qualquer coisa é uma boa conduta 
independentemente de onde estiver situada, na esfera privada ou pública. 
Como seria possível estabelecer o seu reconhecimento? A resposta está 
na verificação de que todo ser humano possui valores reais adquiridos, 
sejam pelos padrões familiares ou pelo convívio social. Até onde podem ser 
distorcidos esses valores se constitui em outra questão.

 Certo é que existe um ponto perfeitamente identificável em que 
o indivíduo toma a decisão contrária à norma por não respeitar as regras e 
disposições adotadas para aquela forma de proceder e é precisamente nesse 
momento que se inicia a prática do ato imoral, seja ele administrativo ou não.

 É o que se extrai do conto machadiano citado na introdução do texto. 
O personagem Damião defende em seu íntimo os valores éticos e morais que 
adquiriu até o ponto em que entram em conflito com o interesse pessoal em 
realizar sua vontade de deixar o seminário. 

 Ao fazer a escolha de permanecer ao lado da conduta imoral da 
pessoa que lhe beneficiaria e ser assim coautor de um ato de barbárie contra 
uma pessoa indefesa, Damião cede à perspectiva do ganho pessoal em 
detrimento do social. 

 O fato é que, se queremos realmente atingir os objetivos de uma 
verdadeira república democrática não pode haver mais espaço para a 
aceitação de condutas de agentes públicos que violem os seus princípios.

 As revoltas populares que se deram em diversos países do mundo 
são uma prova disso. A luta por democracia e respeito aos direitos do 
homem está no centro dos conflitos. Essa vontade popular encontra 
eco especialmente no discurso da necessidade de respeito aos direitos 
fundamentais do homem para que haja progresso coletivo.

 É uma premissa que se constitui em verdadeira promessa e dever 
moral dos representantes políticos de uma sociedade que se diz democrática. 
A subjetivação dos direitos fundamentais é o que forma o amálgama da 
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sociedade progressiva, aquela que busca permanentemente a sua evolução 
como sistema e o desenvolvimento da sociedade como resultado.

 Os distúrbios sociais refletidos, até de forma violenta, pela chamada 
“primavera árabe” e os movimentos de protestos que tomaram conta do 
Brasil demonstram de forma enfática o que a quebra de promessas de 
respeito aos direitos humanos basilares pode causar.

 O direito a uma boa administração é um direito fundamental da 
sociedade democrática avançada que se pretende atingir e um dos seus 
pilares constitui-se na moralidade que se reveste todo ato, ainda que não 
administrativo, do agente político e do funcionário público.

 Não é mais aceitável que se confundam matérias de Estado com 
assuntos pertencente à esfera particular. O bem público deve ser protegido 
a todo custo para o progresso da nação sob os auspícios de um necessário 
Código de Boa Conduta Administrativa, eis que a legislação atual ainda não 
é detalhada o suficiente para clarear as áreas cinzentas da conduta do ser 
humano que ocupa um cargo na república.

 Uma norma que especifique não somente as condutas proibidas, 
mas sirva de guia para a prática de todos os atos administrativos, indicando 
precisamente como deve ser a maneira de agir do funcionário ou agente 
ao se deparar com a situação concreta, representa a evolução necessária 
para se atingir a excelência na prestação de serviços que se deseja para a 
administração pública.

 Aquele que trata do que é de todos, bens, serviços e direitos, como 
se estivesse governando sua casa deve ser afastado da condição de exercício 
do cargo público estatal, pois suas ações maculam todo o sistema e causam 
enormes prejuízos comuns a serem arcados por toda a sociedade. 

 Em uma perspectiva de progresso, necessita-se buscar a cada 
dia o aperfeiçoamento da relação ente Estado e cidadão que se encontra 
enfraquecida nos dias atuais eis que maculada diante das desilusões 
causadas pelo descumprimento de promessas. O que se há de preservar 
impreterivelmente é a noção de que não existe garantia ou exercício de 
direitos sociais sem governo e, portanto, o aprimoramento da máquina 
pública, em todos seus aspectos, deve ser o objetivo pretendido não só pelos 
agentes das instituições de defesa da moralidade administrativa do Estado, 
mas por todo cidadão que deseja um futuro social melhor.



247

1. Apresentação 

2. Entrevista

3. Artigos 
Propostas do Ministério Público do Estado do Paraná 
de alteração legislativa no combate à corrupção e à 
impunidade

Considerações acerca da necessidade de 
homologação do Termo de Ajustamento de Conduta 
pelo Conselho Superior do Ministério Público do 
Estado do Paraná

Pessoas em situação de rua e direitos prestacionais

O direito à consulta prévia às comunidades indígenas 
e a atuação do Ministério Público para a sua 
concretização

Fonte normativa da legitimação extraordinária 
no novo Código de Processo Civil: a legitimação 
extraordinária de origem negocial

As mudanças da nova lei do divórcio em matéria de 
dissolução do casamento

Código civil brasileiro: Entre avanços e retrocessos

O Fundamento Moral do Direito à boa administração

Proteção à infância e juventude: é preciso mudar o 
“foco”

IDEB 2013

Pimenta Bueno: ideias precursoras do processo 
penal brasileiro no Segundo Império

4. Seção Interprosa
Dona Helena

A urgência nossa de cada dia

5. Seção Prata da Casa
Edição 2014 - “Ação Inovadora” - Cadastro da Prática 
ou Ideia

6. Seção Estudante
Ações Coletivas para a tutela de Direitos Individuais 
Homogêneos: Por uma racionalização do Serviço 
Justiça

7. Resenha
As lógicas das provas no processo, de Deltan

8. Jurisprudência Comentada Cível
Da aplicação da Lei de Improbidade Administrativa 
aos Agentes Políticos

9. Jurisprudência Comentada Penal
A Súmula n.º 521 do Superior Tribunal de Justiça e 
a questão afeta à ilegitimidade ativa do Ministério 
Público para a execução da pena de multa: 
Deformação de uma alteração legislativa ou mero 
pragmatismo?

10. Espaço Centros de Apoio
A ADI 1.842/RJ e a Lei 13.089/2015: novos 
paradigmas jurídicos para as Regiões Metropolitanas 
brasileiras?

A busca domiciliar de drogas e a apreensão de 
direitos fundamentais

4. Referências bibliográficas

ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na constituição 
portuguesa de 1976. Coimbra: Almedina, 2012.

ANTUNES, Luís Filipe Colaço. A Ciência administrativa. Coimbra: Almedina, 
2012.

______. O Direito administrativo sem estado: crise ou fim de um paradigma? 
Coimbra: Almedina, 2008.

CAMARGO, Sabino Lamego. A Moralidade administrativa. Em: <http://www.
scamargo.adv.br/>.

CANOTILHO, J.J Gomes. “Brancosos” e interconstitucionalidade: itinerários 
dos discursos sobre a historiciedade constitucional. Coimbra: Almedina, 
2012.

DALLARI, Dalmo de Abreu. A Constituição na vida dos povos: da Idade Média 
ao século XXI. São Paulo: Saraiva, 2001.

FREITAS, Juarez. Discricionariedade administrativa e o direito fundamental à 
boa administração pública. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2009.

GALVÃO, Pedro (Org). Filosofia: uma introdução por disciplinas: ética. Lisboa: 
Edições 70, 2013.

GOLDIM, José Roberto. Ética, moral e direito. Disponível em: <http://www.
bioetica.ufrgs.br/eticmor.htm>. Acesso em: jan. 2014.

HABERMAS, Jürgen. The crisis of the European Union:  a response. Cambridge, 
UK: Polity, 2012.

______. Um Ensaio sobre a constituição da Europa. Lisboa: Edições 70, 2012.

KELSEN, Hans. A Justiça e o direito natural. Coimbra: Almedina, 2009.

LIPOVETSKI, Gilles. O Crepúsculo do dever. Lisboa: Dom Quixote, 2004.

http://www.scamargo.adv.br/scripts/forum/textoTema.asp?Id=60&tema=Moralidade+Administrativa
http://www.scamargo.adv.br/scripts/forum/textoTema.asp?Id=60&tema=Moralidade+Administrativa


248

1. Apresentação 

2. Entrevista

3. Artigos 
Propostas do Ministério Público do Estado do Paraná 
de alteração legislativa no combate à corrupção e à 
impunidade

Considerações acerca da necessidade de 
homologação do Termo de Ajustamento de Conduta 
pelo Conselho Superior do Ministério Público do 
Estado do Paraná

Pessoas em situação de rua e direitos prestacionais

O direito à consulta prévia às comunidades indígenas 
e a atuação do Ministério Público para a sua 
concretização

Fonte normativa da legitimação extraordinária 
no novo Código de Processo Civil: a legitimação 
extraordinária de origem negocial

As mudanças da nova lei do divórcio em matéria de 
dissolução do casamento

Código civil brasileiro: Entre avanços e retrocessos

O Fundamento Moral do Direito à boa administração

Proteção à infância e juventude: é preciso mudar o 
“foco”

IDEB 2013

Pimenta Bueno: ideias precursoras do processo 
penal brasileiro no Segundo Império

4. Seção Interprosa
Dona Helena

A urgência nossa de cada dia

5. Seção Prata da Casa
Edição 2014 - “Ação Inovadora” - Cadastro da Prática 
ou Ideia

6. Seção Estudante
Ações Coletivas para a tutela de Direitos Individuais 
Homogêneos: Por uma racionalização do Serviço 
Justiça

7. Resenha
As lógicas das provas no processo, de Deltan

8. Jurisprudência Comentada Cível
Da aplicação da Lei de Improbidade Administrativa 
aos Agentes Políticos

9. Jurisprudência Comentada Penal
A Súmula n.º 521 do Superior Tribunal de Justiça e 
a questão afeta à ilegitimidade ativa do Ministério 
Público para a execução da pena de multa: 
Deformação de uma alteração legislativa ou mero 
pragmatismo?

10. Espaço Centros de Apoio
A ADI 1.842/RJ e a Lei 13.089/2015: novos 
paradigmas jurídicos para as Regiões Metropolitanas 
brasileiras?

A busca domiciliar de drogas e a apreensão de 
direitos fundamentais

LOHMANN, George. Entre direitos humanos e direitos morais: a filosofia dos 
direitos humanos. Frankfurt: Suhrkamp, 1998.

MAQUIAVEL, Nicolau.  O Príncipe. São Paulo: Cultrix, 1991.

NIETZSCHE, Friedrich. Para além do bem e do mal: prelúdio de uma filosofia 
do futuro. Lisboa: Guimarães Editores, 2004.

ORGAD, Liav. The Preamble inconstitutional interpretation. Disponível 
em:<http://ssrn.com/abstract=1686745>. Acesso em: jan. 2014.

RAWLS, John. Political liberalism. New York: Columbia University Press, 2013.

ROWELL, Maria Helena. Teoria psicanalítica clássica. Disponível em: <http://
www.freudpage.info/freudpsicoteoria.html>. Acesso em: jan. 2014.

ROSANVALLON, Pierre. Democratic legitimacy: impartiality, reflexivity, 
proximity. Princeton: Princeton University Press, 2011.

SANTOS, José Manuel. Introdução à ética. Lisboa: Documenta, 2012.

TAVARES, Marco Aurélio R.. Ativismo judicial e políticas públicas. Porto 
Alegre: S. A. Fabris, 2011.

TOCQUEVILLE, Aléxis de. A Democracia na América: leis e costumes: de 
certas leis e certos costumes políticos que foram naturalmente sugeridos aos 
americanos por seu estado social democrático. São Paulo: Martins Fontes, 
2005. 

VENTURA, Mauro Souza. Moral e sobrevivência no conto de Machado de 
Assis. Disponível em: <http://www.unicamp.br/iel/site/alunos/publicacoes/
textos/m00017.htm>. Acesso em: jan. 2014.

http://www.freudpage.info/freudpsicoteoria.html
http://www.freudpage.info/freudpsicoteoria.html


249

1. Apresentação 

2. Entrevista

3. Artigos 
Propostas do Ministério Público do Estado do Paraná 
de alteração legislativa no combate à corrupção e à 
impunidade

Considerações acerca da necessidade de 
homologação do Termo de Ajustamento de Conduta 
pelo Conselho Superior do Ministério Público do 
Estado do Paraná

Pessoas em situação de rua e direitos prestacionais

O direito à consulta prévia às comunidades indígenas 
e a atuação do Ministério Público para a sua 
concretização

Fonte normativa da legitimação extraordinária 
no novo Código de Processo Civil: a legitimação 
extraordinária de origem negocial

As mudanças da nova lei do divórcio em matéria de 
dissolução do casamento

Código civil brasileiro: Entre avanços e retrocessos

O Fundamento Moral do Direito à boa administração

Proteção à infância e juventude: é preciso mudar o 
“foco”

IDEB 2013

Pimenta Bueno: ideias precursoras do processo 
penal brasileiro no Segundo Império

4. Seção Interprosa
Dona Helena

A urgência nossa de cada dia

5. Seção Prata da Casa
Edição 2014 - “Ação Inovadora” - Cadastro da Prática 
ou Ideia

6. Seção Estudante
Ações Coletivas para a tutela de Direitos Individuais 
Homogêneos: Por uma racionalização do Serviço 
Justiça

7. Resenha
As lógicas das provas no processo, de Deltan

8. Jurisprudência Comentada Cível
Da aplicação da Lei de Improbidade Administrativa 
aos Agentes Políticos

9. Jurisprudência Comentada Penal
A Súmula n.º 521 do Superior Tribunal de Justiça e 
a questão afeta à ilegitimidade ativa do Ministério 
Público para a execução da pena de multa: 
Deformação de uma alteração legislativa ou mero 
pragmatismo?

10. Espaço Centros de Apoio
A ADI 1.842/RJ e a Lei 13.089/2015: novos 
paradigmas jurídicos para as Regiões Metropolitanas 
brasileiras?

A busca domiciliar de drogas e a apreensão de 
direitos fundamentais



250

1. Apresentação 

2. Entrevista

3. Artigos 
Propostas do Ministério Público do Estado do Paraná 
de alteração legislativa no combate à corrupção e à 
impunidade

Considerações acerca da necessidade de 
homologação do Termo de Ajustamento de Conduta 
pelo Conselho Superior do Ministério Público do 
Estado do Paraná

Pessoas em situação de rua e direitos prestacionais

O direito à consulta prévia às comunidades indígenas 
e a atuação do Ministério Público para a sua 
concretização

Fonte normativa da legitimação extraordinária 
no novo Código de Processo Civil: a legitimação 
extraordinária de origem negocial

As mudanças da nova lei do divórcio em matéria de 
dissolução do casamento

Código civil brasileiro: Entre avanços e retrocessos

O Fundamento Moral do Direito à boa administração

Proteção à infância e juventude: é preciso mudar o 
“foco”

IDEB 2013

Pimenta Bueno: ideias precursoras do processo 
penal brasileiro no Segundo Império

4. Seção Interprosa
Dona Helena

A urgência nossa de cada dia

5. Seção Prata da Casa
Edição 2014 - “Ação Inovadora” - Cadastro da Prática 
ou Ideia

6. Seção Estudante
Ações Coletivas para a tutela de Direitos Individuais 
Homogêneos: Por uma racionalização do Serviço 
Justiça

7. Resenha
As lógicas das provas no processo, de Deltan

8. Jurisprudência Comentada Cível
Da aplicação da Lei de Improbidade Administrativa 
aos Agentes Políticos

9. Jurisprudência Comentada Penal
A Súmula n.º 521 do Superior Tribunal de Justiça e 
a questão afeta à ilegitimidade ativa do Ministério 
Público para a execução da pena de multa: 
Deformação de uma alteração legislativa ou mero 
pragmatismo?

10. Espaço Centros de Apoio
A ADI 1.842/RJ e a Lei 13.089/2015: novos 
paradigmas jurídicos para as Regiões Metropolitanas 
brasileiras?

A busca domiciliar de drogas e a apreensão de 
direitos fundamentais

Proteção à infância e juventude: 
é preciso mudar o “foco”

     Murillo José Digiácomo*

Children protection: a change of focus is needed

RESUMO: O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), 
completa 25 anos em 2015, mas ainda convivemos com uma mentalidade 
e prática consagradas pelo “Código de Menores”, lei por aquele revogada. 
O objetivo do texto é mostrar a necessidade de privilegiar novas formas de 
abordagem/intervenção na busca da almejada “proteção integral” à criança 
e ao adolescente, passando do plano individual para o coletivo e dando 
maior ênfase à prevenção e ao trabalho junto às famílias.
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ABSTRACT: The author intends to show how after 25 years since Estatuto 
da Criança e do Adolescente (the Brazilian law that is the keystone of child 
protection in Brazil) was published, some concepts and practices still need to 
be changed, in order to provide the full protection children have the right to 
receive from the government. In order to do so, the “focus” of the institutions 
who have the duty to provide such protection needs to change, from the 
individual level to the collective one, and with more emphasis in prevention 
and in approaches and interventions within families.
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 Passados 25 (vinte e cinco) anos desde a promulgação do Estatuto 
da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990), muitas 
de suas disposições ainda não foram implementadas, o mesmo se podendo 
dizer em relação a várias das alterações promovidas em seu texto-base ao 
longo dos anos.

 Isto se deve, em parte, à dificuldade de compreensão acerca do 
verdadeiro alcance e propósito da norma, que tem como “caldo de cultura” 
desde a falta de inclusão da matéria (ao menos com a importância devida) 
nos cursos destinados à formação acadêmica dos profissionais que com ela 
irão atuar (incluindo os profissionais do Direito), até a dificuldade de romper 
com os “paradigmas” e com a mentalidade instituída a partir do “Código de 
Menores” (Lei nº 6.697, de 10 de outubro de 1979), por aquela revogado.

 A própria concepção do que exatamente significa “proteger” 
crianças e adolescentes ainda está fortemente impregnada de conceitos 
ultrapassados, que não mais se coadunam com as normas e princípios de 
Direito da Criança e do Adolescente (que, logicamente, não se resume ao 
Estatuto da Criança e do Adolescente).

 Mesmo instituições criadas a partir do advento da Lei nº 8.069/90, 
como é o caso do Conselho Tutelar, mantiveram - salvo honrosas exceções 
- práticas assemelhadas às adotadas pelos antigos “Juízes de Menores”, 
funcionando, em alguns casos, como verdadeiras “carrocinhas de criança”, 
promovendo o afastamento sistemático (além de equivocado/despropositado 
- e manifestamente ilegal1) de crianças e adolescentes do convívio familiar, 
muitas vezes contra sua vontade manifesta, num verdadeiro desvirtuamento 
de suas atribuições e de sua própria razão de ser.

 No âmbito do Sistema de Justiça, pouca coisa também mudou, sendo 
ainda comum a instauração de “procedimentos para aplicação de medida 
de proteção” (que, a rigor, não têm sentido algum, e acabam por manter a 
concepção - equivocada, logicamente - que a atuação do Poder Público no 

1 Na forma da lei, o Conselho Tutelar não tem a atribuição de promover o afastamento 
de crianças e adolescentes do convívio familiar, que se trata de uma medida extrema e 
excepcional, de competência exclusiva da autoridade judiciária (art. 101, §2º, da Lei nº 
8.069/90), tendo por pressuposto a instauração de procedimento judicial específico, de 
cunho contencioso (valendo observar o disposto também no art. 153, par. único, da Lei nº 
8.069/90). A lei é absolutamente clara ao determinar que, quando o Conselho Tutelar (e assim 
entendido o “colegiado” que compõe o órgão, e não um Conselheiro agindo de forma isolada) 
entender cabível o referido afastamento do convívio familiar, deverá comunicar incontinenti o 
fato ao Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os motivos de tal entendimento e 
as providências tomadas para a orientação, o apoio e a promoção social da família (art. 136, 
par. único, da Lei nº 8.069/90), o que também enfatiza a necessidade de o órgão desenvolver 
um trabalho junto às famílias, na perspectiva de assegurar sua integridade.
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sentido da plena efetivação dos direitos infanto-juvenis estaria de alguma 
forma “condicionada” à “aplicação de medidas” por parte do Juiz - como se 
este fosse o “gestor” e/ou aquele a quem compete definir quem deve ser 
atendido ou não), a destituição do poder familiar a título de “punição” aos pais 
acusados da violação de direitos de seus filhos (fazendo, não raro, que a “pena” 
imposta acabe por afetar a estes de forma muito mais intensa que àqueles), 
a imposição de medidas privativas de liberdade (notadamente a internação), 
também como forma de “punição” a adolescentes autores de atos infracionais 
(desvirtuando assim sua natureza jurídica e finalidade), a oficialização das 
“adoções à brasileira” (mesmo quando estas escondem por detrás práticas 
criminosas2, tendo como “pano de fundo” a situação de miséria das famílias3), 
dentre outras práticas consagradas pela antiga “Justiça de Menores”.

 Desnecessário dizer que a mudança desse quadro não é uma tarefa 
fácil, especialmente sem que as instituições que atuam na área da infância e 
juventude, de fato, assumam o compromisso de fazê-lo, com o investimento 
maciço na qualificação funcional dos seus quadros para atuar especificamente 
no atendimento de crianças, adolescentes - e suas respectivas famílias 
(como, aliás, é previsto de maneira expressa pela própria lei), sabendo como 
lidar - e mesmo prevenir - as mais diversas situações de violação de direitos 
usualmente vivenciadas, muitas das quais de elevadíssima complexidade.

 Evidente, no entanto, que essa desejada mudança de atitude 
pressupõe a mudança de concepção, seja do mencionado alcance/significado 
do conceito “proteção” (e “proteção integral”) à criança e ao adolescente, 
seja do “papel” a ser desempenhado pelas diversas instituições que integram 
o chamado “Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente”.

 E para que isto ocorra, é preciso “repensar” alguns conceitos, 
“reavaliar” algumas práticas e mudar o “foco” da atuação dos órgãos e 
agentes que atuam na área infanto-juvenil.

 Uma das mudanças de concepção que se fazem necessárias diz 
respeito ao “momento” em que o Poder Público deve atuar no sentido da 
plena efetivação dos direitos infanto-juvenis, assim como aos “requisitos” 
necessários à intervenção estatal - e a própria “forma” como esta se processa.
 
 De acordo com a sistemática estabelecida pela Lei nº 8.069/90, não 
mais é necessário esperar que a criança/adolescente esteja com seus direitos 
ameaçados ou violados para somente então atuar, e nem a intervenção estatal 

2 A exemplo do disposto no art. 238, da Lei nº 8.069/90.
3 Que, na forma da própria Lei nº 8.069/90 (além, é claro, da Constituição Federal), não poderia 
servir de pretexto para o afastamento da criança do convívio de sua família de origem.
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está de qualquer modo “vinculada” e/ou “condicionada” à “aplicação de 
medidas” pelo Poder Judiciário e/ou deve ser por este “coordenada”, havendo 
expressa previsão da necessidade da instituição, pelo Poder Público local, 
de políticas públicas de cunho intersetorial, com a organização dos órgãos, 
programas e serviços corresponsáveis de modo que, a partir de uma avaliação 
das “causas” determinantes das principais violações de direitos infanto-juvenis, 
da definição de papeis e “fluxos” de atendimento, sejam realizadas ações de 
cunho “preventivo”, assim como as abordagens e intervenções técnicas que se 
fizerem necessárias nos casos em concreto que porventura surgirem, para as 
quais todos devem estar adequadamente preparados.

 Em outras palavras, ao invés de uma atuação meramente individual 
e “reativa”, por intermédio do Poder Judiciário (como ocorria sob a égide do 
revogado “Código de Menores”), deve o Poder Público definir “estratégias” 
para prevenir as situações que, usualmente, levam à violação de direitos 
infanto-juvenis, com a organização/reestruturação (e eventual criação) 
de programas e serviços capazes de realizar, com a presteza devida, 
as avaliações, abordagens e intervenções “protetivas” que cada caso 
reclama, independentemente de “determinação” judicial (ou mesmo de 
“encaminhamento” via Conselho Tutelar).

 É preciso abandonar, de uma vez por todas, aliás, a “dependência” que 
o “Sistema de Garantia” ainda tem em relação ao Poder Judiciário, até porque, 
como visto acima, a “desjudicialização” do atendimento deve ser a regra. 

 O próprio “foco” da intervenção estatal no plano individual, 
tradicionalmente voltado unicamente à criança/adolescente, deve ser 
deslocado para sua família, não na perspectiva de deixar de prestar o 
atendimento que aquela eventualmente necessite, mas para assegurar 
que todos os integrantes de seu núcleo familiar, a começar por seus pais/
responsável legal, também recebam a atenção - e a “proteção” a que têm 
direito, por força, nada menos, que do art. 226, caput e §8º, da Constituição 
Federal4, na perspectiva de assegurar a manutenção da integridade da família 
e assegurar o pleno exercício do convívio familiar. Afinal, o conceito de 
“proteção integral”, a teor do disposto nos arts. 1º e 4º, da Lei nº 8.069/90, 
com respaldo, nada menos, que no art. 227, caput, da Constituição Federal, 
também abrange o efetivo exercício do Direito à Convivência Familiar.

4 Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 
§ 1.º ...;
... 
§ 8º. O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, 
criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. 



254

1. Apresentação 

2. Entrevista

3. Artigos 
Propostas do Ministério Público do Estado do Paraná 
de alteração legislativa no combate à corrupção e à 
impunidade

Considerações acerca da necessidade de 
homologação do Termo de Ajustamento de Conduta 
pelo Conselho Superior do Ministério Público do 
Estado do Paraná

Pessoas em situação de rua e direitos prestacionais

O direito à consulta prévia às comunidades indígenas 
e a atuação do Ministério Público para a sua 
concretização

Fonte normativa da legitimação extraordinária 
no novo Código de Processo Civil: a legitimação 
extraordinária de origem negocial

As mudanças da nova lei do divórcio em matéria de 
dissolução do casamento

Código civil brasileiro: Entre avanços e retrocessos

O Fundamento Moral do Direito à boa administração

Proteção à infância e juventude: é preciso mudar o 
“foco”

IDEB 2013

Pimenta Bueno: ideias precursoras do processo 
penal brasileiro no Segundo Império

4. Seção Interprosa
Dona Helena

A urgência nossa de cada dia

5. Seção Prata da Casa
Edição 2014 - “Ação Inovadora” - Cadastro da Prática 
ou Ideia

6. Seção Estudante
Ações Coletivas para a tutela de Direitos Individuais 
Homogêneos: Por uma racionalização do Serviço 
Justiça

7. Resenha
As lógicas das provas no processo, de Deltan

8. Jurisprudência Comentada Cível
Da aplicação da Lei de Improbidade Administrativa 
aos Agentes Políticos

9. Jurisprudência Comentada Penal
A Súmula n.º 521 do Superior Tribunal de Justiça e 
a questão afeta à ilegitimidade ativa do Ministério 
Público para a execução da pena de multa: 
Deformação de uma alteração legislativa ou mero 
pragmatismo?

10. Espaço Centros de Apoio
A ADI 1.842/RJ e a Lei 13.089/2015: novos 
paradigmas jurídicos para as Regiões Metropolitanas 
brasileiras?

A busca domiciliar de drogas e a apreensão de 
direitos fundamentais

 A necessidade de uma abordagem destacada5 junto às famílias, 
vale dizer, já era prevista na redação original da Lei nº 8.069/90 que, além 
de relacionar a “família” como a primeira das instituições encarregadas 
da defesa/promoção dos direitos das crianças e adolescentes (cf. art. 4º, 
caput, do citado Diploma Legal6), pela primeira vez no ordenamento jurídico 
brasileiro se preocupou em instituir mecanismos de proteção à família (como 
os contemplados em seu art. 129, incisos I a IV), assim como estabelecer a 
impossibilidade do afastamento da criança/adolescente do convívio familiar, 
em razão da falta de condições materiais (art. 23, caput e par. único, do 
citado Diploma Legal).

 A Lei nº 12.010/2009, que promoveu inúmeras alterações e 
acréscimos ao Estatuto da Criança e do Adolescente, reforçou esse conjunto 
de medidas (às quais, logicamente, devem corresponder programas e 
serviços públicos especializados), sendo nítida a preocupação em fazer com 
que o Estado (lato sensu) crie ou, por meio de ações concretas, contribua para 
criação das condições propícias à manutenção ou reintegração de crianças e 
adolescentes ao convívio familiar, tendo a previsão da obrigatoriedade da 
tomada de providências semelhantes sido alçada à condição de “princípios”, 
a teor do disposto no art. 100, par. único, incisos IX e X, da Lei nº 8.069/90.

 Mais recentemente, a Lei nº 13.010/2014 instituiu mecanismos 
adicionais voltados a assegurar o convívio familiar, deixando claro que, ao 
invés de promover o afastamento da criança/adolescente do convívio familiar, 
notadamente em caso de violência (ou mesmo de promover o afastamento 
do agressor, nos moldes do previsto no art. 130, da Lei nº 8.069/90), cabe ao 
Estado (lato sensu) desenvolver, junto às famílias envolvidas em tal situação, 
um trabalho voltado à orientação quanto ao uso de formas alternativas 
de educação e convivência, dentre outras ações previstas, notadamente, 
no art. 70-A da Lei nº 8.069/90, cujo teor preventivo fica evidenciado pela 
preocupação em atingir, até mesmo, mulheres ainda em fase de gestação7.

 Outra prática usualmente negligenciada é não apenas a “escuta” das 
crianças e adolescentes destinatárias da intervenção estatal8 (como há muito 

5 Ou ao menos complementar/paralela.
6 Que, por sua vez, é decorrência do art. 227, caput, da Constituição Federal.
7 Valendo neste sentido transcrever o disposto no inciso V do citado dispositivo: “a inclusão, 
nas políticas públicas, de ações que visem a garantir os direitos da criança e do adolescente, 
desde a atenção pré-natal, e de atividades junto aos pais e responsáveis com o objetivo de 
promover a informação, a reflexão, o debate e a orientação sobre alternativas ao uso de 
castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante no processo educativo”.
8 Desde que, é claro, estes tenham condições de exprimir sua vontade, sempre levando em 
conta seu estágio de desenvolvimento e capacidade de compreensão.
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previsto, nada menos, que pelo art. 12, da Convenção da ONU sobre os Direitos 
da Criança de 1989), assim como seus pais/responsáveis, mas também permitir 
que todos efetivamente participem da definição das atividades que serão 
com eles realizadas (e da própria “forma” como esta ocorrerá)9. A tomada de 
decisões (e a eventual “aplicação de medidas”), com os “encaminhamentos” 
correspondentes, sem a prévia oitiva e devida orientação daqueles que serão 
atingidos pela intervenção estatal, assim como sem a correta avaliação acerca 
de sua efetiva “capacidade de cumprimento” (quando não de compreensão) 
daquilo que está sendo proposto, é fonte de inúmeros problemas, que acabam 
por agravar a situação original e sendo nova causa de violação de direitos. 
A oitiva das crianças, adolescentes e pais/responsáveis (e por meio de uma 
“escuta qualificada” - e não meramente “formal”), é assim imprescindível para 
obtenção de bons resultados - e o desejado êxito - no atendimento prestado, 
o que por certo é do interesse de todos.

 Evidente que todas as referidas ações previstas em lei (dentre outras 
instituídas em normas de referência também aplicáveis em matéria de 
infância e juventude10), devem ser adequadamente planejadas e executadas, 
por meio de profissionais que possuam qualificação específica para tanto11, 
sendo acompanhadas por intervenções complementares previstas no 
âmbito da politica voltada à efetivação do Direito à Convivência Familiar, não 
podendo ser implementadas de forma isolada e/ou improvisada, até porque 
não é o “atendimento” do caso que importa, mas sim a efetiva solução do 
problema (ou problemas que afligem aquele núcleo familiar).

 O planejamento prévio das ações a serem desenvolvidas pelo 
Poder Público, aliás, deve ocorrer não apenas no sentido de assegurar a 
adequação dos equipamentos e a qualificação dos agentes corresponsáveis 
pelas abordagens e intervenções passíveis de serem realizadas (no plano 
coletivo - com a adequada estruturação do município para o atendimento 
das demandas que surgirem, independentemente de encaminhamento 
ou determinação judicial), mas também precisa ser efetuado na esfera 
individual, a partir de um “diagnóstico” interdisciplinar de cada caso12, 
com a elaboração de “Planos Individuais de Atendimento” que, consoante 

9 O que é válido tanto para as ações de cunho “protetivo” (conforme disposto no art. 100, par. 
único, inciso XII, da Lei nº 8.069/90), quanto para as intervenções “socioeducativas” efetuadas 
em relação a adolescentes autores de ato infracional (cf. arts. 113 c/c 100, par. único, inciso 
XII, da Lei nº 8.069/90 e art. 53, da Lei nº 12.594/2012).
10 Como é o caso da Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social - NOB/SUAS.
11 O próprio art. 70-A, inciso III, da Lei nº 8.069/90 (incorporado pela Lei nº 13.010/2014) 
prevê de maneira expressa a obrigatoriedade dessa qualificação técnica específica. 
12 A referência ao aludido “diagnóstico”, por sinal, é também efetuada de maneira expressa 
pelo citado art. 70-A, inciso III, da Lei nº 8.069/90 (incorporado pela Lei nº 13.010/2014).
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acima ventilado, devem contar com a efetiva participação das crianças, 
adolescentes e famílias que serão destinatários da intervenção estatal, bem 
como observar os princípios relacionados no art. 100, caput e par. único, da 
Lei nº 8.069/90, em tal processo.

 Nesse contexto, a atuação dos órgãos que integram o Sistema 
de Justiça da Infância e da Juventude também precisa ser repensada (e 
redirecionada), a começar pela “abolição” dos mencionados “procedimentos 
para aplicação de medida de proteção” e com a busca incessante, através 
de intervenções extrajudiciais - e se necessário, judiciais - da adequada 
estruturação do município13 em termos de políticas públicas voltadas à 
“proteção integral e prioritária” dos direitos e interesses infanto-juvenis - e 
dos programas e serviços a elas correspondentes (que permitam, inclusive, 
as referidas abordagens e intervenções junto às famílias).

 Para tanto, é fundamental a cobrança de uma atuação mais efetiva 
dos Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, aos quais 
incumbe, na forma da lei e da Constituição Federal14, a formulação da política 
de atendimento à criança e ao adolescente a ser desenvolvida pelo Poder 
Público, que se “traduz” nos “Planos de Atendimento”15, bem como importa 
no exercício do chamado “controle social” sobre o Poder Executivo local, no 
sentido da efetiva implementação dessa mesma política.

 Desnecessário dizer, a propósito, que as políticas públicas definidas 
pelos Conselhos de Direitos devem ser obrigatoriamente implementadas pelo 
Poder Público16, gozando da mais “absoluta prioridade”, inclusive, no que diz 
respeito à adequação do orçamento dos órgãos públicos encarregados de 

13 A ênfase dada aos municípios é decorrente do disposto no art. 88, inciso I, da Lei nº 8.069/90, 
que inclui a “municipalização” como uma das “diretrizes” da política de atendimento à criança 
e ao adolescente a ser instituída pelo Poder Público.
14 Art. 88, inciso I, da Lei nº 8.069/90 e arts. 227, §7º c/c 204, da Constituição Federal de 1988.
15 Como é o caso do “Plano Decenal de Direitos Humanos da Criança e do Adolescente”, “Plano 
de Atendimento Socioeducativo” e “Plano de Enfrentamento à Violência contra Crianças e 
Adolescentes”, apenas para citar alguns.
16 Até porque, presume-se, o governo (que integra o Conselho de Direitos, ocupando metade 
das cadeiras que formam o colegiado) participou do respectivo processo de elaboração/
definição, sendo sempre oportuno transcrever a emblemática decisão proferida pelo Superior 
Tribunal de Justiça sobre o tema: ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA 
ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO: NOVA VISÃO. 1. Na atualidade, o império da lei 
e o seu controle, a cargo do Judiciário, autoriza que se examinem, inclusive, as razões de 
conveniência e oportunidade do administrador. 2. Legitimidade do Ministério Público para 
exigir do Município a execução de política específica, a qual se tornou obrigatória por meio de 
resolução do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 3. Tutela específica 
para que seja incluída verba no próximo orçamento, a fim de atender a propostas políticas 
certas e determinadas. 4. Recurso especial provido (STJ. 2ª T. RESP. nº 493811. Rel. Min. Eliana 
Calmon. J. em 11/11/03, DJ de 15/03/04).
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sua execução17.

 Outro ponto “focal” da atuação dos órgãos que integram o Sistema 
de Justiça da Infância e da Juventude deve ser a articulação - e efetivo 
funcionamento - da chamada “rede municipal de proteção à criança e ao 
adolescente” (que irá, em última análise, executar as ações correspondentes 
à politica de atendimento à criança e ao adolescente local), o que pressupõe 
a supramencionada organização/reestruturação/ ampliação (e eventual 
criação) de programas e serviços especializados, compreendendo a (re)
definição de “fluxos” e “protocolos” de atendimento intersetoriais/ 
interprofissionais, bem como a realização de abordagens/intervenções 
junto às famílias, inclusive na esfera preventiva. Vale dizer que para que a 
“rede”, de fato, funcione como tal, é fundamental que institua, como uma 
de suas práticas, a realização de reuniões periódicas, seja para debater 
casos individuais de maior complexidade, seja para reavaliar a eficiência 
do atendimento prestado e da sistemática estabelecida para tanto, nos 
moldes do previsto no art. 70-A, inciso VI, da Lei nº 8.069/90, devendo 
também instituir uma “troca” permanente de informações entre seus 
diversos integrantes, se possível, por meio de um sistema informatizado de 
registro, sistematização e compartilhamento de dados referentes aos casos 
atendidos, de modo que se possa aferir, a qualquer momento, quais ações 
foram efetivamente implementadas, como, por quem e com que resultados 
(dentre outras informações que se entenda relevantes). 

 Tais iniciativas visam assegurar que o município esteja preparado 
para atender - de forma “espontânea e prioritária” - e solucionar, de 
maneira efetiva (quando não prevenir), os casos de ameaça/violação de 
direitos infanto-juvenis que surgirem, sem necessidade de intervenção do 
Poder Judiciário (ou mesmo do Conselho Tutelar), acabando assim, de uma 
vez por todas (e finalmente), com a figura do Juiz/Promotor “gestor” - ou 
“coordenador” da própria “rede de proteção”, em observância, inclusive, 
ao “princípio da intervenção mínima” preconizado pelo art. 100, par. único, 
inciso VII, da Lei nº 8.069/90.

 No âmbito do Ministério Público, em particular, a busca pela 
adequada estruturação do município em termos de políticas públicas para 
infância e adolescência, além de se constituir numa decorrência natural 
de suas atribuições, seja no plano legal (cf. art. 201, da Lei nº 8.069/90), 
seja na esfera constitucional (cf. arts. 127 e 129, da Constituição Federal), 

17 Valendo neste sentido observar o que dispõem os arts. 4º, caput e par. único, alíneas “c” e 
“d” e 90, §2º, da Lei nº 8.069/90 e art. 227, caput, da Constituição Federal.
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assume um caráter verdadeiramente “estratégico”, pois se constitui, sem 
dúvida, na melhor forma de assegurar a plena efetivação dos direitos - e, em 
última análise, a prometida “proteção integral” - que, na forma da lei e da 
Constituição Federal, o Poder Público tem o dever de proporcionar - indistinta 
e incondicionalmente - a todas as crianças, adolescentes - e famílias18 (algo 
logicamente impossível de alcançar a partir de demandas individuais, que 
apenas sobrecarregam a Justiça da Infância e Juventude e retardam - quando 
não inviabilizam - a solução do problema). 

 A própria atuação do Conselho Tutelar deve ser repensada/
redirecionada, de modo que o órgão também passe a se preocupar com 
a adequada estruturação do município em termos de políticas públicas 
voltadas à infância e juventude (exercendo, em sua plenitude, a atribuição 
verdadeiramente “estratégica” contida no art. 136, inciso IX, da Lei nº 
8.069/90), assim como auxiliando na organização da citada “rede de 
proteção à criança e ao adolescente” local, na (re)definição de “fluxos” e 
“protocolos” de atendimento e no desenvolvimento de ações voltadas 
à orientação, apoio, promoção social das famílias - na perspectiva de 
promover seu “empoderamento” e a assunção de suas responsabilidades - e 
ao fortalecimento dos vínculos familiares. Ainda no plano “coletivo”, deve 
se preocupar com a fiscalização dos programas e serviços de atendimento 
(tarefa que, por sinal, é compartilhada com o Ministério Público e Poder 
Judiciário, nos moldes do previsto no art. 95, da Lei nº 8.069/90), tomando 
as providências necessárias (inclusive, se preciso, na forma prevista pelo art. 
191, da Lei nº 8.069/90) para assegurar sua “qualidade e eficácia”, conforme 
preconizado pelo art. 90, §3º, inciso II, da Lei nº 8.069/90.

 A atuação do Conselho Tutelar na esfera coletiva, aliás, é uma das 
“atribuições esquecidas” (ou, no mínimo, pouco exploradas) do órgão, 
sendo decorrente do caráter eminentemente “político” de sua atuação que, 
por sua vez, constitui-se na principal razão de ser da forma diferenciada 
(e verdadeiramente “sui generis”) de escolha e investidura de seus 
integrantes na função (que se dá por meio de um processo democrático 
de escolha popular19), bem como de sua “autonomia” em relação ao Poder 
Público local.

 Como se pode observar, ainda há muito o que fazer para o pleno 

18 Valendo neste sentido observar o disposto no enunciado dos já mencionados arts. 226 e 
227, caput, da Constituição Federal e do art. 4º, caput, da Lei nº 8.069/90.
19 Que, por sua vez, reflete sua condição de “representante da sociedade” na defesa/promoção 
dos direitos e interesses infanto-juvenis.
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e efetivo cumprimento das disposições legais e constitucionais instituídas 
no sentido de proporcionar a “proteção integral” de todas as crianças 
e adolescentes brasileiras que, como mencionado, necessariamente 
importa numa profunda reflexão - e numa mudança concreta de atitude 
- por parte das instituições que atuam na área, que não mais podem 
continuar a reproduzir as práticas - assim como os erros conceituais - 
consagrados pelo revogado “Código de Menores”, e que não mais têm 
lugar no mundo atual.

 A verdadeira “proteção integral” à criança e ao adolescente, à luz do 
ordenamento jurídico vigente, não mais pode se dar unicamente no plano 
individual e/ou diante de situações de violação de direitos já caracterizadas 
(muito menos tendo como um de seus “componentes” o afastamento da 
criança/adolescente do convívio familiar), mas sim deve necessariamente 
incluir a estruturação dos municípios em termos de políticas públicas, com 
a adequação/criação de equipamentos especializados e o planejamento 
de ações - inclusive de cunho preventivo - voltadas, fundamentalmente, 
às famílias, de modo a fazer com que estas assumam, de maneira efetiva 
e integral, as responsabilidades que lhes são inerentes, e que também 
permitam a intervenção imediata - e qualificada/resolutiva - dos órgãos 
e agentes públicos corresponsáveis em relação aos casos de ameaça/
violação de direitos infanto-juvenis que surgirem - independentemente de 
determinação judicial.

 A mudança de concepção - e de “foco” - na atuação dos órgãos, 
agentes - e autoridades públicas com atuação em matéria de infância e 
juventude é, pois, fundamental para que, ao longo dos próximos anos (e 
espera-se que não seja necessário aguardar outro quarto de século para 
tanto), possamos alcançar avanços ainda mais significativos na área, o que 
por certo é do interesse não apenas das crianças e adolescentes, mas de 
toda sociedade brasileira. 
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Pedro Demo*

RESUMO: O MEC soltou o IDEB de 2013 com dados incisivos sobre a situação 
educacional brasileira. Só houve avanço no caso da escola pública dos anos 
iniciais; nos anos finais e no ensino médio, não atingimos a meta para 2013. A 
escola particular chegou a cair no ensino médio, comparada a 2005. É motivo 
para enorme preocupação, em especial com respeito ao Plano Nacional de 
Educação que não revela maior cuidado com tais dados.
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ABSTRACT: Education Ministry launched 2013 IDEB wit relevant data about 
Brazilian educational situation. We had advances only in the case of public 
school in initial years; in final years and in higher school we didn’t reach 
the objective foreseen for 2013. Private school declined in higher school, 
compared to 2005. It’s reason for enormous preoccupation, specially in 
respect to National Education Plan which does not reveal greater care with 
such data.
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 Analiso sucintamente resultados do Ideb de 2013, divulgados 
no início de setembro, com resultados melancólicos, aliás, esperados e à 
revelia do Plano Nacional de Educação (http://ideb.inep.gov.br/resultado/). 
Enquanto as autoridades oficiais tentam explicar o inexplicável para 
elas, os dados insinuam uma tese já vetusta: o atual sistema de ensino é 
completamente caduco. Porque os resultados são bem mais negativos 
no ensino médio, não quer dizer que o problema seja do ensino médio: é 
do sistema como tal, instrucionista até aos ossos (na escola só tem aula, 
não aprendizagem), com professores massacrados e muito mal formados, 
sem políticas adequadas para formar docentes em áreas muito carentes 
(matemática e ciências), à deriva de um modelo universitário (onde se 
formam os docentes) pré-histórico.

1. Anos iniciais

 Como se esperava, os anos iniciais (Tabela 1) apresentam melhor 
desempenho, sempre crescente desde 2005, estando em 2013 em 5.2, no 
total. No entanto, como já se notava antes, o desempenho privado parece 
pífio, tendo evoluído em velocidade menor que a escola pública: era de 
5.9 em 2005 e de 6.7 em 2013 – subiu apenas oito décimos em dez anos, 
enquanto o ensino público subiu 1.3 no mesmo período (1.5 para o estadual 
e municipal). São cifras ainda muito pequenas, mas estão acima da meta 
estipulada para 2013, com exceção do desempenho privado (a meta era 
de 6.8). Para dar conta desta dinâmica tão contida, em especial na escola 
privada, não bastaria analisar apenas esses dados, já que o Ideb é apenas 
uma referência de dois em dois anos, entrando neste composto inúmeras 
outras variáveis. Pode-se também contestar facilmente o próprio Ideb 
como medida de aprendizagem, já que tende flagrantemente a ser medida 
de domínio de conteúdo. Há quem defenda que, seguindo o etos do PISA, 
tais avaliações captam aprendizagem porque os estudantes são submetidos 
a problematizações da vida real, exigindo raciocínio com certa elaboração 
mental (Ripley, 2013). Schleicher (2013), mentor notório da base educacional 
do PISA defende esta noção, também em relação aos primeiros lugares 
ocupados hoje pela China: este país teria, enfim, descoberto “aprendizagem”, 
deixando para trás a decoreba tradicional. Isto é frontalmente contestado por 
Zhao (2010), professor universitário chinês radicado nos Estados Unidos, que 
afirma serem os resultados chineses obtidos à custa de decoreba obsessiva, 
como sempre foi. Isto é confirmado também por Ripley (2013), estudando o 
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modelo coreano (em geral bem ranqueado em matemática): os estudantes 
são submetidos a estresses inauditos em “tutorias” privadas que ocupam 
grande parte do dia (noite principalmente). 

 Em minha visão, diria que o Ideb tem alguma utilidade (como 
referência de cima comparativa), embora muito limitada. A Finlândia, que 
teve o melhor desempenho do PISA até 2009, não tem este tipo de avaliação 
(tem apenas uma avaliação no fim do ensino médio, uma espécie de Enem). 

TABELA 1. Ideb total, público e privado, 2013 – Anos Iniciais do Ensino Fundamental

Total

Pública

Estadual

Municipal

Privada

2005

3.8

3.6

3.9

3.4

5.9

2007

4.2

4.0

4.3

4.0

6.0

2009

4.6

4.4

4.9

4.4

6.4

2011

5.0

4.7

5.1

4.7

6.5

2013

5.2

4.9

5.4

4.9

6.7

Fonte: MEC/Inep (http://ideb.inep.gov.br/resultado/) 

 Iniciativas como o Ideb abrigam outros problemas também, 
muitos deles vastamente estudados nos Estados Unidos, como fraudes 
incríveis (Nichols & Berliner, 2007. Madaus et alii, 2009. Au, 2008. Ravitch, 
2013), deturpação curricular (estuda-se apenas para o teste, ou seja, dois 
conteúdos: língua e matemática), retoma-se o instrucionismo sob pressão, 
para memorizar, a ferro e fogo, conteúdos etc. (Wagner, 2008; 2012. 
Lubienski & Lubienski, 2013). A questão mais candente hoje em torno de 
tais testes é de sacar das notas dos estudantes consequências fatais para os 
professores, chegando à demissão e fechamento de escolas (Ravitch, 2013. 
Horn & Wilburn, 2013). Não praticamos esta agressão entre nós ainda, já 
que não se pode fantasiar correlação linear direta entre aproveitamento 
escolar do estudante e qualidade docente, embora “tenha a ver”, sim.
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2. Anos finais

 Sempre intriga que, avançando-se no sistema, os estudantes 
aprendem cada vez menos. Nos anos finais (Tabela 2), o avanço de 2005 para 
2013, no total, foi de sete décimos; no sistema privado foi de um décimo! 
A bem da verdade, o sistema privado regrediu um décimo em comparação 
com 2011. Os anos finais trazem, em geral, o alegado choque nos estudantes 
que passam a ter professores especialistas para cada conteúdo, ao invés 
de um ou alguns só (pedagogos). Isto pode ser problema, certamente, em 
especial quando docentes mostram níveis muito variados de qualificação e 
prática profissional (licenciados). 

TABELA 2. Ideb total, público e privado, 2013 – Anos finais do Ensino Fundamental

Total

Pública

Estadual

Municipal

Privada

2005

3.5

3.2

3.3

3.1

5.8

2007

3.8

3.5

3.6

3.4

5.8

2009

4.0

3.7

3.8

3.6

5.9

2011

4.1

3.9

3.9

3.8

6.0

2013

4.2

4.0

4.0

3.8

5.9

Fonte: MEC/Inep (http://ideb.inep.gov.br/resultado/)

 Nota-se que o sistema privado está bastante acima do público, mas 
parece estagnado ou em queda. A relativa subida no sistema público não 
é transparente, não só porque as cifras são muito baixas e abaixo da meta 
esperada para 2013, dando a entender que existe alguma coisa errada nesta 
rota. A meta do sistema privado para 2013 era de 6.5, mas ficou em apenas 
5.9. Comenta-se que uma das fraudes mais comuns no Ideb privado é trazer 
para a prova apenas os melhores alunos, o que poderia ocorrer também no 
sistema público. A fraude mais comum, porém, é enquadrar a escola para que 
dê conta apenas do Ideb, deixando de lado outros conteúdos curriculares, 
inclusive recorrendo a entidades que cuidam disso (e cobram por isso).
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3. Ensino médio

 Esta fornada do Ideb foi mais cáustica com o Ensino Médio, embora 
tenha apenas  confirmado a tendência generalizada no sistema. O próprio 
Ministro concedeu que é preciso rever o ensino médio. Alguns atribuem os 
maus resultados à condição indecisa dos cursos: não se sabe se o objetivo 
maior é preparar profissionalmente ou para entrar na faculdade. É desculpa 
esfarrapada, também do Ministro, porque a questão não é do Ensino Médio, 
mas do sistema como tal. Salta aos olhos que o sistema privado empacou: 
tinha em 2013 um Ideb menor que o de 2005: 5.4 e 5.6 respectivamente. No 
total, o avanço foi de três décimos. Tudo abaixo das metas para 2013. Não 
temos aqui nenhum fator propriamente novo que perturbe o sistema: é o 
próprio sistema que faleceu. 

TABELA 2. Ideb total, público e privado, 2013 – Ensino Médio

Total

Pública

Estadual

Privada

2005

3.4

3.1

3.0

5.6

2007

3.5

3.2

3.2

5.6

2009

3.6

3.4

3.4

5.6

2011

3.7

3.4

3.4

5.7

2013

3.7

3.4

3.4

5.4

Fonte: MEC/Inep (http://ideb.inep.gov.br/resultado/)

 Minha percepção é que estamos mantendo uma proposta educacional 
completamente fora de época, atrasada, instrucionista, medieval. O Plano 
Nacional de Educação que questionei explicitamente (Demo, 2012) esconde 
a cara na areia, quando postula que o sistema está perfeito, necessitando de 
ajustes localizados (por exemplo, no Segundo Grau). Olhando bem, o sistema 
inteiro está fincado em repasse copiado de conteúdos copiados, usa e abusa 
de professores muito mal formados e pessimamente pagos, não garante 
condições mínimas de trabalho nas escolas, muito menos de formação 
permanente (o que existe são semanas pedagógicas perfeitamente ineptas), 
na escola e na universidade – aí só temos “aula”, não aprendizagem. Até hoje 
o sistema é de “ensino”, não de “aprendizagem”. 
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 “Todos pela Educação” publicou dados sobre desempenho escolar, 
desvelando à perfeição a mesma lógica do Ideb (Tabela 4): o desempenho é 
melhor no início, vai piorando e é inacreditável no Ensino Médio. 

TABELA 4. Alunos com aprendizado adequado/série (%)

Série/Ano

4a/5a EF – Língua portuguesa

4a/5a EF – Matemática

8a/9a EF – Língua portuguesa

8a/9a EF – Matemática

3a EM – Língua portuguesa

3a EM – Matemática

2003

26.6

15.1

20.1

14.7

26.9

12.8

2011

40.0

36.3

27.0

16.9

29.2

10.3

Todos pela Educação (EF = Ensino Fundamental. EM – Ensino Médio).

 Nos anos finais, em língua portuguesa, alunos com aprendizado 
adequado em 2003 eram 20.1% e 27.0% em 2011; em matemática, eram em 
2003 14.7% e 16.9% em 2011. Já no Ensino Médio, em 2003 os estudantes 
com aprendizado adequado eram 26.9% em língua portuguesa, em 29.2% 
em 2011; em matemática, eram 12.8% em 2003 e 10.3% em 2011 – ou 
seja, a cifra caiu. Diria que colher ao final do Ensino Médio apenas 10% 
de estudantes que sabem matemática indica, escancaradamente, que o 
sistema inteiro é uma farsa. A política educacional como um todo é uma 
farsa. Atentamos apenas para frequência às aulas, repasse completo dos 
conteúdos curriculares e aplicação de testes periódicos e que parecem 
“vingar-se” da própria farsa – quanto mais avançamos no sistema, menos 
aprendemos. A incapacidade que o sistema tem de gerar aprendizagem é 
sua marca típica e que o condena de alto a baixo. Não cabem reformas, 
para enfeitar defunto. Cabe começar realmente de novo, olhando 
principalmente para os docentes. 
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4. Impasse gritante

 Podemos sopesar aproximativamente este impasse numa reação 
ministerial ano passado. Chocado com a falta de professores em áreas 
cruciais (ciência e matemática – nem 20% dos professores de física são 
formados em física; menos de 30% em química e pouco mais de 30% em 
matemática), o Ministro resolveu reagir. Vejam só: montou um programa 
“Quero ser pesquisador, quero ser professor”, com uma bolsa mirabolante de 
“R$250,00”. Diria sem pestanejar que se alguém resolve estudar matemática 
para ganhar um piso salarial de R$ 1.700,00, só se não souber matemática! 
Vejo aí dois problemas que se nutrem reciprocamente em termos negativos: 
de um lado, uma condição histórica completamente inaceitável, porque o 
preceito constitucional que garante o direito de todos de aprender bem 
está tolhido; de outro, a incapacidade de reação das autoridades que, à 
revelia dos próprios dados que produzem, continuam apostando no sistema 
falido. Enquanto nos Estados Unidos os testes padronizados induzem 
a consequências draconianas (Ravitch, 2013), a pressões orquestradas 
maldosas contra a escola pública, ao surgimento de alternativas privatizantes 
sem perspectiva, entre nós os dados são feitos para “inglês ver”: não trazem 
qualquer consequência. O MEC sabe, mais que ninguém no país, que o 
sistema que lidera é uma farsa, na escola e na universidade. Sabe de escolas 
que há 15 anos estão com Ideb baixo e disso não saem. E nada acontece. 
Não estou preconizando o neoliberalismo furioso americano. Longe disso. Lá 
também, quando dados são bem trabalhados, a escola pública aparece como 
a melhor ainda (Lubienski & Lubienski, 2013), em especial pela qualidade 
docente. Lembre-se que a Finlândia, considerada a Meca da educação 
(embora ultimamente tenha perdido o posto para a China) (Demo, 2014), 
mantém sistema exclusivamente público. Um dos traços mais imponentes 
é o cuidado com os docentes: apresentam no mínimo mestrado para serem 
concursados, são todos pesquisadores e autores e sua profissão é altamente 
valorizada, também em termos salariais, mas sobretudo em termos sociais e 
profissionais (Sahlberg, 2010. Kouta, 2012. Darling-Hammond & Lieberman, 
2012). São considerados tão aptos, que foi suprimida a supervisão. Quando se 
lhes pergunta por o que os levaria a abandonar eventualmente a profissão, a 
resposta é sempre: se lhes fosse usurpada a liberdade de atuação na escola... 

 Quando os impasses são desta ordem, como no Brasil, vem sempre 
a pergunta por onde começar. Nunca é questão apenas de um fator isolado, 
mas de um sistema como um todo. Mas, como não se pode atacar tudo de 
uma vez só, sugeriria que o melhor começo poderia estar no desafio docente. 
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Enquanto pedagogia é um dos piores cursos universitários (junto com 
licenciaturas) e professor uma das piores profissões, temos a combinação 
perfeita para um fracasso perfeito. É preciso poder ver na cara do professor 
que educação vale a pena. Não vale. Não é mais o caso apenas reformar, nem 
mesmo investir 10% do orçamento público, porque seria como cavar na água. 
Queremos, sim, 10% do orçamento, mas para investir num sistema que gere 
aprendizagem, não mero ensino com aulas copiadas para serem copiadas. É 
preciso também mudar radicalmente a universidade, porque, de certa forma, 
a escola imita a universidade: a aula que aí se dá é a mesma que se escutou 
por lá. Cursos não conseguem minimamente profissionalizar os docentes, 
que chegam às escolas, além da posição de profissionais “menores”, como 
amadores explícitos. Quando o MEC defende alfabetizar em até três anos, 
não faz mais que capitular diante de uma escola que precisa usar três anos 
para um feito que deve realizar num só, ainda mais tratando-se de crianças 
pobres. A criança que precisa de três anos não existe. Bastaria lembrar que 
professores de ciência (americanos e israelenses) alimentam o projeto de 
educação científica a ser iniciado no pré-escolar (Linn & Eylon, 2011), com 
pedagogias da pesquisa, problematização, projeto, incitando os estudantes 
à autoria, sem aula; não por acaso aula foi pesquisada por dentro e por fora, 
longa e exaustivamente, para se concluir que é defunto didático. 

 A escola só pode ser vivificada por professores adequados, 
porquanto a criança aprende bem com professores que aprendem bem. 
Salário somente não basta, mas é fundamental. Há que cuidar da formação 
original (resgatar a pedagogia e licenciatura, também para superar os déficits 
de docentes em matemática e ciência) e da formação continuada. Todo 
docente deve poder trabalhar uma escola só, dando no máximo 4 horas de 
aula por dia. Precisa de tempo para estudar, pesquisar, elaborar, ler. O que 
temos na escola e também na universidade é um docente que, não sendo 
autor de nada, dá aula de tudo. Copia, deslavadamente. A isto se chama de 
“sistema de ensino” e sequer isso é, pois, é, sem tirar nem por, um sistema de 
repasse copiado. Nada tem a ver com o futuro dos estudantes e do país. Aula 
pode até haver, mas é expediente muito secundário, intermitente, eventual, 
supletivo. O que faz a aprendizagem do estudante não é fala do professor, 
que é apenas motivação externa, se tanto. A aprendizagem provém de 
dinâmicas autopoiéticas, reconstrutivas, participativos autorais.
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5. Conclusão

 Pergunto-me a quem interessa este disparate. Por que o MEC 
continua apostando num defunto? Em particular esta pergunta me incomoda, 
porque não há falta de informação suficiente sobre o mau desempenho do 
sistema. O Ideb bastaria para acender a luz vermelha. Em parte, esta lerdeza 
se deve ao sistema universitário, em especial das federais e estaduais de 
maior nível, que continua sobrevivendo de repasse curricular através de 
aulas pré-históricas. Enquanto todos sabem que o conhecimento que traz 
mudança, convulsiona os tempos, rompe com modorras históricas, pode ser 
emancipatório, é o rebelde, disruptivo, afrontador, entre nós é o da apostila 
e livros textos mortos. Enquanto o mercado busca neste conhecimento 
inovador e sobretudo autorrenovador sua energia maior, na universidade e 
escola se oferece a ossada do conhecimento do cemitério da apostila, coisa 
velha de gente velha, sem condição alguma de gerar oportunidades que 
educação sempre declama hipocritamente. Professores não são autores. São 
papagaios, para formar papagaios. A exclusão do professor é o estigma mais 
visível da exclusão da população. Escola pública é coisa pobre para o pobre. E 
a escola privada, curtindo violento instrucionismo, empacou: é a própria cara 
de um sistema completamente falido. A profissão professor tornou-se, numa 
contradição lancinante, antiprofissão. 
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Pimenta Bueno: ideias precursoras 
do processo penal brasileiro no 
Segundo Império

Rodrigo Régnier Chemim Guimarães*

Pimenta Bueno: precursor ideas of the Brazilian 
Criminal Process in the Second Empire

RESUMO: Este texto procura evidenciar a importância de José Antonio 
Pimenta Bueno para a formação da cultura jurídica brasileira, em particular 
para o processo penal, através da análise de sua obra pioneira no Brasil: 
“Apontamentos Sobre as Formalidades do Tribunal do Jury”, publicada em 
1849 e, especialmente, de sua segunda edição intitulada “Apontamentos 
Sobre o Processo Criminal Brasileiro”, publicada em 1857. Para tanto, busca 
entender o contexto em que as duas edições foram escritas, identificando 
as dificuldades e os encargos públicos que Pimenta Bueno experimentou 
ao longo de sua vida, destacando-o como um jurista brasileiro do Segundo 
Império, com especial ênfase à sua formação jurídica e às suas fontes de 
pesquisa. O texto também procura destacar a riqueza e o ineditismo do 
pensamento doutrinário de Pimenta Bueno que, em meados dos oitocentos 
no Brasil, conseguiu ir além do que prevalecia na doutrina europeia. Por fim, 
visa identificar os pontos-chave do discurso de Pimenta Bueno, evidenciando 
sua pretensão de equilibrar garantias com efetividade processual penal, com 
especial enfoque para a questão de como o discurso europeu dos sistemas 
processuais penais possa ter-lhe influenciado.

* Doutorando em Direito de Estado na UFPR, Mestre em Direito das Relações Sociais pela 
UFPR, Procurador de Justiça, Professor de Direito Processual Penal do UNICURITIBA, da FAE, 
FEMPAR, EMAP e ESMAFE/Pr.

SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. Uma trajetória plural; 3. As fontes de pesquisa 
no processo penal de Pimenta Bueno; 4. A essência da primeira doutrina 
de processo penal genuinamente brasileira; 5. Pimenta Bueno e o discurso 
dicotômico europeu dos sistemas processuais penais; 6. Conclusão; 7. 
Referências bibliográficas.
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ABSTRACT: This article identifies the importance of José Antonio Pimenta 
Bueno, first genuinely Brazilian criminal proceduralist - born in Brazil and 
graduated in the first class of the newly created Faculty of Law of São Paulo 
- for the formation of the Brazilian legal culture, in particular the criminal 
process by the analysis of its pioneering work in Brazil: “Notes About the 
Jury’s formalities”, published in 1849, and especially in its second edition 
entitled “Notes About Brazilian Criminal Procedure”, published in 1857. 
Therefore, it seeks to understand the context in which the two editions were 
written, identifying difficulties and the public charges that Pimenta Bueno 
experienced throughout his life, highlighting it as a Brazilian jurist of the 
Second Empire, with special emphasis on their legal training and their sources 
research. The text also seeks to highlight the richness and the uniqueness of 
doctrinal thinking of Pimenta Bueno that in the mid-eight hundred in Brazil, 
managed to go beyond what prevailed in the European doctrine. Finally, 
aims to identify the Pimenta Bueno speech key points, highlighting its claim 
to balance procedural guarantees with criminal procedural effectiveness, 
with special focus on the question of how the European discourse of criminal 
procedural systems may have influenced him.

PALAVRAS-CHAVE: Processo penal; Brasil; Império; Pimenta Bueno; 
doutrina; sistemas processuais penais.
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“Senhores, cumpre olhar para o futuro, para as paixões políticas, não é só 
uma opinião que governará sempre o paiz; é preciso contar com a exaltação 
das ideas, com as vicissitudes sociaes; salvemos os princípios, sejamos fieis 
a elles. Senão, estamos perdidos.”1

1. Introdução

 O estudo doutrinário do processo penal brasileiro encontra sua 
gênese na pioneira obra “Apontamentos Sobre as Formalidades do Tribunal 
do Jury”, cuja primeira edição foi publicada em 1849 por José Antonio Pimenta 
Bueno. Sua importância reside não apenas na questão cronológica, pois, se 
comparada com outros textos de autores de renome do processo penal do 
Império, a exemplo de Joaquim Ignácio de Ramalho, Lente2 da Faculdade de 
Direito de São Paulo e que, um ano antes da 2ª edição do texto de Pimenta 
Bueno, em 1856, publicou “Elementos do Processo Criminal para uso das 
Faculdades de Direito do Império”3, e também de Manoel Mendes da Cunha 
e Azevedo, Lente da Faculdade de Direito do Recife e que três anos depois da 
1ª edição de Pimenta Bueno, em 1852, publicou “Observações Sobre Vários 
Artigos no Código do Processo Criminal”4, pode-se afirmar que a riqueza 
da pesquisa, da organização dos temas, da didática, dos comentários, das 
críticas e das observações de direito comparado feitas por Pimenta Bueno 
superam, e muito, os precários textos que o seguiram.

1 Trecho de discurso de José Antonio Pimenta Bueno, então Senador, no Parlamento imperial 
brasileiro, sessão de 20 de fevereiro de 1864, que tratava da aposentadoria compulsória 
de magistrados. BRASIL. Annaes do Senado do Imperio do Brasil. Primeiro Anno da 12ª 
Legislatura. Sessão de 1864. De 1º a 29 de fevereiro. Volume II, Congresso Nacional. Senado 
Federal, Rio de Janeiro: Typ. do Correio Mercantil, 1862, p. 163, obra digitalizada, disponível 
em <www.books.google.com>, acesso em 16 de dezembro de 2011.
2 Referência então usada para os professores.
3 RAMALHO, Joaquim Ignácio. Elementos do Processo Criminal para uso das Faculdades 
de Direito do Império. São Paulo: Typographia Dous de Dezembro, 1856, obra digitalizada, 
disponível em <www.docvirt.com>, acesso em: 31 de janeiro de 2012. A 1ª edição da 
obra de Pimenta Bueno, ao lado de apenas outros dois doutrinadores portugueses, foi 
frequentemente citada como fonte da pesquisa de Joaquim Ignácio de Ramalho, conforme 
se vê do seu Prólogo e às pp. 55, 62, 67, 72, 81, 95. Os outros dois são portugueses (Pereira e 
Souza – Lin. Crim.; e Mello Freire – Instituições).
4 AZEVEDO, Manoel Mendes da Cunha e. Observações Sobre Vário Artigos do Código do 
Processo Criminal e outros da Lei de 3 e Dezembro de 1841. Pernambuco: Typographia da 
Viuma Roma, 1852, obra digitalizada, disponível em <www.docvirt.com>, acesso em 12 de 
janeiro de 2012.
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 O que chama atenção, no entanto, é que vários autores5 
contemporâneos de processo penal no Brasil não referem em seus 
manuais esse precursor da cultura jurídica brasileira de processo penal e 
suas avançadas ideias vindas à lume ainda no início do Segundo Império 
brasileiro. É claro que isso não significa dizer que não conheçam a obra de 
Pimenta Bueno, mas, pela atualidade de seu texto, seria importante dar 
maior atenção ao discurso deste jurista do Império. Não é demais referir 
que não se trata de um absoluto esquecimento de pesquisar o que pensava 
o pioneiro doutrinador do processo penal brasileiro, já que outros autores 
igualmente atuais de processo penal acabam referindo à obra de Pimenta 
Bueno em seus manuais6 e em artigos ou monografias7.

 Mas é quando se regressa aos autores de processo penal que 
vivenciaram o Império8, e mesmo aos autores “republicanos” mais 
antigos, que se vê a obra de Pimenta Bueno retratada e referenciada como 
importante fonte de pesquisa. Aliás, tamanha sua relevância que, mesmo sua 
obra tendo por base o Código de Processo Criminal do Império, continuou 
sendo reeditada na República, merecendo outras três edições post mortem, 
atualizadas por A. de Carvalho, entre os anos de 1900 e 1922.

5 Para citar alguns: MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal, 16ª ed. revisada por Renato 
N. Fabbrini. São Paulo: Atlas, 2004; RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal, 8ª ed., Rio de 
Janeiro: Lúmen Iuris, 2004; BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal, 4ª ed., 
São Paulo: Saraiva, 2009; PACHECO, Denílson Feitoza. Direito Processual Penal: teoria, 
crítica e práxis, 3ª ed., Niterói: Ímpetus, 2005; LOPES JR. Aury. Direito Processual Penal e 
sua Conformidade Constitucional, 5ª ed., Rio de Janeiro: Lúmen Iuris, 2010 e LIMA, Renato 
Brasileiro de. Manual de Processo Penal. Niterói: Ímpetus, 2011, dentre outros.
6 Por exemplo: PIERANGELLI, José Henrique. Processo Penal: evolução histórica e fontes 
legislativas. Bauru: Jalovi, 1983, pp. 102, 109 e ss..; OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso 
de Processo Penal, 6ª ed., Belo Horizonte: Del Rey, 2006; GRECO FILHO, Vicente. Manual 
de Processo Penal, 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2010; BADARÓ, Gustavo Henrique. Direito 
Processual Penal. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008; TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. 
Processo Penal, 33ª ed., São Paulo: Saraiva, 2011, dentre outros.
7 Por exemplo: VELLOZO, Athos Moares de Castro. Limitações à Soberania do Júri. Tese de 
concurso à cátedra de Direito Judiciário Penal da Faculdade de Direito da UFPR, 1952; DOTTI, 
René Ariel. A reencarnação de Pimenta Bueno. In: Jornal O Estado do Paraná, Caderno Direito 
e Justiça, edição do dia 28 de set. de 2008; DELMANTO JUNIOR, Roberto. O Fim do Protesto 
por Novo Júri e o Julgamento pela Mídia. Boletim IBCCrim, julho de 2008; SANTOS, Rodrigo 
Mariano da Rocha. Sistema acusatório na obra de Pimenta Bueno: um necessário resgate. 
Boletim IBCCRIM, v. 177, p. 7-8, 2007, dentre outros.
8 A exemplo de ALMEIDA JUNIOR, João Mendes de. O Processo Criminal Brazileiro. 2ª ed., 
Rio de Janeiro: Francisco Alves & Cia., 1910; MARQUES, José Frederico. O Júri no Direito 
Brasileiro, 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 1955; SIQUEIRA, Galdino. Curso de Processo Criminal, 
São Paulo: Livraria Magalhães, 1910; dentre outros.
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 Seja como for, se a doutrina nacional tivesse dado maior destaque e 
importância à obra de Pimenta Bueno ao longo da República, seguramente o 
processo penal brasileiro seria hoje melhor estruturado, com uma visão crítica 
mais apurada, focada nas garantias e sem descurar do equilíbrio. No entanto, 
como se sabe, nos últimos setenta anos no Brasil, o que se tem feito em termos 
processuais penais, em grande parte, é ir transformando o vetusto Código de 
Processo Penal de 1941, de origem ideológica fascista9, naquela clássica “colcha 
de retalhos”, na tentativa de adaptá-lo à Constituição democrática de 1988.

 Curioso observar que alguns discursos de hoje, considerados 
“modernos” e críticos – como se verá mais adiante – já eram encontrados, 
em meados do século XIX, com a mesma intensidade e, por vezes, até 
melhor estruturados, na obra de Pimenta Bueno, o que mais uma vez reforça 
a necessidade de revisitar este precursor do direito processual penal pátrio. 
No entanto, para fazê-lo de forma adequada, é preciso levar em conta o 
alerta de Pietro Costa10, ou seja, antes de tentar compreender o que diz o 
texto, importa também entender como e em que circunstâncias esse mesmo 
texto foi produzido. 

 Assim, considerando ser imprescindível para a compreensão do 
alcance dos textos de Pimenta Bueno recordar quem foi e como viveu esse 
jurista do Império, bem como em que circunstâncias foi capaz de produzir os 
textos jurídicos de suas principais obras, passa-se a uma rápida explanação, 
propositadamente cronológica, dos principais momentos de sua vida e de 
sua formação ideológica.

9 No que concerne à realidade brasileira, basta considerar que o Código de Processo Penal 
nacional – ainda vigente – data de 1941 e se traduz numa cópia mal conduzida do Código 
de Processo Penal Italiano, da década de 30, de ideologia fascista, elaborado pelos irmãos 
Alfredo e Arturo Rocco, auxiliados por Vincenzo Manzini (este, além de influente criminalista 
da época, era advogado pessoal de Mussolini). Sobre a ideologia fascista como base para um 
“novo direito penal” na Itália dos anos 30, vide MEREU, Italo. A Morte como Pena: ensaio 
sobre a violência legal. Tradução de Cristina Sarteschi. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 
187 e ss., onde o papel dos irmãos Rocco e Manzini, dentre outros juristas italianos da época, 
para a construção dessa ideologia, em especial em defesa da pena de morte, é descrito em 
detalhes. Sobre a participação dos irmãos Rocco, escreveu MEREU, Italo. Ob. Cit., p. 195: “Os 
dois irmãos Alfredo e Arturo Rocco – o Castor e o Pólux do direito penal fascista – serão seus 
dióscuros e darão ao regime (o primeiro, Alfredo, 1875-1935, como ministro da Justiça de 
1925 a 1932, o segundo, Arturo, como um de seus principais redatores) o código tão esperado, 
ao qual até mesmo a Civiltá Cattolica, já em 1927, dedicará um elogio incondicional sobre o 
valor e a importância da nova reforma penal.”
10 COSTA, Pietro. Soberania, Representação, Democracia. Ensaios de História do Pensamento 
Jurídico (Biblioteca de História do Direito). Tradução do italiano para o português de Alexander 
Rodrigues de Castro et. al., Curitiba: Juruá, 2010, p. 24.
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2. Uma trajetória plural

 José Antonio Pimenta Bueno nasceu em Santos, São Paulo, no dia 
04 de dezembro de 180311 filho de um médico com o mesmo nome12. Alguns 
autores, seguindo principalmente a informação dada por Spencer Vampré13, 
referem que ele seria órfão e adotado14, mas a explicação dada por Vitorino 
Prata Castelo Branco, em sentido contrário, é mais convincente15. 

 Seja como for, é importante referir que não obstante Pimenta Bueno 
tenha sido filho de médico, o que poderia denotar riqueza, seus biógrafos 
consideram que ele teria tido uma vida “modesta e poucas posses” e, sendo 
“muito pobre, lutou, desde o começo da carreira, com os tropeços com que 
a fortuna se compraz em cercar a mocidade de quase todos os grandes 

11 Spencer Vampré indica, equivocadamente, o ano de nascimento como sendo 1804 
(VAMPRÉ, Spencer. Memórias para a História da Academia de São Paulo. V. 1, 2ª ed., Brasília: 
INL, Conselho Federal de Cultura, 1977, p. 81).
12 BRANCO, Vitorino Prata Castelo. Um Esteio da Liberdade na Côrte do 2º Império. A Vida 
e a Obra de José Antonio Pimenta Bueno, Marquês de São Vicente, Jurista e Parlamentar 
Paulista (1803-1878). São Paulo: Sugestões Literárias, 1973, p. 21
13 VAMPRÉ, Spencer. Ob. Cit., p. 81: “Ao que parece, foi exposto à porta do cirurgião-mor José 
Antonio Pimenta Bueno, pois, do termo de sua matrícula, a terceira em ordem cronológica, 
consta ser “filho de pais incógnitos””.
14 A exemplo de RODRIGUES, José Honório. O Centenário da Morte de Pimenta Bueno – 1803-
1878. In: Carta Mensal, ano XXIV, nº 280, Rio de Janeiro, julho de 1978, pg. 01; SALGADO, J. A. 
Cesar. José Antonio Pimenta Bueno – Bandeirante do Direito Brasileiro. In: Justitia, Ano XXXIV, 
Vol. 78, São Paulo: Ministério Público do Estado de São Paulo, 3º trimestre de 1972, p. 161; 
KUGELMAS, Eduardo. Pimenta Bueno, o Jurista da Coroa. In: José Antonio Pimenta Bueno, 
Marquês de São Vicente. Organização e introdução Eduardo Kugelmas, Coleção Formadores 
do Brasil, São Paulo: Ed. 34, 2002, p. 20. VAMPRÉ, Spencer. Memórias para a História da 
Academia. São Paulo, 1924.
15 Spencer Vampré levou em conta o registro que consta do livro de matrículas da Academia 
de Direito de São Paulo, onde Pimenta Bueno estaria registrado com a referência “exposto a 
D. Escolastica do Espírito Santo” (conforme se lê do documento reproduzido em fac-símile à 
fl. 25 do livro de Vitorino Prata Castelo Branco), ou seja, nas palavras de Vampré: “filho de 
pais incógnitos”. No entanto, Vitorino Prata Castelo Branco pondera que esse documento não 
é autentico, já que o incêndio de 16 de fevereiro de 1880 queimou a maior parte do arquivo 
da Faculdade. O documento consultado por Vampré é, pois, uma tentativa de reconstituição, 
“uma restauração do arquivo inicial, que se achava confuso” (BRANCO, Vitorino Prata 
Castelo. Ob. Cit., p. 22), feita por Julio de Barros muitos anos depois do incêndio. Analisando 
o documento reproduzido em fac-símile no livro de Castelo Branco, vê-se outra falha histórica 
que lhe diminui a credibilidade: o local de nascimento de Pimenta Bueno é apontado como 
sendo a cidade de São Paulo, quando, em verdade, pelos demais documentos da época 
referidos pelos seus biógrafos, Pimenta Bueno nasceu em Santos. Esses dados, aliados a 
outros argumentos “de reforço” apresentados por Castelo Branco, permitem dar sua versão 
como mais verossímil, muito embora ele mesmo não insira um ponto final na discórdia.
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homens”16. Por outro lado, teve sua educação primária orientada por Martim 
Francisco Ribeiro de Andrada, irmão de José Bonifácio17 o que, aliado ao seu 
brilhantismo pessoal que já aflorava naquele tempo, deve ter contribuído para 
que com apenas 23 anos (1827) já atuasse como jornalista-redator do primeiro 
jornal impresso em São Paulo: Farol Paulistano.18 Ao mesmo tempo (e desde 
182419), Pimenta Bueno também fez carreira como amanuense do Tesouro 
Provincial20, tendo nele permanecido até o ano de sua formatura (1832).

 Interessa anotar que no mesmo ano em que Pimenta Bueno passou 
a atuar como jornalista (1827), Dom Pedro I, pela Lei de 11 de agosto, fundou 
as Faculdades de Direito de São Paulo e de Olinda, em Pernambuco -, “onde 
se dizia que fossem adotados os mesmos estatutos da Universidade de 
Coimbra, com as alterações julgadas adequadas às circunstancias e às luzes 
do vice-presidente provincial, D. Manoel Joaquim Gonçalves de Andrade, bispo 
diocesano”. Não é demais recordar que desde antes desta providência, os ideais 
libertários da Revolução Francesa também já haviam aportado no Brasil21 e, 
mesmo contra uma possível previsão imperial, a Faculdade de Direito acabou 
sendo um local propício para o aprimoramento dos discursos e para alteração 
do padrão social imposto aos jovens. De fato, a educação patriarcal rígida do 
Brasil colônia (e mesmo durante o Primeiro Império) limitava a possibilidade 
dos jovens despertarem para outras questões que não fossem relacionadas ao 
cotidiano padronizado e mais preocupado com o trato familiar e doméstico. Os 
cursos de Direito vão contribuir para uma mudança social significativa nesse 
campo, como destaca Sérgio Buarque de Hollanda: 

“estabelecimentos de ensino superior, sobretudo os cursos jurídicos, 
fundados desde 1827, em São Paulo e Olinda, contribuíram largamente 
para a formação de homens públicos capazes, devemo-lo às possibilidades 
que, com isso, adquiriram numerosos adolescentes arrancados aos seus 
meios provinciais e rurais de “viver por si”, libertando-os progressivamente 
dos velhos laços caseiros, quase tanto como aos conhecimentos que 
ministravam as faculdades.”22 

16 VAMPRÉ, Spencer. Ob. Cit., p. 81.
17 KUGELMAS, Eduardo. Ob. Cit., p. 20.
18 SALGADO, J. A. Cesar. Ob. Cit., p. 163.
19 VAMPRÉ, Spencer. Ob. Cit., p. 81.
20 SALGADO, J. A. Cesar. Ob. Cit., p. 162.
21 Sobre o tema, dentre outros, vide: FLORY, Thomas. Judge and Jury in Imperial Brazil. 1808-
1871. Austin, Texas: University of Texas Press, 1981, pp.. 05 e ss..
22 HOLLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil, 26ª ed., São Paulo: Companhia das Letras, 
1995, p. 144.
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 Reforçando essa ideia Vitorino Prata Castelo Branco destaca que, ao 
cursar a Academia e estando “longe deles [dos pais], os jovens estudantes 
se tornavam rebeldes, maçons, livres pensadores, positivistas, republicanos 
e poetas (…) aproveitavam eles da liberdade em que viviam para fazer 
propaganda da Liberdade, palavra mágica que estava em todos os lábios”23. 

 Esse ambiente acadêmico de liberdade, como se verá da análise da 
vida e da obra de Pimenta Bueno, seguramente influenciou e forjou o modo 
de pensar deste notável jurista do Segundo Império. Sim, Pimenta Bueno 
foi um jurista do Segundo Império, não apenas por uma questão temporal, 
mas também por formação, pois, não obstante tenha sido um defensor dos 
direitos humanos e da liberdade como regra, julgava-se, igualmente, um 
defensor do modelo monárquico existente, por mais contraditório que isso 
pudesse soar aos ouvidos de qualquer sans culotte. 

 Mesmo com essa aparente contradição ideológica, pelo que se 
vê de suas obras e de sua atuação política, Pimenta Bueno conseguiu 
compatibilizar as duas coisas, amparado pela visão moderna e avançada de 
D. Pedro II, de quem se tornou muito próximo ao longo da vida24, a ponto de 
ter sido agraciado com títulos de nobreza como destaca Castelo Branco: “aos 
35 anos, dignatário da Ordem da Rosa; aos 64 anos, visconde com grandeza; 
aos 69 anos, Marquês de São Vicente”25. 

 A par dos títulos de nobreza e de sua proximidade com o Imperador, 
dois episódios históricos da vida de Pimenta Bueno são capazes de bem 
ilustrar que nessa sua formação plural acabaram preponderando os ideais 

23 BRANCO, Vitorino Prata Castelo. Ob. Cit., p. 15.
24 Para ilustrar segue diálogo travado entre Pimenta Bueno, já Marquês de São Vicente, e o 
Imperador D. Pedro II no ano de 1870, narrado por Joaquim Nabuco: “Senhor, os Republicanos 
publicaram um Manifesto e uma das medidas que o Governo Imperial deve adotar, por 
norma invariável, é de não prover nos empregos públicos quem tiver opiniões republicanas. 
Nem o governo da Inglaterra, com todas as suas garantias de liberdade, admite que sirva 
em empregos públicos quem tem opiniões republicanas, nem nos Estados Unidos, também 
com suas liberdades, admitiriam que ocupasse empregos públicos quem tivesse opiniões 
monárquicas”. O Imperador redarguiu-lhe: “Sr. S. Vicente, o país que se governe como 
entender e dê razão a quem tiver”. – “Senhor”, respondeu o Marquês, “V. M. não tem direito 
de pensar por este modo. A Monarquia é um dogma da Constituição, que V. M. jurou manter; 
ela não está encarnada na pessoa de V. M.” – “Ora”, disse-lhe rindo-se o Imperador, “se os 
brasileiros não me quiserem para seu Imperador, irei ser professor” (NABUCO, Joaquim. Um 
Estadista do Império. Rio de Janeiro: 2ª ed., 1936, II, p. 1256).
25 BRANCO, Vitorino Prata Castelo. Ob. Cit., p. 15.
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liberais em detrimento do seu sentimento de respeito à monarquia, a ponto 
de não titubear em decidir contra os interesses do Ministério. 

 O primeiro deles ocorreu em 1842 quando Pimenta Bueno, como 
Juiz de Santos, teve um encontro com Diogo Antonio Feijó, então Senador 
do Império e que havia sido desterrado para a Província do Espírito Santo 
em razão de ter participado do movimento revolucionário de 1842. Segundo 
relatado, dentre outros, por J. A. Cesar Salgado26, o encontro entre os dois 
teria ocorrido nos seguintes termos: 

“Feijó, inconformado com a medida do Governo, comunica ao juiz Pimenta 
Bueno o seu propósito de impetrar uma ordem de “habeas corpus”. E o 
jovem magistrado responde, de pronto, que não se negaria a conceder-lhe 
a ordem em virtude de manifesta ilegalidade do ato que atentava contra as 
imunidades de um senador do Império. (…) E Feijó disse a Pimenta Bueno: 
“conheço de longa data a integridade de seu caráter. Sei que não hesitaria 
em conceder-me a ordem de “habeas corpus”, incorrendo nas iras do 
Ministro. Mas, desisto do recurso porque espero que se consume a violência 
do Governo para acusa-lo no Senado”.

 O segundo episódio teve início ao final do ano de 1863, quando, por 
iniciativa de José Lins Vieira Cansansão de Sinimbu, o Visconde de Sinimbu, 
então Ministro da Justiça, vários magistrados, inclusive do Supremo Tribunal 
de Justiça, foram aposentados à força, por terem ousado contrariar o Governo. 
Esta teria sido a segunda leva de aposentadoria compulsória de magistrados 
em curto lapso de tempo27 – e esse comportamento do Governo fez com 
que, em 1864, Pimenta Bueno, mesmo integrando esse mesmo Governo, 
como Conselheiro de Estado, tivesse importante desempenho crítico contra 
os referidos abusos, tendo sido relator de projeto que demonstrava a 
ilegalidade dos atos28.

 Bem se vê, portanto, que os títulos de nobreza e a proximidade com 
a monarquia, a qual também defendia, não foram capazes de lhe tolher o 
espírito liberal.

26 SALGADO, J. A. Cesar. Ob. Cit., p. 163.
27 NOGUEIRA, Octaciano. A Constituição de 1824. Constituições Brasileiras, Vol. I. Brasília: Senado 
Federal e Ministério da Ciência e Tecnologia, Centro de Estudos Estratégicos, 2001, p. 37.
28 BRASIL. Annaes do Senado do Imperio do Brasil. Primeiro Anno da 12ª Legislatura. Sessão 
de 1864. De 1º a 29 de fevereiro. Volume II, Congresso Nacional. Senado Federal, Rio de 
Janeiro: Typ. do Correio Mercantil, 1862, pp. 154 e ss., obra digitalizada, disponível em <www.
books.google.com>, acesso em 16 de dezembro de 2011.
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 Pimenta Bueno também entrou para a história por ter sido um 
dos trinta e três alunos inscritos para a primeira turma da Faculdade de 
Direito de São Paulo. Destes, apenas seis concluíram o curso e se formaram 
Bacharéis em Direito em 183229, o que revela, por um lado, o despreparo e a 
má formação da maioria dos alunos e, por outro, a preocupação que se tinha 
em, mesmo com as naturais dificuldades de implantar um modelo de ensino 
superior a partir do zero no Brasil, fazê-lo com o rigor e seriedade que se 
exigem do ensino jurídico, como referem Iglésias e outros (em obra coletiva): 

“os primeiros resultados das novas escolas, em Pernambuco e em S. Paulo 
não foram brilhantes (…). Em relatório apresentado ao Ministro do Império, 
o próprio diretor, Pe. Miguel do Sacramento Lopes Gama referia-se em 
termos violentos a seus pupilos. Queria que antes de ingressar no curso 
jurídico fossem forçados a estudar pelo menos quatro anos de latim, a fim 
de evitar a “lastima de tanto bacharel ignorante que não sabe entender 
os próprios compêndios do curso e que, condecorados com um título 
acadêmico, são aliás objeto de escárnio público, porque pouco ou nada 
distam de qualquer idiota, faltos das mais ordinárias noções de literatura, 
faltando miseravelmente e escrevendo com imperdoáveis solecismos, 
barbarismos e neologismos.”30.

 Destoando desse quadro, Pimenta Bueno foi um dos alunos que 
mais se destacou na primeira turma da Academia Paulista de Direito, tendo 
se formado em 1832, ou seja, um ano depois da abdicação de Dom Pedro 
I, ocorrida em 07 de abril de 1831 e, coincidentemente, no mesmo ano 
da promulgação do novo Código de Processo Criminal do Império, ocasião 
em que se abandonavam de vez as perversas Ordenações Filipinas neste 
campo. Logo em seguida à sua formatura foi convidado por vários Lentes da 
Faculdade a continuar seus estudos e obter o título de Doutor31, o que adiou 
para vir obtê-lo somente dez anos depois, em 1842, já com quarenta anos de 
idade, quando defendeu o grau de doutor em borla e capelo32. Não obstante 

29 BRANCO, Vitorino Prata Castelo. Ob. Cit., p. 13.
30 IGLÉSIAS, Francisco. Et al. O Brasil Monárquico. V. 3: reações e transações. In História Geral 
da Civilização Brasileira, sob a direção de Sérgio Buarque de Holanda. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 2002, p. 364.
31 VAMPRÉ, Spencer. Ob. Cit., p. 81.
32 RODRIGUES, José Honório. Ob. Cit., p. 01 e BRANCO, Vitorino Prata Castelo. Ob. Cit., p. 26. 
Pouco antes ocorrera a discussão parlamentar que resultou no chamado “Golpe Parlamentar 
da Maioridade”, concretizado em 23 de julho de 1840 (ARARIPE, Tristão de Alencar e LEAL, 
Aurelino. O Golpe Parlamentar da Maioridade. Brasília: Senado Federal, 1978), pondo fim 
à regência e mantendo a monarquia nas mãos de D. Pedro II, então com 14 anos de idade.
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tivesse grande didática na exposição dos temas – como se vê de seus textos 
– e fosse um estudioso e profundo conhecedor de diversos ramos do direito, 
nunca chegou a lecionar, muito provavelmente em razão do problema de 
dicção que enfrentava aliado à demora em obter o titulo de doutor, então 
exigido para a cátedra33. 

 Depois de formado, exerceu diversas funções públicas de destaque, 
tanto na Magistratura, quanto na Política, as quais foram intercaladas ao 
longo de sua vida, como se passa a expor. 

 Em 1834, dois anos depois de formado, viveu um ano de realizações 
profissionais e pessoais: foi nomeado juiz de Direito da recém-criada Comarca 
de Santos; foi provedor da Santa Casa de Misericórdia; casou-se e foi eleito 
deputado provincial34. Tudo num único ano, o que já pode ser tomado como 
indicativo de uma vida repleta de novas e destacadas funções a cada ciclo. 

 Provavelmente em represália à sua “simpatia pela causa liberal”35, 
quase como uma estratégia para tirá-lo de cena, no ano seguinte (1835), 
“sem prejuízo do cargo de juiz de Santos”36, foi nomeado Presidente da 
Província de Mato Grosso, onde permaneceu até 183737. Em 1838, fruto 
dessas viagens, escreveu seu primeiro texto publicado: “Itinerários e cartas 
geográficas mostrando a viagem de Cuiabá a Santos”. Do Mato Grosso, em 
1842 foi removido para exercer a Magistratura na Comarca do Paraná e, 
depois, em 1844, promovido a desembargador da Relação do Maranhão38. 
Dentro dessa mesma política de deixá-lo longe dos centros de discussão 
das questões nacionais, em 1844 foi nomeado Ministro Plenipotenciário em 
Assunção, Paraguai39, com o objetivo de atuar diplomaticamente. Deslocou-

33 VAMPRÉ, Spencer. Ob. Cit., p. 84: “Ele tinha vícios desagradáveis de pronúncia, não 
determinados por defeitos de organização dos órgãos da voz, mas por desmazelados e maus 
costumes, trazidos da segunda infância, que nunca pensou depois em corrigir, e mais tarde 
isso lhe foi impossível: dava ao “l” o som de “r”, pecava em outras pronúncias; mas ainda 
assim, falando na tribuna, impunha silêncio, obrigava a atenção, dominava o auditório; e 
firmava, confirmava, e mantinha sempre, a sua reputação parlamentar de primeira ordem.”.
34 BRANCO, Vitorino Prata Castelo. Ob. Cit., p 25.
35 BRANCO, Vitorino Prata Castelo. Ob. Cit., p 26.
36 BRANCO, Vitorino Prata Castelo. Ob. Cit., p 25.
37 KUGELMAS, Eduardo. Ob. Cit., p. 20.
38 VAMPRÉ, Spencer. Ob. Cit., p. 81.
39 BRANCO, Vitorino Prata Castelo. Ob. Cit., p 26.
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se para aquele país onde conviveu até 1847 com o Presidente Carlos Antonio 
López40, tornando-se seu amigo, o que lhe facilitou selar acordo de amizade 
com o Paraguai, promovendo o reconhecimento da República do Paraguai 
pelo Brasil41. 

 Após retornar ao Brasil, em 1848, exerceu as funções de Ministro 
dos Estrangeiros e, depois, Ministro da Justiça42. Nessa ocasião Pimenta 
Bueno apresentou seu projeto de novo Código de Processo Criminal43 
onde as “attribuições de formar culpa, conceder fiança e julgar passam das 
autoridades policiaes para os juizes de paz”44 e “dava aos juízes de direito 
competência para conceder habeas corpus”45. O estudo deste projeto na 
ocasião acabou não sendo aproveitado, mas teve resultado doutrinário 
em 1849, quando Pimenta Bueno publicou sua primeira edição da obra 
“Apontamentos Sobre as Formalidades do Tribunal do Jury”.

 No ano seguinte (1850) Pimenta Bueno publicou outro livro 
intitulado “Apontamentos sobre as Formalidades do Processo Civil”. Neste 
mesmo ano foi nomeado Presidente da Província de São Pedro do Rio Grande 
do Sul onde, “depois de pacificar os estancieiros gaúchos revoltados contra 
os uruguaios que pilhavam as estâncias da fronteira”46,  permaneceu até 1º 
de abril de 1853. 

 Retornando a São Paulo, neste mesmo ano de 1853 foi nomeado 
Senador por Dom Pedro II, cargo vitalício que despertou insatisfação tanto 
entre os Liberais quanto entre os Conservadores. Aliás, Pimenta Bueno, ao 
mesmo tempo em que experimentou a contradição de defender os ideais 
iluministas e monárquicos, já referida acima, também oscilou entre essas 
duas correntes políticas sendo criticado duramente por essa inconstância, 

40 Pai do ditador Solano López que patrocinará, anos mais tarde, a “Guerra do Paraguai”.
41 A respeito da atuação de Pimenta Bueno no Paraguai vide, dentre outros: DORATIOTO, 
Francisco Fernando Monteoliva. Maldita Guerra: nova história da Guerra do Paraguai. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2002, p. 27.
42 SALGADO, J. A. Cesar. Ob. Cit., p. 164.
43 BRANCO, Vitorino Prata Castelo. Ob. Cit., pp. 35 e 36.
44 NABUCO, Joaquim. Um Estadista do Império, sua vida, suas opiniões, sua época. Rio de 
Janeiro: H. Garnier, Livreiro-Editor, 1897, p. 194, obra digitalizada, disponível em <www.
books.google.com>, acesso em: 14 de dezembro de 2011.
45 RODRIGUES, José Honório. Ob. Cit., p. 11.
46 BRANCO, Vitorino Prata Castelo. Ob. Cit., p 36.
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como registrou o jornal “O Ypiranga”, de São Paulo, na edição do dia 05 
de maio de 1852: “sempre inconstante em suas opiniões, liberal decidido, 
quando a oposição tem estado no poder, e hoje “saquarema” por interesse, 
porque o Partido Liberal está arredado de todas as posições oficiais e até 
interdito de manifestar o seu voto nas urnas eleitorais”47. Se vale de consolo 
ao espírito de Pimenta Bueno, não é demais anotar que essas duas correntes 
não eram exatamente diferentes na essência como atestam Iglésias et al: 

“Interesses regionais predominavam sobre as teses, dificultando a 
consciência partidária, sem falar nos interesses domésticos, vivos em 
ambas as correntes. É constante, durante o período, a lembrança de 
conciliação entre os dois partidos em que se divide a opinião pública. Poder-
se-ia apontar, de um lado e de outro, gente de formação e de mentalidade 
diversas encarnadas pela bandeira a que se abrigava: liberais entre 
conservadores, conservadores entre liberais. Não há caracterização muito 
nítida no gabinete.”48

 Pimenta Bueno atuou no Senado por 22 anos, até 187049. Durante 
esse período, em 1857, mesmo ano da publicação da 2ª edição aumentada 
e renomeada como “Apontamentos Sobre o Processo Criminal Brasileiro”, 
que será objeto de análise mais adiante, Pimenta Bueno publicou também 
sua obra mais conhecida e famosa: “Direito Publico Brazileiro e Analyse da 
Constituição do Imperio”50, a primeira a comentar a Constituição Imperial de 
1824. Ou seja: além de ter sido pioneiro na elaboração de uma doutrina de 
processo penal no Brasil, também o foi no âmbito do Direito Constitucional. 
Mas suas capacidades, intelectual e produtiva, foram além e, ainda no curso 
de sua trajetória como Senador e Conselheiro de Estado, em 1863, publicou 
mais uma obra famosa e de referência não apenas no Brasil mas também 
no restante da América Latina e mesmo na Europa, dado o ineditismo da 
temática e da abordagem: “Direito Internacional Privado”, fruto de sua 
vivência na diplomacia internacional. 

 Ao longo destes anos, Pimenta Bueno também atuou como 

47 BRANCO, Vitorino Prata Castelo. Ob. Cit., p 37.
48 IGLÉSIAS, Francisco. Et al, p. 10.
49 SALGADO, J. A. Cesar. Ob. Cit., p. 164.
50 BUENO, José Antonio Pimenta. Direito Publico Brazileiro e Analyse da Constituição do 
Imperio. Segunda Parte, Rio de Janeiro: Typographia Imp. e Const. de J. Villeneuve E. C., 1857, 
obra digitalizada, disponível em <www.books.google.com>, acesso em 07 de dezembro de 2011.
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Conselheiro de Estado Extraordinário51, em 1859, tendo sido incumbido de 
elaborar projetos sobre a emancipação dos escravos (cinco, no total), sobre 
a abertura do Rio Amazonas, sobre a reforma do Conselho de Estado e sobre 
a Organização dos Conselhos das Presidências52. Teve aqui um importante 
papel no curso legislativo que conduziu à abolição da escravatura no Brasil. 
Não obstante seus cinco projetos relacionados à abolição não tenham sido 
aprovados no Parlamento, serviram de base para os projetos vitoriosos 
posteriores, tendo Pimenta Bueno exercido papel essencial nesse processo, 
conforme reconhece Nabuco de Araújo53. Decorrência de sua preocupação 
com a causa da abolição da escravatura, em 1868 Pimenta Bueno publicou 
“Trabalho Sobre a Extincção da Escravatura no Brasil”54, deixando registrado, 
tanto em forma dos projetos que apresentou e das discussões relacionadas 
e travadas no Conselho de Estado, quanto em forma de doutrina, sua 
contribuição para o lento processo abolicionista que somente restou 
formalmente consolidado, como se sabe, por Ato da Princesa Isabel, em 1888.

 Em 1870, mais uma vez transparecendo a simpatia que Dom Pedro 
II nutria por Pimenta Bueno, foi ele convidado pelo Imperador a compor seu 
Gabinete, quando ficou com a pasta dos Estrangeiros. No entanto, acabou 
renunciando pouco tempo depois para viabilizar a composição que permitiria 
concretizar o projeto de abolição da escravatura. Sua permanência no 
cargo, a seu juízo, estava atrapalhando politicamente esse feito a ponto de, 
mesmo tendo o apoio expresso do Imperador que desejava mantê-lo e fazê-
lo o responsável histórico pela Lei do Ventre Livre, sacrificar-se e renunciar, 
viabilizando o encaminhamento da discussão. Na ocasião, Pimenta Bueno 
disse ao Imperador: “mais glória teria se conseguisse apressar a emancipação 
dos nascituros com sua oportuna retirada do palco”55.

 Em 1871 ainda publicou “Reforma eleitoral. Projetos oferecidos 
à consideração do Corpo Legislativo desde o ano de 1869 até 1870”, e em 
1873 também publicou “Considerações relativas ao beneplácito e recursos à 
Coroa, em matéria de culto”56.

51 SALGADO, J. A. Cesar. Ob. Cit., p. 164.
52 SALGADO, J. A. Cesar. Ob. Cit., p. 165.
53 NABUCO, Araújo. Ob. Cit., Tomo II, pg. 14.
54 BUENO, José Antonio Pimenta. Trabalho Sobre a Extincção da Escravatura no Brasil. Rio 
de Janeiro: Typographia Nacional, 1868, obra digitalizada, disponível em <www2.senado.gov.
br>, acesso em 05 de fevereiro de 2012.
55 KUGELMAS, Eduardo. Ob. Cit., p. 29.
56 VAMPRÉ, Spencer. Ob. Cit., p. 90.
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 Com vida política tão atarefada, aliada aos seus constantes 
deslocamentos pelo Brasil e América Latina, é de se indagar como Pimenta 
Bueno fazia para conseguir produzir tanto – e com tanta qualidade – no campo 
político e doutrinário. A resposta é dada por Castelo Branco, ao relatar que 
Pimenta Bueno seguia uma rotina rigorosa: “levantava-se, invariavelmente, às 
6 horas, estudava das 7 às 12, recomeçava às 19 e ia até as 22 horas. Possuía 
uma biblioteca de mais de mil volumes, notável na época, e eram seus autores 
favoritos – Pothier, Demain, Savigny, Guizot, Melo Freire, Borges Carneiro e 
Pereira e Souza”.57 Como se sabe, uma biblioteca deste porte, naquele tempo 
e no Brasil, era privilégio de poucos e, considerando que esse dado contrasta 
com o fato de que faleceu pobre em 19 de fevereiro de 1878, com 75 anos 
de idade58, permite-se concluir que boa parte de seus vencimentos devem ter 
sido empregados em sua formação cultural e jurídica.

 Aliás, tamanha era sua preocupação com a produção doutrinária 
que, segundo relata Spencer Vampré59, quando Pimenta Bueno faleceu 
“preparava a segunda edição – do Direito Público Brasileiro – inteiramente 
revista” a qual, segundo ele mesmo dizia aos seus familiares, “constituiria o 
seu melhor trabalho”. Pelo teor da primeira edição e pelo ânimo externado 
em família, é de se lamentar não tenha tido tempo de conclui-la. 

 Assim, Pimenta Bueno, nasceu, viveu e morreu no Império. Não 
vivenciou outra realidade brasileira e é, portanto, um genuíno jurista do 
Império. A importância de Pimenta Bueno para o Segundo Império brasileiro 
foi de tal ordem que, ao constatar que sua morte havia sido concomitante 
aos falecimentos de José de Alencar, Zacarias de Góis e Vasconcelos e Nabuco 
de Araújo, o Jornal do Commercio da época, sintetizou: “José de Alencar, 
marquês de São Vicente, Zacarias de Góis, Nabuco de Araújo, quatro linhas 
que podem encerrar em seu centro todo o Império do Brasil”.60

 De tudo quanto visto acima, impressiona a capacidade produtiva 
doutrinária de Pimenta Bueno, seja pela amplitude e profundidade de 
seus textos, seja pelo ineditismo das abordagens, seja considerando seus 
constantes deslocamentos e suas inúmeras atividades em diversos cantos 
do país e também no Paraguai em pleno século XIX, seja também pela 

57 BRANCO, Vitorino Prata Castelo. Ob. Cit., p 27.
58 VAMPRÉ, Spencer. Ob. Cit., p. 93.
59 VAMPRÉ, Spencer. Ob. Cit., p. 90.
60 KUGELMAS, Eduardo. Ob. Cit., p. 30.
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dificuldade evidente de pesquisa nos oitocentos no Brasil, superada por 
especial dedicação às principais obras que conduziram à formação de seu 
pensamento no processo penal, como se passa a expor.

3. As fontes de pesquisa no processo penal de Pimenta Bueno

 Consultando a segunda edição dos “Apontamentos Sobre o 
Processo Criminal Brasileiro”, de 1857, constata-se que as fontes de pesquisa 
de Pimenta Bueno no processo penal são limitadas aos doutrinadores 
portugueses, franceses e ingleses. Nenhum doutrinador italiano, espanhol 
ou alemão é referido. Essa seleção é um evidente reflexo de Pimenta Bueno 
ter sido formado na primeira turma da Faculdade de Direito de São Paulo.

 Como se sabe, antes da Lei de 11 de agosto de 1827, de Dom Pedro I, 
criando as Faculdades de São Paulo e Olinda, todos os bacharéis em Direito do 
Brasil eram formados por Coimbra. Assim, quando do início das aulas em São 
Paulo, em 1828, não por acaso todos os Lentes eram formados também pela 
Faculdade de Direito de Coimbra. Segundo a referida Lei de 11 de agosto61, 
as faculdades deveriam observar os denominados “Estatutos do Visconde 
da Cachoeira”, “naquilo que forem aplicáveis”. Nestes Estatutos62 verifica-se 
que as referências doutrinárias formalmente sugeridas para as disciplinas 
do curso de Direito (tanto em Olinda quanto em São Paulo) eram indicadas 
apenas pelos sobrenomes dos autores. As indicações doutrinárias oficiais 
para o direito penal e para o processo penal eram predominantemente 
francesas (Pastoret63, Bernarde64 e Brissot65, para a disciplina de direito 

61 BRASIL. Lei de 11 de agosto de 1827. Disponível em <www,planalto.gov>, acesso em 03 de 
fevereiro de 2012.  “Art. 10.º - Os Estatutos do VISCONDE DA CACHOEIRA ficarão regulando por 
ora naquillo em que forem applicaveis; e se não oppuzerem á presente Lei. A Congregação dos 
Lentes formará quanto antes uns estatutos completos, que serão submettidos á deliberação 
da Assembléa Geral.”
62 BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Centro de Documentação e Informação. 
Criação dos Cursos Jurídicos no Brasil. Discursos Parlamentares 122. Brasília; Rio de Janeiro: 
Fundação Casa de Rui Barbosa, 1977, p. 608.
63 PASTORET, Claude Emmanuel de. Traité des loix criminelles 1790.
64 Não foi possível identificar a qual Bernarde se referia os Estatutos do Visconde da Cachoeira.
65 BRISSOT, Jacques-Pierre. Théorie des lois criminelles, A Berlin, 1781, obra digitalizada, 
disponível em <www.books.google.com>, acesso em 08 de fevereiro de 2012.
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criminal e Cottu66, Saint-Aignan67, para o processo), com um único inglês 
(Bentham68, para a disciplina de direito criminal), dois italianos (Beccaria69, 
para o direito criminal e Filangieri70 para o processo) e, curiosamente, um 
único português referenciado: Aragão71. 

 Ao que indica a coincidência temporal72, Pimenta Bueno foi aluno 
de José Joaquim Fernandes Torres, o qual também é brasileiro, nascido 
em Mariana, Minas Gerais, mas formado pela Faculdade de Direito Civil da 
Universidade de Coimbra em 1827. Mesmo Fernandes Torres tendo formação 
preferencial em Direito Civil com apenas dois anos de formado, ou seja, em 
21 de fevereiro de 1829, foi nomeado Lente da cadeira de Direito Criminal 
e Teoria do Processo Criminal, da qual somente pediu exoneração em 1833, 
para exercer as funções políticas de Deputado Geral (1845 e 1846), Ministro 
da Fazenda interino (1847), Senador (1848), Presidente da Província de São 
Paulo (1858) e Ministro da Justiça (1866)73. Essa circunstância do professor 
de Processo Penal de Pimenta Bueno ser recém-formado por Coimbra e com 
concentração de estudo, nos últimos três anos de sua formação, em Direito 

66 COTTU, Charles M. De L’Administration de La Justice Criminelle en Angleterre, et de l’esprit 
du governement anglais. Paris: Chez H. Nicolle, Libraire, 1820, obra digitalizada, disponível 
em <www.books.google.com>, acesso em 02 de fevereiro de 2012.
67 SAINT-AIGNAN, Antoine Toussaint Desquiron de. Histoire du proces de la Reine 
d’Angleterre. [Caroline de Brunswick]: redigée sur des documens recueillis à Londres, et sur 
des communications officielles. Paris: Rosa Libraire, 1820, obra digitalizada, disponível em 
<www.books.google.com>, acesso em: 08 de fevereiro de 2012.
68 BENTHAM, Jeremias. Tratado de Legislación Civil y Penal. Traduação para o espanhol 
de Esteban Dumont, Madrid: Imprenta de D. Fermin Villalpando, 1822, obra digitalizada, 
disponível em <www.books.google.com>, acesso em 02 de fevereiro de 2012.
69 BECCARIA, Cesare Bonesana, Marchesi di. Dei delitti e delle pene. A cura di Franco Venturi, 
Torino, Italia: Giulio Einaudi editore, 1973.
70 FILANGIERI, Gaetano. La Scienza della Legislazione. Milano: Società Tipogr. De Classici 
Italiani, 1822, obra digitalizada, disponibilizada em <www.books.google.com>, acesso em 04 
de janeiro de 2012.
71 ARAGÃO, Francisco Alberto Teixeira de. Instituição do Jury Criminal. Rio de Janeiro: 
Typografia de Silva e Porto, 1824.
72 Ou seja, a atuação de José Joaquim Fernandes Torres como Lente na Faculdade de Direito 
de São Paulo, na Cadeira de Direito Criminal e Teoria do Processo Criminal, coincide com o 
período cursado por Pimenta Bueno.
73 Conforme indica o seu histórico disponível em <www.camara.gov.br>, e também disponível 
em <www.fazenda.gov.br>, além do conteúdo disponível em <bragamusician.blogspot.
com>, post do dia 20.01.2011,  onde também consta fotografia do diploma de José Joaquim 
Fernandes Torres, com tradução do texto em latim, acessos em: 31 de janeiro de 2012. No 
mesmo sentido refere VAMPRÉ, Spencer. Ob. Cit., p. 102.
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Civil e não Criminal, além de revelar uma dificuldade que a Faculdade de 
Direito de São Paulo teve de selecionar professores com especialização na 
disciplina correspondente, também permite concluir que ele tenha apenas 
transmitido o que aprendeu genericamente sobre o processo criminal 
português em Coimbra (até porque a legislação processual penal então 
vigente no Brasil ainda era a portuguesa: Ordenações Filipinas). Mesmo 
assim, a vivência como Magistrado e seu esforço pessoal em pesquisar as 
fontes mais influentes do direito conimbricense, deram a Pimenta Bueno o 
conhecimento necessário para o desenvolvimento de sua obra de processo 
penal aqui explorada.

 Entre os doutrinadores portugueses referenciados por Pimenta 
Bueno, apenas Francisco Alberto Teixeira de Aragão74 era um dos formalmente 
sugeridos no programa da disciplina da Faculdade de Direito de São Paulo, 
como visto acima, e seu livro Instituições do Jury Criminal75 serviu para 
Pimenta Bueno compreender também como esse modelo era trabalhado 
nos Estados Unidos. 

 Pimenta Bueno consultou também o texto lusitano Instituições 
de Medicina Forense76 (1840), de José Ferreira Borges, que deve ter 
servido de base para os modelos de “auto de sanidade”, de “exame 
de cadaver ou autopsia”, de “auto de exhumação”, que apresenta em 
apartado em sua obra77.

 Outro autor português de destaque na obra de Pimenta Bueno é 
Francisco J. Duarte Nazareth (Elementos do Processo Criminal). Pimenta 

74 Francisco Alberto Teixeira de Aragão era nascido em Lisboa, em 1788, e formado em Coimbra 
em 1813. Exerceu a função de Juiz de Fora da Vila do Torrão, distrito de Lisboa até ser transferido 
para o Brasil, onde, a partir de 1824 (mesmo ano da publicação de sua obra), exerceu as 
funções de Ouvidor e Intendente Geral da Polícia no Rio de Janeiro. Em 1825 foi nomeado 
Desembargador da Mesa do Paço e em 1828 Ministro do Supremo Tribunal de Justiça. Tudo 
conforme histórico disponível em  <www.sf.jus.br>, acesso em 05 de janeiro de 2012.
75 ARAGÃO, Francisco Alberto Teixeira de. Ob. Cit..
76 BORGES, José Ferreira. Instituições de Medicina Forense. Lisboa: Typog. da Sociedade 
Propagadora de Conhecimentos Uteis, 1840.
77 BUENO, Pimenta. Apontamentos Sobre o Processo Criminal Brasileiro. Ob. Cit., pp. 254 e 
ss. Pimenta Bueno não esclarece suas fontes nessa análise, mas cita a obra de José Ferreira 
Borges genericamente quando apresenta suas “Abreviaturas”, no introito do livro. Assim, 
considerando a identidade de temas, é possível concluir que a obra de José Ferreira Borges 
foi aproveitada nesses trechos já que essa foi a única fonte de medicina legal pesquisada por 
Pimenta Bueno.
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Bueno valeu-se da 2ª edição, publicada em 184978 e, ao analisá-la também 
é possível dizer que ela é muito inferior à qualidade do texto de Pimenta 
Bueno. Importa destacar que na 5ª edição da obra de Nazareth, de 187079, 
que é hoje a mais divulgada e conhecida, vê-se, no “Prólogo”, que esse autor, 
talvez preocupado com a análise escassa do discurso processual penal em 
sua obra como um todo, ingressou em análise detalhada dos sistemas de 
processo penal. Essa preocupação de Nazareth, no entanto, ficou circunscrita 
ao referido Prólogo, pois do corpo do texto não se encontram outras alusões 
aos sistemas. Seja como for, foi a 2ª edição – de 1849 – que serviu de base 
para Pimenta Bueno e essa não passa de um manual prático destinado aos 
alunos de Coimbra, como, aliás, alertou o próprio Nazareth na página de 
apresentação: “para uso dos seus discípulos”.

 De resto, nos Apontamentos, a fonte portuguesa mais frequente é 
Joaquim José Caetano Pereira e Souza (Primeiras Linhas Sobre o Processo 
Criminal, 182080). Não obstante esse seja o autor português mais utilizado por 
Pimenta Bueno, ao se analisar a abordagem de Pereira e Souza sobre o direito 
português, constata-se que ela é bem inferior ao trabalho desenvolvido por 
Pimenta Bueno sobre o direito brasileiro. Pereira e Souza usa um estilo de 
apontamentos curtos, preferindo explicar como funciona o processo à luz 
das regras então vigentes em Portugal, com notas de rodapé que se prestam, 
em sua maioria, a citar as fontes legais, sem externar a mesma profundidade 
de análise e o mesmo conteúdo crítico de Pimenta Bueno.

 Dos autores franceses utilizados por Pimenta Bueno, destacam-
se: Faustin Hélie, e seu Traité de l’Instruction Criminelle, edição de 
184581; Ortolan com o livro intitulado Élements de Droit Pénal. Penalité – 
Jurisdictions – Procedure, de 185582; e Berénger com a obra De La Justice 

78 NAZARETH, F. J. Duarte. Elementos do Processo Criminal. 2ª ed., Coimbra: Imprenta da Universidade, 
1849. Edição digitalizada adquirida da Biblioteca Nacional de Portugal, EOD eBooks & more.
79 NAZARETH, F. J. Duarte. Elementos do Processo Criminal. 5ª ed., Coimbra: Livraria de J. 
Augusto Orcel, 1870, obra digitalizada, disponível em <www.books.google.com>, acesso em: 
15 de dezembro de 2011. 
80 SOUZA, Joaquim José Caetano Pereira e. Primeiras Linhas Sobre o Processo Criminal. 3ª 
ed., Lisboa: Typografia Rollandiana, 1820, obra digitalizada, disponível em <www.books.
google.com>, acesso em: 19 de dezembro de 2011. Pimenta Bueno usou a edição de 1827.
81 HÉLIE, Faustin. Traité de l’Instruction Criminelle. Premiére Partie. Histoire et Théorie de La 
Procedure Criminelle. Paris: Charles Hingray 1845.
82 ORTOLAN, M. Élements de Droit Pénal. Penalité – Jurisdictions – Procedure. Paris: Libraire 
de Plon Frères, 1855, obra digitalizada, disponível em <www.books.google.com>, acesso em: 
03 de janeiro de 2012, p. 784.
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Criminelle en France, de 181883. Faustin Hélie poderia ter sido melhor 
explorado por Pimenta Bueno, já que possui um tratado com nove volumes 
que fazem ampla e profunda abordagem do direito processual penal 
francês. O primeiro volume, por exemplo, é dedicado ao estudo histórico 
do processo penal e Pimenta Bueno não fez qualquer abordagem nesse 
sentido. Ortolan, por sua vez, teve importância tanto pela referência que fez 
da necessidade de separarem-se as funções no processo penal, quanto, de 
forma contraditória pelo fato de Pimenta Bueno ter ignorado sua abordagem 
dos sistemas processuais penais, como se verá mais abaixo. Já Berénger fez 
uma ampla abordagem do direito francês, tecendo, inclusive, observações 
críticas a respeito de vários temas dos quais se destacam: o descompasso 
entre a Constituição e as leis infraconstitucionais84; a feitura das leis por 
conveniências pessoais85; e a manutenção na ativa de juízes do ancien 
regime86. De outro lado Berénger elogiou e enalteceu a importância do júri87, 
o que por certo também contribuiu para formar o modo de Pimenta Bueno 
pensar esse tema, como se verá adiante. 

 Ainda entre os autores franceses consultados por Pimenta Bueno, 
encontram-se Guichard e Dubochet, no livro intitulado “Manuel du Juré”, de 
1827, o qual também serviu de base para Pimenta Bueno realizar sua análise 
comparativa do júri. Interessante que Guichard e Dubochet chegaram a 
afirmar expressamente que o juiz na França ficaria “neutro, absolutamente 
neutro entre o ministério público e o acusado” 88, o que conflita com a análise 
crítica e diametralmente oposta de Pimenta Bueno, como se verá mais 
adiante. Em sentido similar ao de Guichard e Dubochet, porém tratando 
do juiz de instrução, encontra-se outra doutrina de referência em Pimenta 

83 BERÉNGER, M. De La Justice Criminelle en France. Paris: L’Huillier, Libraire-Editeur, 1818, obra 
digitalizada, disponível em <www.books.google.com>, acesso em: 14 de dezembro de 2011.
84 BERÉNGER, M. Ob. Cit., p. 01.
85 BERÉNGER, M. Ob. Cit., p. 12.
86 BERÉNGER, M. Ob. Cit., p. 230.
87 BERÉNGER, M. Ob. Cit., pp. 25 e 256.
88 GUICHARD, Victor e DUBOCHET, J.J.. Manuel du Juré ou Exposition des Principes de La 
Législation Criminelle dans ses Rapports Avec les Fonctions de Juré. Paris: A. Sautelet et 
Compagnie, Libraires, 1827, p. 318, obra integralmente digitalizada, disponível em <www.
books.google.com>, acesso em: 13 de dezembro de 2011. Tradução livre. No original em 
francês: “En France, le président de la cour d’assisse a principalement en vue d’obtenir la 
preuve du fait incrimine, soit par les aveux de l’accusé, soit par les déclarations des témoins. 
Dans les cas les plus ordinaires, il reste neutre, absolutement neutre entre le ministère public 
et l’accusé.”
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Bueno: Carnot em sua obra “De L’Instruction Criminelle”, de 1812, o qual 
também trabalha com a ideia de neutralidade judicial89. 

 Outro doutrinador francês que embasou os estudos de Pimenta 
Bueno foi Rogron e seu Code d’Instruction Criminelle Expliqué par ses motifs, 
par des examples et par la jurisprudence, de 1839, que é um trabalho de 
fôlego e, já de início, fez alusão à necessidade de “conciliar o interesse da 
sociedade que reclama a vingança dos crimes, com as garantias que são 
importantes e devem cercar a inocência”90, o que também influenciou na 
formação e no texto de Pimenta Bueno, como se verá abaixo. Rogron também 
é bastante referido por Pimenta Bueno quando da análise dos quesitos a 
serem propostos aos jurados.

 Com importância diminuta no texto de Pimenta Bueno, também são 
referidos outros dois autores franceses: Graverend (Traité de La Législation 
Criminelle, de 183291) e Chassan (Traité des Délits et Contraventions de 
La Parole”, de 183792). Os livros destes autores basicamente se limitam a 
fazer observações doutrinárias sobre o direito francês, sem enveredar por 
questões críticas na linha de Pimenta Bueno.

 Já entre os ingleses o autor que mais influenciou Pimenta Bueno foi 
William Blackstone e sua famosa obra Commentaries on The Laws of England, 
edição de 182293, citado várias vezes ao longo do texto e que serviu de norte 
para a análise de direito comparado feita por Pimenta Bueno a respeito do 
Júri. Nesse tema também contribuíram as obras de Richard Philipps - On The 

89 CARNOT, M. De L’Instruction Criminelle. Paris: Chez Nêve, Libraire de la Cour de Cassation, 
1812, p. 159, obra digitalizada, disponível em <www.books.google.com>, acesso em: 10 de 
dezembro de 2011. Pimenta Bueno utiliza a edição de 1836.
90 ROGRON, Joseph Andre. Code d’Instruction Criminelle Expliqué par ses motifs, par des 
examples et par la jurisprudence, 3ª ed., Paris: Videcoq, 1839, p. 01, obra digitalizada, 
disponível em <www.books.google.com>, acesso em: 14 de dezembro de 2011. Tradução 
livre. No original, em francês: “Concilier l’intérêt de la societé, qui reclame la vengeance des 
crimes, avec les garanties dont il importe d’entourer l’innocence…”
91 GRAVEREND, J. M. Le. Traité de la Législation Criminelle. 3ª ed., Bruxelles: Libraire de 
Jurisprudence de H. Tarlier, 1832, obra digitalizada, disponível em <www.archive.org>, acesso 
em 29 de dezembro de 2011. A edição consultada por Pimenta Bueno é de 1830.
92 CHASSAN, M. Traité des Délits et Contraventions de La Parole, Paris: Colmar, 1837, obra  
digitalizada, disponível em <www.books.google.com>, acesso em: 26 de dezembro de 2011.
93 BLACKSTONE, William. Commentaries on The Laws of England, Vol. II, Book III & IV, New 
York: Collins and Hannay, 1832, obra digitalizada, disponível em <www.books.google.com>, 
acesso em: 11 de novembro de 2011.
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Powers and Duties of Juries, and on The Criminal Laws of England , de 181394e 
de Alexandre Laya - Droit Anglais ou résumé de la législation anglaise sous la 
forme de codes , de 184595). 

 Enfim, considerando a época, o local e a vida atribulada de Pimenta 
Bueno é possível dizer que ele conseguiu a façanha de consultar os principais 
autores de referência na primeira metade dos oitocentos, tanto no âmbito 
português, quanto francês e inglês, o que lhe permitiu dar ao seu livro uma 
qualidade diferenciada de pesquisa, ainda mais se comparado com outros 
autores de seu tempo. De outra sorte, a ausência de pesquisa de autores 
espanhóis, alemães e, principalmente, italianos, de processo penal, fez 
falta ao estudo de Pimenta Bueno, como se verá adiante, não obstante não 
tenha impedido que desenvolvesse análise percuciente do direito brasileiro 
e também criticasse dispositivos então vigentes, sugerindo avanços 
importantes que demoraram a ser seguidos (alguns até hoje não o foram).

4. A essência da primeira doutrina de processo penal genuinamente 
brasileira

 Como já destacado é de 1849 a primeira obra doutrinária de processo 
penal produzida por um jurista nascido e formado no Brasil, intitulada 
“Apontamentos Sobre as Formalidades do Tribunal do Jury”. Ou seja, somente 
depois de 17 anos de vigência do Código de Processo Criminal do Império96, 
de 1832, é que surge a primeira obra doutrinária e brasileira sobre processo 
penal. A segunda edição, aumentada e atualizada, foi publicada em 1857 
com o título de “Apontamentos Sobre o Processo Criminal Brasileiro”97. Essa 
é a mais consultada e referida de suas edições, pois foi a última publicada 
ainda em vida por Pimenta Bueno. A análise a ser feita a seguir, então, focará 
essa segunda edição, mais completa e melhor representativa do pensamento 
jurídico de Pimenta Bueno.

94 PHILLIPS, Richard. On The Powers and Duties of Juries, and on The Criminal Laws of 
England. 2ª ed., London: Sherwood, Neely and Jones, 1813, obra digitalizada, disponível em 
<www.books.google.com>, acesso em: 12 de dezembro de 2011
95 LAYA, Alexandre. Droit Anglais ou résumé de la législation anglaise sous la forme de codes. 
Paris: Comptoir des Imprimeurs-unis, 1845, obra digitalizada, disponível em <www.books.
google.com>, acesso em: 12 de dezembro de 2011.
96 Denominado como “Código de Processo Criminal de Primeira Instância”.
97 BUENO, Pimenta. Apontamentos sobre o Processo Criminal Brasileiro. 2ª ed. Correcta e 
augmentada. Rio de Janeiro: Empreza Nacional do Diário, 1857.
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 Já em sua “Introducção”, Pimenta Bueno revelava-se um 
processualista preocupado com as garantias do cidadão e, ao mesmo tempo, 
com a necessidade de efetividade do processo. O texto original reflete bem 
suas preocupações: “...o que serão ou que proveito darão as melhores leis 
criminaes, si o processo de sua aplicação fôr imperfeito ou não oferecer as 
garantias necessárias? A pena mais justa na hypothese do crime será uma 
tyrannia quando applicada ao homem innocente! De que valerá também ella 
para a segurança social, si o juízo puder eximir da punição o perverso que a 
tinha merecido?”98. Ao longo do livro essa atenção ao equilíbrio entre os dois 
campos de preocupação processual, foi externada outras vezes, como se vê 
da seguinte passagem: 

“A justiça criminal tem outro caracter: representando propriamente a 
organisação, a competencia, a parte da administração judiciaria, que 
exerce o poder de applicar a lei penal, que reprime os delictos graves, ella 
deve proceder madura e reflectidamente; grave, imparcial, protectora da 
sociedade e dos indiciados, da ordem publica e da innocencia, desprendida 
de toda a suspeita, examina pousadamente a verdade, suas provas e 
todas as suas circumstancias, para que só depois de bem esclarecida a 
questão, haja de exercer a sua importante missão de julgar ou applicar 
definitivamente a lei”99. 

 Ou seja, em meados do século XIX, o primeiro processualista penal 
brasileiro já pontuava a necessidade da legislação estar atenta ao que 
hoje ainda se pretende obter desse mesmo processo: o equilíbrio entre as 
imprescindíveis garantias do acusado e a necessidade de não descurar da 
efetividade processual.

 Partindo dessa premissa, Pimenta Bueno desenvolveu seu texto 
trazendo a riqueza do direito comparado, como se viu de suas fontes acima 
referidas. Nesse campo procedeu também à análise crítica do direito brasileiro 
(em particular do Código de Processo Criminal do Império e da reforma de 
1841) num paralelismo com as legislações portuguesa, francesa, inglesa 
e, por vezes, também norte-americana. Em determinadas oportunidades 
indicou que a solução nacional foi mais acertada que a estrangeira, noutras, 
reclamou urgente modificação de nossa legislação, notadamente para 
solidificar a imprescindível visão em torno das garantias que deve nortear o 
processo penal. 

98 BUENO, José Antonio Pimenta. Ob. Cit., 2ª ed., p. II.
99 BUENO, José Antonio Pimenta. Ob. Cit., 2ª ed., p. 27.
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 Dentre os diversos temas que Pimenta Bueno abordou, merece 
destaque inicial a preocupação que teve com a independência e 
imparcialidade do Poder Judiciário, por um lado, e, por outro, a necessidade 
de impor freios legais a possíveis abusos deste mesmo Poder. A atualidade 
da preocupação de Pimenta Bueno é marcante se for recordada a discussão 
em torno dos poderes do Conselho Nacional de Justiça – CNJ em pleno 
século XXI. O curioso, não é demais relembrar, é que Pimenta Bueno além 
de ter exercido a magistratura por vários anos, aposentando-se com status 
de Ministro do Supremo Tribunal de Justiça, cultivava laços estreitos com o 
poder monárquico, sendo Conselheiro e pessoa muito próxima do Imperador 
D. Pedro II, como visto no início deste texto. Assim, seria razoável encontrar 
análise mais favorável, seja em relação ao Poder Judiciário, seja no que 
concerne ao Poder Moderador. Mas não, fiel às suas convicções de buscar 
dar efetividade às garantias processuais em favor do cidadão, dedicou parte 
importante de sua obra para a questão da independência e da imparcialidade 
do Poder Judiciário, sem olvidar da simultânea necessidade de criar 
mecanismos de freios e contrapesos aos possíveis abusos da magistratura. 
Nesse aspecto, Pimenta Bueno guardou especial atenção à necessidade de 
serem observadas as “regras do jogo processual” (due process of law) como 
condição de validade processual e garantia para o cidadão frente ao poder 
estatal. Pelo texto polido e para que a originalidade e a força dos argumentos, 
assim como a elegância do estilo, não se percam, vale transcrever algumas 
passagens relevantes: 

“Os termos e condições que a lei prescreve, são meios protectores que 
garantem a execução imparcial da lei, a liberdade e plenitude da accusação 
e da defesa: são pharóes que assignalão a linha e norte que os magistrados 
e as partes devem seguir, precauções salutares que encadeão o arbitrio e os 
abusos, que esclarecem a verdade, e dão authenticidade ou valor legal aos 
actos. O seu fim é conciliar o interesse da justiça repressiva com a protecção 
devida à innocencia que póde existir. 

Quem não conhece bem o processo criminal, e portanto o valor das 
fórmas, estranha que se annulle um processo só por omissão d’ellas; mas 
quem reconhece que sem a sua fiel observancia o processo póde tornar-
se um cahos ou objecto de capricho e arbitrariedade dos juizes, não póde 
pensar assim. 

Si o processo criminal fôsse entregue á vontade dos tribunaes, a justiça 
marcharia sem rumo certo, ao caso ou discrição dos juizes. Não haveria 
accusação e defesa possivel sinão a que eles consentissem: em vez de 
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sujeitos ás leis, elles as decretarião. Supprimi as fórmas, e respondei que 
processo resta? quaes os meios conservadores dos direitos? como impedir a 
chicana, a duplicidade e a injustiça?”100 101

 No que concerne à magistratura brasileira, Pimenta Bueno vai 
além da clássica ideia de independência e imparcialidade dos textos de 
lei que muitos ainda acreditam suficientes: formal separação dos poderes 
e ausência de relacionamento pessoal com as partes, nos termos da lei. 
Nesse campo, é interessante anotar como Pimenta Bueno já nos oitocentos 
também conseguia antever o atual alerta de Paolo Grossi102 de que “cabe ao 
jurista de um lado não zombar da positividade de uma gramática lógica e 
técnica que lhe é extremamente valiosa como instrumento de conhecimento 
admiravelmente apropriado e, de outro, não esquecer que essa gramática, 
antes mesmo de ser escrita nas páginas dos Códigos, está escrita na carne 
dos homens, e por isso é necessariamente sinal de tempos e de lugares, voz 
de uma sociedade e de uma cultura, filtro de uma experiência viva.”. Assim, 
na análise que fez deste tema, conjugada com as vantagens que enxergava 
no julgamento popular, Pimenta Bueno desenvolveu uma severa crítica à 
postura de proximidade dos magistrados com o poder e de sua subserviência, 
registrando o que muitos hoje talvez não tivessem a coragem de afirmar, em 
livro, de forma tão incisiva: 

100 BUENO, José Antonio Pimenta. Ob. Cit., 2ª ed., pp. 59 e 60.
101 Na introdução de sua obra também alertava: “A organisação judiciaria, mórmente a 
criminal, e os tramites do processo penal não são nada menos do que o complemento da 
lei fundamental dos Estados livres, pois que são a salvaguarda da constituição, o famoso 
contrapeso do poder ministerial, e tal que necessariamente limita seus abusos e violentas 
aspirações; quem é senhor do processo, é senhor da pena. A organisação judiciaria deve ser 
tal que dê inteira independência aos tribunaes criminaes, intelligencia e imparcialidade aos 
juízes, publicidade a seus actos, recursos contra seus erros, e responsabilidade efficaz contra 
seus abusos. Os tramites do processo devem ser traçados de antemão pela lei; a via que os 
juízes devem percorrer deve ser fixa e certa. As formulas, termos e detalhes que ella emprega, 
devem ser bem meditados segundo o valioso fim a que se destinão, e que não é menos do que 
proteger os direitos das partes, seus meios de acção e defesa, a manifestação da verdade, e a 
proscrição de todo o arbítrio e parcialidade; são balisas que não podem ser menosprezadas: 
qualquer erro a respeito póde ser fatal.” (BUENO, José Antonio Pimenta. Ob. Cit., 2ª ed., p. II.).
102 GROSSI, Paolo. L’ordine giuridico medievale. Bari, Italia: Laterza, 2011, p. 22. Tradução 
livre. No original em italiano: “Spetta al giurista, da un lato, di non irridere alla positività di una 
grammatica logica e técnica a lui preziosissima come strumento di conoscenza ammirevolmente 
appropriato, e, dall’altrodi non dimenticare che quella grammatica prima ancora che sulle 
pagine dei Codici è scritta sulla carne degli uomini ed è perciò immancabilmente segno di 
tempi e di luoghi, voce d’una società e d’una cultura, filtro d’un’esperienza viva.”
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“A independência comparada entre o jury e o juiz permanente por si só 
offereceria razões decisivas para a sustentação desta bella instituição, ainda 
quando não houvesse outras previsões. Será uma chimera pretender que 
todos os juizes permanentes, ainda quando a sabedoria da lei procure dar-lhes 
os meios de independencia, a tenhão de facto. No coração humano abrigam-
se muitas ambições. O governo é quem dá as vantagens pecuniarias, os 
accessos, honras e distincções; é quem conserva ou remove, emfim quem dá 
os despachos, não só aos magistrados, mas a seus filhos, parentes e amigos. 
O jury não tem accessos, não tem que esperar nem que temer do governo.”103. 

 Não parecia estar falando de si mesmo, ainda que sua análise – 
decorrência de seu histórico de vida acima retratado – também pudesse 
lhe servir.

 Atento, como visto, para a questão da ausência de neutralidade judicial 
principalmente do juiz de carreira (embora não tenha usado essa terminologia, 
como de forma mais detalhada se verá adiante) e influenciado pela leitura 
do famoso jurista inglês dos setecentos, William Blackstone, Pimenta Bueno 
dedicou especial atenção ao Tribunal do Júri no império brasileiro104: 

“Entre outros progressos plantámos em nosso paiz o jury criminal, bela 
instituição que com razão serve de orgulho ao povo inglez; que defendeu 
a liberdade de seus maiores, que escuda a de seus filhos, e quem algum 
dia será universal. O jury é fructo da inspiração mais simples e ao mesmo 
tempo mais philosophica e transcendental em suas consequencias.”105

 No entanto, o próprio Pimenta Bueno parecia antever a possibilidade 
do júri vir a ser deturpado no Brasil, alertando para as dificuldades práticas 
de sua implantação num país de população majoritariamente analfabeta, e 
ponderando que as críticas que já surgiam naquele tempo, deveriam ser 
sopesadas com as vantagens que elencou a respeito do modelo de julgamento 
popular. Nessa linha, abusando de seu estilo poético, dizia Pimenta Bueno que 

“Em nosso paiz o jury ainda é novo: é a arvore de saborosos fructos, de 
amiga sombra, que foi transplantada de solo fertil, que ainda não se 
aclimatou bem, que demanda terreno preparado e o conhecimento de sua 

103 BUENO, José Antonio Pimenta. Ob. Cit., 2ª ed., p. 39.
104 O tema também é tratado com destaque em BUENO, José Antonio Pimenta. Direito Publico 
Brazileiro. Segunda Parte, Rio de Janeiro: Typographia Imp. e Const. de J. Villeneuve E. C., 
1857, obra digitalizada, disponível em <www.books.google.com>, acesso em 07 de dezembro 
de 2011, pp. 330-331.
105 BUENO, José Antonio Pimenta. Ob. Cit., 2ª ed., p. II.
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cultura, para que viva e não definhe, nem torne insonsos ou perigosos os 
seus fructos” (…) “O povo brasileiro deve, pois, reprovar e fazer cahir as 
idéas que, de quando em quando, apparecem querendo cercear esta bella 
instituição, que cumpre sim melhorar, mas nunca enfraquecer ou limitar 
mais do que já está limitada: instituições taes não se aperfeiçoão em um 
dia, são como as grandes idéas, que demandão tempo, vontade efficaz e 
constante”.106. 

 O alerta acima destacado, como se sabe, não foi ouvido pelo 
legislador brasileiro e, seja nas reformas processuais de 1841 e 1871, seja 
principalmente ao longo do século XX em diante, segue-se desconsiderando 
as observações doutrinárias de Pimenta Bueno. Ao contrário do que defendia 
Pimenta Bueno, outras importantes personalidades do Império – a exemplo 
de Nabuco de Araújo, sustentavam que o júri premiava a impunidade e foram 
defensores da diminuição de sua competência107. No século XX a consolidação 
da mitigação da influência do júri no processo penal brasileiro também pode 
ser considerada fruto, em grande medida, das preocupações ditatoriais 
com a manutenção do poder pela força. É o que se vê a partir do Código 
de Processo Penal de 1941, forjado no Estado Novo getulista, reforçado 
na ditadura militar e que ainda permanece como base do processo pátrio, 
mesmo após a Constituição da República de 1988. Aliás, em se tratando 
de ditaduras, em geral o Júri parece ser um instrumento importante para 
minimizar a condução de julgamentos por juízes profissionais que possam 
estar, de alguma forma, vinculados ao regime ou por ele pressionados. 
Nesses contextos, o julgamento popular aparece como um espaço prático 
de exercício de democracia. No entanto, não basta a formal adoção do júri 
como freio a possíveis abusos do poder, pois ele também pode apresentar 
“aparência” formal de democracia e, no entanto, ser conduzido sob viés 
autoritário, como se viu do Decreto de Dom Pedro I, de 18 de julho de 1822 
(primeiro diploma legal a tratar do júri no Brasil). Como se sabe, Dom Pedro 
I, valendo-se de um discurso pretensamente democrático, aproveitou o 
modelo de júri para estabelecer um freio em parcela da imprensa brasileira 

106 BUENO, José Antonio Pimenta. Ob. Cit., 2ª ed., p. III.
107 NABUCO, Joaquim. Ob. Cit., p. 122: “O jury não lhe inspirava confiança. Mais tarde como 
ministro, elle porá bem em evidencia a fraqueza da instituição, sua impotência para reprimir 
o crime, a impunidade que resultava della; mas desde então elle apoia com enthusiasmo a 
lei que tira ao jury e passa aos juizes de direito o julgamento de certos crimes de grande 
importância social ou frequência, como o da resistencia, a retirada de presos, a moeda falsa, 
lista a que propõe que se acrescente a bancarrota. O seu modo de entender o liberalismo a 
proposito do jury é positivo e não theorico. “A maior parte dos crimes especiaes que estão 
referidos no projecto são crimes que ordinariamente são cometidos por uma certa classe da 
sociedade que exerce influencia sobre o jury, e contra a qual o jury é impotente…”
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que o criticava de forma incisiva. Dom Pedro I aqui teve uma sacada própria 
dos déspotas esclarecidos: manteve a liberdade de imprensa e inseriu o 
julgamento popular para os crimes de imprensa (e isso calava os críticos que 
não poderiam taxá-lo de autoritário, pois o júri simboliza um emblema de 
democracia e a liberdade de imprensa, formalmente, estava mantida), mas 
inseriu uma regra “transformando” o Corregedor do Crime da Coroa da Casa, 
em juiz “para os casos de abuso da liberdade de imprensa”, incumbindo-o de 
selecionar os jurados, a requerimento do Procurador da Coroa e Fazenda. 
Ou seja, na prática, o Imperador escolhia os jurados para julgar quem lhe 
atacasse na imprensa108.

 Assim é que, apesar dos apelos de Pimenta Bueno, o júri brasileiro 
acabou sendo deturpado ao longo dos anos, seja no seu nascedouro em 
1822, como visto acima, seja notadamente a partir da reforma processual 
de 1841 quando se excluiu o júri de acusação (em que pese Pimenta Bueno 

108 Disse Dom Pedro I na promulgação do Decreto de 18 de junho de 1822: “Havendo-se 
ponderado na Minha Real Presença, que Mandando Eu convocar uma Assembléa Geral 
Constituinte e Legislativa para o Reino do Brazil, cumpria-Me necessariamente e pela suprema 
lei da salvação publica evitar que ou pela imprensa, ou verbalmente, ou de qualquer maneira 
propaguem e publiquem os inimigos da ordem e da tranqüilidade e da união, doutrinas 
incendiárias e subversivas, princípios desorganisadores e dissociáveis; que promovendo a 
anarchia e a licença, ataquem e destruam o systema, que os Povos deste grande e riquíssimo 
Reino por sua própria vontade escolheram, abraçaram e Me requereram, a que Eu Annui e 
Proclamei, e a cuja defesa e mantença já agora elles e Eu estamos indefectivelmente obrigados: 
E Considerando Eu quanto peso tenham essas razões e Procurando ligar a bondade, a justiça, 
e a salvação publica, sem offender a liberdade bem entendida da imprensa, que Desejo 
sustentar e conservar, e que tantos bens tem feito à causa sagrada da liberdade brazilica, 
e fazer applicaveis em casos taes, e quanto for compatível com as actuaes circumstancias, 
aquellas instituições liberaes, adoptadas pelas nações cultas: Hei por bem, e com o parecer 
do Meu Conselho de Estado, Determinar provisoriamente o seguinte: O Corregedor do Crime 
da Corte e Casa, que por este nomeio Juiz de Direito nas causas de abuso da liberdade de 
imprensa, e nas Províncias, que tiverem Relação, o Ouvidor do crime, e o de Comarca nas que 
a não tiverem, nomeará nos casos occurrentes, e a requerimento do Procurador da Coroa e 
Fazenda, que será o Promotor e Fiscal de taes delictos, 24 cidadãos escolhidos entre os homens 
bons, honrados, intelligentes e patriotas, os quaes serão os Juizes de Facto, para conhecerem 
da criminalidade dos escriptos abusivos. Os réos poderão recusar destes 24 nomeados 16; 
os 8 restantes porém procederão no exame, conhecimento e averiguação do facto; como se 
procede nos conselhos militares de investigação, e accomodando-se sempre ás fórmas mais 
liberaes, admittindo-se o réo á justa defesa, que é de razão, necessidade e uso. Determinada a 
existencia de culpa, o Juiz imporá a pena. E por quanto as leis antigas a semelhantes respeitos 
são muito duras e impróprias das idéas liberaes dos tempos, em que vivemos; os Juízes de 
Direito regular-se-hão para esta imposição pelos arts. 12 e 13 do tit. 2º do Decreto das Côrtes 
de Lisboa de 4 de Junho de 1821 que Mando nesta ultima parte applicar ao Brazil. Os réos só 
poderão appellar do julgado para a Minha Real Clemência...” (PIERANGELLI, José Henrique. 
Processo Penal: evolução histórica e fontes legislativas. Bauru: Jalovi, 1983, pp. 339 e 340).
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tenha se esforçado em justificar isso como algo positivo109), e também nas 
alterações posteriores que implicaram na diminuição dos jurados de doze 
para sete; no estabelecimento do julgamento por maioria; na deturpação 
da ideia de incomunicabilidade dos jurados110 e, na linha dos reclamos de 
Nabuco de Araújo, conduziram, também para a limitação de sua competência 
a tal ponto de que hoje ele se circunscreve apenas aos crimes dolosos contra 
a vida. 

 Ainda nesse campo, Pimenta Bueno organizou seus argumentos 
e desenvolveu cinco vantagens que ele enxergava no Tribunal do Júri em 
relação ao julgador profissional. Para não fugir dos argumentos, segue o texto 
original com as três primeiras vantagens (as demais já foram rapidamente 
referidas acima e serão melhor exploradas adiante):

“Quanto a criminalidade civil, ella outorga-lhes, além de outras 
vantagens ou garantias valiosas, as que por brevidade passamos a indicar 
resumidamente.

1ª. A sua primeira vantagem é a de realisar uma formal distincção entre a 
questão de facto e a de direito. (…) A garantia que resulta d’essa divisão é 
immensa. Si o juiz que tem de applicar o direito ou lei penal, é elle mesmo 
autorisado a qualificar o facto, torna-se claro que elle é senhor unico e 

109 Se o modelo de julgamento popular deve ser mantido (hoje, inclusive, ele é cláusula 
pétrea da Constituição da República de 1988), o ideal seria que o povo participasse de todo o 
procedimento e não fosse um convidado apenas para o final. De resto, Pimenta Bueno justifica 
sua posição levando em conta o tamanho do Brasil e a dificuldade de encontrar jurados 
suficientes: “Occupamos uma superfície immensa, ao mesmo tempo que nossa população 
é muito rarefeita ou disseminada por longas distancias; nossas estradas são pessimas, os 
transportes incommodos e caros, e nem mesmo o próprio jury de sentença podemos reunir 
senão com grandes sacrifícios. Si o jury de accusação devesse reunir-se, como conviéra, ao 
menos de dous em dous mezes, impôria a lei um pesado gravame sobre os jurados. Basta 
reflectir que, apezar de reunir-se o jury de sentença só de seis em seis mezes, muitos jurados 
preferem pagar a multa e livrar-se das despesas, incommodos e perdas que soffrem em 
abandonar seus remotos estabelecimentos. (…) Por outro lado, si attendermos ao estado de 
civilisação da maior parte dos termos ou comarcas, veremos ainda outras difficuldades. O 
jurado de sentença ouve um processo já concluido, assiste os debates, tem o auxilio do juiz 
de direito para esclarecel-o, emfim todos os meios para formar sua convicção. O jurado da 
accusação não; e demais para que possa compôr o grande jury, como o inglez ou americano, 
precisa ter enthusiasmo pela instituição, habitos e illustração sufficiente.” (BUENO, José 
Antonio Pimenta. Ob. Cit., 2ª ed., p. 105).
110 Pimenta Bueno esclarecia que a incomunicabilidade era das partes e de qualquer outro 
estranho para com os jurados, mas não destes entre si. Hoje a incomunicabilidade é tanta que 
alcança inclusive a impossibilidade dos jurados conversarem entre si sobre o caso em plena 
predominância da filosofia da linguagem!
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absoluto da sentença, ao menos em sua instancia. Não é possível formular 
uma prova legal sempre exacta, sempre previdente, e nem tão pouco 
denegar a apreciação della e de suas circumstancias ao julgador; reunidas, 
pois, essa duas attribuições, seu poder será desmedido.

2ª. A segunda vantagem é a que provém da diversidade de caracter, habitos 
e numero do julgador, a quem assim se entrega a apreciação do facto. O 
jury é um juiz casual sem ódio, sem suspeita para o accusado, tirado pela 
sorte do seio dos cidadãos, não conhecido de antemão ou depurado pelas 
recusações, não prevenido pelo habito de julgar frequentemente os crimes, 
e de suppôl-os no accusado. O juiz permanente ou singular, pelo contrario, é 
de antemão conhecido e porventura antiphatico ao réo, homem que adquire 
habitos inflexiveis, e que pende quasi sempre para a punição. De mais, é um 
só; si erra, seu erro não tem correctivo, não é como o jury composto de doze 
intelligencias e doze votos que discutem, se corrigem e em regra preferem 
a determinação mais justa.

3º. Outra grande vantagem é a da preferencia dada á prova moral sobre 
a prova legal. O que é a prova legal sinão um terrível e indispensavel 
expediente a que a lei recorre na falta do jury para procurar limitar o poder 
discricionario do juiz permanente? Ha porventura nesse expediente alguma 
segurança certa e geral de descobrir sempre a verdade na apreciação do 
facto? Duas testemunhas algumas vezes valerão muito, outras menos que 
nada! O valor dos indícios, dos documentos, o concurso de milhares de 
circumstancias quanto não varião em cada hyphotese!”111

A abordagem acima não obstante seja um tanto generalista e 
mereça algumas ressalvas, é fantástica, não apenas pela didática, mas 
principalmente pelo conteúdo, ainda mais se for considerada que a primeira 
edição deste texto é datada de 1849, ou seja, sete anos antes do nascimento 
de Sigmund Freud (1856), cujas observações psicanalíticas só despontariam 
para o mundo muito tempo depois da morte de Pimenta Bueno. Mesmo 
sem o discurso pronto do Pai da Psicanálise112, Pimenta Bueno já conseguia 
antever criticamente o quanto os prejuízos de valor e as construções de 
possíveis “quadros mentais paranoicos” podem conduzir aos “primados das 
hipóteses sobre os fatos”, para usar as consagradas expressões atuais de 
Franco Cordero113 e, assim, podem ser prejudiciais ao cidadão acusado de 

111 BUENO, José Antonio Pimenta. Ob. Cit., 2ª ed., pp. 38 e 39.
112 O texto-chave para a compreensão da paranóia, por exemplo, é de 1911: FREUD, Sigmund. 
Observações Psicanalíticas Sobre um Caso de Paranóia Relatado em Autobiografia (“O Caso 
Schreber”), Artigos Sobre Técnica e outros textos (1911-1913). Obras Completas, vol. 10. 
Tradução de Paulo César de Souza, São Paulo: Companhia das Letras, 2010. 
113 CORDERO, Franco. Guida alla Procedura Penale. Torino: Utet, 1986, p. 51
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um delito. E vale considerar que as obras de referência da pesquisa realizada 
por Pimenta Bueno – sejam as portuguesas, sejam as francesas, sejam as 
inglesas – não ingressavam nessa análise. Não bastasse, como visto do texto 
acima reproduzido, Pimenta Bueno também estava atento para os males da 
prova tarifada destacando como o júri evitaria essa equivocada matemática 
da “verdade”.

 De outro lado, sua (um tanto) apaixonada defesa do júri 
somada ao estágio de evolução científica do direito penal de seu tempo, não 
lhe permitiu enxergar o julgamento popular como muitas vezes ele se dá na 
prática: com prevalência do direito penal de autor sobre o direito penal do 
ato. Como se sabe, em não raras ocasiões o povo, que é leigo, julga muito 
mais o histórico de vida do acusado comparado àquele da vítima, do que 
propriamente o fato que foi imputado ao acusado e, nesses momentos, fruto 
da convicção íntima e, portanto, da desnecessidade de fundamentar suas 
decisões, acaba promovendo condenações à luz do entendimento popular 
de justiça (“porque o réu não presta”) ou absolvições na mesma linha 
(“porque a vítima não prestava”), para referir usuais expressões populares 
que costumam dar conforto espiritual aos jurados114.

 Por fim, ainda nesse tema do júri, e sempre procurando 
construir um processo penal equilibrado, Pimenta Bueno, de forma inédita e 
bastante interessante, defendia que o julgamento popular seria fundamental 
nos casos de delitos funcionais e políticos como mecanismo de efetividade 

114 Interessa observar que ao longo da Idade Média, no modelo de júri inglês, a ideia de in 
dubio pro reo foi reconstruída (a ideia primitiva era grega antiga – vide Orestéia, de Ésquilo) 
sob o enfoque religioso católico-cristão e sob o ponto de vista do julgador e não do réu. Assim, 
nessa quadra da história a condenação é que se dava à luz de uma decisão tomada num 
juízo “beyond a reasonable doubt” (“para além de uma dúvida razoável”).  Ou seja, mesmo 
havendo dúvida era possível a condenação do réu se a opção pela condenação fosse “para 
além de uma dúvida razoável”. Somente se a dúvida fosse muito grande é que prevaleceria o 
in dubio pro reo. Com isso, retirava-se a “culpa” dos jurados ingleses pela possível condenação 
de um inocente. Não se pode esquecer que os jurados ingleses também eram cristãos e, 
assim, pautavam suas condutas pelos ensinamentos de Jesus: “Não julgueis para que não 
sejais julgados” – Mateus 7:I. Enfim, com esse discurso os jurados ficavam desde sempre 
“absolvidos” de ter julgado seu semelhante e, pior, de eventual erro em sua apreciação 
do caso. Sucede que esse discurso de permitir uma condenação quando se atinja um juízo 
condenatório “para além de uma dúvida razoável” (beyond a reasonable doubt) é o que 
passa a legitimar, muito tempo depois, já no século XVIII, o ainda hoje elogiado “sistema 
acusatório” norte-americano. Sobre o tema, vide, dentre outros: WHITMAN, James Q. The 
Origins of Reasonable Doubt. Theological Roots of the Criminal Trial. New Haven e Londres: 
Yale University Press, 2008.
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da justiça criminal nesse campo e como símbolo de um Estado livre: 

“Sobretudo em materia politica, que é o assumpto em que o governo quasi 
sempre tem interesses, paixões, e ás vezes até caprichos; em tal materia 
a intervenção do jury é mais do que essencial; é o baluarte das liberdades 
politicas, que fórça o governo a conter-se dentro de seus justos limites. É por 
isso mesmo que esta planta não nasce e menos floresce sinão em terra ou 
estados livres; é incompatível com o despotismo e mesmo com leis severas 
de mais, pois que fórça o legislador a corrigil-as.”115 

              Nesse tema específico a crítica pode ser considerada interessante e 
válida, pois se o autor de delitos funcionais foi eleito pelo povo, é razoável 
que esse mesmo povo possa julgar seus atos apontados como delituosos. O 
texto de Pimenta Bueno, portanto, poderia ser considerado pelo legislador 
brasileiro também nos dias atuais onde a temática da dificuldade de levar 
adiante julgamentos contra quem detém o poder continua urgente, não 
necessariamente pela observância dos ritos e dos recursos (os quais são 
fundamentais em qualquer caso), mas em grande parte devido à formação do 
poder político no Brasil que implica, muitas vezes, em identificar resistências 
consagradas nessa seara, como destacaria, cem anos mais tarde (1958), 
Raymundo Faoro em sua clássica e crua abordagem a respeito dos “Donos 
do Poder”116.

 Outra importante preocupação de Pimenta Bueno, muito avançada 
para sua época e de abordagem inédita no direito brasileiro, é revelada para 
com o Ministério Público. Considerando que a Constituição do Império de 
1824 praticamente ignorava a existência do Ministério Público e o Código de 
Processo Criminal do Império referia apenas – e de forma superficial – aos 
Promotores Públicos (arts. 36 a 38) e não à Instituição em si, é interessante 
observar que Pimenta Bueno guarde capítulo especial para tratar do 
Ministério Público como tal. 

 Atento para como as legislações estrangeiras já se ocupavam do 
Ministério Público no processo penal, Pimenta Bueno antevia a necessidade 
do Brasil vir a ter um Ministério Público forte e uno, inserindo-o como um 
“órgão importante e indispensável da sociedade e do governo” e destacando 

115 BUENO, José Antonio Pimenta. Ob. Cit., 2ª ed., p. 39.
116 FAORO, Raymundo. Os Donos do Poder. Formação do Patronato Político Brasileiro. 4ª ed., 
São Paulo: Globo, 2008.
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que “as sociedades modernas têm organisado o ministerio publico como uma 
instituição indispensavel para a boa administração da justiça e mormente 
criminal; instituição que de um lado evita a impunidade e de outro expelle 
dos tribunaes as paixões, a vingança pessoal, o rancor, e substituem esses 
máos princípios pela imparcialidade e pela justiça publica”117. 

 De outra sorte, e mais uma vez buscando um equilíbrio discursivo, 
também fazia ressalvas quanto à forma de comportamento do Ministério 
Público e de sua responsabilidade na condução do poder que lhe deve ser 
conferido, dizendo que se, “Por um lado, o ministerio publico não deve 
incommodar levianamente e menos opprimir injustamente a um só cidadão, 
seria isso um grave crime; e, por outro, deve ser um guarda vigilante e 
energico da ordem publica e repressão dos delictos, por mais importantes 
que sejão os delinquentes.”118.

 Mas o que chama atenção é que Pimenta Bueno – mesmo sendo um 
homem próximo ao Imperador – criticava a falta de estrutura do Ministério 
Público vivenciada no Império, destacando a absoluta incipiência da 
Instituição do Ministério Público, a escassez de seus recursos e a necessidade 
de programar-se sua efetiva unidade: 

“Nosso ministerio publico, assim como quasi todas as nossas instituições, 
por ora é incompleto, sem centro, sem ligação, sem unidade, inspecção e 
harmonia. Soffre de mais a mais lacunas graves nas attribuições conferidas 
a seus agentes, lacunas que muito prejudicão a administração da justiça: 
entretanto, como a instituição está creada, ella se aperfeiçoará com o 
progresso crescente de nossos estudos e melhoramentos legislativos.119 

 E, mais adiante, complementava: 

“O nosso procurador da corôa não tem por nossa lei omissa superioridade 
nem inspecção estabelecida sobre os outros agentes do ministério publico, 
como tanto convinha á boa administração da justiça: nossa instituição não 
tem pois, como já notámos, harmonia, centro nem unidade; os agentes da 
1ª instancia não se entendem com os da 2ª, e nem estes com aquelle que 
devia ser seu chefe perante o supremo tribunal.”120

117 BUENO, José Antonio Pimenta. Ob. Cit., 2ª ed., p. 50.
118 BUENO, José Antonio Pimenta. Ob. Cit., 2ª ed., p. 51.
119 BUENO, José Antonio Pimenta. Ob. Cit., 2ª ed., p. 51.
120 BUENO, José Antonio Pimenta. Ob. Cit., 2ª ed., p. 54.
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 Por fim, ainda em relação ao Ministério Público, Pimenta Bueno 
esclarecia que essa dificuldade operacional e a lacuna da legislação do 
Império acarretavam prejuízos processuais que vinham em detrimento da 
efetividade processual: 

“É grave a lacuna de nossa lei em não dar aos promotores de comarca 
ajudantes nos termos ou juízos municipaes. A justiça publica não tem ahi 
quem fiscalise a formação da culpa e os julgamentos policiaes, e nem 
quem interponha os recursos que a mesma lei estabelece, mas para cuja 
interposição não ha agentes desde que o promotor da comarca está 
em outro termo. Temos os exemplos dos recursos de que trata a lei nos 
§§ 1º e 2º, e mesmo 3º do seu art. 69; e entretanto não é possível que a 
administração da justiça criminal pare para ir ouvir o promotor que está 
distante dezenas de leguas. Os particulares têm o recurso, mas o ministerio 
publico nesses e outros casos não, o que é muito prejudicial.”121 

 Complementando que: 

“É o resultado da organisação imperfeita ou incompleta do nosso ministerio 
publico: pela falta de agentes delle assim se onera o juiz da instrucção, 
obrigando-o a provocar o julgamento proprio ou ex-officio, contra a máxima 
que sine accusatore nemo condemnari potest.”122 

 Sempre demonstrando preocupação com um processo penal 
equilibrado, Pimenta Bueno defendia que ao lado do Ministério Público 
deveria existir o Defensor Público chamando a atenção para o que já 
determinavam o art. 294 do Códe d’instruction crimminelle de Napoleão (de 
1808), a chamada Novíssima Reforma Judiciária de Portugal (de 1841) em 
seus arts. 1107 a 1109, e, ainda, a legislação norte-americana (nesse caso 
pautada mais na advocacia pro bono). É de se destacar essa preocupação de 
Pimenta Bueno, ainda mais considerando que, passados mais de 160 anos da 
primeira edição da obra em análise, alguns Estados da República Brasileira 
ainda não concretizaram a implementação da Defensoria Pública, a exemplo 
do Paraná e Santa Catarina. É do texto original de Pimenta Bueno123:

Ao par do ministerio publico fôra conveniente que existisse um defensor 
publico. Nada nos parece mais generoso e grande do que tomar a sociedade 
a si a tarefa de fazer examinar cuidadosamente si o indiciado é ou não 
criminoso, e dar-lhe quem o defenda, quando elle não tem.

121 BUENO, José Antonio Pimenta. Ob. Cit., 2ª ed., p. 56.
122 BUENO, José Antonio Pimenta. Ob. Cit., 2ª ed., p. 87.
123 BUENO, José Antonio Pimenta. Ob. Cit., 2ª ed., p. 124.
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Sem um defensor não é mesmo possível esclarecer os debates e illustrar 
a consciencia dos jurados. Si a parte não sabe inquirir suas testemunhas, 
contestar as contrarias, explicar os factos e finalmente defender-se, todo 
o processo se resente, e póde a verdade tornar-se duvidosa, pois que a 
discussão muito importa para patenteal-a. 

 (…)

Nosso codigo não obriga os juizes de direito a dar defensor ao réo, excepto 
si elle é menor ou pessoa miseravel, mas tambem não prohibe; pelo que 
parece que a melhor pratica será de observar esse principio protector, de 
summa equidade e razão natural desde já. Póde o réo não ter meios de 
conseguir que alguem o defenda; opprimido, sem ouvir uma palavra de 
consolação no momento do seu infortúnio, não perderá toda a coragem e 
não comprometterá sua liberdade ou vida? Accuse a sociedade o crime, e 
defenda o homem, que talvez seja innocente!

 A preocupação com a defesa do acusado inscreve-se também em 
sua consideração a respeito da necessidade de se observar o interrogatório 
como meio de defesa e não como instrumento de busca da confissão124. 
As ideias avançadas de Pimenta Bueno defendiam, já em 1849, a não 
utilização de algemas quando da realização do interrogatório, primando pela 
prevalência da presunção de inocência: “Finalmente, neste acto o accusado 
deve estar livre de ferros e acompanhado somente de guardas para impedir 
a tentativa de evasão; assim exige a dignidade do tribunal, a liberdade do 
espírito do accusado e o facto de não estar ainda condemnado e poder em 
breve ser declarado innocente.”125. 

 Como se sabe, esses dois temas (natureza jurídica do interrogatório 
como meio de defesa e uso das algemas), no âmbito da República brasileira 
somente ficaram assim definidos recentemente. O interrogatório como meio 
de defesa no direito brasileiro começou a se delinear com a Lei 9099/95, 
que instituiu os Juizados Especiais Criminais e deslocou o ato para o final 
da instrução processual; ganhou nova dimensão com a lei 10.792, de 1º 
de dezembro de 2003, que acabou com a ideia, até então consagrada na 
jurisprudência nacional, de que o interrogatório seria um ato privativo 

124 “O interrogatorio tem pois o caracter de um meio de defesa: mediante elle póde o 
accusado expôr antecedentes que justifiquem ou attenuem o crime, oppôr excepções contra as 
testemunhas, e indicar factos ou provas que estabeleção sua innocencia. Então elle é o proprio 
advogado de si mesmo, é a natureza que pugna pela conservação de sua liberdade e vida, 
que falla, perante juizes que observão seus gestos e suas emoções.” (BUENO, José Antonio 
Pimenta. Ob. Cit., 2ª ed., p. 141).
125 BUENO, José Antonio Pimenta. Ob. Cit., 2ª ed., p. 141.
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do juiz, formalizando o contraditório e a ampla defesa; e completou sua 
“transição” com a reforma dos procedimentos dada pela Lei 11.719, de 2008 
quando a inovação referida da Lei dos Juizados estendeu-se a todos os ritos 
do Código. A questão das algemas somente ficou bem definida com a Súmula 
Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal, de 13 de agosto de 2008.

 Impressionam, também, suas referências à necessidade de se 
observar o princípio da não autoincriminação em favor do cidadão acusado 
de um delito: “Si nossa legislação quizesse obrigar um homem a accusar a 
si próprio, falseára os princípios da sãa razão e humanidade, que servem de 
base ás instituições de nossa patria. Ella aboliu os tormentos, os tratos do 
corpo e da alma em toda a sua extensão: Per. e Sz. §204.”126 E, mais adiante, 
depois de fazer referência ao tratamento dado pela legislação inglesa da 
época à questão da confissão, externou expressamente o princípio: “com 
effeito, a lei ou razão natural consagra o principio de humanidade: - “nemo 
tenetur prodere se ipsum””127

 Mais adiante, Pimenta Bueno ainda deixou registrado que a defesa 
é irrenunciável128 e, numa frase, sintetizou a questão do ônus da prova com 
os ares modernos da necessária filtragem à luz da presunção de inocência, 
sustentando que “o accusado não precise fazer prova de sua innocencia, que 
se presume, precisa todavia destruir a que o accusador fizer”129.

 A questão da prisão cautelar e da demora na concessão de fiança 
também são temas de preocupação de Pimenta Bueno, notadamente por 
conta de abusos que indicava terem lugar também naqueles tempos do 
Império e que ainda hoje não estão de todo superados. Enquanto o Código de 
Processo Criminal do Império em seu art. 148 estabelecia o prazo máximo de 
08 (oito) dias para manter o investigado preso quando da formação da culpa, 
Pimenta Bueno, sempre preocupado com as garantias do cidadão, informava 
a respeito dos abusos de alguns magistrados, sugerindo a retomada de 
regras de punição ao juiz relapso: 

“O juiz omisso socorre-se sempre da muita affluencia de negocios graves, 
mas o justo discernimento da relação tem por mais de uma vez condemnado 

126 BUENO, José Antonio Pimenta. Ob. Cit., 2ª ed., p. 141.
127 BUENO, José Antonio Pimenta. Ob. Cit., 2ª ed., p. 144.
128 BUENO, José Antonio Pimenta. Ob. Cit., 2ª ed., p. 153.
129 BUENO, José Antonio Pimenta. Ob. Cit., 2ª ed., p. 154.
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o abuso, ordenando a soltura. Todavia o remedio não é perfeitamente 
efficaz, cumpria que a lei fizesse responsabilisar similhante omissão. A 
nossa antiga lei de 6 de Dezembro de 1612 §14 impunha penas aos juizes 
que detinhão presos sem culpa formada por mais tempo que o legal; porque 
não restabelecel-a convenientemente?” 

 Para esses casos de abuso, Pimenta Bueno indicava a solução pela 
via do habeas corpus130 e, de forma criativa, para a solução da demora na 
concessão de fiança e da “avaliação excessiva” (demora de avaliação do 
patrimônio do preso) além de criticar com veemência a falha legislativa que 
permitia esses abusos, sugeria a criação da figura da “fiança provisória”, 
como medida prática à solução do impasse que por vezes evidenciou131. 
Interessante que a nova lei das medidas cautelares pessoais (Lei 12.403, 
vigente desde 04 de julho de 2011) que, dentre outras questões, deu novo 
fôlego à fiança no Brasil, vem permitindo o efeito reverso de sua pretensão 
inicial de considerar a prisão cautelar como exceção à regra, fazendo 
com que se verifiquem alguns abusos na adoção de valores excessivos e 
desproporcionais às condições do preso (frise-se: do preso que faz jus à 
liberdade provisória). Reforça-se, portanto, a atualidade da preocupação de 
Pimenta Bueno nessa temática. 

 Seguindo em sua análise crítica dos problemas processuais, Pimenta 
Bueno acabou inclusive demonstrando preocupação com a interpretação da 
lei, notadamente do papel do juiz nessa interpretação frente aos jurados que 
são leigos, destacando a inconveniência de reduzi-la à literalidade: 

“A lei ou será entendida sempre no seu rigoroso sentido e limitação 
litteral, ou terá de estender-se e considerar-se sua inteligência conforme 
os casos e segundo sua razão e fim. Na primeira hypothese não havera lei, 
e portanto não haverá justiça para a maior quantidade de questões que 
occorrem por um sem numero de modos differentes, e isso seria fatal: na 
segunda temos a irremediável necessidade pelo menos da interpretação 
que, cumpre confessar, muito se approxima do poder de fazer a lei. 
Além disso, como os juizes não podem ser responsabilisados somente 
por sua opinião, mas sim por sua ma fé, como a respeito d’aquella so 
se dão recursos, segue-se que muito importa ver como se estabelece a 
magistratura que tem de presidir o jury.”132

130 BUENO, José Antonio Pimenta. Ob. Cit., 2ª ed., pp. 100 e ss..
131 BUENO, José Antonio Pimenta. Ob. Cit., 2ª ed., pp. 106 e 107.
132 BUENO, José Antonio Pimenta. Ob. Cit., 2ª ed., p. 119.
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 Ainda inspirado pela ideia de busca da verdade, Pimenta Bueno 
sustentou que não obstante as partes devessem formular perguntas para 
as testemunhas, o juiz e os jurados também poderiam complementar essa 
inquirição133 e o juiz poderia realizar diversas diligências ex officio134, o que 
hoje é lido como fora do que se pretende com um processo penal que se 
preocupe com as garantias e que seja pautado por um “sistema acusatório”. 
Mesmo assim, Pimenta Bueno também fez ponderações críticas a esse 
respeito, as quais, para além de todos os temas relevantes e inéditos em 
sua obra, vistos acima, foram centradas implicitamente nessa temática dos 
sistemas processuais penais, hoje bastante acentuada na doutrina nacional, 
as quais agora se selecionam como merecedoras de destaque frente ao texto 
e às fontes de Pimenta Bueno, como se passa a expor.

5. Pimenta Bueno e o discurso dicotômico europeu dos sistemas 
processuais penais

 Antes de ingressar na análise dos discursos sistemáticos europeus 
e entender porque eles não refletiram de forma decisiva no texto de 
Pimenta Bueno, deve-se fazer uma pequena incursão comparativa entre os 
loci de fala. 

 Como se sabe, o Brasil não vivenciou a plenitude dos mais de dois mil 
anos de história e da oscilação discursiva processual penal europeia. Ainda 

133 “Na forma do cod., depois que o juiz pergunta o que é de costume, são as próprias partes 
que inquirem as testemunhas; e esse preceito é sábio, porque são sem duvida ellas as que 
conhecem os factos e circumstancias, que precisão provar os pormenores e esclarecimentos 
convenientes, como bem pondera Philips p. 183, Quichar p. 386. Entretanto o juiz de direito, 
que conserva a policia da sessão ou audiencia, e que tem o dever de esclarecer a verdade, 
não deve consentir que a dexteridade do advogado da accusação envolva a testemunha em 
sophismas e contradicções cavilosas. Logo que o accusador haja concluído sua inquirição, 
póde o réo ou seu advogado fazer as perguntas que julgar convenientes ás testemunhas da 
accusação, e oppôr as observações que possão esclarecer ou invigorar seu depoimento sem 
todavia injurial-as.(...) O juiz de direito e os jurados podem tambem dirigir ás testemunhas as 
perguntas que fôrem necessarias para obter os esclarecimentos, que julgarem precisos para 
melhor intelligencia do depoimento ou do facto e suas circumstancias; mas não sobre factos 
ou crimes novos ou diversos da accusação, por isso mesmo que não são accusadores: cod. Art. 
282, N.R.J. arts. 1057 e 1133, cod. fr. Arts. 319 e 328.  (BUENO, José Antonio Pimenta. Ob. Cit., 
2ª ed., pp. 148 e 149).
134 BUENO, José Antonio Pimenta. Ob. Cit., 2ª ed., p. 154.
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que os braços das Inquisições da Igreja Católica possam ter sido sentidos 
em terras tupiniquins135, diversamente do que ocorreu em Goa (Índia) e, no 
âmbito da versão espanhola, com a instalação dos Tribunais da Inquisição no 
México e no Peru136, não chegou a se instalar física e permanentemente aqui 
um dos Tribunais da Inquisição portuguesa que operaram naquele país entre 
os anos de 1536 a 1822137. 

 O Brasil, de 1591 (quando o primeiro visitador da Inquisição chega ao 
Nordeste138) a 1821, foi um território subordinado ao Tribunal da Inquisição 
de Lisboa e durante esses 230 anos, segundo as detalhadas pesquisas de 
Anita Novisnsky139, 1076 (mil e setenta e seis) pessoas foram submetidas 
aos processos da Inquisição. Para saber o que isso representa em termos 
comparativos, os demais Tribunais da Inquisição vinculados a Portugal 
(Lisboa, Coimbra, Évora e Goa), entre os anos de 1536 a 1767, produziram 
44.817 (quarenta e quatro mil, oitocentos e dezessete) pessoas submetidas 
a processos de Inquisição, segundo Francisco Bethencourt140. 

 É claro que não se ignora que o Brasil foi o local para onde foi 
mandada a maior parte dos condenados à pena de degredo pelos tribunais 
inquisitoriais portugueses e outros tantos também foram degredados pela 
justiça secular141, mas esse quadro não alcança a dimensão mítica que foi 
inadvertidamente insculpida e difundida em tempos passados, inclusive nos 
bancos escolares da infância brasileira, no sentido de o povo brasileiro teria 
sido formado apenas por “criminosos” e pela “escória” expulsa da Europa. 
Diferente desse panorama, como hoje se sabe, no campo do processo 

135 Sobre o tema vide, dentre outros: VAINFAS, Ronaldo. Confissões da Bahia: santo ofício 
da inquisição de Lisboa. São Paulo: Companhia das Letras, 1997; NOVINSKY, Anita Waingort. 
Inquisição: prisioneiros do Brasil. Séculos XVI a XIX. 2ª ed., São Paulo: Perspectiva, 2009; 
PIERONI, Geraldo. Banidos: a inquisição e a lista dos cristãos-novos condenados a viver no 
Brasil. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003.
136 BETHENCOURT, Francisco. Ob. Cit., p. 52.
137 Conforme BETHENCOURT, Francisco. História das Inquisições. Portugal, Espanha e Itália. 
Séculos XV-XIX. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 10.
138 VAINFAS, Ronaldo. Ob. Cit., p. 05.
139 NOVINSKY, Anita Waingort. Ob. Cit., p. 31.
140 BETHENCOURT, Francisco. Ob. Cit., p. 315.
141 PIERONI, Geraldo. Os Excluídos do Reino. 2ª ed., Brasília: Editora Universidade de 
Brasília, 2006, p. 12.
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canônico inquisitorial, a maioria dos degredados para o Brasil (52,7%)142 
eram os chamados cristãos-novos, isto é, judeus obrigados a se converterem 
ao cristianismo por imposição da Igreja Católica e, também, por pressão dos 
Reis Católicos de Espanha e Portugal143. Mesmo convertidos, continuava-se 
enxergando neles hereges em potencial144. 

 Não se olvida, por óbvio, que outros tantos degredados vieram 
ao Brasil por conta da atuação da justiça secular, conforme também alerta 
Geraldo Pieroni145, valendo o registro de que apenas 34 (trinta e quatro) 
crimes eram punidos com a pena de degredo ao Brasil como se vê do texto 
das Ordenações Filipinas (vigentes ao longo do período colonial brasileiro até 
o Código Criminal do Império em 1830)146.

 Ou seja: a distância, por si só, não impediu as visitas dos inquisidores 
ao Brasil e não impediu que vários processos fossem aqui instaurados e que 
o Brasil fosse palco preferencial para a execução das penas de degredo. Mas, 
em comparação com os demais locais onde estiveram sediados os Tribunais da 
Inquisição portuguesa, o número de execuções se revela significativamente 
inferior ao que se produzia na Europa e a maioria dos banidos ao Brasil eram 
apenas divergentes de crença religiosa e não necessariamente pessoas de 

142 PIERONI, Geraldo. Banidos: a inquisição e a lista dos cristãos-novos condenados a viver 
no Brasil. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003, pp. 39, 40: “Cerca de 80% dos processos 
contidos nos arquivos da Inquisição referem-se ao judaísmo. A manutenção dos tribunais da 
fé dependia fundamentalmente dos cristãos-novos como fonte de recursos. Para a Inquisição 
de Évora, entre os anos 1533 e 1668, nos 8.644 processos, 7.269 referem-se aos acusados 
de judaísmo; essa cifra representa 84% dos casos perseguidos pelo Santo Ofício. Entre 439 
penitentes relaxados à justiça secular, 433, ou seja, 99% foram condenados por judaísmo. Em 
Lisboa, entre 1540 e 1629, foram condenadas 5.090 pessoas, das quais 3.770, ou seja, 68,7% 
eram cristãos-novos. Dos 340 relaxados à justiça secular, 328, ou seja, 96,5%, eram cristãos-
novos. Finalmente, no tribunal de Coimbra, em seus 17 autos-da-fé celebrados entre 1567 e 
1599, todas as 144 pessoas que foram entregues ao braço secular para serem conduzidas às 
fogueiras eram cristãos-novos.”.
143 SARAIVA, Antonio José. A Inquisição Portuguesa. 3ª ed., Lisboa: Publicações Europa-
América, 1964, p. 21.
144 PIERONI, Geraldo. Ob. Cit., p. 65.
145 PIERONI, Geraldo. Os Excluídos do Reino. 2ª ed., Brasília: Editora Universidade de Brasília, 
2006, pp. 39 e ss..
146 PIERANGELLI, José Henrique. Códigos Penais do Brasil: evolução histórica. Bauru: Jalovi, 
1980, pp. 17 e ss..
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má-índole147, situação que - repita-se: numa visão comparativa com o que 
se dava na Europa - minimizava o impacto desta estrutura processual e do 
cotidiano das execuções capitais.

 Ademais, a par da diferença de trato de atuação das Inquisições 
Portuguesas vista acima, o Brasil também não vivenciou séculos de caldo 
cultural monárquico com a mesma intensidade dos europeus, já que a Corte 
portuguesa somente aportou por aqui em 1808 e, assim, não obstante o 
discurso iluminista tenha produzido frutos na condução de uma oposição 
nativa à monarquia, na doutrina de Pimenta Bueno serviu mais como 
mecanismo de acomodação do exercício desse poder, naquilo que se usou 
denominar de absolutismo-ilustrado brasileiro. 

 Outro aspecto de igual relevância para essa abordagem introdutória 
é que o chamado “feudalismo brasileiro”148 também não guarda necessária 
similitude com aquele europeu149, não obstante um arremedo desse 
modelo possa ser identificado principalmente no período colonial e, de 
forma mais intensa, no interior do país, através dos senhores de engenho 
e sua gente subordinada e escravizada150. Também não se desconsidera 
que particularmente na França do século XVIII, já havia se dado o início de 
uma espécie de reforma agrária e os camponeses geralmente eram livres e 
donos de suas terras151. Sucede que, mesmo tendo essa condição de “livres”, 

147 PIERONI, Geraldo. Ob. Cit., p. 50: “Os acusados de judaísmo representam mais da 
metade de todos os réus punidos com o banimento para o território brasileiro (52,7%). 
Deles, as mulheres constituem a maioria (65%).” Pieroni também apresenta, na mesma p. 
50, uma tabela classificatória dos que foram banidos para o Brasil, de onde se extrai que o 
segundo maior número de condenados banidos para o Brasil foram pelo delito de Bigamia 
(14,9%), seguidos, dos condenados por Falsidades (9,3%), Feitiçaria (7,3%), Sodomia (4,2%), 
Revelações de Segredo (3,1%), Visões (2,4%), Blasfêmias (1,7%), Solicitações (1,2%) e diversos 
outros “delitos” (3,2%).
148 Para emprestar a expressão cunhada por FAORO, Raymundo. Ob. Cit., p. 153.
149 Há também uma discussão relacionada à não verificação do feudalismo em Portugal. 
António Manuel Hespanha, depois de discorrer sobre o tema, sintetiza seu modo de ver a 
questão, dizendo que “não se pode falar de um direito feudal em Portugal, justamente porque 
aos senhores de terras nunca foram concedidos os instrumentos para o instruir. Por um lado, 
poder de fazer leis. Por outro, o poder de julgar em última instância, o que permitiria criar 
práticas jurisprudenciais eventualmente específicas” (HESPANHA, António Manuel. Cultura 
Jurídica Europeia. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2005, pp. 188-189).
150 FAORO, Raymundo. Ob. Cit., p. 154.
151 Dentre outros: TOCQUEVILLE. Alexis de. O Antigo Regime e a Revolução. Tradução de 
Rosemary Costhek Abílio. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009, p. 30.
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ainda assim lhes eram cobrados pesados tributos feudais o que, agregado às 
dívidas contraídas pela “extravagância de Versailles” e somada aos favores 
concedidos aos norte-americanos em sua guerra pela independência contra 
os ingleses, contribuíram para a adesão em massa à Revolução Francesa152. 
Quanto ao Brasil, não obstante se tenha experimentado uma tentativa de 
liberdade frustrada com a Inconfidência Mineira, inspirada mais na Revolução 
Americana e sufocada no mesmo ano da queda da Bastilha (1789)153, e 
tenham ocorrido diversas revoltas pontuais ao longo do Império154, nenhuma 
delas teve a dimensão do que representou a Revolução Francesa, seja em 
princípios, seja em adesão popular, seja em produção subsequente do regime 
de terror na linha dos comitês de salvação pública de Robespierre. As duas 
realidades, portanto, são diversas, e não obstante possa haver identidade de 
discursos, muitas vezes as práticas não eram correspondentes, como, aliás, 
denunciou Pimenta Bueno.

 Enfim, seguindo o pensamento de Sérgio Buarque de Hollanda, é 
possível dizer que:

“trouxemos de terras estranhas um sistema complexo e acabado de 
preceitos, sem saber até que ponto se ajustaram às condições da vida 
brasileira e sem cogitar das mudanças que tais condições lhe importam. 
Na verdade, a ideologia impessoal do liberalismo democrático jamais se 
naturalizou entre nós. (…) A democracia no Brasil foi sempre um lamentável 

152 HOBSBAWN, Eric J.. A Era das Revoluções. 1789-1848. 19ª ed.. Tradução para o português 
de Maria Tereza Lopes Teixeira e Marcos Penchel. São Paulo: Paz e Terra, 2005, p. 89.
153 Dentre outros, vide: FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo: Edusp, 2007, pp. 114 e ss.
154 A exemplo da Confederação do Equador e das revoltas provinciais. Boris Fausto, no entanto, 
pondera a respeito da Confederação do Equador, que “A viajante inglesa Maria Graham, 
que esteve no Recife tentando alcançar um acordo entre as partes, comparou, guardadas as 
proporções, o ambiente do palácio governamental ocupado pelos rebeldes ao da Convenção 
Nacional, na Revolução Francesa. Viu as dependências palacianas ocupadas por elementos 
populares – verdadeiros “sans culottes” – de olhos arregalados e ouvidos à escuta, à espera 
de traições e ciladas.” (FAUSTO, Boris., Ob. Cit. p. 153). Sérgio Buarque de Hollanda também 
ingressou nessa análise: “A própria revolução pernambucana de 1817, pode-se dizer que, 
embora tingida de “ideias francesas”, foi, em grande parte, uma reedição da luta secular 
do natural da terra contra o adventício, do senhor de engenho contra o mascate. Vitoriosa, 
é pouco provável que suscitasse alguma transformação verdadeiramente substancial em 
nossa estrutura político-econômica. Sabemos bem que, entre os condutores do movimento, 
muitos pertenciam de fato à chamada nobreza da terra, e nada indica que estivessem 
intimamente preparados para aceitar todas as consequências de seu gesto, despindo-se das 
antigas prerrogativas.” (HOLLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 26ª ed.., São Paulo: 
Companhia das Letras, 1995, p. 86.)
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mal-entendido. Uma aristocracia rural e semifeudal importou-a e tratou de 
acomodá-la, onde fosse possível, aos seus direitos ou privilégios, os mesmo 
privilégios que tinham sido, no Velho Mundo, o alvo da luta da burguesia 
contra os aristocratas.155

 Essa diferença de trato, esse modelo não necessariamente 
preocupado com um país realmente democrático, a influência de formação 
conimbricense dos Lentes da incipiente Faculdade de Direito de São Paulo 
e, particularmente, o distanciamento das doutrinas italianas contribuíram 
para Pimenta Bueno não produzir em sua obra de processo penal uma 
diferença sistemática entre dois modelos processuais. Ele sequer referiu à 
ideia de que pudesse haver dois sistemas antagônicos ou, até mesmo o que 
alguns autores italianos já referiam, pudesse haver um “sistema misto”. 
Nada especificou a respeito de um processo inquisitório e outro acusatório. 
Aliás, de todas as fontes de sua pesquisa, acima pontuadas, apenas uma 
delas – a do francês Ortolan, de 1855 – chegou a referir à dicotomia 
sistemática, sem, contudo, proceder qualquer aprofundamento de análise. 
Para além da obra de Ortolan somente se a generosidade permitir enxergar 
alguma referência da dicotomia de sistemas na abordagem histórica 
realizada por Faustin Hélie no primeiro volume de seu Tratado156 e na rápida 
e sintética passagem encontrada na obra do jurista português Joaquim José 
Caetano Pereira e Souza157. Repita-se: dos autores de referência usados por 
Pimenta Bueno, é apenas Ortolan quem desenvolve análise sistemática da 
dicotomia inquisitório versus acusatório, conforme se ilustra agora com as 
seguintes passagens: 

“Quanto ao processo, ele começa na era bárbara pelo princípio acusatório, 
com a publicidade dos debates, e o acusador é posto contraditoriamente 
em face do acusado, sob a ameaça da pena de talião se ele sucumbe.”158

(…)

155 HOLLANDA, Sérgio Buarque. Ob. Cit., p. 160.
156 HÉLIE, Faustin. Ob. Cit., pp. 08 e 09; pp. 398 e ss. e pp. 506 e ss..
157 SOUZA, Joaquim José Caetano Pereira e. Ob. Cit., p. 108, quando este refere: “Nos Processos 
Ordinarios a Accusação se faz ou pela Parte, ou na falta della pela Justiça; e nesta differença o 
Processo póde dividir-se em Accusatorio, e Inquisitorio.”.
158 ORTOLAN, M. Ob. Cit., p. 22. Tradução livre. No original, em francês: “Quant à la procedure, 
elle commence sous l’ere barbare par le príncipe accusatoire, avec publicite des débats, et 
l’accusateur posé contradictoirement en face de l’accusé, sous la menace de la peine du talion 
s’il succombe.”



317

1. Apresentação 

2. Entrevista

3. Artigos 
Propostas do Ministério Público do Estado do Paraná 
de alteração legislativa no combate à corrupção e à 
impunidade

Considerações acerca da necessidade de 
homologação do Termo de Ajustamento de Conduta 
pelo Conselho Superior do Ministério Público do 
Estado do Paraná

Pessoas em situação de rua e direitos prestacionais

O direito à consulta prévia às comunidades indígenas 
e a atuação do Ministério Público para a sua 
concretização

Fonte normativa da legitimação extraordinária 
no novo Código de Processo Civil: a legitimação 
extraordinária de origem negocial

As mudanças da nova lei do divórcio em matéria de 
dissolução do casamento

Código civil brasileiro: Entre avanços e retrocessos

O Fundamento Moral do Direito à boa administração

Proteção à infância e juventude: é preciso mudar o 
“foco”

IDEB 2013

Pimenta Bueno: ideias precursoras do processo 
penal brasileiro no Segundo Império

4. Seção Interprosa
Dona Helena

A urgência nossa de cada dia

5. Seção Prata da Casa
Edição 2014 - “Ação Inovadora” - Cadastro da Prática 
ou Ideia

6. Seção Estudante
Ações Coletivas para a tutela de Direitos Individuais 
Homogêneos: Por uma racionalização do Serviço 
Justiça

7. Resenha
As lógicas das provas no processo, de Deltan

8. Jurisprudência Comentada Cível
Da aplicação da Lei de Improbidade Administrativa 
aos Agentes Políticos

9. Jurisprudência Comentada Penal
A Súmula n.º 521 do Superior Tribunal de Justiça e 
a questão afeta à ilegitimidade ativa do Ministério 
Público para a execução da pena de multa: 
Deformação de uma alteração legislativa ou mero 
pragmatismo?

10. Espaço Centros de Apoio
A ADI 1.842/RJ e a Lei 13.089/2015: novos 
paradigmas jurídicos para as Regiões Metropolitanas 
brasileiras?

A busca domiciliar de drogas e a apreensão de 
direitos fundamentais

“Mas em seguida, no século treze, por seu caráter letrado, por sua propensão 
à preocupar-se com o estado das consciências e a procurar e a penetrar, ele 
levou a produzir, à desenvolver gradualmente um novo sistema de processo 
penal, o sistema inquisitório, que é admitido pela primeira vez como um 
proceder inferior para casos excepcionais, mas que acaba por dominar e 
por excluir o sistema acusatório que a Igreja tinha do direito romano, como 
a feudalidade o manteve dos bárbaros.”159

(…)

“Enfim, quanto ao processo penal: 1º sistema acusatório e publicidade, com 
a obrigação para o acusado de se purgar, e o juramento, o combate ou as 
ordálias como meios de decisão; 2º sistema inquisitório, com a tortura, a 
instrução escrita, o segredo, as provas legais e o julgamento em partes; 3º 
sistema misto, começando pela informação inquisitorial, terminando pelo 
processo acusatório, com a obrigação para o acusador de provar, o debate 
oral, as provas de consciência e a publicidade.”160

 Considerando que Pimenta Bueno referiu a obra de Ortolan como 
fonte de pesquisa – e particularmente usou esta mesma edição cujos trechos 
foram acima transcritos – presume-se que tenha lido o texto integralmente 
e, assim, deve ter se inteirado a respeito da dicotomia sistemática. De 
qualquer forma é fato que a desconsiderou por completo na exposição de 
suas ideias. Pode-se fazer algumas ilações do porque dessa “lacuna” e a 
melhor explicação que ocorre é que talvez Pimenta Bueno tenha observado 
que todos os demais autores que lhe serviram de base – acima já referidos – 
também ignoravam a análise dos sistemas processuais penais, o que, aliado 

159 ORTOLAN, M. Ob. Cit., p. 24. Tradução livre. No original, em francês: “Mais ensuite, au 
treizième siècle, par son caractere lettré, par sa propension à s’inquiéter de l’état des 
consciences et à chercher a y pénétrer, elle est amenée à produire, à développer graduellement 
un nouveau système de procédure pénale, le systéme inquisitoire, qui n’est admis d’abord que 
comme un procédé inferieur pour des cas exceptionnels, mais qui finit par dominer et par 
exclure le systéme accusatoire que l’Eglise tenait du droit romain, comme la féodalité l’avait 
tenu des barbares.”
160 ORTOLAN, M. Ob. Cit., p. 25. Tradução livre. No original, em francês: “Enfin, quant à la 
procédure pénale: 1º systéme accusatoire et publicite, avec l’obligation pour l’accusé de 
se purger, et le serment, le combat ou les ordalies comme moyens de décision; 2º systéme 
inquisitoire, avec la torture, l’instruction écrite, le secret, les prouves légales et le jugement 
sur pièces; 3º systéme mixte, commencent par l’information inquisitoriale, termine par le 
procédé accusatoire, avec l’obligation pour l’accusateur de prouver, le débat oral, les preuves 
de conscience et la publicite.”
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à falta de pesquisa de autores italianos161, fez com que este não lhe tenha 
parecido um tema relevante. 

 Em contraponto pode-se dizer que isso não é necessariamente 
negativo ou que possa diminuir a importância da obra de Pimenta Bueno, 
pois os autores italianos oitocentistas pautaram seu discurso numa 
construção histórica no estilo do “continuísmo crescente”162 não levando 
em conta o alerta que hoje pontua Paolo Grossi163, no sentido de que, ao 
não estar atento à constante “continuidade/descontinuidade”, incorre-se no 
problema mais grave da investigação histórica164. Ou seja: foi no campo da 

161 A exemplo daquele que foi o precursor do discurso dicotômico de sistemas: CARMIGNANI, 
Giovanni. Teoria delle leggi della sicuritezza sociale, Tomo IV, Pisa: Fratelli Nistri, 1832, pp. 
32 e 175: “É, então, na índole do espírito humano, e é coerente à diversidade dos métodos 
de pesquisar ou de demonstrar uma verdade, a distinção do processo “accusatorio”, 
assim chamado porque o acusador é quem o move e adere, e o processo “quesitorio” ou 
“investigatorio”, assim chamado porque o juiz, com base em fundamentos prováveis, institui 
de ofício a pesquisa da verdade, ou do falso nas notícias que conhece...” (…) “Estas observações 
parecem confirmar que as probabilidades judiciárias formam um corpo de ciência; que nos 
livros dos práticos estão contidos os dados necessários a dar-lhes um sistema, e que não 
falta nada quando se queira diretamente decidir a sorte dos acusados, senão um trabalho, 
o qual coordenando regras esparsas, que nos livros dos práticos encontram-se jogadas as 
bases deste sistema científico, o qual não pode surgir todo de uma vez, mas pode, recolhendo 
progressivamente os casos decididos pelos seus verdadeiros caracteres, chegar um dia à sua 
maior perfeição.” Tradução livre. No original, em italiano: “È dunque nelle indole dello spirito 
umano, ed è coerente alla diversità de’metodi di rintraciare, o di dimostrare una verità la 
distenzione del processo “accusatorio” detto così perchè l’accusatore lo muove e asserisce, e il 
processo “quesitorio o investigatorio” detto così perchè il giudice sopra fondamenti probabili 
istituisce di proprio uffizio la ricerca del vero, o del falso nelle notizie che acquisca...” (…) 
“Queste osservazioni sembrano confermare che le probabilità giudiciaire formano un corpo di 
scienza: che ne’libri de’ pratici si contengono i dati necessari a darle un sistema, e che altro non 
manca ove si voglia rettamente decidere della sorte degli accusati se non un lavoro, il quale 
coordinando le sparse regole, che ne’ libri dei pratici incontransi getti le basi di questo sistema 
scientifico, il quale non può sorgere tutto in un tratto, ma può, raccogliendo progressivamente 
pe’ loro veri caratteri i casi decisi, giungere un giorno alla sua maggior perfezione.”
162 Vale aqui a crítica deste estilo de “construção” de um discurso, destacada, dentre outros, 
por António Manuel Hespanha: “Para aqueles que tinham contacto com a historiografia geral 
mais moderna, nomeadamente com o movimento dos Annales, a falta de distanciamento 
histórico era naturalmente chocante. Mas tornava-se ainda mais, quando se analisava 
a política implícita nesta historiografia “da continuidade”. Com efeito, a ideia de uma 
continuidade, de uma genealogia, entre o direito histórico e o direito do presente era tudo 
menos inocente, do ponto de vista das suas consequências no plano da política do saber 
(jurídico).” (HESPANHA, António Manuel. Ob. Cit., p. 54).
163 GROSSI, Paolo. O Direito entre Poder e Ordenamento. Tradução do italiano de Arno Dal Ri 
Junior. Belo Horizonte: Del Rey, 2010, p. 43.
164 No mesmo sentido. FONSECA, Ricardo Marcelo. Introdução Teórica à História do Direito 
(Biblioteca de História do Direito). Curitiba: Juruá, 2009, pp. 35-36.
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análise histórica crescente e contínua que os italianos acabaram chegando 
a conclusões classificatórias estanques que aprofundaram a dicotomia, 
traçando antagonismos tão precisos entre os dois sistemas processuais 
penais, a ponto de enxergá-los “puros”. 

 Mas o que importa é que mesmo não trabalhando com a dicotomia 
dos sistemas, Pimenta Bueno conseguiu ir ao ponto nodal e que não havia 
ainda sido percebido por suas fontes de pesquisa estrangeiras. Tratou do 
papel do juiz no processo penal, da necessidade da separação das funções de 
acusar e julgar e, mais do que isso – e daí o brilhantismo de sua abordagem 
– explicitou o porquê de se evitar que o juiz produza provas.

 De fato, quando Pimenta Bueno analisou a questão do papel do Juiz 
na iniciativa ex officio do processo e sua simultânea atividade de produção 
da prova, traçou uma crítica acentuada às regras do Código de Processo 
Criminal do Império que merecem transcrição literal165:

“Independentemente dos meios que temos indicado, póde o processo 
criminal nascer da iniciativa do próprio juiz, em virtude dos deveres que a 
lei impõe a seu officio.

O cod. arts. 138, 141 e 206, e regul. arts.256, 262 e seg., mandão que o juiz 
proceda, na formação da culpa, nos casos que admittem  denuncia, ainda 
quando não haja denunciante.

Si em relação aos próprios delegados e subdelegados de policia essa 
disposição offerece inconvenientes, por isso que accumula nas mãos delles 
duas especies distinctas de funcções, esses inconvenientes são ainda 
maiores em relação aos juizes municipaes, que são os nossos juizes de 
pronuncia, que a decretão ou sustentão.”   

 Logo em seguida Pimenta Bueno acabou tendo o cuidado de alertar 
para a questão da condição humana do Magistrado, que traz consigo, a 
exemplo de qualquer ser humano, seus preconceitos e prejuízos de valor. 
Não obstante o trecho possa ser considerado longo, parece imprescindível 
que aqui também se transcreva ipsis litteris, para dar bem a dimensão da 
crítica e do avançado modo de pensar identificado nessa pioneira obra de 
processo penal no Brasil166:

165 BUENO, José Antonio Pimenta. Ob. Cit., 2ª ed., pp. 87 e 88.
166 BUENO, José Antonio Pimenta. Ob. Cit., 2ª ed., pp. 87 e 88.
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“A missão de indagar dos crimes e de seus autores, de gerar as prevenções 
mais ou menos exactas, de proceder nos termos da informação provisoria 
ou meramente preparatoria, é sem duvida muito diversa e mesmo 
incompatível com a missão que autorisa a examinar, apreciar e decidir do 
valor desses indícios ou actos preparatorios. O encargo de provocar a acção 
criminal e de accusador oficial é também incompatível com a autorisação 
de proceder elle mesmo á actos de instrucção, embora preparatória, ao 
menos em regra geral.

É essencial combinar o que a ordem publica reclama com as garantias 
das liberdades individuaes. O que faz o juiz, quando procede ex officio? 
Constitue-se simultaneamente julgador e parte adversa do delinquente; dá 
a denuncia a si proprio, escolhe as testemunhas e inquire-as perguntando o 
que julga conveniente, e por fim avalia as provas que elle creou, e pronuncia, 
ou não, como entende! Ha nisto garantia alguma?

O juiz não deve ser sinão juiz, arbitro imparcial, e não parte. Ainda mesmo 
prescindindo dos abusos que essa accumulação facilita, uma tal confusão 
tende por si mesma a desvairar o espirito do julgador. Em verdade, quando 
elle é obrigado a crear em seu próprio espirito as primeiras suspeitas 
de quem seja o autor do crime, em vez de somente apreciar as que lhe 
são apresentadas, essas impressões influirão depois por modo perigoso. 
O amor próprio de sua previdência convidará a que não aprecie bem as 
contradições ou razões oppostas, a que faça triumphar sua penetração: elle 
julgará antes de ser tempo de julgar.”

O mesmo empenho e preocupação com essa questão também aparece em 
seu “Direito Publico Brazileiro e Analyse da Constituição do Imperio” (1857), 
quando Pimenta Bueno coloca sua preocupação de serem juízes diferentes 
aqueles da pronúncia e do julgamento167:

 “…Com efeito, o que interveio na pronuncia póde mesmo involuntariamente 
ficar prevenido, perder a imparcialidade, a plena liberdade de espirito que o 
julgador deve ter. A tarefa da pronuncia é de descobrir indícios, de combina-
los; o amor próprio se interessa e o pensamento dominante é de não deixar 
que o crime fuja.

Se fôr o mesmo magistrado quem tem de julgar a final, elle quererá por 
ventura alguma ou sustentar seus actos anteriores, sua previsão mesmo 
mediante alguma dubiedade; em todo o caso é útil que não haja a 
possibilidade de abuso ou erro de uma mesma pessoa em dous actos tão 
importantes. 

167 BUENO, José Antonio Pimenta. Direito Publico Brazileiro, p. 340
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 E, mais adiante, nesta mesma obra, ao tratar da necessidade 
do duplo grau de jurisdição, insiste na questão humana dos magistrados, 
dizendo que “esses juizes são homens, e como taes podem algumas vezes 
errar, ou por paixões olvidar-se de seus deveres sagrados”168.

 Em síntese: o que se verifica dos textos de Pimenta Bueno é que ele 
traz uma evidente preocupação com o fato dos juízes serem humanos e, como 
tais, possuírem uma natural ausência de neutralidade, ainda que, como já 
destacado, seja certo que Pimenta Bueno não tenha usado essa terminologia. 
O mais curioso, no entanto, é que esse autor brasileiro, oitocentista, inserido 
até o pescoço na estrutura do poder imperial, influenciado pela visão 
positivista preponderante no século XIX, a qual, ainda que não tenha atuado 
num “bloco monolítico”, como pondera Ricardo Marcelo Fonseca,169 também 
marcou o pensamento de Pimenta Bueno170, tenha ingressado nessa análise. 
É realmente impressionante como esse avançado modo de pensar a questão 
do papel do Juiz no processo penal tenha surgido nesse ambiente e nesse 
período, a despeito de Pimenta Bueno referir que o tema tenha sido 
debatido na discussão que em 1808 resultou no Códe d’instruction criminelle 
de Napoleão, finalizando essa análise com a incisiva colocação de que “Nada 
porém justifica o procedimento official qual nossa lei estabelece, abuso 

168 BUENO, José Antonio Pimenta. Ob. Cit., p. 345.
169 FONSECA, Ricardo Marcelo. Ob. Cit., p. 54.
170 A exemplo das seguintes passagens extraídas da Introdução da obra Direito Publico 
Brazileiro, Primeira Parte, pp. III e V: “Fazer amar as leis é um dos maiores segredos e cuidados 
de uma legislação sábia” (…) “No pequeno contingente, que offerecemos especialmente á 
mocidade brasileira, fomos sempre fieis aos dous princípios que nos dominão, “ordem e 
liberdade”: são sentimentos de nossa convicção sincera e profunda.”. Em discurso como 
Senador Pimenta Bueno também relembrou essa visão, dizendo: “Senhores, em todas 
as sociedades politicas há sempre dous grandes interesses, que não são inimigo, mas que 
mutuamente se contém, se inspeccionão; um é o que se chama progresso, isto é a ideia do 
desenvolvimento, da innovação, do aperfeiçoamento das instituições, do desenvolvimento das 
outras relações do bem ser e felicidade social, é o  - partido liberal – que é sem duvida um 
partido muito legitimo. A par dele há outro interesse, que também deve persistir sempre: 
é o interesse da conservação, da permanência, da estabilidade, das leis fundamentaes, 
é o pensamento superior da ordem, da autoridade legal, da vida das instituições, que não 
devem ser alteradas senão em termos regulares e com profunda meditação – é o partido 
conservador. Elle não impede o progresso, mas quer que seja meditado.” (BRASIL. Annaes do 
Senado do Imperio do Brasil. Primeiro Anno da 12ª Legislatura. Sessão de 1864. De 1º a 29 
de fevereiro. Volume II, Congresso Nacional. Senado Federal, Rio de Janeiro: Typ. do Correio 
Mercantil, 1862, p. 162, obra digitalizada, disponível em <www.books.google.com>, acesso 
em 16 de dezembro de 2011).
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nascido dos antigos erros, abuso proscripto pelo virtuoso Melesherbe; je 
cherche ici des juges, et je ne trouve que des accusateurs.”171 172

6. Conclusão

 De tudo quanto acima destacado o que mais importa é considerar 
que em meados do Século XIX, no Brasil, num período de naturais dificuldades 
de acesso à doutrina europeia em sua forma ampla e, por contraditório 
que possa parecer, mesmo diante da grande influência do pensamento 
eurocêntrico no Brasil Imperial, o primeiro doutrinador genuinamente 
brasileiro teve ideias tão avançadas mesmo para sua época, seja no que diz 
respeito ao direito processual civil, seja quanto ao direito constitucional, seja 
em relação ao direito internacional privado, e seja, particularmente, no que 
concerne ao direito processual penal.

 Por sua formação, pelos seus exemplos dados em vida, por sua 
dedicação ao estudo do Direito e pelo texto de suas obras, Pimenta Bueno 
pode ser considerado um jurista pioneiro na formação da cultura jurídica 
brasileira em defesa dos direitos dos cidadãos, a ponto de ser chamado por 
alguns de “Bandeirante do Direito Brasileiro”173, de “Blackstone brasileiro”174, 
de “Constitucionalista do Império175” e de “Esteio da Liberdade”176.

 Ao mesmo tempo em que personificou o ideal de homem do 
Império, defendendo-o inclusive do próprio Imperador, como se viu, José 

171BUENO, José Antonio Pimenta. Apontamentos Sobre o Processo Criminal Brasileiro, 2ª 
ed., p. 88.
172 Pimenta Bueno aqui refere-se a Guillaume-Chrétien de Lamoignon de Malesherbes, que 
viveu no século XVIII e teria pronunciado essa frase na defesa que patrocinou do Rei Louis XVI, 
conforme explica LAMARTINE, A. de. Histoire de la Révolution Française – 1793. Washington, 
1869, pp. 30 e 31, obra digitalizada, disponível em <www.books.google.com>, acesso em: 30 
de janeiro de 2012. A frase é indicada por Lamartine com a seguinte variação: “Je cherche 
parmi vous des juges, et je n’y vois que des accusateurs!”. Tradução livre do francês da frase 
como citada por Pimenta Bueno: “eu procuro aqui juízes, mas somente encontro acusadores”. 
173 SALGADO, J. A. Cesar. Ob. Cit.
174 BRANCO, Vitorino Prata Castelo. Ob. Cit., p. 65.
175 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Pimenta Bueno, o Constitucionalista do Império. In: 
Revista da Faculdade de Direito de São Paulo. Volume LXXII, 2º Fasc., São Paulo: USP, 1977, 
pp. 123-131.
176 BRANCO, Vitorino Prata Castelo. Ob. Cit.
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Antonio Pimenta Bueno revelou-se um doutrinador de rara grandeza, de 
espírito elevado, preocupado com temas que ainda hoje, em pleno século 
XXI, não conseguiram ser plenamente resolvidos no Brasil.

 É o momento, portanto, de toda a “moderna” doutrina brasileira 
rever suas fontes primárias e nelas aprender o que o tempo, por vezes, 
não permitiu acompanhar. Os “Apontamentos Sobre o Processo Criminal 
Brasileiro” de Pimenta Bueno são, assim, tema obrigatório para ampliar os 
horizontes do futuro processo penal brasileiro que se pretende democrático, 
com as necessárias garantias e sem descurar da efetividade.
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Dona Helena

Eduardo Augusto Salomão Cambi

 Dona Helena era bastante conhecida pelo Judiciário da pequena 
cidade do Oeste do Paraná. Há anos buscava a solução para o seu problema.

 Ao saber pelo rádio da chegada de um jovem Promotor, ela foi logo 
ao Fórum conversar com o antigo escrivão. Ele já conhecia o seu processo. 
Mas, assim que ela começou a falar, foi, imediatamente, interrompida pelo 
serventuário:

 - Dona Helena, já sei de tudo isso! Não adianta repetir! Seu caso já 
foi decidido, não pode mudar mais; fez coisa julgada!

 Sem entender direito essas palavras, a pensativa Senhora respirou 
fundo e resolveu procurar o Promotor recém-chegado.

 Naquele dia, como de costume, várias pessoas se acumulavam na 
apertada antessala da Promotoria e esperavam para serem atendidas pelo 
Ministério Público.

 Antes de chegar a vez de Helena, o escrivão entrou no gabinete do 
Promotor e lhe advertiu:

 - Doutor, tem uma Senhora aí fora que quer falar com o Senhor. Vou 
já avisando que ela é maluca, não bate bem das ideias, é doida de pedra...

 O Promotor, sem entender direito o que se passava, interrompeu o 
escrivão e perguntou:

 - O que ela quer?

 - Quer se casar! – respondeu o serventuário da justiça.

 - Como assim? – retrucou o Promotor.
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 O experiente escrivão, rapidamente, abriu os autos de habilitação 
de casamento que trazia consigo e mostrou-lhe a sentença de indeferimento 
do pedido.

 Helena havia sido considerada civilmente incapaz. A decisão do juiz 
se baseava, em uma declaração, escrita a mão, quase indecifrável (porque o 
médico devia ter faltado às aulas de caligrafia), que dizia ser ela portadora de 
doença mental leve.

 O diligente Promotor pediu para que o escrivão deixasse os autos 
sobre a mesa e, despedindo-se dele, fez a Senhora entrar.

 Dona Helena usava um vestido florido, fora de moda, suava muito e, 
sem nenhuma formalidade, foi logo contando a sua história.

 Não havia nenhuma precisão lógica na sua narrativa. Não se sabia 
bem onde aquilo iria chegar. Mas, com um pouco de boa vontade, foi possível 
deduzir que nunca ninguém parou para lhe dar a devida atenção e que seu 
maior desejo era se casar com João, amor da sua vida.

 Enquanto a mulher, ofegante, falava sem parar, o Promotor, observou 
que ela usava na mão esquerda uma aliança.

 Na primeira pausa possível, o Promotor lhe disse que iria estudar o 
processo e que ela deveria voltar, ao seu gabinete, na próxima semana.

 Naquela tarde, preocupado em ajudar a pobre Senhora, resolveu 
compreender melhor a situação e solicitou a realização de um estudo social 
na casa de Dona Helena.

 Passados alguns dias, chegou na Promotoria um laudo datilografado. 
Nele a assistente social dizia que o casal vivia junto há quase dez anos. João 
trabalhava no Posto de Saúde e ganhava salário mínimo. Ela era dona de 
casa. Limpava, lavava, cozinhava e ajudava a cuidar dos três filhos menores 
do companheiro. João ficara viúvo um ano antes de conhecê-la. Em razão da 
sua doença, ela recebia benefício assistencial, mas a renda do casal mal dava 
para suprir as despesas domésticas. João se dizia feliz ao lado de Helena, 
auxiliava no seu tratamento e, apesar dos problemas de saúde da mulher, 
desejava casar-se com ela.
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 Sem perder mais tempo, o Promotor debruçou-se sobre o 
computador e, convicto da injustiça, foi logo pedindo a modificação da 
sentença. Com os autos debaixo do braço, adentrou no gabinete da juíza que, 
sensibilizada com a história, avocou o processo e, imediatamente, decidiu:

 - A coisa julgada não poderia sobrepor-se ao amor que Helena e 
João sentiam um pelo outro, nem poderia ser capaz de impedir a felicidade 
do casal.

 Não se teve mais notícia de Dona Helena. Ela nunca mais foi vista 
naquele Fórum. A certidão de casamento havia sido juntada aos autos. A 
coisa julgada cedeu à realização do sonho da humilde Senhora.
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de cada dia

Fernando Augusto Sormani Barbugiani

 Nas pequenas cidades do interior do Paraná, sobretudo no Sudoeste, 
as autoridades assumem uma importância especial.

 Semelhante às histórias do Rei Salomão, os habitantes desses 
pequenos centros urbanos procuram as soluções para as suas amarguras 
junto ao padre, ao prefeito, a um vereador, ao delegado, ao juiz e ao 
promotor.

 Logo nos primeiros dias de trabalho como promotor numa pequena 
cidade com pouco mais de dez mil habitantes, notei a peregrinação de 
cidadãos para se consultarem comigo.

 Boa parte dos atendimentos não possui qualquer relação direta com 
as atribuições do Ministério Público. Muitos procuram apenas um “palpite” 
sobre seus casos para gargantearem aos conhecidos (ou desafetos) que 
uma autoridade lhe deu razão. Outro vem em busca de “um papel” que lhes 
resolva as contendas. Há também aqueles que desejam apenas desabafar, 
encontrando no agente ministerial a figura de um psicólogo.

 Neste contexto, uma prática muito comum das promotorias do 
interior são os “acordos de bem viver” entre vizinhos ou familiares em conflito. 
Neles, as pessoas se comprometem a não se incomodarem mutuamente. É a 
materialização do tão almejado “papel” pelo qual eles enfrentam demoradas 
filas para conquistar, por mais inexequível que seja.

 Conhecedora desta realidade e para evitar prejuízos aos demais 
serviços das promotorias, a corregedoria admite que se fixe um dia da semana 
para atendimento do público em geral, ressalvando-se os casos urgentes.
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 Como forma de conscientizar os cidadãos, fixei, então, um cartaz na 
porta de minha sala, em que se anunciavam as quintas-feiras como data do 
atendimento ao público, excetuadas as urgências.

 Isto não inibiu que continuassem a bater àquela porta todos os 
dias. Quando a eles se repetia verbalmente os dizeres do cartaz, a resposta 
era sempre “mas o meu caso é urgente”, seguindo-se de uma narrativa 
absurdamente ordinária.

 Então, retiramos do cartaz da porta a exceção. Afinal, as situações 
realmente urgentes sempre adentravam à sala.

 O conceito de urgência é muito subjetivo. Para o indivíduo, urgente 
é aquilo que lhe incomoda naquele instante, por mais que soe de somenos 
importância para outrem.

 É da natureza do ser humano distribuir a solução de seus problemas, 
por mais que sejam medíocres.

 A situação que melhor exemplifica a parcialidade nessa definição 
me veio em um final de semana de dezembro, em pleno sábado, por volta 
das vinte horas. O sol ainda se fazia presente. Era horário de verão.

 A campainha de casa tocou insistentemente. Algo ruim se anunciava.

 Atendi ao interfone e uma voz jovem me disse: -Doutor, desculpe 
incomodar, estamos com uma emergência.

 Eu já cogitava que um menor foi apreendido, um preso se evadido 
ou um enfermo precisava de uma intervenção médica imediata. Então, 
questionei ao interlocutor: -Mas qual é esta urgência?

 A pessoa do outro lado do interfone me respondeu: -Doutor, já 
procuramos o escrivão, a juíza e até o padre. Apenas nos restou o senhor. O 
outro promotor sempre nos ajudava nestas situações!

 Avisei que estava saindo, curioso e preocupado. Tentava mensurar 
o tamanho do problema que teria motivado aquele jovem a procurar até 
um padre!
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 Ao sair de casa, antes de chegar ao portão, avistei três adolescentes. 
Um deles trazia uma sacola de mercado em suas mãos.

 Aproximei-me devagar e um tanto desconfiado. Quando então 
aquele menino começou a adiantar: -Desculpe doutor, é uma situação 
urgente. Não sabíamos a quem mais apelar. Daí, lembramo-nos do senhor...

 Ele estendeu a mão por entre as grades, com a sacola dependurada, 
para que eu a colhesse. Então, completou a sua fala: -... é que nós fomos 
convidados para uma formatura de oitava série e não encontramos ninguém 
que soubesse dar nós em gravatas. Quando já estávamos perdendo a 
esperança, recordamo-nos do senhor.

 Então, lá eu me encontrei fazendo nós em oito gravatas!
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“Ação Inovadora”
Cadastro da Prática ou Ideia

Nome do Participante: Nicole Pilagallo da Silva Mader Gonçalves
Cargo: Promotora de Justiça
Cidade: Siqueira Campos - PARANÁ

Concurso “IV Prata da Casa”

Título da Ação / Ideia Inovadora: 
A garantia do Direito à Cidade através de uma atuação resolutiva do 
Ministério Público em parceria com a população e o Poder Público

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO 
A prática / ideia contribui com qual (quais) objetivo(s) estratégico(s) do MPPR:

• Ser reconhecido como instituição essencial à defesa da ordem 
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis

ORDEM JURÍDICA E CIDADANIA
• Defender interesses difusos e coletivos, defender o regime 
democrático e a implementação de políticas constitucionais

EFICIÊNCIA E EFICÁCIA
• Ampliar resolução extrajudicial dos conflitos
• Garantir a celeridade e eficácia da atuação judicial e extrajudicial

ALIANÇAS EXTERNAS
• Intensificar a interação com a sociedade
• Aprimorar relações com os poderes constituídos, instituições e 
organizações sociais
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Objetivo da Ação / Ideia Inovadora: 

Garantir a adequação urbanística e ambiental de 18 loteamentos aprovados 
pelo Município de Siqueira Campos entre os anos de 2009 e 2012 através 
de uma atuação extrajudicial resolutiva, eficiente e eficaz feita em parceria 
com órgãos da Prefeitura Municipal de Siqueira Campos e com a participação 
efetiva da comunidade, promovendo assim a interação entre a população 
e o Ministério Público e incentivando o protagonismo cidadão, ou seja, 
destacando que quando a população organiza-se e reivindica os seus direitos 
há um grande incremento nas chances de resolução de seus problemas.

Descrição Resumida da Ação / Ideia Inovadora:

Em síntese foram realizadas: duas Audiências Públicas; parcerias com órgãos 
da Prefeitura Municipal de Siqueira Campos; parceria com a comunidade, 
notadamente, com a Associação dos Moradores da Nascente do Sol; 15 
reuniões, sendo que mais 8 estão agendadas para o dia 17/11/2014; parceria 
com a Rádio Comunitária Alternativa.

Histórico: em 13 de outubro de 2013, o Ministério Público realizou uma 
Audiência Pública em que após uma breve explanação sobre o papel do 
Ministério Público perante a sociedade, abriu a palavra aos presentes para 
que relatassem as principais reivindicações da sociedade. Nesta ocasião, 
observou-se que grande maioria dos problemas trazidos pelos cidadãos 
referia-se a questões urbanísticas e ambientais. Em razão disto, no dia 20 
de novembro de 2014 foi realizada uma segunda Audiência Pública para 
tratar deste tema em específico. Nesta segunda Audiência houve uma 
impressionante participação da comunidade, que inclusive participou de 
forma organizada, trazendo os problemas de cada região da cidade.

Com os dados obtidos nas Audiências em mãos e após a requisição de uma 
série de documentos à Prefeitura Municipal, concluiu-se que a maioria dos 
problemas apontados dizia respeito a áreas que foram loteadas entre os 
anos de 2009 e 2012, contando com a aprovação do Município, mas que não 
construíram a infraestrutura urbanística exigida por lei, não fizeram a doação 
de área institucional e/ou violavam as leis ambientais.
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Assim, ao redigir o Plano Setorial de Ação de 2014, a Promotoria de Siqueira 
Campos inclui como projeto/meta a revisão de todos esses loteamentos 
irregulares.

O primeiro passo, então, foi instaurar um Procedimento Administrativo 
para cada um dos loteamentos irregulares e foi firmar uma parceira com 
o Departamento do Meio-Ambiente, de Engenharia e com a Controladoria 
Interna da Prefeitura, os quais de forma conjunta providenciaram estudos e 
laudos técnicos sobre cada um dos loteamentos.

Também ficou definida desde logo uma agenda de reunião com os loteadores, 
a qual, deve-se destacar, acabou não sendo seguida a risca em razão de 
imprevistos que foram surgindo ao longo dos trabalhos.

As reuniões realizadas na Promotoria contavam com a presença do 
representante do loteamento em análise, com um morador/representante 
da comunidade que ocupa a área loteada, com Diretora do Departamento 
do Meio Ambiente e com o Controlador Interno do Município. A Promotoria 
expunha os problemas levantados no loteamento e apresentava ao loteador 
um Termo de Ajustamento de Conduta, que também seria assinado pela 
Prefeitura (eis que é responsável solidária nestes casos).

Em duas oportunidades não foi preciso assinar o TAC, pois os responsáveis 
pelos loteamentos, de forma espontânea e rápida, solucionaram os problemas 
apontados. Já com outros loteadores foi necessária a realização de mais 
quatro reuniões! Até o momento foram assinados dois TAC e interpostas 
quatro Ações Civis Públicas, todas com os pedidos liminares deferidos.

A fim de agilizar os trabalhos e encerrar todas as reuniões ainda em 2014, 
para o dia 17 de novembro foi agendado um mutirão de reuniões na 
Promotoria, que irão desde às 8h até às 19h. Para garantir a participação 
de representantes de todos os loteamentos que serão analisados nesta 
data, a Rádio Alternativa está divulgando as reuniões e solicitando que as 
comunidades se organizem e entrem em contato com o Ministério Público.
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Resultados / Impacto Social: 

Até o momento quatro loteamentos foram integralmente regularizados, 
houve doação de área institucional complementar; construção de galerias 
de água pluvial, meio e calçamento.

Quatro loteamentos são objeto de Ação Civil Pública, no entanto, sabe-se 
que os loteadores já estão providenciado a construção da infraestrutura 
urbanística faltante e que também estão disponibilizando para os moradores 
um caminhão desentupidor de fossa, eis que as fossas construídas nos 
loteamentos não estavam funcionando e obrigavam os moradores a contratar 
os referidos caminhões semanalmente, o que tinha um impacto financeiro 
muito significativo para cada morador, vez que se trata de uma comunidade 
de baixa-renda.

Em razão dessas ações iniciais, no dia 06 de novembro foi feita uma matéria 
de capa no Jornal Correio do Norte relatando as ações do MP, a qual, de 
acordo com o Diretor-Chefe do jornal, foi a matéria com o maior número de 
acessos na internet.

Pode-se observar que, por um lado, os cidadãos passaram a identificar 
o Ministério Público como um grande aliado para a resolução de seus 
problemas difusos e coletivos e, por outro, os proprietários dos loteamentos 
compreenderam a gravidade dos problemas e a seriedade dos trabalhos do 
Ministério Público, tanto é que muitos deles procuram a Promotoria antes 
mesmo de serem convocados para a reunião a fim de informar que já estão 
providenciado a regularização de seus loteamentos. Enfim, notou-se que o 
Ministério Público foi reconhecido como instituição capaz de defender os 
interesses difusos e coletivos e alcançar resultados efetivos.

Descrição dos Recursos Envolvidos: 

Parcerias: Prefeitura de Siqueira Campos (Departamento do Meio Ambiente, 
Obras e Engenharia, Controle Interno); Associação de Moradores da Nascente 
do Sol; Rádio Alternativa; Sanepar (em um caso específico); Igreja Católica 
(responsável por ceder o espaço para as Audiências Públicas).
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Descrição de Restrições: 

A maior dificuldade é conciliar a demanda natural da Promotoria com o 
tempo que as reuniões demandam, o que fez com os meses de julho, agosto 
e setembro passassem sem a realização de nenhuma reunião. Também há 
dificuldade de diálogo com alguns moradores, que não estão interessados 
em participar das reuniões. Em compensação, a organização e a participação 
de outras comunidades impressionam. Notou-se também um grande 
descrédito na Justiça, sendo que diversos loteadores iniciavam as conversas 
dizendo poderíamos procurar a Justiça, pois não haveria resultado nenhum. 
Felizmente, convencemos alguns loteadores do contrário e comprovamos 
para os outros – com a interposição de ACPs com liminares deferidas – que 
eles estavam errados.
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Ações Coletivas para a tutela de 
Direitos Individuais Homogêneos: 
Por uma racionalização do 
Serviço Justiça

Roberta Lopes de Carvalho*

Class Action for Homogeneous Individual Rights 
Protection: for a Rationalization of Justice Service

* Advogada. Graduada em Direito pelo Centro Universitário Autônomo do Brasil – UniBrasil 
no ano de 2014.

SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. A tutela coletiva no Estado Democrático de 
Direito, 2.1. A evolução da ciência processual civil: uma visão instrumental 
do processo; 2.2. Do individualismo para o coletivismo; 3. Tutela coletiva no 
direito comparado: uma análise do mecanismo pela gênese internacional e 
nacional das ações coletivas; 3.1. Análise da tutela coletiva: as class actions 
estadunidenses; 3.2. Análise da tutela coleiva pelo ordenamento jurídico 
brasileiro; 4. A tutela dos direitos individuais homogêneos; 4.1. Os direitos 
individuais homogêneos; 4.2. A necessidade da tutela coletiva de direitos 
individuais; 4.2.1. Efetividade do Judiciário. Segurança Jurídica e Isonomia; 
4.2.2. Causas de pequeno valor: os casos em que a tutela coletiva é a única 
opção; 5. Conclusão; 6. Referências bibliográficas.

RESUMO: O presente artigo busca abordar como objetivo central os 
direitos individuais homogêneos tutelados via ação coletiva. Assim, busca 
demonstrar, a importância da proteção coletiva de direitos individuais 
homogêneos como garantia fundamental e os efeitos que um enfoque 
instrumentalista pode introduzir para a sua efetivação, bem como relacionar 
à tutela coletiva dos direitos individuais homogêneos com a concretização 
do direito fundamental do acesso coletivo à justiça.  Para tanto, far-se-á 
necessário analisar os mecanismos de proteção pela gênese internacional 
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das ações coletivas, em especial as class action estadunidenses, sendo 
considerada pela doutrina como uma forte influência para a criação da Lei da 
Ação Civil Pública, que dentro do ordenamento jurídico brasileiro é uma das 
fontes normativa que regula a tutela coletiva, ante a ausência de um Código 
de Processo Coletivo. Diante da visualização do direito comparado, serão 
apresentadas as peculiaridades e avanços do direito norte-americano frente 
ao sistema brasileiro de tutela coletiva, que atualmente apresenta severos 
óbices para a efetiva proteção dos interesses de massa. Esses entendimentos 
vão totalmente contra os velhos ensinamentos da ação coletiva dentro da 
doutrina brasileira, contudo, essas concepções ultrapassadas vêm aos poucos 
sendo derrubadas pelos doutrinadores modernos, sensíveis a realidade do 
fim processual dentro de uma sociedade massificada e preocupados com 
a (in)efetividade do Poder Judiciário e consequentemente da (in)segurança 
jurídica das suas decisões.

PALAVRAS-CHAVE: Instrumentalismo. Acesso à justiça. Tutela coletiva. 
Direito individual homogêneo. Efetividade do Judiciário.

ABSTRACT: The present article seeks as main objective the homogeneous 
individual rights protected by class actions. Seeking to demonstrate the 
importance of collective protection of the individual rights as fundamental 
guarantee homogeneous and the effects that an instrumentalist approach 
can introduce to effectiveness, as well relating the collective protection 
of homogeneous individual rights with the realization of the fundamental 
right of collective access to justice. Therefore, it will be necessary to analyze 
the mechanisms of protection by the international genesis of class actions, 
particularly the US’s class action, that is considered by the doctrine as a strong 
influence on the creation of the Public Civil Action Law, which in the Brazilian 
legal system is a relevant sources of legislation of collective protection, at 
lack of a Collective Procedure Code. In face of the study of comparative law, 
it will be present the peculiarities and progress of US’s right front of the 
Brazilian System of class actions, which currently presents severe obstacles 
to the effective protection of the mass of interest. These understandings are 
totally against the teachings of Brazilian doctrine about the old collective 
action, however, these outdated conceptions are gradually being cleared 
by modern scholars, who are sensitive about the reality of procedural order 
inside a mass society and concerned with the (in) effectiveness of Judiciary, 
and hence of legal (un) certainty of their decisions.

KEYWORDS: Instrumentalism; Access to justice; Collective protection; 
Homogeneous individual rights; Effectiveness of the Judiciary. 
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1. Introdução

 O sistema de tutela jurisdicional coletiva no Brasil possui relevantes 
características, sendo reconhecido no mundo por suas inovações, seja 
pela sua amplitude, pois engloba a proteção de interesse ou direito difuso, 
coletivo ou individual homogêneo, seja pela abertura da legitimação ativa 
das entidades públicas e privadas, seja, enfim, pela sua teórica prestabilidade 
para fins de disseminar de forma democrática e isonômica o acesso coletivo 
efetivo à prestação da justiça em todo o território nacional.

 Ocorre que, o processo civil existente no país encontra sua origem 
nos princípios postos por teóricos italianos do século XIX e foi estabelecido 
sobre a ideia de que a sociedade e o Direito existem somente para o indivíduo 
de forma isolada. Seu caráter extremamente individualista é refletido nas 
disposições legais que disciplinam tal procedimento, dificultando assim a 
elaboração de soluções coletivas. 

 Assim, aborda-se inicialmente a importância da proteção coletiva 
com a concretização do direito social fundamental do acesso à justiça bem 
como, a gradativa evolução do direito processual civil, dando-se ênfase 
ao período em que os interesses ou direitos de massa passaram a ser 
tutelados e onde os seus conceitos tradicionais individualistas passaram a 
ser insuficientes diante de uma sociedade moderna marcada pelas relações 
massificadas.  

 Após, far-se-á uma breve excursão pela evolução dos dispositivos 
que se têm hoje disponíveis no que tange o sistema processual em prol da 
tutela coletiva. Esse sistema pode ser reconhecido pela ampla legislação 
nacional, como as ações coletivas previstas na Lei da Ação Popular (Lei nº 
4.717/65) a qual foi à primeira lei que efetivamente procurou oferecer tutela 
coletiva a interesses metaindividuais; Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85) 
que regula apenas as ações tendentes à tutela do meio ambiente, do 
consumidor e de bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico 
e paisagístico; e a ação coletiva prevista no Código de Defesa do Consumidor 
(Lei nº 8.078/90). Esse último diploma passou a ser utilizado para a proteção 
de qualquer interesse difuso, coletivo e individual homogêneo, inclusive às 
infrações de ordem econômica.

 São dispositivos realmente inovadores, que, todavia, não têm 
sido adequadamente aplicados na prática, pois o receio demonstrado pela 
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jurisprudência e doutrina inviabiliza, muitas vezes, a adequada proteção 
desses direitos.

 Aborda-se também, o mecanismo de tutela coletiva pela gênese 
internacional, em especial no direito estadunidense, conhecidas como class 
action, sendo que, foi o direito norte-americano que deu maior contribuição 
para a tutela dos direitos de maneira coletiva. Parte-se demonstrar de 
maneira simplificada a incompatibilidade destes institutos frente ao Código 
de Processo Civil individualista e destacando as peculiaridades dos institutos 
no direito norte-americano.

 Uma das demonstrações de falências do sistema judiciário brasileiro 
está na morosidade da prestação jurisdicional. Muitos dos processos que 
abarrotam o Judiciário seriam mais adequadamente tutelados via ação 
coletiva e isso reduziria o número de processos e asseguraria seu tratamento 
isonômico. Assim, este será o objetivo primordial do presente estudo: a 
necessidade de uma proteção coletiva dos direitos individuais homogêneos, 
diante de um Poder Judiciário que vem sendo diagnosticado como crise.

 A intenção da proteção dos direitos individuais homogêneos é 
facilitar o trabalho do Judiciário, diminuindo o número de demandas e 
permitindo solução uniforme a toda a multidão de controvérsias idênticas, 
com fim de atender o dever constitucional do direito processual que é 
buscar o acesso à justiça e a razoável duração do processo, com efetividade 
e economia processual.

 Os direitos individuais homogêneos são em verdade direitos 
individuais, perfeitamente atribuíveis a sujeitos específicos, mas, por se 
tratarem de direitos individuais idênticos (de massa), admitem, para evitar 
decisões conflitantes, a proteção coletiva por meio de uma única ação.

 Assim, por fim, observa-se uma breve classificação dos direitos 
coletivos lato sensu e stricto sensu, privilegiando o tema objeto desta 
pesquisa: ação coletiva para a tutela de direitos individuais homogêneos, eis 
que o pano de fundo para o presente trabalho será, desde o início, a busca 
de uma prestação da tutela jurisdicional eficaz e efetiva, de acordo com as 
finalidades sociais e jurídicas do processo, na qual essa busca é representada 
pela preocupação de extrair do processo o máximo de proveito para a 
obtenção dos resultados propostos.
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2. A tutela coletiva no Estado Democrático De Direito

2.1. A evolução da ciência processual civil: uma visão instrumental 
do processo
 
 Importante para o desenvolvimento do tema é a observação de 
que, ao longo do tempo, a evolução da sociedade e os anseios desta, fizeram 
com que o direito processual civil sofresse modificações que vieram de certa 
forma aprimorar o acesso à justiça, bem como garantir a efetividade na 
prestação da tutela jurisdicional, tanto individual quanto coletiva.

 O direito processual inclui três fases metodológicas fundamentais: 
uma primeira fase chamada de sincrética ou imanentista, uma segunda 
denominada de fase autonomista ou científica e uma terceira que ainda 
se desenvolve nos dias de hoje, chamada de fase instrumentalista. “Estas 
fases são referíveis à evolução ocorrida em torno do conceito de ação, com 
inevitável correspondência na evolução que se operou reflexamente na 
concepção do processo como instrumento à tutela jurídica.”1

 A primeira fase, identificada como fase imanentista da ação, ocorreu 
desde os tempos mais remotos até meados do século XIX. O processo, nessa 
visão sincrética, não passou de um mero modo de exercício dos direitos.

 Permaneceu nesse período um modelo de ações típicas, que 
se associavam a procedimentos específicos, a situações específicas de 
direito material desprovidos de tutela, sem adotar uma natureza de 
sistema processual, precisamente porque não se tinha consciência de sua 
autonomia.

 A fase de fusão do direito material e da inexistência de uma 
separação rigorosa dos planos processual e material começou a ruir. 
Primeiro, questionou-se o tradicional conceito civilista de ação e afirmou-

1 “A característica marcante da primeira fase foi o sincretismo, isto é, a confusão conceitual 
que se estabelecia entre os planos substancial e processual, porquanto a ação (que hoje 
é considerada como direito processual por excelência, da qual decorrem todos os demais 
direitos e institutos processuais) era então considerada simplesmente como uma vertente do 
direito material, isto é, a face dinâmica do direito material lesado ou até mesmo ameaçado 
de lesão, buscando a sua reparação ou a prevenção da lesão”. (CUNHA, Alcides Munhoz da. 
Comentários ao código de processo civil: do processo cautelar. São Paulo: RT, 2001. p. 66-67). 
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se a sua grande diferença, seja no plano conceitual ou funcional, em face 
da actio romana: ela não é instituto de direito material, mas processual; 
não se dirige ao adversário, mas ao juiz; não tem por objeto o bem litigioso, 
mas uma prestação jurisdicional.2

 Foi o jurista alemão OSKAR VON BÜLOW3, em 1868, que mostrou 
em termos sistemáticos a importância do estudo da relação jurídica entre 
os sujeitos principais do processo (juiz, autor e réu), a qual difere da relação 
jurídico-material litigiosa por seus sujeitos (autor e réu), por seu objeto 
(os provimentos jurisdicionais) e por seus pressupostos de sua existência e 
validade (pressupostos processuais), assim como os princípios e regras que a 
presidem.

 Para uma melhor descrição, o jurista percebeu a existência de 
pressupostos processuais adequados para induzir a extinção de uma lide 
sem estarem diretamente relacionados ao direito substancial, demonstrando 
autonomia para o direito processual. 

 No entanto, o grande mérito da obra de BÜLOW foi o de dar real 
importância à trilogia dos sujeitos do processo e vê-los em um vínculo jurídico, 
apresentando sistematicamente a teoria da relação jurídica processual. Em 
síntese, com a separação desses dois institutos – direito processual e material 
– e a proibição da autotutela, se caso um direito fosse eventualmente violado, 
não poderia o sujeito exigir diretamente a sua reparação, mais sim submeter 
seu litígio ao possuidor do monopólio jurisdicional (Estado) e valer-se da 
ação processual como condução de sua pretensão.

 Diante dos clamores ocasionados por essas ideias revolucionárias, 
em torno da relação jurídica processual, chegaram à plena consciência da 
autonomia não só da ação, mas dela e dos demais institutos processuais.4 

 Inaugurou-se então, no último quartel do século XIX, a segunda fase 
da evolução do direito processual, identificada como a fase da autonomia 
da ação ou então fase científica do processo, que animou o surgimento do 

2 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 
2009. p. 18.
3 SILVA, Ovídio A. Batista da. Curso de processo civil: processo de conhecimento. v.1. 7. ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 2006. p. 4.
4 SILVA, Ovídio A. Batista da. Curso de processo civil... p. 19.
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direito processual civil como ciência, informada por conceitos, princípios e 
institutos que obedecem a uma ordem lógico-jurídica.

 O direito processual como uma ciência específica, passou a definir o 
seu objeto específico e estabeleceu o seu método próprio, que até então era 
havido e tratado como mero apêndice do direito privado, sempre dependente 
da existência deste para que pudesse existir.  Assim, a autonomia científica 
do direito processual deixou fora de dúvida que o direito processual possui 
vida própria em relação ao direito substancial. 5 

 Ocorre que esta autonomia acabou sendo compreendida como uma 
verdadeira independência entre a disciplina e a sua repercussão fática, ou 
seja, devido ao seu grande grau de autonomia, acidentalmente houve um 
enorme afastamento do direito material com o plano processual. 

 Através da constatação de que o processo ainda que autônomo não 
bastasse por si só e as consequências negativas do processo com a realidade 
social, houve a necessidade de abandonar o tecnicismo puro e simples da 
segunda fase – pois a desígnio da jurisdição acabou sendo depositado em 
um aspecto interno à relação processual afastando assim do direito material 
- e abrir as portas para o surgimento da terceira fase evolutiva do direito 
processual, no século XX, chamada de instrumentalista, na qual possui 
“importantíssimo polo de irradiação de ideias e coordenador dos diversos 
institutos, princípios e soluções.”6 

 Foi, no entanto, preciso quase um século para que os estudiosos 
percebessem que o processo não é “algo destituído de conotações éticas 
e deontológicas nem de objetivos a serem cumpridos no plano social, no 
econômico e no político”7. 

5 “A autonomia do direito processual e a sua localização em plano distinto daquele 
ocupado pelo direito material não significam que um e outro se encontram confinados em 
compartimentos estanques”.(DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual 
civil. v. 1. 5. ed. São Paulo: Malheiros. p.  68).
6 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade... p. 22.
7 “O processualista sensível aos grandes problemas jurídicos, sociais e políticos do seu 
tempo e interessado em obter soluções adequadas sabe que agora os conceitos inerentes 
à sua ciência já chegaram a níveis mais do que satisfatórios e não se justifica mais a clássica 
postura metafísica consistente nas investigações conceituais destituídas de endereçamento 
teleológico”. (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições... p. 276).



353

1. Apresentação 

2. Entrevista

3. Artigos 
Propostas do Ministério Público do Estado do Paraná 
de alteração legislativa no combate à corrupção e à 
impunidade

Considerações acerca da necessidade de 
homologação do Termo de Ajustamento de Conduta 
pelo Conselho Superior do Ministério Público do 
Estado do Paraná

Pessoas em situação de rua e direitos prestacionais

O direito à consulta prévia às comunidades indígenas 
e a atuação do Ministério Público para a sua 
concretização

Fonte normativa da legitimação extraordinária 
no novo Código de Processo Civil: a legitimação 
extraordinária de origem negocial

As mudanças da nova lei do divórcio em matéria de 
dissolução do casamento

Código civil brasileiro: Entre avanços e retrocessos

O Fundamento Moral do Direito à boa administração

Proteção à infância e juventude: é preciso mudar o 
“foco”

IDEB 2013

Pimenta Bueno: ideias precursoras do processo 
penal brasileiro no Segundo Império

4. Seção Interprosa
Dona Helena

A urgência nossa de cada dia

5. Seção Prata da Casa
Edição 2014 - “Ação Inovadora” - Cadastro da Prática 
ou Ideia

6. Seção Estudante
Ações Coletivas para a tutela de Direitos Individuais 
Homogêneos: Por uma racionalização do Serviço 
Justiça

7. Resenha
As lógicas das provas no processo, de Deltan

8. Jurisprudência Comentada Cível
Da aplicação da Lei de Improbidade Administrativa 
aos Agentes Políticos

9. Jurisprudência Comentada Penal
A Súmula n.º 521 do Superior Tribunal de Justiça e 
a questão afeta à ilegitimidade ativa do Ministério 
Público para a execução da pena de multa: 
Deformação de uma alteração legislativa ou mero 
pragmatismo?

10. Espaço Centros de Apoio
A ADI 1.842/RJ e a Lei 13.089/2015: novos 
paradigmas jurídicos para as Regiões Metropolitanas 
brasileiras?

A busca domiciliar de drogas e a apreensão de 
direitos fundamentais

 Evitando que se cogite a instrumentalidade com vagueza, explica 
Sérgio Cruz ARENHART que,

(...) tratar, pois, da instrumentalidade, isoladamente de alguma finalidade 
pré determinada, é tratar do vácuo, do vazio, já que nada representa. A 
noção de instrumentalidade somente adquire algum sentido se acoplada a 
um fim, que se tome por parâmetro de utilização. Se o instrumento pode 
ser utilizado para diversos fins, deve haver, segundo a noção dos resultados 
e fins buscados, algum que se tome por mais adequado e específico para 
a obtenção deste objetivo. Assim, ao tratar da instrumentalidade do 
processo é imperioso também aludir aos fins a que o processo se destina, 
sob pena de não dizer nada. Explorar, pois, os fins do processo é essencial 
para a determinação da noção de instrumentalidade e para saber quando o 
processo realmente será instrumental.8

 Uma indagação pode bem resumir a preocupação do processualista 
desta fase: o que o homem comum pode e deve esperar da atividade 
processual? Trata-se do próprio processualista questionando a finalidade de 
sua ciência autônoma com o intuito de saber se o destinatário da atividade 
desenvolvida no processo teria sua situação pessoal modificada pela 
aplicação de todos os institutos que integram tal ciência.9 

 Prevaleceu por muito tempo a crença de que o processo fosse 
mero instrumento de direito material, sem consciência de seus escopos 
metajurídicos – políticos, econômicos e sociais. Esse modo de encarar o 
processo por um prisma puramente jurídico foi superado quando alguns 
estudiosos italianos, aqui em destaque, Mauro CAPPELLETTI, distribuiram 
as bases de um método que privilegia a importância dos resultados da 
experiência processual – o que abriu o caminho para os escopos sociais e 
políticos da ordem processual, ao valor do acesso à justiça.10

 É na fase instrumentalista que se observa maior efetividade ao 
processo, implicando na estrutura do sistema e dos procedimentos para 
conferir progressivamente tutela sumarizada e diferenciada para diferentes 
tipos de situações jurídicas materiais que aspiram por uma justiça célere, 
eficaz e efetiva. 

8 ARENHART, Sérgio Cruz. Perfis da tutela inibitória coletiva. Coleção Temas Atuais de Processo 
Civil. v. 6. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 35.
9 VIGLIAR, José Marcelo Menezes. Tutela jurisdicional coletiva. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1999. p. 39.
10 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições... p.  276.
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 Agora, o processo como um instrumento deve ser “compreendido, 
estudado e estruturado tendo em vista a situação jurídica material para a qual 
serve de instrumento de tutela”11. Assim, já que o processo é um instrumento, 
ele é um meio, e o meio, por óbvio, só se justifica em função de seus fins.12

 A visão da instrumentalidade do processo que consta presente no 
espírito do processualista moderno transluz, também, de modo bastante 
visível, nas preocupações do constituinte e do legislador brasileiro da 
atualidade, como se pode observar, por exemplo, na Lei da Ação Civil Pública 
e no Código de Defesa do Consumidor. É, então, nessa fase que surgem 
medidas destinadas à efetividade do processo, especialmente mediante a 
oferta jurisdicional coletiva como instrumento a possibilitar o acesso à justiça 
aos titulares de direitos de massa.

 Para tanto, é necessário examinar a realidade atual e ponderar sobre 
a adequação ou não dos mecanismos disponíveis para a tutela, de modo a 
atender as necessidades das situações contemporâneas.13 

2.2. Do individualismo para o coletivismo

 Nos Estados Liberais dos séculos XVII - XIX, os procedimentos 
adotados para a solução dos litígios civis refletiam na filosofia essencialmente 
individualista dos direitos14. Direito ao acesso à tutela judicial constituía 
necessariamente em um direito formal do indivíduo de propor ou contestar 
uma ação. Trata-se de um sistema processual individualista típico da fase 

11 DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual 
civil e processo de conhecimento. v. 1.13. ed. Bahia: jusPodivm, 2011. p. 25.
12 ARENHART, Sérgio Cruz. Perfis da tutela... p. 39.
13 “(...) pode-se dizer que o processo civil brasileiro atual, conforme aplicado na prática, ainda 
é incapaz de lidar de modo correto com as diversas situações que a realidade apresenta. 
O Código de Processo Civil atual, especialmente antes da reforma processual levada a 
cabo em 1994, é exemplo de legislação voltada exclusivamente para a tutela de interesses 
patrimoniais disponíveis e individuais. Não sabe ele operar com interesses não-patrimoniais, 
nem com interesses coletivos. Recorde-se que o sistema de proteção de interesses coletivos 
é fornecido, quase que em sua integralidade, por legislação extravagante, no mais das vezes 
incompatível com os institutos do Código de Processo Civil” (ARENHART, Sérgio Cruz. Perfis 
da tutela... p. 39).
14 Os artigos 3º, 6º e 472, do Código de Processo Civil brasileiro, instituído pela Lei nº 
5.869/1973, servem de exemplo desta ideologia de cunho individualista. 
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autonomista do processo que como bem observa Alcides da CUNHA, “(...) 
o processo civil desde que surgiu como ciência no final do século XIX até as 
últimas décadas foi estruturado ou forjado para exercer a tutela jurisdicional 
dos interesses individuais em situações de conflito.”15

 Em uma sociedade de massa, como a atual, é comum ver que os 
mesmos problemas e conflitos vivenciados por um são compartilhados 
por outros. Com efeito, em uma sociedade em que o modelo econômico é 
claramente marcado pela produção e consumo em massa, não há duvida 
de que algumas atividades podem lesar, em um mesmo instante, inúmeros 
interesses, pois se põem todos estes na mesma condição diante outro sujeito.16

 Destes conflitos massificados, exigiram então a superação do processo 
civil de cunho individualista, ou seja, do processo civil clássico, na tutela das 
situações de massa, pois seria um grande obstáculo ao acesso à justiça.

 Como o processo civil clássico seria um obstáculo para o acesso à 
justiça, em razão da sua absoluta imprestabilidade para atender aos novos 
conflitos de massa, as categorias processuais devem ser reestruturadas, para 
o surgimento de um “processo de massa”17. Assim, “é preciso alterar toda a 
sistemática de tutelas, permitindo que a sociedade, e não mais o indivíduo, 
proteja seus interesses.”18

 Com a possibilidade de se dar tratamento coletivo a direitos que 
antes da edição do Código de Defesa do Consumidor somente podiam ser 
tutelados individualmente, torna-se efetiva a possibilidade de tutela dos 
direitos que podem ser lesados nas relações de massa.

15 CUNHA, Alcides A. Munhoz da. Evolução das ações coletivas no Brasil. Revista de Processo, 
São Paulo, ano 20, n. 77, p.224, jan./mar. 1995. p. 224. “Em la tradición del sistema de derecho 
civil (civil la system), la ley es aplicada a tráves de abstracciones: principios legales y conceptos 
– no respuestas práticas – son lós instrumentos usados pra aplicar la ley a lós hechos (...). Uno 
de lós más frecuentes argumentos em contra de la introducción de la acción colectiva em 
Brasil, así como em otros países de derecho civil, fue la objecion de que lós derechos del grupo 
no encajan em lós estándares individualistas tradicionales expuestos por lós juristas europeos 
del siglo XIX, que trabajaron bajo la influencia de lós Código de Napoleón.” (GIDI, Antônio. Las 
acciones colectivas y a tutela de los derechos difusos, colectivos e individuales en Brasil: um 
modelo para países de derecho civil. Trad. de Lúcio Cabrera Acevedo. México: Universidad 
Nacional Autónoma de México, 2004. p. 45-47).
16 ARENHART, Sérgio Cruz. Perfis da tutela... p. 137.
17 MARINONI, Luiz Guilherme. Novas linhas do processo civil. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 
2000, p.68. 
18 ARENHART, Sérgio Cruz. Perfis da tutela... p. 138.
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 Diante da democratização de acesso ao Poder Judiciário como 
garantia constitucional a tutela coletiva dentro de um cenário globalizado e de 
massificação oportuniza a análise, principalmente na ocorrência de suposto 
conflito entre o acesso individual à justiça e a coletivização do processo. 

 O processo civil brasileiro de 1973, mantendo-se fiel a tradição 
individualista ignorou a necessidade de estruturar regramento idôneo a 
regular a prestação da tutela em sua forma coletiva ainda que tal realidade 
estivesse presente em outros ordenamentos há centenas de anos.

 Considera-se o processo civil coletivo como ramo do direito 
processual, o qual é decisivamente “(...) um dos principais instrumentos e 
ampliação de democratização do acesso à justiça e de economia processual, 
por evitar a multiplicação desnecessária de inúmeras ações individuais, 
reduzindo expressivamente a sobrecarga do Judiciário.”19 

3. Tutela coletiva no direito comparado: uma análise do mecanismo 
pela gênese internacional e nacional das ações coletivas

 Verifica-se que no Brasil não há preconceitos jurídicos, pois o nosso 
sistema jurídico busca inspirações nos mais variados modelos estrangeiros e 
um exemplo disso é o sistema de tutela de direitos coletivos.20

 Considerando a indispensabilidade do estudo do direito comparado 
como fonte de experiências e proposta de mudança para o direito nacional, 
torna-se necessário observar, de maneira simplificada, a importância e as 
peculiaridades do mecanismo de tutela coletiva no ordenamento jurídico 
brasileiro e no sistema da “class action” estadunidense, que de acordo 
com boa parte da doutrina seria a maior fonte de influência para as ações 
coletivas de tutela dos direitos individuais homogêneos.

19 MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. O papel das ações coletivas no contexto sócio-jurídico 
do mundo contemporâneo. In: MARINONI, Luiz Guilherme (Coord.). Ações coletivas no direito 
comparado e nacional. São Paulo: RT, 2002, p. 24.
20 “(...) se o desejo é aperfeiçoar o sistema processual e o Poder Judiciário, há inafastável dever 
de analisar o que se passa no outro local da tradição jurídica ocidental, abandonando-se a 
velha – e hoje esquisita – ideia de que o direito americano é algo inservível aos propósitos de 
quem se propõe a estudar o direito brasileiro” (MARINONI, Luiz Guilherme. Apresentação. 
In: _____. A força dos precedentes: estudos dos cursos de mestrado e doutorado em direito 
processual civil da UFPR. Bahia: JusPodivm, 2010. p. 12).
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3.1. Análise da tutela coletiva: as class actions estadunidenses

 A primeira efetiva manifestação da tutela jurisdicional coletiva de 
direitos pode ser encontrada nas origens da conhecida class action21. A figura 
inspirou-se na experiência inglesa, mas seguiu rumos totalmente próprios 
e com bastante sucesso. Pode-se dizer que o instituto teve sua origem 
com a modalidade de “Bill of Peace”22 no século XVII, adquirindo grande 
desenvolvimento no direito norte-americano do século XIX.23

 Tratava-se de uma ação representativa em que ainda não era 
bem definida a filosofia das class action, mas, “sobretudo, uma espécie de 
representação presumida dos interesses de todos por alguns no processo, 
tendo em vista a coesão interna da classe.”24

 A class action vem passando a ser utilizada nos demais países que 
vigoram a common law, por possuir características modernas, sendo que 
foi o direito norte-americano que deu maior contribuição para a tutela dos 
direitos de maneira coletiva, com a primeira definição normativa fixada na 
Federal Equity Rule 38, de 1912.25

 Em seguida, a class action norte-americana adquiriu uma grande 
importância, com a edição da Regra 23 das Federal Rules of Civil Procedure, 
em 1938, pois a matéria encontrou mais adequada e integral no ordenamento 
jurídico.

21 Pode-se considerar a class action como um “(...) procedimento em que uma pessoa, 
considerada individualmente, ou um pequeno grupo de pessoas, enquanto tal, passa a 
representar um grupo maior ou classe de pessoas, desde que compartilhem, entre si, um 
interesse comum.” (BUENO, Cássio Scarpinella. As class action norte-americanas e as ações 
coletivas brasileira: pontos para uma reflexão conjunta. Revista de Processo. São Paulo, ano 
21, n. 82, abr/jun. 1996. p. 93). 
22 Bill of Peace “(...) seriam ações nas quais em um dos polos da relação processual há um 
número de litigantes muito elevado. Seria como uma concepção embrionária do litisconsórcio 
como conhecemos hoje na forma do artigo 46 do Código de Processo Civil. Contudo, há 
entre os integrantes desse polo uma homogeneidade, uma relação muito íntima do direito 
de cada um deles.” (PINHO, Humberto Dalla Bernardino. Ações de classe: direito comparado 
e aspectos processuais relevantes. Disponível em: <http://www.humbertodalla.pro.br/
arquivos/acoes_de_classe-direito%20comparado_e_aspectos_processuais_relevantes.pdf>. 
Acesso em: 14 ago. 2013).
23 ARENHART, Sérgio Cruz. Perfis da tutela... p. 141.
24 Idem.
25 LENZA, Pedro. Teoria geral da ação civil pública. São Paulo: RT, 2003, p.163.
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 Às ações fundadas na equidade, bem como aquelas escudadas na 
lei, que atualmente possuem aplicação genérica na esfera de competência 
dos Tribunais Federais americanos, tiveram implementada uma profunda 
reforma, em 1966, com a alteração, entre várias regras, da Rule 23, colocando 
inúmeras discussões doutrinárias e práticas sobre o instituto. 

 A Rule 23 estabelece, preliminarmente, de modo implícito 
ou expresso, pressupostos processuais e condições da ação para a 
admissibilidade e para o prosseguimento da defesa coletiva de interesses em 
juízo. Para que uma determinada pretensão ou defesa possa ser veiculada 
através de uma class action faz-se necessária a presença e satisfação de pré-
requisitos, que são eles: (I) impraticabilidade do litisconsórcio; (II) questão 
comum; (III) tipicidade; e (IV) representatividade adequada. No que tange a 
impraticabilidade do litisconsórcio:

Em uma primeira leitura da Rule 23, chega-se facilmente a conclusão de que 
a impraticabilidade do litisconsórcio estaria configurada nas hipóteses em 
que o número de membros de classe fosse muito grande. Exatamente por 
esta razão, a impraticabilidade do litisconsórcio é, por vezes, denominada 
de numerosity (numerosidade).26

 O imperativo da “numerosidade” está relacionado com o escopo 
das ações coletivas. Estas devem representar, por um lado, uma medida 
de economia judicial e processual e, por outro lado, propiciar o acesso à 
prestação jurisdicional daqueles que, de outro modo, não lograriam receber 
a tutela dos seus direitos.

 O segundo requisito – existência de uma questão de fato ou de 
direito comum aos membros da classe -, talvez seja ele o mais importante, 
haja vista que a existência de questão comum é a sua própria essência, 
na medida em que é ela que possibilita a decisão unitária para todos os 
membros do grupo.27

 Segundo Antônio GIDI28, pode-se afirmar que o pré-requisito 

26 ARAÚJO, Rodrigo Souza Mendes de. A ação para a tutela dos interesses individuais 
homogêneos: a class action for damages brasileira? In: MAZZEI, Rodrigo; NOLASCO, Rita Dias 
(Coords.). Processo civil coletivo. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 697.  
27 ARAÚJO, Rodrigo Souza Mendes de. Op. cit., p. 698.
28 GIDI, Antônio. A “class action” como instrumento de tutela coletiva dos direitos: as ações 
coletivas em uma perspectiva comparada. São Paulo: RT, 2007. p. 90.
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da existência de questão em comum estará preenchido sempre que 
as circunstâncias do caso permitam uma decisão coletiva unitária da 
controvérsia coletiva. 

 Dispõe a Rule 23 que o terceiro pré-requisito é a tipicidade, no qual 
os pedidos ou as defesas dos representantes devem ser típicos dos pedidos 
ou defesas do grupo. O legislador norte-americano conferiu legitimidade 
ativa ao cidadão para a propositura da ação coletiva, desde que, na defesa 
dos direitos de outras pessoas, ele também estivesse defendendo direito 
próprio.

 Por fim, para que uma ação coletiva seja aceita, o legislador norte-
americano determinou que o candidato a representante da classe deva 
possuir adequada proteção dos interesses de todos os seus membros, 
visando assegurar o devido processo legal no tocante aos membros que 
estejam ausentes do grupo.29

 A norma pressupõe que o membro da classe, por possuir um 
interesse pessoal e direto na lide, estará, aparentemente, apto a empreender 
os melhores esforços para prosseguir os objetivos do grupo. 

 Verifica-se, pois, que no direito norte-americano, a adequação do 
representante está prevista na lei processual civil. Trata-se, acima de tudo, de 
uma questão de ordem constitucional do devido processo legal, ou melhor, 
due processo of law.30

 É o juiz que precisa estar convencido, dentre outras coisas, de que o 
representante possa representar adequadamente o interesse dos membros 
do grupo. Essa característica é sem dúvida a mais importante das class 
action, tanto no ponto de vista prático como teórico, atingindo o direito 
norte-americano, grandes resultados, como destaca Antônio GIDI:

29 Ibidem, p. 699.
30 “Nos Estados Unidos da América, o legislador achou uma saída bastante interessante para 
compatibilizar o devido processo legal e a garantia do acesso ao Poder Judiciário através da 
tutela coletiva: exigiu que o candidato a representante do grupo tutelasse de forma justa 
e adequada (fairly and adequately) os interesses de todos os membros ausentes. Caso 
contrário, a decisão proferida no processo coletivo não atingiria a esfera particular dos 
indivíduos que não fizeram parte do processo.” (GIDI, Antônio. A representação adequada 
nas ações coletivas brasileiras: uma proposta. Revista de Processo, São Paulo, a. 27, n. 108, p. 
61-70, out./dez. p. 66).
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(...) a um só tempo, minimiza o risco de colusão, incentiva uma conduta 
vigorosa do representante e do advogado do grupo e assegura que se traga 
para o processo a visão e os reais interesses dos membros do grupo. O 
objetivo primordial é assegurar, tanto quanto possível, que o resultado 
obtido com a ação coletiva não seja substancialmente diverso daquele que 
seria obtido em ações individuais em que os membros do grupo defendam 
pessoalmente os seus direitos.31

 É também de responsabilidade do juiz garantir que o processo coletivo 
seja conduzido de forma adequada, pois um representante que era adequado 
em um momento inicial pode ser inadequado em um momento posterior. 

 Além do requisito da predominância das questões comuns sobre as 
questões individuais e da representação adequada, o juiz deve verificar se a 
ação coletiva é um método superior aos demais existentes para a solução da 
controvérsia. O legislador norte-americano, de forma acertada, possui uma 
grande preocupação ligada à efetividade e economia processual, trata-se de 
uma verdadeira análise de custo-benefício.32 

 Com o objetivo de conferir algumas diretrizes para a aferição do requisito 
da superioridade, a Rule 23 enumera quatro aspectos que devem ser 
levados em conta pelo magistrado: (i) o interesse dos membros da classe 
de controlar individualmente as suas pretensões em ações individuais 
separadas; (ii) a extensão e a natureza das ações já existentes, relacionadas 
à controvérsia, que tenham sido propostas pelos membros do grupo ou 
contra eles; (iii) as vantagens ou desvantagens de concentrar o litígio 
em um determinado juízo; (iv) as dificuldades que provavelmente serão 
encontradas na administração da ação coletiva.33

 Com efeito, as dificuldades na administração da ação coletiva não 
devem ser levadas em conta de uma forma extrema, mesmo porque, em 
muitas hipóteses, a ação coletiva pode se revelar a única saída possível para 
a tutela de interesses individuais dos membros.34

 Outra peculiaridade do sistema de tutela coletiva do direito-norte 
americano é o direito de auto-exclusão. Os membros ausentes do grupo 

31 Idem.
32 ARAÚJO, Rodrigo Souza Mendes de. Op. cit., 704-705.
33 Idem.
34 ARAÚJO, Rodrigo Souza Mendes de. Op. cit., p. 706.
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podem ser considerados fictamente presentes através de três técnicas: 
(I) a presença compulsória; (II) o opt in; e (III) o opt out. Este critério de 
classificação é adotado por Antônio GIDI.

 Na primeira hipótese, os membros ausentes são considerados 
fictamente presentes no processo, não havendo possibilidade de se 
excluírem. Na segunda hipótese, em princípio, os membros ausentes não 
estão sujeitos aos efeitos da sentença coletiva, salvo se optarem a entrarem 
na ação (opt in). Na terceira hipótese, em principio os membros ausentes 
estão sujeitos aos efeitos da sentença, salvo se optarem pela sua exclusão da 
ação coletiva (opt out).

Caso o direito de auto-exclusão não seja exercido pelo membro do grupo, 
ele estará automaticamente vinculado à coisa julgada produzida na ação 
coletiva, seja favorável ou não, ainda que ele já tenha proposto a sua ação 
individual. No entanto, caso o membro exerça o seu direito de auto-exclusão, 
ele não será prejudicado pelo resultado da coisa julgada e, tampouco, será 
beneficiado pela mesma.35

 No direito brasileiro, as considerações a respeito do direito de 
auto-exclusão (opt out) não tem qualquer razão de ser, haja vista que a 
coisa julgada coletiva não prejudica os direitos individuais dos membros 
integrantes do grupo.

 Atualmente, no artigo 103 do Código de Defesa do Consumidor, 
encontra-se o efeito da coisa julgada nas ações coletivas. A Lei brasileira 
prescreve que uma sentença coletiva obrigará a todos os membros do grupo, 
sendo que essa sentença não poderá prejudicar os direitos individuais, ou seja, 
se a ação coletiva é decidida em favor do grupo, todos os membros ausentes 
se beneficiaram da coisa julgada, se for decidida contra o grupo, a pretensão 
estará precluida, não podendo propor a mesma ação coletiva para o mesmo 
direito, mais sim ação individual para a proteção de direitos individuais.  

 Voltando ao sistema estadunidense, em uma ação coletiva coexistem 
dois pedidos distintos: um de natureza individual e outro de natureza 
coletiva. No primeiro, os efeitos da coisa julgada atingem apenas as partes 
que participaram do processo, ou seja, o autor e o réu. Já no que tange ao 
pedido de natureza coletiva os efeitos da coisa julgada atingem indivíduos 

35 Ibidem, p. 712.
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que não participaram pessoalmente do processo, assim o efeito da coisa 
julgada é erga omnes.

 Como se vê, nas class action os efeitos da coisa julgada atingem os 
membros do grupo, seja sentença favorável ou contrária aos seus interesses. 
Exatamente por esse motivo, a Rule 23 exige expressamente que os direitos 
dos membros ausentes sejam adequadamente representados em juízo pelo 
representante e pelo advogado do grupo.

 Nota-se que o legislador norte-americano conferiu uma enorme 
importância às ações coletivas, autorizando, em princípio, a extensão dos efeitos 
da coisa julgada a todos os membros do grupo. “Isto demonstra que a ação 
coletiva não é um caminho alternativo para a tutela dos direitos individuais, 
mas sim uma via principal, em pé de igualdade com as ações individuais (...).”36

 Entretanto “as categorias existentes no direito processual civil 
coletivo americano são de teor eminentemente pragmático, em nada 
assemelhando as categorias abstratas previstas no direito brasileiro, que se 
utiliza conceitos de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos.”37 

 Muito embora a class action seja a fonte mais importante na 
interpretação e na aplicação do nosso direito processual coletivo, o tema 
ainda não recebeu merecida atenção merecida pela doutrina brasileira.

 Diante da breve análise do mecanismo de tutela coletiva 
estadunidense, será abordado no próximo item, como o tema é tratado no 
ordenamento jurídico brasileiro, destacando os diplomas legais pertinentes 
da ação coletiva, bem como as suas peculiaridades.

3.2. Análise da tutela coletiva pelo ordenamento jurídico brasileiro

 Não faltam, no sistema nacional, regras capazes de permitir a 
compreensão da necessidade da proteção coletiva dos interesses, nem que 
autorizam a construção de procedimentos capazes de fazer frente a essa 
insuficiência. Ao contrário do que ocorreu no sistema do direito comparado, 

36 Ibidem, p. 715.
37 GIDI, Antônio. A “class action” como instrumento... p. 15.
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em especial no direito-norte americano, como analisado anteriormente, no 
Brasil a introdução dos mecanismos coletivos de tutela deu-se por iniciativa 
legislativa e não pela prática forense.

 De sorte, o direito brasileiro comporta grande assistência em 
benefício da tutela dos interesses metaindividuais, por intermédio de 
diversas leis que disciplinam e facilitam o acesso coletivo à justiça em relação 
a esses direitos.

 Diante do sistema nacional, o primeiro diploma concebido 
especificamente para a tutela dos interesses da coletividade foi a Lei 
4.717/65 – Lei da Ação Popular38 – idealizada para a proteção do patrimônio 
público pelo cidadão, razão suficiente para ser considerada como um marco 
na história nacional das tutelas de massa. 

 O diploma legal ainda permanece em vigor, mesmo diante de 
algumas importantes modificações, versando, em especial, na ampliação do 
seu objeto. Mediante uma rápida análise da lei, pode-se demonstrar que seu 
grande defeito encontra-se na legitimação conferida. Nesse sentido explica 
Sérgio Cruz ARENHART:

(...) embora represente louvável homenagem à democracia participativa, 
permitindo que qualquer cidadão possa ir a juízo para a proteção do 
patrimônio público, é certo que o indivíduo normalmente não tem 
condições (econômicas, jurídicas e mesmo interesse efetivo), de postular, 
perante o Judiciário, em oposição à Administração Pública ou grandes 
empresas (eventualmente beneficiadas pelo ato lesivo), na proteção de 
um patrimônio que não seja exclusivamente seu e cujo vínculo se mostre 
excessivamente têneu para formar no cidadão, em regra, a vontade de agir 
em beneficio desse interesse.39

 
 Em uma tentativa de superação, editou-se em 1985, a Lei 7.347 – Lei 
da Ação Civil Pública. Na lei, utilizou-se a expressão “(...) ação civil pública 
para referir-se à ação para defesa de interesses transindividuais, proposta 

38 Art.5º, inciso LXXIII da Constituição Federal, in verbis: “qualquer cidadão é parte legítima 
para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade 
de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio 
histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do 
ônus da sucumbência.”
39 ARENHART, Sérgio Cruz. Perfis da tutela... p. 152.
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por diversos co-legitimados ativos, entre os quais até mesmo associações 
privadas, afora o Ministério Público e outros órgãos públicos.”40

 Para uma melhor compreensão, a ação civil pública é o instrumento 
processual adequado para reprimir ou impedir danos ao meio ambiente, ao 
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico, ou seja, todos aqueles bens que constituem o patrimônio cultural 
da comunidade, e, por isso mesmo, são protegíveis via ação civil pública.

 Inicialmente, essa lei regulava apenas as ações tendentes à tutela 
do meio ambiente, do consumidor e de bens e direitos de valor artístico, 
estético, histórico turístico e paisagístico. Ocorre que em virtude de alterações 
introduzidas em seu artigo 1º (pelo Código de Defesa do Consumidor e pela 
Lei 8.884/94), esse diploma passou a ser utilizado para a proteção de qualquer 
interesse difuso ou coletivo, inclusive relativo às infrações à ordem econômica.

 Entretanto, quando dispôs sobre a defesa em juízo dos interesses 
transindividuais, o Código de Defesa do Consumidor preferiu a denominação 
ação coletiva, da qual as associações civis, o Ministério Público e outros 
órgãos são co-legitimados.41

 O Código de Defesa do Consumidor juntou-se com essas leis que o 
antecederam, para formar um sistema integrado. Isso porque o art. 90 do 
CDC42 estabelece aplicar às ações ajuizadas com base nesse código as regras 
pertencentes à Lei da Ação Civil Pública e ao Código de Processo Civil, no que 
forem compatíveis, existindo assim, interação entre os institutos legais.43

 O sistema do Código de Defesa do Consumidor de tutela de 
direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos – cuja classificação será 
abordada adiante – aplica-se mesmo que não estejam envolvidas relações 

40 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, 
patrimônio cultural, patrimônio público e outros interesses. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. 
p. 69-70.
41 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa...p. 70.
42 Artigo 90 do Código de Defesa do Consumidor in verbis: “Aplicam-se às ações previstas 
neste Título as normas do Código de Processo Civil e da Lei nº 7.347, de 24 de junho de 1985, 
inclusive no que respeita ao inquérito civil, naquilo que não contrariar suas disposições.”
43 ARENHART, Sérgio Cruz. Perfis da tutela... p. 153.
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de consumo, por força do artigo 21 da Lei 7.347/8544, que recebeu nova 
redação pelo artigo 117 do Código de Defesa do Consumidor. Em razão deste 
dispositivo, a parte processual do Código de Defesa do Consumidor tornou-
se como um sistema geral do processo das ações coletivas.45 

 Além da Ação Popular, da Ação Civil Pública e do Código de Defesa 
do Consumidor, várias leis esparsas vieram ampliar as hipóteses de defesa 
de direitos coletivos. Entre o período que compreende a promulgação da 
Constituição Federal de 1988 e a entrada em vigor do Código de Defesa do 
Consumidor, surgiram: a Lei n.º 7.853/89, que prevê a proteção das pessoas 
portadoras de deficiência; a Lei n.º 7.913/89, que regula a proteção dos 
investidores no mercado de valores mobiliários; a Lei n.º 8.069/90, que 
instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente; a Lei nº 8.884/94 (após o 
advento do Código de Defesa do Consumidor) que prevê tutela dos direitos 
das pessoas atingidas por danos à ordem econômica e à economia popular e, 
finalmente, a Lei n.º 10.257/01, que tutela os direitos das pessoas atingidas 
por danos à ordem urbanística.

 Do exposto, pode-se extrair que o conjunto das leis citadas, desde 
a lei que regula a Ação Popular até a Lei n.º 10.257/01, todas interagindo 
com o Código de Defesa do Consumidor, com a Lei da Ação Civil Pública e, 
subsidiariamente com o Código de Processo Civil, formam um microssistema 
que conjuga recursos existentes na ciência processual, com criação dos institutos 
e categorias necessárias à tutela de direitos coletivos de qualquer natureza.

4. A tutela dos direitos individuais homogêneos

4.1. Os direitos individuais homogêneos

 A Constituição Federal faz referência aos direito difusos e coletivos 
em seu artigo 129, inciso IIII, mas não os define. Foi a lei 8.078/90 – Código de 
Defesa do Consumidor - que tratou de apresentar os parâmetros definidores 
de direito difuso e direito coletivo em seu artigo 81. Porém, com o intuito de 

44 Artigo 21 da Lei 7.347/85 in verbis: “Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, 
coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o 
Código de Defesa do Consumidor (Incluído Lei nº 8.078, de 1990).”
45 ALVIM, Eduardo Arruda. Apontamentos sobre o processo das ações coletivas. In: MAZZEI, 
Rodrigo; NOLASCO, Rita Dias (Coords.). Processo civil coletivo. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p.46.  
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explicar a definição de cada um, acabou trazendo uma nova espécie: a dos 
Direitos Individuais Homogêneos. 

 Assim, o direito nacional admite três categorias de direitos (difusos, 
coletivos e individuais homogêneos) que podem ser tutelados por meio da 
“ação coletiva”. Como já analisado anteriormente, tais direitos podem ter 
qualquer natureza, muito embora sua proteção esteja prevista, em parte, no 
Código de Defesa do Consumidor.

 A preferência brasileira pela tripartição legislativa dos direitos 
passíveis de tutela jurisdicional coletiva já é reconhecida pelo mundo como 
uma das mais respeitáveis tentativas de sistematização científica sobre o 
assunto46. Para melhor compreender sobre o direito individual homogêneo, 
torna-se necessário discorrer brevemente sobre a classificação de cada um 
dos direitos.

 Os direitos difusos devem ser compreendidos como os direitos 
que “sempre existiram, emergentes naturalmente do plano da existência/
utilidade, dispersos no contexto social em função da inexistência de vínculos 
formais e rígidos entre seus titulares.”47

 Na dicção do artigo 81, parágrafo único, inciso I, do Código de Defesa 
do Consumidor, os direitos difusos seriam os direitos transindividuais48, 
aqueles de natureza e pretensão indivisíveis e os titulares pessoas 
indeterminadas que são ligadas por circunstâncias de fato. São direitos “cujos 
titulares não são determináveis, isso é, os detentores do direito subjetivo 
que se pretende proteger são indeterminados e indetermináveis.”49

46 VENTURI, Elton. O problema conceitual da tutela coletiva: a proteção dos interesses ou 
direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos segundo p projeto de lei n. 5.130-
2009. In:GOZZOLI, Maria Clara; et al. (Coords.). Em defesa de um novo sistema de processos 
coletivos: estudo em homenagem a Ada Pellegrini Grinover. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 179.
47 Ibidem, p. 181.
48 “Nota-se que a transindividualidade, comum aos direitos difusos e coletivos, toma em conta 
a multiplicidade de indivíduos que aspiram à mesma pretensão indivisível”. (VENTURI, Elton. 
O problema conceitual... p. 183-184). Ou ainda, nas palavras de Antônio GIDI: “El concepto de 
um ‘derecho transindividual’ solo significa que el derecho no es individual (...). Tranciende al 
individuo y sin embargo no es uma mera colcción de derechos individuales”. (GIDI, Antônio. 
Las acciones colectivas... p. 53).
49  NUNES, Rizzatto. As ações coletivas... p. 86.
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 Diferente do que ocorre com os direitos difusos, na hipótese de 
direitos coletivos existem relações formais entre seus titulares, ligados não 
apenas por circunstâncias fáticas, mas por concretas relações jurídico-formais, 
tornando assim a possível referência de grupos, classes ou categorias, em 
torno das pretensões comuns e indivisíveis.

 Os chamados direitos coletivos estão previsto no artigo 81, 
parágrafo único, inciso II, do Código de defesa do Consumidor. São também 
direitos transindividuais, mas por outro lado a titularidade é determinável ou 
determinada. Isto é, para a verificação da existência de um direito coletivo 
não há necessidade de se apontar concretamente um titular específico. 
Todavia, esse titular é facilmente determinado, a partir da verificação do 
direito em jogo. 

 Os direitos difusos e coletivos são considerados pela doutrina como 
stricto sensu, por possuir a característica da transindividualidade, ou seja, 
pertencentes não a um indivíduo determinado, mas a certa coletividade 
(sem um titular determinado). Assim, os direitos coletivos e difusos, ao 
contrário, não podem ser isolados em um único sujeito, pois não pertencem 
a uma única pessoa.50

 Conclui-se, então, que a diferença essencial entre os direitos 
stricto sensu – difusos e coletivos – está na possibilidade de delimitação da 
coletividade a quem pertence o interesse. 

 E por último, objeto do presente trabalho, os direitos individuais 
homogêneos51, são os direitos individuais de massa, como os decorrentes de 
origem em comum52.

50 ARENHART, Sérgio Cruz. Perfis da tutela... p. 155.
51 Inciso II, do artigo 81, in verbis: “III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim 
entendidos os decorrentes de origem comum.”
52 “Mas afinal, o que significa essa origem comum? (...) Tomada a origem comum em seu 
sentido mais abstrato, pode-se-ia chegar à conclusão de que a origem comum significa uma 
mesma origem normativa – a responsabilidade civil objetiva, a responsabilidade contratual, 
a proteção ao meio ambiente. Nessa ótica, praticamente qualquer interesse poderia ser 
reunido para tutela conjunta, porque última ratio será sempre possível encontrar uma ‘origem 
remota’ comum a todos os interesses. No outro extremo desse campo, seria possível concluir 
que a origem comum do direito significa dizer que os direitos devem ser idênticos. Fosse 
essa a interpretação adequada a expressão, cair-se-ia em situação impossível.” (ARENHART, 
Sérgio Cruz. A tutela coletiva de interesses individuais: para além da proteção dos interesses 
individuais homogêneos. São Paul: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 127).
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 No direito individual homogêneo contrariamente ao que acontece 
com as categorias supramencionadas, são em verdade direitos individuais 
puro, perfeitamente atribuíveis a sujeitos específicos. Entretanto, por versar 
sobre direitos individuais idênticos (ou seja, de massa) admitem tutela 
coletiva, por meio de uma única ação. Assim deve ser porque tais direitos 
são uniformes (nascem de um mesmo fato-gênese).53 

 Convêm como exemplo, os direitos dos consumidores a ser 
indenizados da quantidade a menor de produto existente na embalagem em 
relação ao declarado. Esses direitos são essencialmente individuais, porém 
são acidentalmente coletivos.

 Esses direitos individuais homogêneos, portanto, não são 
transindividuais, mas claramente individuais e também não são indivisíveis, 
pois permitem a perfeita identificação do bem jurídico atribuível a cada um 
dos interessados. Poderia, por isso mesmo, cada um dos lesados buscar a 
reparação de seu específico prejuízo, porém por inúmeras circunstâncias, 
como será abordado, seria mais aconselhável à proteção coletiva.54

 Frente à seriedade dos direitos individuais homogêneos, lecionam 
Fredie DIDIER JÚNIOR e Hermes ZANETI JÚNIOR que,

A importância dessa categoria é cristalina. Sem sua criação pelo direito 
positivo nacional não existiria possibilidade de tutela “coletiva” de direitos 
individuais com natural dimensão coletiva em razão de sua homogeneidade, 
decorrente da massificação/padronização das relações jurídicas e das lesões 
daí decorrentes. A ficção jurídica atende a um imperativo do direito, realizar 
com efetividade a Justiça frente aos reclames da vida contemporânea.55

 Na verdade, o Poder Judiciário brasileiro, apesar de já ter dado 
passos significativos para a ampliação em prol da tutela coletiva, ainda exibe 
sinais de restrições quanto o tema dos interesses individuais homogêneos. 
Chegando-se assim em um grande problema de aceitação do Poder Judiciário 
frente à tutela coletiva dos direitos individuais homogêneos constatado pela 
doutrina, em especial, por Sérgio ARENHART:

53 ARENHART, Sérgio Cruz. Perfis da tutela..., p. 157.
54 ARENHART, Sérgio Cruz. Perfis da tutela... p. 158.
55 DIDIER JUNIOR, Fredie; ZANETI JUNIOR, Hermes. Curso de direito processual civil: Processo 
Coletivo. 3. ed. Bahia: Podivm, 2008. p. 78.
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(...) é precisamente esta característica dos direitos individuais homogêneos 
que torna tão difícil sua compreensão e sua tutela (de forma coletiva) 
pelo Judiciário. Efetivamente, por se tratar de direitos individuais, não é 
raro observar a negativa de tutela coletiva pelo Poder Judiciário, sob o 
fundamento de que cada titular do direito lesado deve, atomicamente, 
buscar a proteção de seu interesse; ou, quando isso não ocorre, vê-se 
comumente a jurisprudência colocar severos óbices à proteção coletiva dos 
interesses, exigindo, para o cabimento da ação de massa, a demonstração 
de certa relevância social no interesse ou da impossiblidade de proteção 
individualizada do mesmo.56

 Ocorre que as vantagens de tratar coletivamente lides relativas a 
direitos individuais de repercussão coletiva, possuem muitos ganhos que 
podem ser vistos tanto sob um viés social, quanto processual. Pode-se listar 
aqui: (I) a efetividade e economia processual com a finalidade de desafogar o 
Poder Judiciário; (II) a busca de uma igualdade de resultados para situações 
idênticas; (III) amplia o acesso à justiça, notadamente para lides em que 
o valor diminutivo do benefício pretendido significa desestímulo para a 
propositura de uma ação individual; (IV) a possibilidade de tutelar direitos 
de muitas pessoas que até mesmo desconhecem esses direitos.57 

 Assim, diante do cenário atual, é irrefutável a vantagem de um 
tratamento uno para as pretensões que envolvam direitos individuais 
homogêneos, de forma a garantir três objetivos “(...) proporcionar economia 
procesal, acceso a la justicia y aplicación voluntaria y autoritatitiva del 
derecho material.”58 

56 ARENHART, Sérgio Cruz. Perfis da tutela...p. 158.
57 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Relação entre ações individuais... p. 414. Nesse sentido, 
destaca-se um trecho pertinente do julgado do STJ: “(...) As ações coletivas foram concebidas 
em homenagem ao princípio da economia processual. O abandono do velho individualismo 
que domina o direito processual é um imperativo do mundo moderno. Através dela, com 
apenas uma decisão, o Poder Judiciário resolve a controvérsia que demandaria uma 
infinidade de sentenças individuais. Isto faz o judiciário mais ágil. De outro lado, a substituição 
do indivíduo pela coletividade torna possível o acesso dos marginais econômicos à função 
jurisdicional. Em se permitindo, o Poder Judiciário aproxima-se da democracia (sem grifo no 
original)”. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Mandado de Segurança n. 5187.  Relator:  
Ministro: Humberto Gomes de Barros. Julgado em 24/09/1997.  <https://ww2.stj.jus.br/
processo/ita/listarAcordaos?classe=&num_processo=&dt_publicacao=29/06/1998&num_
registro=199700271820 >. Acesso em: 2 set. 2013).
58 GIDI, Antônio. Las acciones colectivas em Estados Unidos. In: _____; MAC-GREGOR, Eduardo 
Ferrer (Coord.). Procesos colectivos: la tutela de lós derechos difusos, colectivos e individuales 
em uma perspectiva comparada. 2. ed. México: Porrúa, 2004. p. 1.
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 Depois de verificada a importância da proteção coletiva dos direitos 
individuais homogêneos, será necessário - de forma provocante - esmiuçar 
nos próximos itens, esses benefícios pertinentes elencados pela doutrina 
processualista moderna, a qual possui um olhar sensível à realidade do 
fim processual dentro de uma sociedade massificada e preocupados com 
a (in)efetividade do Poder Judiciário e consequentemente da (in)segurança 
jurídica das decisões por ele proferidas.

4.2. A necessidade da tutela coletiva de direitos individuais

4.2.1. Efetividade do Judiciário. Segurança Jurídica e Isonomia 

 A doutrina tem revelado uma grande preocupação com o tema do 
presente estudo, pois o mesmo pode ser relacionado com a atual “crise do 
Poder Judiciário e os seus reflexos em desfavor da sociedade em geral, que 
hoje se mostra órfã de uma tutela jurisdicional efetiva e qualitativa.”59 

 O Poder Judiciário possui como função primordial resolver as 
lides existentes na sociedade. Tarefa essa que, por vezes, não é a das 
mais fáceis, tendo em vista não apenas a complexidade das causas, mais 
principalmente, nos dias de hoje, a quantidade de processos e limitação 
dos recursos humanos e materiais disponíveis para a pretendida tarefa 
judicante. Consequentemente a Justiça já não mais consegue responder aos 
questionamentos que lhe são levados pela sociedade no espaço de tempo 
esperado, fazendo com que o direito material pereça em algumas situações.

 No sistema brasileiro, a Justiça tarda e falha são sinônimas de 
injustiça. A morosidade da máquina judiciária impressiona o expectador em 
todos os lugares do país. 

 Diante dessa constante e árdua tarefa para a mudança positiva 
do Poder Judiciário brasileiro, existe a possibilidade de julgar em um único 
processo uma controvérsia complexa, que envolva inúmeras pessoas, 
representando assim em uma notável economia e efetividade para o 
Poder Judiciário, que se encontra afogado em uma grande quantidade de 

59 MONTENEGRO FILHO, Misael. Importância da ação civil pública no panorama da abarrotada 
justiça brasileira: vicissitudes e perigos da ação em estudo. In: MAZZEI, Rodrigo; NOLASCO, 
Rita Dias (Coord.). Processo civil coletivo. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 172.
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processos repetitivos. Assim, a ação coletiva para tutelar direitos individuais 
homogêneos promove economia de tempo e dinheiro, não somente para o 
autor, como também para o Judiciário.60

 O Brasil consagra como um direito fundamental, mais do que nunca, 
o acesso à justiça - como analisado no primeiro item - entretanto não se pode 
esquecer o atual diagnóstico do Poder Judiciário: sua crise.61 Para ilustrar 
o problema do abarrotamento dos Tribunais, citem-se os dados divulgados 
pelo STF: no ano de 1990, foram distribuídos 16.226 processos perante a 
Suprema Corte. Este número cresceu gigantescamente até o ano de 2006, 
quando atingiu o número de 116.216 processos, ou seja, um aumento de 
quase 40% anuais.62 

 A partir de 2006 esses números começaram a sofrer uma grande 
redução: em 2007 foram 112.938 processos distribuídos, em 2008 foram 
66.873, em 2009 o número reduziu para 42.729, e diante da última 
atualização, realizada em 10/07/2013, foram distribuídos 23.798 processos 
no ano de 2013.63

 Essa redução pode ser esclarecida, em parte64 em razão da adoção 
pelo Judiciário das diversas técnicas legislativas criadas para julgamento 
coletivo de questões comuns.65 

 Outra grande importância que engloba a necessidade da tutela de 

60 GIDI, Antônio. A “class action” como instrumento... p. 26.
61 THEODORO JÚNIOR, Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre. Breves considerações 
sobre a politização do Judiciário e sobre o panorama de aplicação no direito brasileiro – 
análise da convergência entre civil law e o common law e dos problemas da padronização 
decisória. Revista de processo, São Paulo, ano 35, n. 189, p. 9-51, nov. 2010, p. 16.
62 STF. Estatísticas do Supremo Tribunal Federal. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/
cms/verTexto.asp?servico=estatistica&pagina=REAIProcessoDistribuido> Acesso em: 2 set. 
2013.
63 Idem. 
64 Em parte, pois houve a imposição legal da repercussão geral como um novo requisito para 
a admissibilidade de recurso extraordinário, além do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
estabelecer metas nacionais de julgamento para o Poder Judiciário brasileiro. Entretanto, 
a imposição do requisito da repercussão geral somente gerou resultado para as instâncias 
superiores, deixando os juízes de primeiro grau afogados em demandas.
65 PINTO, Luis Felipe Marques Porto Sá. Técnicas de tratamento macromolecular dos litígios 
– tendência de coletivização da tutela processual civil. Revista de processo, São Paulo, ano 35, 
n. 185, p. 117-144, jul. 2010, p. 131.
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direitos individuais de massa é evitar decisões contraditórias, pois com a 
“pulverização de ações, a causa também é fracionada e acaba não sendo, 
de fato, decidida por nenhum dos juízes de primeiro ou de segundo grau, 
na medida em que a lide estará sendo apreciada, simultaneamente, por 
centenas ou milhares de julgadores.”66

 Procura-se dar soluções uniformes, ensejando assim maior 
segurança jurídica bem como garantir a isonomia aos jurisdicionados.

 Mostra-se tão contraditória a posição do Poder Judiciário nacional, 
quando, de um lado, aponta como uma das causas de seu inadequado 
funcionamento, o excesso de demandas (especialmente repetidas), mas, de 
outro, impõe rigorosas exigências formais para a admissão das demandas 
coletivas a respeito dos direitos individuais homogêneos.

 Uma grande solução para um grande problema que o judiciário vem 
passando, seria então, uma maior aceitação da proteção por via coletiva 
dos direitos individuais que decorrente de uma origem em comum pode ser 
considerado acidentalmente coletivo. Essa seria a ideologia demonstrada 
por grande parte da doutrina – utilizando da experiência norte-americana 
da class action – para combater essa incansável busca pela efetividade do 
judiciário.

 Mais não é só, além da efetividade do Poder Judiciário, busca-se 
através de uma ação coletiva, um tratamento isonômico pautado na segurança 
jurídica para todos os jurisdicionados coletivos. Pode-se observar que com a 
multiplicação de ações individuais, que tramitam perante os mais diversos 
órgãos judiciais, por vezes espalhados por todo o território nacional, e diante 
da ausência, nos países da civil law, do sistema vinculativo de precedentes 
(stare decisis), os juízes chegam, com frequência, em conclusões e decisões 
de variado teor e até mesmo antagônicas.

 As decisões diversas para inúmeros casos assemelhados tornaram-
se comum no sistema jurídico brasileiro, seguindo o velho ditado de que para 
“cada cabeça uma sentença”.

 Em decorrência dessa falta de uniformização das decisões proferidas 

66 Idem.
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pelos magistrados, pessoas em situações fáticas absolutamente idênticas, 
sob o ponto de vista do direito material, acabam recebendo tratamento 
diferenciado perante a lei. “(...) Sob o prisma do direito substancial, a 
desigualdade diante da lei torna-se fato rotineiro e não apenas esporádico, 
consubstanciando, portanto, ameaça ao princípio da isonomia.”67

 Essa mistura de pronunciamentos e liminares de forma antagônicas 
faz com que o Poder Judiciário seja uma fonte de descrédito para a própria 
função judicante, ensejando enorme insegurança jurídica para a sociedade.

 Além das decisões contraditórias dentro do Poder Judiciário e da 
consequente insegurança jurídica, pode-se falar que as ações coletivas de 
direitos individuais de massa, diminuem a desigualdade entre os pequenos 
litigantes e os grandes réus, ou seja, dos litigantes habituais (aquele que está 
frequentemente em juízo) e os litigantes eventuais (aquele que nunca, ou 
poucas vezes, sentou-se perante um juiz). Foi o Professor GALANTER que 
desenvolveu a ideia relacionada com os litigantes habituais e litigantes 
eventuais.68

 Melhor compreende-se com as palavras de Aluísio GONÇALVES: “A 
tendência é que o causador da lesão disponha de mais recursos materiais 
e humanos e, portanto, em tese, se apresente mais bem preparado para o 
embate, provido que estará para a contratação de profissionais de qualidade 
e para a produção de provas que lhe sejam favoráveis.”69

 Essa desigualdade relativamente ao acesso pode ser atacada com 
maior eficiência, se os indivíduos encontrarem maneiras de agregar suas 
causas, para fazer frente às vantagens das organizações que eles devem 
amiúde enfrentar.

67 MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Op. cit., p. 37.
68 “As vantagens dos ‘habituais’ (...) são numerosas: 1) a maior experiência com o direito 
possibilita-lhes melhor planejamento do litígio; 2) o litigante habitual tem economia de 
escala, porque tem mais casos; 3) o litigante habitual tem oportunidade de desenvolver 
relações informais com os membros da instância decisora; 4) ele pode diluir os riscos da 
demanda por maior número de casos; e 5) pode testar estratégias com determinados casos, 
de modo a garantir expectativa mais favorável em relação a casos futuros”. (CAPPELLETTI, 
Mauro; GARTH, Bryant. Op. cit., p. 25).
69 MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Op. cit., p. 31.
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 Nota-se que infelizmente não existe uma receita mágica para 
salvar de um dia para o outro o atual cenário lastimável que se encontra o 
Poder Judiciário brasileiro, porém pode-se pensar na tentativa de amenizar 
essa crise através das ações coletivas para a tutela de direitos individuais 
homogêneos. Assim, parte-se demonstrar no próximo item a necessária 
utilização da via coletiva para as lesões que muitas vezes são deixadas para 
trás e acabam no esquecimento: são as chamadas causas de pequeno valor. 
O objetivo será aproximar a sociedade coletiva para um efetivo acesso à 
justiça. Essa é a busca de um processo instrumental.

 
4.2.2 Causas de pequeno valor: os casos em que a tutela coletiva 
é a única opção

 A necessidade de processos coletivos não é nova. Há muito tempo 
ocorrem lesões a direitos que atingem coletividades, grupos ou certa 
quantidade de indivíduo, que poderiam fazer valer os seus direitos de modo 
coletivo. 

 Os danos resultantes das lesões causadas para a coletividade são 
frequentemente, se consideradas separadamente, em termos econômicos, de 
pequena monta, fazendo com que, na relação custo-benefício, o ajuizamento 
de ações individuais seja desestimulante e, na prática, quase que inexistente, 
demonstrando, assim, a fragilidade e deficiências ao acesso a justiça.

 A eventual falta ou a falha dos instrumentos processuais adequados 
para os chamados danos de “bagatela”, que se considerados sob uma 
perspectiva global, possuem geralmente enorme relevância social e 
econômica além de estimular a repetição de práticas lesivas,...

 Dentro da ideia custo-benefício, para o Judiciário e para as partes, 
a questão pode ser enfrentada sob duas vertentes. Em primeiro lugar, 
estão os lesados que dispõem de recursos para o pagamento das despesas 
processuais, mas estas representariam valor aproximadamente igual ou 
superior ao próprio benefício pretendido. Sob o prisma da renda e do 
padrão de vida da pessoa atingida, terá um valor patrimonial irrisório, não 
compensando sequer a utilização de tempo e esforços. 

 Com a cumulação de demandas, a situação tende a ser alterada, tendo 
em vista que o próprio valor patrimonial da causa, que individualmente 
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seria mínimo, passa a ser de grande relevância, chegando, por vezes, 
a importâncias astronômicas, o que, per se, já pode ser suficiente para 
ensejar o interesse de bons profissionais para a causa, alem de recursos 
necessários para a propositura e colheita de provas.70

 Contudo, se as ações coletivas forem bem estruturadas, podem 
ser, portanto, um “efetivo instrumento para o aperfeiçoamento do acesso a 
justiça, eliminando os entraves relacionados com os custos processuais e o 
desequilíbrio entre as partes.”71 

 Assim, verifica-se que os grandes danos em massa podem 
representar micros danos individuais, não compensando o ingresso do 
prejudicado em juízo na forma tradicional. Aliás, o consumidor isolado, ainda 
que não seja necessariamente pobre, encontra-se inevitavelmente em uma 
situação de desvantagem diante do grande empresário; o mesmo vale para o 
ambientalista diante das poluições provocadas pelas grandes indústrias – em 
geral quanto aos danos causados em larga escala. 72

5. Conclusão

 Para efeito de conclusão deste trabalho, sem, contudo, pretender 
colocar um ponto final no tema abordado, pode-se chegar às seguintes 
considerações aqui expostas.

 Ao longo do tempo, o direito processual civil sofreu modificações 
que surgiram para aperfeiçoar o acesso à justiça e garantir efetividade 
das prestações da tutela jurisdicional, tanto individual como coletiva. O 
chamado processo coletivo, como instrumento a possibilitar acesso à justiça 
aos titulares de direitos transindividual, surgiu na terceira fase evolutiva do 
direito processual, denominada de fase instrumentalista.

 Apesar das relações de massa terem crescido muito, não se tem 
hoje, no sistema nacional, um Código de Processo Coletivo. O que temos, 
portanto, é um microssistema normativo (Ação Popular, Lei da Ação Civil 
Pública e o Código de Defesa do Consumidor) que permite afirmar a existência 

70 Ibidem, p. 31.
71 Idem. 
72 MARINONI, Luiz Guilherme. Novas linhas... p. 68.
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de um modelo processual autônomo, concedido para tentar proporcionar 
tutela jurisdicional efetiva para os direitos de massa. Ocorre que o “processo 
coletivo” deve – para a adequação das peculiaridades de seu objeto – reger-
se por regras específicas.

 Ante a ausência de um Código de Processo Coletivo, parece viável uma 
flexibilização nas categorias e conceitos do processo tradicional individualista 
existente no ordenamento jurídico, devido a sua imprestabilidade para a 
proteção desses novos direitos. O processo individual, como fora projetado 
pelo legislador, demonstra fragilidade para atender aos anseios da sociedade 
quando o assunto é a reparação do dano em massa.

 Ao analisar as class action estadunidenses, que serviram de 
influência pra a criação da Lei da Ação Civil Pública dentro do microssistema 
brasileiro de tutela coletiva, verifica-se que foram criadas para suprir alguns 
escopos e podem ser sistematizados em quatro objetivos principais, que são 
eles: (a) a ampliação do acesso à justiça, de modo que os interessados da 
coletividade não fiquem relegados ao esquecimento, ou que as causas de 
valor individual menos significantes, mas que reunidas representam vultosas 
quantias possam ser apreciadas pelo Poder judiciário; (b) que as ações 
coletivas representem de fato, economia judicial e processual, diminuindo, 
assim, o número de demandas ajuizadas, originárias de fatos comuns que 
acabam provocando acúmulo de processos, demora na tramitação e perda da 
qualidade da prestação jurisdicional; (c) com isso, as ações coletivas poderão 
oferecer, também, maior segurança jurídica para a sociedade, na medida em 
que estarão evitando a prolação de decisões contraditórias em processos 
individuais, trata-se da própria prevenção do princípio da igualdade: o 
processo coletivo servirá como instrumento de garantia da isonomia e 
não como fonte de desigualdades; e (d) que as ações coletivas possam ser 
instrumento efetivo para o equilíbrio das partes no processo – como o caso 
dos litigantes habituais e dos eventuais -, atenuando as desigualdades.

 Todos os procedimentos que possibilitam tratamento processual 
coletivo vêm sendo criados com o escopo de desafogar o Judiciário 
brasileiro. Daí é que surgiram as diversas legislações processuais civis, com 
técnicas de tratamento coletivo de questões comuns, para tentar minimizar 
o abarrotamento dos Tribunais.

 Essas legislações ordinárias para defesa de direitos individuais 
homogêneos, da forma que vem sendo aplicado pelos Tribunais, ainda não 
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estariam aptas para atuar como uma solução para essa problemática, isso 
é evidente pela preferência do processo individual, que ainda prevalece no 
ordenamento jurídico brasileiro. Por isso é que tanto se necessita de métodos 
para tentar driblar a problemática da explosão da litigiosidade.

 A tutela coletiva dos interesses individuais homogêneos poderia 
apresentar resposta funcionalmente mais adequada do que o trazida 
pela noção clássica e pulverizada de lide bilateral. Assim, considerando 
a coletivização como uma técnica funcional, sua adoção possui similitude 
com a perspectiva instrumentalista e com a interpretação de suas garantias, 
qual seja, o acesso à justiça com maiores graus de eficiência e efetividade 
processual.
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As lógicas das provas no processo, 
de Deltan Martinazzo Dallagnol

Resenha por Andreia Cristina Bagatin*

* Mestre – USP, Especialista – CEDIPRE/ Universidade de Coimbra e Promotora de Justiça no 
Estado do Paraná.

 1. Instigado pela pergunta “O que é prova?”, Dallagnol desenvolve 
estudo sem precedentes (em profundidade e em amplitude) acerca do tema. 

 Em profundidade porque o autor desenvolveu sólidos estudos de 
filosofia (especialmente, de epistemologia e de lógica) com vistas a responder 
a essa questão. Em amplitude porque, depois de responder argutamente tal 
indagação, passa a utilizar esse embasamento teórico para abordar temas 
intricados para os quais a doutrina jurídica ainda não apresenta soluções 
satisfatórias, tais como as potencialidades da denominada “prova por 
indícios”, a ausência de distinção qualitativa entre prova direta e prova 
indireta, a atividade de valoração probatória e o modo como tais noções são 
úteis ao processo judicial (em especial, ao processo penal relativamente a 
crimes de difícil prova).  

 2. Inicialmente, Dallagnol expõe que a prova judicial não difere, 
ontologicamente, da prova produzida em outros ramos do saber, de forma 
que podem ser aproveitadas lições de filosofia (epistemologia e lógica) para 
esse esclarecimento. 

 Na epistemologia, a discussão da evidência (grosso modo, da 
prova) está ligada à discussão sobre justificação, sendo que essa seria 
uma das condições para que exista conhecimento. Segundo uma teoria 
epistemológica clássica, para que haja conhecimento, é necessário que (i) 
se acredite em algo; (ii) que esse algo seja verdadeiro; e (iii) que aquele que 
busca o conhecimento esteja justificado na sua crença (p. 19). Evidência seria, 
assim, “o nome dado à crença que desempenha uma função de suporte ou 
fundamento em relação a uma outra crença em uma cadeia de justificação.” 
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(p. 20). Em outras palavras, a evidência seria a crença que fundamenta/
justifica uma nova crença (a hipótese). 

 Para que se vá da evidência (crença justificadora) à hipótese (crença 
justificada), há um caminho de raciocínio (isto é, há uma inferência racional). 
Nessa trajetória, exerce influência o conhecimento de fundo/mundo (crenças 
de background) que o investigador previamente detém. Por exemplo: partindo 
da crença de que há fumaça, o observador chega à crença na hipótese de que 
há fogo. Para alcançar tal conclusão, ele precisa de um conhecimento mais 
geral sobre a vinculação frequente entre fumaça e fogo no mundo.

 Aproveitando essas noções no direito – o que o autor faz com 
maestria –, tem-se que a crença embasadora corresponde ao factum 
probans (elemento de prova) e a crença embasada envolve o factum 
probandum (objeto de prova). Para que se vá do factum probans (evidência/
prova) ao factum probandum (hipótese que se quer provar), o operador do 
direito percorrerá um caminho de raciocínio (isto é, fará inferências), o que é 
influenciado pelo conhecimento de fundo do operador. 

 Esse “mecanismo” pode ser examinado a partir de lições de lógica. 
Olhando-o a partir dos referenciais de lógica, vê-se que há argumentos/
proposições  tomados como premissas que suportam outros argumentos/
proposições denominados conclusões. A ligação entre as premissas e as 
conclusões é realizada racionalmente por inferências. 

 Assim, ao tempo em que a epistemologia deixa claro que a prova é um 
conceito relacional (algo só é tomado por prova quando tem implicação com 
a hipótese que se quer provar), a lógica torna claro que a relação probatória é 
argumentativa. Mas não só. São, também, derivadas da lógica as explicações 
para o raciocínio a se percorrer entre as premissas (crença embasadora/
factum probans/elemento de prova/prova ou evidência) e a conclusão (crença 
embasada/factum probandum/objeto de prova/hipótese a ser provada). 
Haveria quatro modos de inferência lógica (ou seja, quatro modos de raciocínio): 
dedução, indução, analogia e inferência para melhor explicação. 

 De acordo com o autor, as principais escolas probatórias modernas 
são o bayesionismo e o explanacionismo, sendo que o primeiro baseia-se em 
indução (e cálculos probabilísticos) e o segundo na inferência para melhor 
explicação.  O primeiro preocupa-se em verificar quanto uma evidência 
confirma (torna mais provável) uma hipótese, enquanto o segundo busca 
identificar qual é a hipótese que melhor explica dada evidência. 
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 Depois de expor o bayesionismo e seus problemas, o autor dedica-
se a analisar o explanacionismo. 

 Ao fazê-lo, indica que o explanacionismo se vale da inferência para 
melhor explicação (IME), esclarecendo que essa é uma forma de raciocínio 
que permeia a vida cotidiana e o meio científico. 

 Para facilitar a explicação, apresenta dois exemplos de argumentos 
(um em que as hipóteses para explicar as evidências são múltiplas e outro 
em que a hipótese para explicar as evidências é única), organizando-os 
da mesma forma. Um exemplo de inferência para a melhor explicação é o 
das pegadas na areia: a hipótese que melhor explica as pegadas na areia 
(evidência) é a de que alguém passou por ali (hipótese). Outro exemplo é 
o desaparecimento de alguém. O desaparecimento de alguém (evidência) 
pode ser explicada por várias hipóteses: homicídio com ocultação de cadáver, 
a fuga da pessoa para local ermo ou o cárcere privado.

 As quatro premissas dos argumentos apresentados seriam: (1) 
evidências é um conjunto de fatos que demandam uma explicação (as 
pegadas na areia ou o desaparecimento de alguém); (2) se uma das hipóteses 
aventadas/única hipótese aventada for verdadeira, ela explica o conjunto de 
evidências (por exemplo, a hipótese de que um humano passou na areia ou 
o desaparecido haver sido vítima de homicídio com ocultação de cadáver/ 
ou de cárcere privado/ ou haver fugido para local ermo); (3) as hipóteses 
aventadas/conjunto de hipóteses aventadas decorrem de um esforço de 
elencar todas as hipóteses plausíveis para conceder explicação às evidências; 
e (4) a hipótese eleita é a que melhor explica as evidências entre as hipóteses 
aventadas e, se única, é uma hipótese boa o suficiente para explicar as 
evidências. Presentes as quatro premissas, decorreria que a hipótese eleita 
é – provavelmente – a verdadeira (conclusão).   

 Relativamente à primeira premissa, o autor expõe a relação entre 
explanandum (algo a ser explicado) e explanans (algo que explica/hipótese 
explanatória). 

 Nesse contexto, explanandum corresponde à evidência (portanto, 
ao elemento de prova/factum probans) e explanans envolveria a hipótese 
(portanto, o objeto de prova/factum probandum). Assim, ao tempo em 
que o explanans (factum probandum/hipótese/objeto de prova) explica o 
explanandum (factum probans/evidência/elemento de prova), o factum 
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probans (evidência/elemento de prova) prova o factum probandum 
(hipótese/objeto de prova). Vê-se, assim, que a relação explanatória e a 
relação probatória correm em direções opostas, embora girem sobre o 
mesmo eixo.

 No que concerne à segunda premissa, Dallagnol dedica-se a expor o 
que é uma explicação, adotando o modelo causal de Lipton (incluindo-se o 
mecanismo análise-contraste, isto é, a causa selecionada para explicar algo 
depende do contraste a essa causa). 

 A terceira premissa envolve um filtro de plausibilidade. É que, para 
uma dada situação, pode haver um sem número de explicações. As pessoas 
normalmente não consideram todas as possíveis explicações, mas somente 
aquelas que passam por um filtro de plausibilidade, isto é, aquelas que 
potencialmente são explicações sérias para a situação. 

 A quarta premissa relaciona-se à seleção da melhor hipótese ou à 
verificação se a hipótese aventada é boa o suficiente. Para tal definição, há 
posições que adotam por critério central o conhecimento de mundo e outras 
que se valem de interpretações probabilísticas. No entanto, ao lado dessas, 
há abordagens que estabelecem critérios a ser observados para avaliar a 
força da hipótese. Tais critérios seriam consiliência (quanto mais classes de 
fatos uma hipótese explica, melhor é a hipótese); simplicidade (quanto mais 
simples for a hipótese principal e as hipóteses auxiliares que corroboram a 
primeira, melhor é a hipótese); coerência (existência de relação explanatória 
entre a evidência e a hipótese); mecanismo (explicação acerca dos efeitos 
representados pelo conjunto probatório) e conhecimento de background (o 
conhecimento de mundo afeta a capacidade explanatória). 

 Por fim, a força da conclusão – isto é, a força da afirmação “a 
hipótese é verdadeira” – dependerá de se avaliar quão dada hipótese é 
melhor que as demais aventadas, quão a hipótese é boa em si mesma, quão 
completa foi a busca por explicações alternativas, quão forte é a necessidade 
de se chegar a conclusão (especialmente em face de possibilidade de se 
colherem evidências adicionais antes de decidir), quais são os custos de se 
estar enganado e as recompensas de se estar certo (p. 128/129). 

 Na sequência, examina a IME em seu plano dinâmico, enfatizando 
o “teste de hipóteses”. Nesse contexto, “Mais que uma inferência, IME 
também é um método. Mais do que um guia para raciocínio, é um guia para 
ação”(p. 131). A IME, então, é um guia de ação que fortalece a conclusão do 
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raciocínio estático, permitindo que se cogitem as explicações plausíveis, se 
formulem predições com base em tais explicações, se testem as predições 
realizadas e se repita o processo mais de uma vez caso necessário. O 
número de repetições deve ser orientado por um critério econômico, eis 
que o número de hipóteses que podem ser formuladas é incontável (p. 135). 
Assim, por exemplo, a hipótese de que alguém desaparecido fugiu para 
local ermo permite predizer certos rastros (como a preparação econômica 
e instrumental para a fuga ou a realização de despedidas de entes queridos) 
para, em seguida, checar se esses fatos ocorreram. É o processo de predições 
e testes das hipóteses que permite que dadas hipóteses despontem à frente 
de outras com as quais competiam.

 Conforme sustenta o autor, a IME pode ser aplicada aos standards 
probatórios. Em termos jurídicos, é comum se afirmar que o standard 
probatório para um julgamento de procedência no processo civil é o da 
preponderância da evidência e, no processo penal, seria o de existência 
de evidência para além de uma dúvida razoável (Estados Unidos) ou, como 
normalmente se consigna no Brasil, a verificação de certeza jurídica/verdade 
processual. O problema de tais standards é que a “calibragem” deles pode 
ser subjetiva. E, nesse âmbito, a IME poderia ser utilizada para compreender, 
também, os standards probatórios. Embora a IME não solucione por 
completo o problema, tem a vantagem de permitir que se utilize a mesma 
medida para examinar o standard probatório e a hipótese a ser apreciada (o 
que já seria um avanço) e enfatiza a explicação a partir da prova coletada e 
com o fornecimento de critérios para escolher a melhor explicação (o que 
pode reduzir o subjetivismo).  

 Além dessas duas vantagens, a IME também seria o melhor método 
para se raciocinar sobre provas, pois, como o foco está na hipótese, permite 
que a avaliação probatória ocorra de modo global. 

 A partir do 5o capítulo, o autor passa a realizar o estudo de questões 
práticas a partir do arcabouço teórico construído nos quatro capítulos 
precedentes. 

 De início, aborda a prova por indícios (em que o indício é um fato 
indicador do qual se infere outro fato que se quer provar, conforme define 
o art. 239 do CPP), diferenciando-a de indício de prova (início de prova), 
indiciamento (ato formal da autoridade policial que indica certa pessoa como 
autor provável de dada conduta criminosa) e indiciado (pessoa indicada pela 
autoridade policial como provável autora da conduta criminosa).  
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 Após, examina a classificação de provas e, dentre outras, aborda as 
noções de prova direta (quando essa se refere diretamente ao delito ou parte 
dele, isto é, a um fato de consequência) e indireta (quando essa se refere a 
um fato que, por inferência, permite que se chegue a uma conclusão sobre 
o delito ou parte dele, isto é, ao fato de consequência), indicando-se que, 
tradicionalmente, essas são diferenciadas pela presença (ou ausência) de 
trabalho racional (ou, em outras palavras, de inferência). Enquanto na prova 
direta haveria um exame de credibilidade, a partir do qual o julgador forma 
sua convicção imediata, na prova indireta haveria um trabalho racional de 
inferência para se chegar à conclusão sobre o fato. 

 O autor opõe-se a essa diferenciação, pois compreende que qualquer 
exame probatório implicará inferência racional. Assim, o capítulo seguinte 
dedica-se ao exame da crise de distinção entre prova direta e indireta, 
descartando as teorias que pretendem diferenciar as duas modalidades 
probatórias a partir da presença/ausência de passos inferenciais (pois 
esses estarão presentes em ambas as modalidades de prova) e, mesmo, 
aquelas que buscam diferenciar os tipos de prova a partir do número de 
passos inferenciais (pois também na prova direta pode haver diversos passos 
inferenciais). Afirma que a diferença entre as duas modalidades de provas, 
se existente, é circunstancial e fincada em situação perceptual-testemunhal 
(isto é, a prova direta seria aquela decorrente da percepção, por alguém, 
do fato de consequência e a afirmação por esse alguém desse fato de 
consequência).   

 Na sequência, Dallagnol enfrenta a questão da falsidade do indício 
(apontando não haver razão que autorize se distinguir a noção de falsidade 
nas provas direta e indireta), as situações de acaso/azar (em que a hipótese 
desconsiderada porque se mostrou pouco provável é, ao fim e ao cabo, 
verdadeira), as noções de contramotivo (motivo infirmante do raciocínio 
indiciário) e contraindícios, sendo essa mais bem compreendida como 
expressão do gênero contraprova. Nesse contexto, expõe os modos como 
um argumento probatório pode ser atacado, indicando que pode ser ele 
contestado em suas premissas (e esse contra-argumento seria um argumento 
derrotador-erosor) ou sofrer ataque direto na conclusão apresentada (e esse 
contra-argumento seria um argumento derrotador-refutador). 

 Adiante, examina a força do indício, salientando que a força da 
prova nunca será integral (portanto, essa situação não atinge exclusivamente 
os indícios) e que essa força não pode ser examinada em abstrato, pois não 
se pesa uma prova isoladamente, mas a hipótese aventada diante de toda 
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evidência disponível. Examina, ainda, as situações de multiplicidade de 
indícios, concluindo que a expressão “concurso de indícios” deve ser tomada 
como sinônimo de pluralidade de indícios, a expressão “concordância de 
indícios” deve ser compreendida como a situação em que as conclusões para 
as quais os indícios apontam são compatíveis entre si (ou seja, elas não se 
excluem) e a expressão “convergência de indícios” envolveria a situação em 
que as conclusões apontadas por diversos indícios é a mesma (ou seja, as 
conclusões reforçam-se mutuamente). 

 No oitavo capítulo, o autor examina os fatores que devem ser 
levados em consideração na valoração da prova. Examina, então, os fatores 
enunciados pela doutrina tradicional e pela doutrina moderna, abordando 
o dilema do julgador e a possibilidade de condenação criminal diante da 
inafastável relatividade do valor da prova. Salienta que o dilema do julgador 
envolve a contraposição de dois valores fundamentais: a liberdade individual 
(que é restringida pelo status de condenado de alguém) vs. a necessária 
proteção da sociedade (tutelada pela norma que fora violada e que é 
ofendida caso impere a impunidade). Se o julgador estabelecer um standard 
probatório excessivamente alto, nenhuma condenação criminal ocorrerá. 
Tutelar-se-á a liberdade individual ao extremo e, em contrapartida, não se 
concederá qualquer proteção à sociedade. Por outro lado, se o julgador 
estabelecer um standard probatório excessivamente baixo, pode gerar 
recorrentes condenações equivocadas, colocando em causa a liberdade 
individual. 

 Após, prossegue para demonstrar a impropriedade de perseguir 
a verdade ou a certeza no processo penal, entendendo que o standard 
probatório a ser adotado no processo penal é o da prova além de uma dúvida 
razoável, isto é, exige-se, para uma condenação, a inexistência de hipótese 
de absolvição que seja razoavelmente plausível. Logo, a dúvida que beneficia 
o réu (e que enseja a aplicação do in dubio pro reo) não é qualquer dúvida 
aventada pela defesa, mas apenas dúvida que possa ser tomada como 
razoável. Salienta que esse é o standard probatório utilizado no sistema 
anglo-americano, bem como no Tribunal Europeu de Direitos Humanos e já 
encontra eco em alguns posicionamentos do Supremo Tribunal Federal.

 No capítulo seguinte (9o capítulo), amparado em amplo levantamento 
jurisprudencial (especialmente de precedentes das cortes norte-americanas, 
espanholas, portuguesas e de direitos humanos), o autor examina a 
utilização e a relevância da prova indireta (prova por indícios) em crimes de 
difícil prova (especialmente, lavagem de dinheiro e praticados pelo crime 
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organizado). Na ocasião, retoma a questão do standard probatório a ser 
exigido em tais crimes, indicando que, embora o standard deva permanecer 
o mesmo (a condenação ocorrerá somente se houver prova além de uma 
dúvida razoável), a dúvida deve levar em consideração a complexidade e a 
dificuldade probatória do crime. Aventa, ainda, os limites e possibilidades de 
se extrair força probatória da ausência de explicação alternativa fornecida 
pelo réu e da ausência de produção de provas pelo réu quando a situação 
envolve prova de fácil produção por ele. 

 Por fim, o autor analisa as noções de presunção (comum ou do 
homem e a legal ou de direito) e de máxima de experiência, esclarecendo 
que as presunções relativas estabelecidas pelo ordenamento jurídico podem 
possuir base epistemológica ou axiológica, tomando as presunções absolutas 
previstas no ordenamento como alterações de hipóteses normativas e 
afirmando que a presunção de inocência possui base axiológica (ainda que 
haja autores que defendam possuir ela base epistemológica). 

 3. O autor é Procurador da República há mais de dez anos, havendo 
atuado em casos de grande repercussão nacional (atuou na força tarefa do 
caso Banestado e é o coordenador da operação Lava Jato). A experiência 
prática acumulada ao longo dos anos unida aos estudos acadêmicos 
desenvolvidos na Harvard Law School (quando foi um dos dois brasileiros 
selecionados no ano de 2012 para cursar o mestrado naquela prestigiada 
Universidade) foram os ingredientes necessários para que se produzisse 
uma obra profunda e, ao mesmo tempo, de leitura acessível, que pode vir 
a representar verdadeiro divisor de águas nos estudos sobre prova (em 
especial, no âmbito do processo penal).

 Primeiro, o texto busca conjugar detalhado estudo propedêutico 
sem se descurar da preocupação prática. Mesmo nos quatro primeiros 
capítulos – em que expõe densos conceitos filosóficos –, o autor permeia a 
exposição com exemplos e explicações adicionais, buscando (e conseguindo) 
transmitir com clareza as ideias que serão essenciais para a compreensão 
das noções jurídicas propriamente ditas. A preocupação ainda se revela com 
a construção de quadros-síntese, esquemas explicativos e resumos/revisões 
ao final de cada seção ao melhor estilo dos livros-texto norte-americanos. 

 Dallagnol busca explicar e superar limitações que intuitivamente 
o operador do direito percebe, mas não consegue sistematizá-las e, muito 
menos, propor solução para elas. Assim é com as noções de verdade e de 
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certeza (que ordinariamente se qualifica como verdade formal e/ou certeza 
processual por se saber que essas ideias são inapropriadas para guiar a coleta 
da prova nos processos criminais) e com a propositura de que se adote como 
standard probatório para o processo penal a exigência de que haja prova para 
além de uma dúvida razoável. Com tal ideia, busca a compatibilização entre 
liberdade individual e necessidade de proteção da sociedade, especialmente 
em casos de difícil prova. 

 Aliás, as ideias do autor podem, inclusive, contribuir para reduzir 
a perversa seletividade do direito penal brasileiro, chegando-se à punição 
daqueles que detêm domínio do fato delituoso (ainda que não sejam os 
executores materiais de condutas) e daqueles que praticam crimes de 
colarinho branco (por vezes, praticados de modo altamente sofisticado, 
inclusive no que concerne a medidas adotadas para ocultar a prática delituosa) 
sem se colocar em causa o contraditório e o direito de defesa do réu.  

  Corajosamente, o autor explora o delineamento que deve haver para 
o direito ao silêncio e para o direito fundamental a “não autoincriminação” 
que, por vezes, são invocados de forma absoluta e acrítica nos processos 
judiciais brasileiros, descolando-se da real função exercida por tais direitos/
garantias. 

 Não fosse o suficiente, os insights trazidos pelo livro são ímpares 
e, por eles mesmos, recomendariam a leitura. Um deles é a relevância 
do conhecimento de fundo que permeia determinada demanda, cujo 
desconhecimento pelo Juízo pode levar ao julgamento de improcedência (não 
propriamente em razão da ausência de provas, mas pelo fato de que a parte 
não logrou esclarecer as reais repercussões das questões arguidas). Esse dado 
revela-se de extrema relevância quando se atua em áreas especializadas, nas 
quais inconscientemente se pressupõe que o conhecimento de fundo que 
se detém é compartilhado pelo Juízo ou por Tribunais (o que, por vezes, não 
corresponde à realidade).  

 Em suma, o livro merece ser lido por todo o operador do direito que, 
mesmo sem ser estudioso do direito processual, atue em processos judiciais 
ou administrativos e que pretenda entender qual é a tarefa que lhe incumbe 
(e como pode, eventualmente, aperfeiçoar o seu modo de atuação).
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Da aplicação da Lei de 
Improbidade Administrativa 
aos Agentes Políticos

Cláudio Smirne Diniz*

Mauro Sérgio Rocha**

* Promotor de Justiça. Doutor em Direito pela PUC-PR. Professor de Direito Administrativo.
** Promotor de Justiça. Doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Professor de 
Direito Processual Civil.
1 Reclamação nº 2.138-6 DF. Reclamante: União Federal. Reclamados: Juiz Federal Substituto da 
14ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal e Relator da AC nº 1999.34.00.016727-9 do TRF da 
1ª Região. Interessado: Ministério Público Federal. Relator: Ministro Nelson Jobim. J. 13.06.2007.

 A Reclamação 2.138-6-DF1, ajuizada perante o Supremo Tribunal 
Federal, com o fim de anular sentença condenatória, proferida em 
processo decorrente de ação de improbidade administrativa, proposta em 
face do então Ministro-Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da 
Presidência da República, por maioria, foi julgada procedente para assentar 
a competência do STF para julgar o feito e declarar extinto o processo em 
curso no juízo reclamado. Entendeu-se que os agentes políticos, por estarem 
regidos por normas especiais de responsabilidade, não respondem por 
improbidade administrativa com base na Lei 8.429/92, mas apenas por crime 
de responsabilidade.

 Recentemente, porém, a indicar uma mudança de orientação, o 
Supremo Tribunal Federal posicionou-se pela aplicação da Lei de Improbidade 
Administrativa a ex-governador do Estado, considerando que, a prevalecer 
entendimento em sentido contrário, encontrar-se-ia a autoridade imune ao 
controle, em afronta aos princípios republicanos, pois não mais incide a Lei 
1.079/50, já que extinto o mandato. O acórdão foi assim ementado:

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA INCIDENTAL – IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA – AGENTE POLÍTICO – COMPORTAMENTO 
ALEGADAMENTE OCORRIDO NO EXERCÍCIO DE MANDATO DE 
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GOVERNADOR DE ESTADO – POSSIBILIDADE DE DUPLA SUJEIÇÃO TANTO AO 
REGIME DE RESPONSABILIZAÇÃO POLÍTICA, MEDIANTE “IMPEACHMENT” 
(LEI Nº 1.079/50), DESDE QUE AINDA TITULAR DE REFERIDO MANDATO 
ELETIVO, QUANTO À DISCIPLINA NORMATIVA DA RESPONSABILIZAÇÃO 
CIVIL POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI Nº 8.429/92) – EXTINÇÃO 
SUBSEQUENTE DO MANDATO DE GOVERNADOR DE ESTADO – EXCLUSÃO 
DO REGIME FUNDADO NA LEI Nº 1.079/50 (ART. 76, PARÁGRAFO ÚNICO) 
– PLEITO QUE OBJETIVA EXTINGUIR PROCESSO CIVIL DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA, EM RAZÃO DE, À ÉPOCA DOS FATOS, A AUTORA 
OSTENTAR A QUALIDADE DE CHEFE DO PODER EXECUTIVO – LEGITIMIDADE, 
CONTUDO, DE APLICAÇÃO, A EX-GOVERNADOR DE ESTADO, DO REGIME 
JURÍDICO FUNDADO NA LEI Nº 8.429/92 – DOUTRINA – PRECEDENTES – 
REGIME DE PLENA RESPONSABILIDADE DOS AGENTES ESTATAIS, INCLUSIVE 
DOS AGENTES POLÍTICOS, COMO EXPRESSÃO NECESSÁRIA DO PRIMADO 
DA IDEIA REPUBLICANA – O RESPEITO À MORALIDADE ADMINISTRATIVA 
COMO PRESSUPOSTO LEGITIMADOR DOS ATOS GOVERNAMENTAIS – 
PRETENSÃO QUE, SE ACOLHIDA, TRANSGREDIRIA O DOGMA REPUBLICANO 
DA RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS – DECISÃO QUE NEGOU 
SEGUIMENTO À AÇÃO CAUTELAR – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE 
AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA POR SEU 
IMPROVIMENTO – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
(STF. Ag. Reg. na Ação Cautelar 3.585-RS. 2ª Turma. Rel. Min. Celso de 
Mello. J. 02.09.2014. Votação unânime.)

   Embora tenha sido apreciado caso específico de ex-governador, 
o eminente Relator fez alusão a julgamento monocrático do Min. Joaquim 
Barbosa, em que foi reconhecida a “dupla normatividade em matéria de 
improbidade”, tanto aquela fundada na Lei 8.429/1992, quanto aquela 
prevista na Lei 1.079/50:

“(...) repisa-se, nestes autos, a mesma tese sustentada na Reclamação 
2.138. Ou seja, a de que as condutas descritas na lei de improbidade 
administrativa, quando imputadas a autoridades detentoras de 
prerrogativa foro, se converteriam em crimes de responsabilidade.
A tese é para mim inaceitável.
Eu entendo que há, no Brasil, uma dupla normatividade em matéria de 
improbidade, com objetivos distintos: em primeiro lugar, existe aquela 
específica da lei 8.429/1992, de tipificação cerrada mas de incidência 
sobre um vasto rol de possíveis acusados, incluindo até mesmo pessoas que 
não tenham qualquer vínculo funcional com a Administração Pública (lei 
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8.429/1992, art. 3º); e uma outra normatividade relacionada à exigência 
de probidade que a Constituição faz em relação aos agentes políticos, 
especialmente ao chefe do Poder Executivo e aos ministros de Estado, ao 
estabelecer no art. 85, inciso V, que constituem crime de responsabilidade 
os atos do Presidente da República que atentem contra a probidade da 
administração. No plano infraconstitucional, essa segunda normatividade 
se completa com o art. 9º da lei 1.079/1950.
Trata-se de disciplinas normativas diversas, as quais, embora visando, 
ambas, à preservação do mesmo valor ou princípio constitucional, – 
isto é, a moralidade na Administração Pública – têm, porém, objetivos 
constitucionais diversos.
…...................................................................................................
Insisto (…). Não há impedimento à coexistência entre esses dois sistemas 
de responsabilização dos agentes do Estado. (Pet 3.923-QO/SP, Rel. Min. 
JOAQUIM BARBOSA – grifei)

  Reporta-se, ainda, o Relator, à significativa doutrina que “põem 
em perspectiva o fato de agentes políticos acharem-se, também eles, 
passivamente legitimados “ad causam” para efeito de ajuizamento da 
pertinente ação civil de improbidade administrativa, pois essa particular 
condição político-jurídica por eles ostentada não os exonera do dever de 
probidade nem os exclui da esfera de plena incidência normativa da Lei de 
Improbidade Administrativa [...]”.

 Verifica-se, portanto, que o acórdão, proferido à unanimidade pela 
2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, filia-se à tese segundo a qual os 
agentes políticos, espécie do gênero agentes públicos, assim destacados por 
exercerem “funções governamentais, judiciais e quase-judiciais, elaborando 
normas legais, conduzindo os negócios públicos, decidindo e atuando com 
independência nos assuntos de sua competência”2, submetem-se à Lei de 
Improbidade Administrativa.

 Isto porque, a Lei 8.429/92 é aplicável indistintamente a todas às 
espécies de agentes públicos, inclusive os políticos, conforme dicção de seu 
art. 2º, que define agente público como todo aquele que exerce, ainda que 
transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, 

2 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 76.
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contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, 
cargo, emprego ou função em órgão ou entidade do Poder Público. Por 
evidente, o conceito abrange a categoria de que se está a tratar.

  Por outro lado, no ordenamento jurídico nacional ocorre a rigorosa 
independência entre as instâncias e exemplo disso está no próprio § 4º do 
art. 37 da Constituição Federal, que enuncia as sanções próprias do ato 
de improbidade administrativa, sem prejuízo da ação penal cabível. No 
mesmo sentido, o parágrafo único do art. 52 determina que a condenação 
pela prática de crime de responsabilidade se dará sem prejuízo das demais 
sanções judiciais cabíveis.

 Considera-se, ainda, que os atos de improbidade administrativa 
não se confundem com os crimes de responsabilidade, mas, ao contrário, é 
presente nítida distinção entre a responsabilidade política e a judicial. Muito 
embora a primeira também obedeça a balizamentos constantes nas normas 
jurídicas, como a previsão legal das hipóteses de conduta, das sanções e 
do procedimento, a natureza da apreciação é eminentemente política e se 
caracteriza pela abertura das tipificações e pela competência legislativa para 
o processo. Logo, ainda que o mesmo fato venha a ser objeto de apuração 
da responsabilidade, tanto política, quanto judicial, os enfoques de análise 
diferenciam-se.

 É a posição de Pedro Roberto Decomain:

Desta sorte, mesmo quando se trate de ato de improbidade administrativa 
praticado por agente político em face do qual se preveja possibilidade 
do cometimento de crime de responsabilidade, ainda assim a sua 
responsabilização jurisdicional pela improbidade não fica afastada. Como 
dito, as duas modalidades e procedimentos de responsabilização, em 
diferentes órbitas de competência (judicial, pela improbidade; legislativa, 
na órbita política, quando se trate do Chefe do Executivo) não se excluem, 
podendo ocorrer ou ambas concomitantemente, ou cada uma de per si, 
sem que uma interfira com a outra3.

3 DECOMAIN, Pedro Roberto. Improbidade Administrativa e Agentes Políticos. In: FARIAS, 
Cristiano Chaves de; OLIVEIRA, Alexandre Albagli; GHIGNONE, Luciano Taques (Orgs.). Estudos 
sobre Improbidade Administrativa em homenagem ao Professor J. J. Calmon de Passos. Bahia: 
Jus Podium, 2012, p. 81.
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  Conclui-se, assim, que não há conflito normativo entre a Lei 8.429/92 
e a Lei 1.079/50. Ambas as leis são específicas em seu âmbito de atuação e, 
por isso mesmo, não conflitam entre si. Enquanto a Lei 1.079/50 aplica-se aos 
crimes de responsabilidade das autoridades a que expressamente se refere4, 
a Lei 8.429/92 volta-se aos atos de improbidade administrativa, cometidos 
por quem quer que seja, inclusive particulares, desde que o agente público 
esteja também envolvido (STJ. REsp. 1.171.017-PA. Rel. Min. Sérgio Kukina. 
J. 25.02.2014), conforme previsão do art. 3º da Lei 8.429/925. Portanto, não 
é o sujeito ativo do ilícito que distingue os diplomas legislativos em análise, 
mas a natureza, política ou civil, da infração.

4 Presidente da República, Ministros de Estado, Ministros do Supremo Tribunal Federal, 
Procurador-Geral da República, Governadores, Secretários dos Estados.
5 Art. 3º: As disposições desta Lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não 
sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se 
beneficie sob qualquer forma direta ou indireta.
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A Súmula n.º 521 do Superior Tribunal de 
Justiça e a questão afeta à ilegitimidade 
ativa do Ministério Público para a execução 
da pena de multa: Deformação de uma 
alteração legislativa ou mero pragmatismo?

Alexey Choi Caruncho*

 No início de abril de 2015, a Terceira Seção do Superior Tribunal de 
Justiça fez publicar sua mais nova súmula voltada à execução penal. Sob o 
número 521, restou sumulado que “a legitimidade para a execução fiscal de 
multa pendente de pagamento imposta em sentença condenatória é exclusiva 
da Procuradoria da Fazenda Pública”.

 Com ela pretendeu-se pôr fim a uma questão que desde a reforma penal 
produzida pela Lei n.º 9.268/96 estava pendente de um maior esclarecimento. 
É que, naquela ocasião, a alteração legislativa incidiu sobre a redação do artigo 
51 do Código Penal e, desde então, passou a vedar, em nosso ordenamento, a 
conversão da pena de multa em pena privativa de liberdade1. Nos termos da 

*O autor é doutorando em Ciências Jurídicas e Políticas pela Universidade Pablo de Olavide 
(Sevilha/Espanha) e mestre em Criminologia e Ciências Forenses pela mesma Instituição e 
em Ciências Sociais Aplicadas pela Universidade Estadual de Ponta Grossa/PR. É especialista 
em Direito Penal Econômico e Empresarial pela Universidade de Castilla-La Mancha (Toledo/
Espanha) e em Direito Penal Econômico e Europeu pela Universidade de Coimbra (Coimbra/
Portugal). É Promotor de Justiça no Estado do Paraná e Professor da Fundação Escola do 
Ministério Público do Estado do Paraná (FEMPAR); alexeysp@ig.com.br.

1 Dúvida surgiu a respeito da manutenção ou não desta possibilidade aos casos de multa fixada 
em substituição à pena privativa de liberdade, a teor do previsto nos arts. 44, § 2º e § 4º, 58, 
par. ún. e 60, § 2º, sempre do Código Penal. A esse respeito, cf. SANTIN, Valter Foleto. “Pena de 
multa criminal, execução e legitimidade ativa do Ministério Público”, in Revista de Informação 
Legislativa, v. 46, n. 184, p. 67–76, 2009; STJ, HC 22568/MG, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, 
j. 20.2.2003; e STF, HC 92.476/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 24.6.2008.
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redação então inaugurada, uma vez transitada em julgado uma sentença 
condenatória que impusesse isolada, cumulativa ou alternativamente uma 
pena de multa, seria essa última tida como uma dívida de valor, aplicando-
se-lhe por isso as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda 
Pública.

 A partir de então restou instaurada uma divergência de interpretações 
que, inadvertidamente, vêm servindo para fomentar um desprestígio da 
execução da pena de multa, que não tardou a se estender também à própria 
modalidade sancionatória.

 Por um lado, surgiu o entendimento de que a alteração promovida 
em 1996 teria impactado sobre a própria natureza jurídica da multa não 
paga, fixada nas sentenças penais condenatórias. Segundo este entender, 
o legislador teria fixado que toda e qualquer multa penal que não fosse 
voluntariamente adimplida converter-se-ia em dívida de valor, de modo 
que todo o processar afeto à sua cobrança seria de legitimidade da Fazenda 
Pública, estadual ou federal conforme o Juízo de condenação de origem. No 
âmbito ministerial, seguindo uma tendência que se assistiu entre diversos 
Ministérios Públicos estaduais, assim se posicionou o Centro de Apoio 
Operacional do Ministério Público do Estado do Paraná2, bem como, ao menos 
em seu primeiro momento, o Ministério Público Federal3. Ambos ancorados 
no direcionamento que vinha sendo assumido pela jurisprudência formada 

2 Neste sentido, confira-se o teor do Informativo n.º 177 publicado no ano de 2011. Disponível 
em: <http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1073>.
3 Embora em insurgências mais recentes possa ser notada uma posição ministerial federal 
distinta, é curioso identificar que as primeiras provocações ao Superior Tribunal de Justiça 
pugnando pelo reconhecimento da ilegitimidade do Ministério Público para proceder à 
execução da pena de multa teriam partido de expedientes do próprio Ministério Público 
Federal. Serve de exemplo, aqui, a posição assumida no Conflito de Atribuições n. 92 (Rel. 
Min. Gilson Dipp, j. 26.10.2005), bem como no Recurso Especial n. 286.882/SP (Rel. Min. Felix 
Fischer, j. 15.2.2001).
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no sentido de reconhecer a ilegitimidade ativa do Ministério Público para tal 
modalidade de execução4. Conforme esse entendimento, uma vez transitada 
em julgado a sentença penal condenatória que impõe uma pena de multa, 
o que caberia ao Ministério Público seria tão só pugnar pela liquidação do 
valor com posterior notificação do sentenciado para o pagamento voluntário 
no prazo de 10 dias, na forma do artigo 50 do Código Penal; inadimplido 
esse valor, caberia ao órgão ministerial pugnar pela mera extração de uma 
certidão do total da dívida, para posterior envio à Procuradoria da Fazenda, 
de forma que lá se proceda nos termos previstos pela Lei n.º 6.830/805.

 Essa posição, entretanto, desde a promulgação da Lei n.º 9.268/96, 
enfrenta o rechaço da doutrina que se debruçou mais detidamente 

4 Inúmeros são os julgados do Superior Tribunal de Justiça que evidenciam que, desde o final da 
década de 90, a ilegitimidade ativa do Ministério Público em tais casos já era reconhecida com 
constância por aquela Corte, ainda que, na maior parte das vezes, com base em argumentos 
de pouquíssima densidade interpretativa. Com ligeiras matizações, confira-se REsp 286.889/
SP; EREsp 699.286/SP; AgRg no Ag 698.137/RS; REsp 275.486/SP; REsp 1.333.113/MG; AgRg 
no REsp 1.332.668/MG; REsp 1.181.905/RS; HC 147.469/SP; CAT 92/SP; REsp 286.882/SP. No 
Supremo Tribunal Federal, por sua vez, embora a matéria já tenha chegado à sua apreciação 
(HC 92.476/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 24.6.2008; RE 545846 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, 
j. 22.5.2012), não teria havido efetivo enfrentamento de mérito. De qualquer forma, desde 
2004 tem curso a ADI n. 3150/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, ainda pendente de apreciação.
5 “Uma vez transitada em julgado a condenação, o juízo da execução deve liquidar o valor da 
multa e notificar o devedor para seu pagamento em até dez dias, sob as penas legais, nesse 
prazo poderá ́o devedor comparecer perante o juízo da execução e pagar seu debito ou, ainda, 
postular seu pagamento em parcelas ou mesmo justificar o não pagamento pela comprovação 
de sua inadimplência. Apenas quando o devedor quedar-se em silencio após esses dez dias 
é que o juízo da execução deverá extrair certidão do débito, a ser então encaminhada à 
Procuradoria da Fazenda” (FRANCO, Alberto Silva; STOCO, Rui [Coords.]. Código de Processo 
Penal e sua Interpretação Jurisprudencial. 2.ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, 
p. 685). No mesmo sentido, cf. BRITO, Alexis Couto de. Execução penal. 3a ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2013, p. 307, quem arrola o rol de autores que, igualmente, creem ser 
esta a possibilidade aberta a partir da Lei n.º 9.268/96. Na jurisprudência, esta posição foi 
expressamente reconhecida no Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.332.668/MG (Rel. 
Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 21.8.2012).
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sobre o tema6, o que fez com que em diversos Tribunais estaduais viesse 
prevalecendo, num primeiro momento, o entendimento de que, na verdade, 
a pena de multa não paga fixada em sentença penal condenatória não teria 
perdido sua natureza penal7. De modo que, assim como a competência 
para o seu processar mantinha-se inalterada no Juízo de Execuções Penais, 
também a legitimidade para proceder a sua execução persistia com o 
Ministério Público. O que se ressaltava, para tais conclusões, é que a 
alteração inaugurada pelo legislador teria se limitado a alterar o rito a ser 
utilizado para fins da execução naqueles casos em que restasse constatado 
o inadimplemento da pena de multa. Ademais, ao entender a pena de multa 
não paga como “dívida de valor”, o que teria pretendido o legislador foi tornar 
clara a impossibilidade de uma conversão em prisão desse não pagamento e, 
de modo concomitante, esclarecer que esse crédito teria que se submeter à 

6 Por todos, cf. BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, Vol. 1, 9a ed. Saraiva: 
São Paulo, 2004, p. 598-602, quem é enfático ao ressaltar que “a nova redação do dispositivo 
não fala em ‘inscrição na dívida ativa da Fazenda Pública’. Ao contrário, limita-se a referir 
que são aplicáveis ‘as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública’. Definir, 
juridicamente, nome, título ou espécie da obrigação do condenado não altera, por si só, a 
natureza jurídica de sua obrigação, ou melhor, da sua condenação. A mudança do rótulo 
não altera a essência da substância!” (p. 599). Em sentido contrário, cf. DOTTI, René Ariel. 
Curso de Direito Penal. Parte geral. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 597, para quem 
“o argumento é simples: transitada em julgado a sentença, a multa se converte em dívida 
de valor e passa a sua execução a ser regulada ‘pelas normas da legislação relativa à dívida 
ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da 
prescrição’ (CP, art. 51)”.
7 Neste sentido, no âmbito local, cf. TJPR, Proc. 107554-3, Ac. 5277, Rel. Des. Celso Rotoli de 
Macedo, j. 19.3.1998; TJPR, Proc. 106723-4, Ac. 5276, Rel. Des. Celso Rotoli de Macedo, j. 
19.3.1998; TJPR, Proc. 108881-9, Ac. 5022, Rel. Des. Eduardo Fagundes, j. 25.9.1997; TJPR, 
Proc. 106727-2, Ac. 4967, Rel. Min. Eli R. de Souza, j. 11.9.1997; TJPR, Proc. 106732-3, Ac. 
4970, Rel. Min. Eli R. de Souza, j. 11.9.1997; TJPR, Proc. 106722-7, Ac. 4065, Rel. Min. Eraclés 
Messias, j. 11.9.1997; TJPR, Proc. 106724-1, Ac. 4149, Rel. Min. Leonardo Lustosa, j. 26.8.1997; 
TJPR, Proc. 106735-4, Ac. 3974, Rel. Min. Campos Marques, j. 21.8.1997; TJPR, Proc. 106733-
0, Ac. 4856, Rel. Des. Wilde de Lima Pugliese, j. 21.8.1997; TJPR, Proc. 106731-6, Ac. 4857, 
Rel. Des. Wilde de Lima Pugliese, j. 21.8.1997. A partir dos anos 2000, porém, passou a existir 
uma clara alteração de rumo também na jurisprudência estadual, no sentido de acompanhar 
a tendência que se assistia no Superior Tribunal de Justiça: TJPR, Proc. 238368-2, Ac. 12000, 
Rel. Des. Marques Cury, j. 15.4.2004; TJPR Proc. 225222-6, Ac. 10209, Rel. Des. Ronald Juarez 
Moro, j. 26.6.2003; TJPR Proc. 205117-4, Ac. 10214 Rel. Des. Ronald Juarez Moro, j. 22.5.2003; 
TJPR Proc. 203277-7, Ac. 9768, Rel. Des. Eduardo Sarrão, j. 26.9.2002.
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uma atualização monetária8. Revendo entendimento anterior, essa posição 
passou a ser defendida pelo Ministério Público Federal, que em 2004 interpôs 
uma ação direta de inconstitucionalidade em face da redação do artigo 51 
do Código Penal9. No Superior Tribunal de Justiça localiza-se um julgado que, 
isoladamente, reconheceu essa posição em certa oportunidade10.

 De qualquer forma, o curioso está em ressaltar que essa última 
interpretação, inclusive, restou assumida pela própria Procuradoria da Fazenda 
Pública, reiteradamente demonstrando um desestímulo pela execução da 
pena de multa. No âmbito estadual, a seu tempo, houve expressa orientação 
neste sentido traçada pela Coordenadoria da Dívida Ativa Ajuizada (CDA/PGE), 
asseverando não apenas a impossibilidade de proceder à inscrição das multas 
penais como “dívida ativa”, mas também a previsão da Lei Complementar n.º 
79/1994, que estabelece que os créditos oriundos dessas multas constituiriam 
“fontes de recursos financeiros pertencentes ao Fundo Penitenciário Nacional” 
(art. 2o, V), o que faria supor pela incorreção na adoção de quaisquer 
providências pelo órgão fiscal estadual11. A perspectiva da Procuradoria-Geral 

8 Neste sentido, cf. TACRIM-SP, Agravo em Execução n. 1.082.239/2, Rel. Renato Nalini, 11ª 
Câm., j. 1.12.1997.
9 Ainda pendente de apreciação meritória, cf. ADI 3150/DF, Rel. Min. Marco Aurélio. Uma 
amostra da revisão do posicionamento ministerial federal pode ser vista no AgRg no Resp n. 
1.160.207/MG, Rel. Min. Sebastião Reios Júnior, j. 19.12.2011, ao asseverar que “a aplicação 
das normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, na execução da sanção pecuniária, 
não transforma a multa em tributo”, sendo o Ministério Público por isso parte legítima para 
promover a respectiva ação de execução, ainda que sob o rito da Lei n. 6.830/1980”.
10 REsp 699.286/SP, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, j. 8.11.2005. No entanto, mesmo este 
julgado, posteriormente, restaria modificado com a interposição dos Embargos de Divergência 
em Recurso Especial n. 699.286/SP (Rel. Min. Nilson Naves, j. 10.2.2010).
11 A orientação em questão restou comunicada pelo Ofício n. 20/2011 CDA que, a título de 
reforço argumentativo, ainda se reportava: i) à inexistência de qualquer referência a tais 
multas pela Lei Estadual 7.981/84 ao dispor sobre o Fundo Penitenciário Estadual; e ii) à 
previsão contida no Item 7.8.1.2 do Código de Normas da Corregedoria do Tribunal de Justiça 
do Paraná, o qual assevera que “o recolhimento das multas decorrente de sentenças criminais, 
devido ao Fundo Penitenciário Nacional, deverá ser efetuado via DARF da Secretaria da Receita 
Federal”. Cumpre ressaltar que parte destes argumentos caiu por terra com a promulgação da 
Lei Estadual 17.140/2012 que passou a fazer expressa referência às “multas penais aplicadas 
pelos órgãos judiciais do Estado do Paraná, nos termos dos arts. 49 e 50 do Código Penal” 
como fonte de receita do Fundo Penitenciário do Paraná (art. 3º, IX).
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da Fazenda Nacional, por sua vez, com base no Parecer AGU n.º GM 009/2000 
e na Nota PGFN/CDA n.º 28/2010, sempre foi a de limitar sua atuação tão 
só às execuções de multas criminais decorrentes de sentenças proferidas por 
Juízos Federais12. Uma circunstância que acabou gerando um aparente descaso 
para com aquelas execuções decorrentes de sentenças proferidas pela Justiça 
Criminal estadual, certamente as de maior número13.

 A partir deste apanhado, e ultrapassados exatos 19 anos da alteração 
legislativa que incidiu sobre o artigo 51, resta evidente que a súmula 
ora publicada teria pretendido colocar um fim às posições antagônicas 
mencionadas. 

 No entanto, uma análise mais cautelosa tanto da sua redação final, 
quanto dos precedentes que lhe serviram de base, somada à apreciação do 
contexto em que a súmula restou aprovada, faz supor o pragmatismo, ou 
quiçá o casuísmo, que teria balizado sua concepção.

 Com efeito, é desnecessário neste breve espaço aprofundar-se 
a respeito dos inúmeros argumentos que conduzem ao reconhecimento 
inevitável de que, cientificamente, a alteração promovida pela Lei n.º 
9.268/96 jamais teria legitimado a alteração de regras de competência e 
de distribuição de atribuições que acabou sendo efetuada por parte dos 
intérpretes14. Afinal, vista sob as mais distintas perspectivas interpretativas, 

12 Em 2011, esta posição foi expressamente endereçada ao Ministério Público do Estado do 
Paraná por meio do Ofício n.º 2545 PGFN/CDA, oriundo da Coordenação-Geral da Dívida Ativa 
da União. Um entendimento que foi, uma vez mais, tagencialmente reforçado no Parecer 
PGFN/CDA n.º 1885/2013.
13 Ao ressaltar que no estado de São Paulo essa execução estaria sendo procedida pela 
Procuradoria Fiscal junto ao Juízo de Execuções Fiscais, NUCCI identifica vários inconvenientes. 
É que, embora ela devesse ser efetuada com todo o empenho (afinal, se trata de cobrança 
de uma sanção penal), o excesso de execuções fiscais e os valores baixos das multas fixadas 
estariam desestimulando a promoção da cobrança. A certidão de dívida ativa, ademais, sequer 
conteria dados do processo criminal, o que não raro implicaria numa ausência de interlocução 
entre as instâncias fiscal e de execução penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito 
Penal. 4ª ed. São Paulo: RT, 2008, pp. 426-427).
14 Para tanto, confira-se o aprofundamento das ponderações de BITENCOURT, Cezar Roberto. 
Tratado de Direito Penal, Vol. 1, 9a ed. Saraiva: São Paulo, 2004, p. 598-602; e SANTIN, Valter 
Foleto. “Pena de multa criminal, execução e legitimidade ativa do Ministério Público”, in 
Revista de Informação Legislativa, v. 46, n. 184, p. 67–76, 2009.
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a redação do artigo 51 em nenhum momento teria permitido concluir que 
o inadimplemento da multa penal implicaria, por si só, numa modificação 
da sua natureza jurídica, única circunstância que sim poderia implicar 
na alteração de instâncias de julgamento e de legitimidade ativa para a 
execução.

 Sequer pelo crivo do processo legislativo que resultou na alteração 
do artigo 51 uma tal interpretação se sustenta. Afinal, a própria explicação 
da ementa do então Projeto de Lei n.º 726/1995 já fazia referência ao 
interesse em promover uma “facilitação da cobrança da multa criminal, 
afastando obstáculos que, presentemente, tem conduzido à prescrição dessa 
modalidade de sanção”. Devidamente ou não, a Mensagem n.º 785/95, que 
acompanhava aquele Projeto de Lei, alardeava a intenção de que a multa 
penal, a partir da alteração, servisse de “fonte de receitas para alimentar 
o fundo penitenciário” e readquirisse “seu vigor institucional”, passando a 
figurar “entre as medidas eficientes de combate à criminalidade patrimonial, 
principalmente a de natureza astuciosa que ofende não somente bens 
jurídicos particulares como interesses coletivos relevantes como os ligados 
à Administração Pública”. Reconhecia-se, enfim, que uma das grandes 
frustrações com a execução da pena de multa dizia respeito, precisamente, 
“à inflação que corrói o valor nominal da moeda”15. 

 Todo um cenário, como se vê, que só reforça os argumentos no 
sentido de que aquilo que se buscou com a alteração legislativa foi, em 
essência, imprimir uma maior efetividade na execução da pena de multa, 
resguardando a atualização monetária do valor dosado pela sentença penal 
condenatória16. Para tanto, não se visualizou que fosse necessária qualquer 
alteração na sua natureza jurídica ou nos órgãos responsáveis pela execução, 

15 Cf. Mensagem n. 785 de 19.7.1995, Min. Nelson Jobim (Diário do Congresso Nacional, Seção 
I, agosto de 1995, p. 19426-19427).
16 Sobre as implicações para fins de atualização monetária advindas da distinção entre “dívida 
de valor” e “dívida de dinheiro” e como essa distinção vinha interferindo na jurisprudência 
pré-modificação legislativa, cf. SANTIN, Valter Foleto. “Pena de multa criminal, execução e 
legitimidade ativa do Ministério Público”, in Revista de Informação Legislativa, v. 46, n. 184, 
p. 67–76, 2009. Igual cenário é recordado por BOSCHI, José Antonio Paganella. Execução 
penal: questões controvertidas. Porto Alegre: AMP/Escola Superior do Ministério Público, 
1989, p. 93-95.
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algo que conflitaria diretamente com o próprio rol das espécies de penas 
previstas pelo nosso ordenamento (CP, art. 32) e, principalmente, ignoraria 
que a execução de toda e qualquer pena integra a persecução penal do 
Estado, o que faz com que o Ministério Público esteja incumbido de buscar a 
efetivação do conteúdo decisório condenatório17.

 A pretensão da modificação legislativa operada, por isso, era tão só 
a de promover uma reforma que estabelecesse que a multa penal que não 
fosse adimplida voluntariamente ensejaria, de pronto, a formação de uma 
dívida ativa, reconhecendo um débito do sentenciado para com o poder 
estatal via fundo penitenciário. Um débito que, como tal, naturalmente, 
dependeria da utilização do processo executivo estabelecido por nosso 
ordenamento (Lei n.º 6.830/80). Afinal, segundo os próprios termos legais, 
todo e qualquer valor cuja cobrança esteja atribuída aos entes estatais há de 
ser tido como dívida ativa (art. 2º, §1º).

 Disto resulta a importância de posicionar-se criticamente em 
relação à pretensão de excluir o Ministério Público do âmbito do processo 
de execução da pena de multa, mormente tendo-se ciência de que se trata 
da principal modalidade sancionatória pecuniária. Isto, especialmente 
quando se assiste a um arremedo de efetiva possibilidade de utilização desta 
espécie de pena em patamares bastante distintos daqueles que costumam 
ser aplicados à chamada “criminalidade de rua”. De fato, soa, no mínimo, 
estranho que, justamente a partir da ocorrência de vultosas condenações 
em sanções pecuniárias que estariam sendo reportadas em casos midiáticos,  
haja um intento de limitação da legitimidade ministerial nesta seara18. 

17 Igualmente reconhecendo o impacto na legitimidade constitucional das atribuições do 
Ministério Público, cf. BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, Vol. 1, 9a ed. 
Saraiva: São Paulo, 2008, p. 584; e SANTIN, Valter Foleto. “Pena de multa criminal, execução 
e legitimidade ativa do Ministério Público”, in Revista de Informação Legislativa, v. 46, n. 184, 
p. 73, 2009.
18 Neste sentido, cf. BITENCOURT, Cezar Roberto. “Cobrança da pena de multa do mensalão é 
atribuição do Ministério Público”. Disponível em: <www.conju.com.br>. Acesso em 14. dez. 
2014.
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 Uma evidência do quão importante se mostra que o Ministério 
Público esteja atento ao risco de perder a oportunidade de ser protagonista 
em sedimentar, definitivamente, que também ao “andar de cima” seja 
aplicado o Direito penal na sua integralidade19. Afinal, dentro de um contexto 
em que tanto se almeja que a aplicação da legislação penal, também sob a 
perspectiva sancionatória, observe as peculiaridades dos delitos econômicos, 
a redação sumular em nada contribui e só confirma uma deformação da 
alteração legislativa que há muito vem sendo autorizada. 

 Quiçá a interpretação conforme a ser proferida pelo Supremo 
Tribunal Federal no seio da Ação Direita de Inconstitucionalidade n.º 3150, 
definitivamente, aclare e reconheça a equivocada leitura que vem sendo 
feita a respeito da ilegitimidade ativa do Ministério Público para a execução 
da pena de multa. 

19 A expressão “andar de cima”, lastreia-se em STRECK ao apresentar vários exemplos de 
tratamento jurisprudencial diferenciado entre os “crimes de colarinho branco” e os “crimes 
do andar de baixo” (STRECK, Lenio Luiz. “Constituição, bem jurídico e controle social: A 
criminalização da pobreza ou de como ‘la ley es como la serpiente; solo pica a los descalzos’”. 
Revista de Estudos Criminais. Porto Alegre: Notadez, n. 31, out./dez., 2008, p. 65-96).



407

1. Apresentação 

2. Entrevista

3. Artigos 
Propostas do Ministério Público do Estado do Paraná 
de alteração legislativa no combate à corrupção e à 
impunidade

Considerações acerca da necessidade de 
homologação do Termo de Ajustamento de Conduta 
pelo Conselho Superior do Ministério Público do 
Estado do Paraná

Pessoas em situação de rua e direitos prestacionais

O direito à consulta prévia às comunidades indígenas 
e a atuação do Ministério Público para a sua 
concretização

Fonte normativa da legitimação extraordinária 
no novo Código de Processo Civil: a legitimação 
extraordinária de origem negocial

As mudanças da nova lei do divórcio em matéria de 
dissolução do casamento

Código civil brasileiro: Entre avanços e retrocessos

O Fundamento Moral do Direito à boa administração

Proteção à infância e juventude: é preciso mudar o 
“foco”

IDEB 2013

Pimenta Bueno: ideias precursoras do processo 
penal brasileiro no Segundo Império

4. Seção Interprosa
Dona Helena

A urgência nossa de cada dia

5. Seção Prata da Casa
Edição 2014 - “Ação Inovadora” - Cadastro da Prática 
ou Ideia

6. Seção Estudante
Ações Coletivas para a tutela de Direitos Individuais 
Homogêneos: Por uma racionalização do Serviço 
Justiça

7. Resenha
As lógicas das provas no processo, de Deltan

8. Jurisprudência Comentada Cível
Da aplicação da Lei de Improbidade Administrativa 
aos Agentes Políticos

9. Jurisprudência Comentada Penal
A Súmula n.º 521 do Superior Tribunal de Justiça e 
a questão afeta à ilegitimidade ativa do Ministério 
Público para a execução da pena de multa: 
Deformação de uma alteração legislativa ou mero 
pragmatismo?

10. Espaço Centros de Apoio
A ADI 1.842/RJ e a Lei 13.089/2015: novos 
paradigmas jurídicos para as Regiões Metropolitanas 
brasileiras?

A busca domiciliar de drogas e a apreensão de 
direitos fundamentais

Espaço Centros 
de Apoios

10.



408

1. Apresentação 

2. Entrevista

3. Artigos 
Propostas do Ministério Público do Estado do Paraná 
de alteração legislativa no combate à corrupção e à 
impunidade

Considerações acerca da necessidade de 
homologação do Termo de Ajustamento de Conduta 
pelo Conselho Superior do Ministério Público do 
Estado do Paraná

Pessoas em situação de rua e direitos prestacionais

O direito à consulta prévia às comunidades indígenas 
e a atuação do Ministério Público para a sua 
concretização

Fonte normativa da legitimação extraordinária 
no novo Código de Processo Civil: a legitimação 
extraordinária de origem negocial

As mudanças da nova lei do divórcio em matéria de 
dissolução do casamento

Código civil brasileiro: Entre avanços e retrocessos

O Fundamento Moral do Direito à boa administração

Proteção à infância e juventude: é preciso mudar o 
“foco”

IDEB 2013

Pimenta Bueno: ideias precursoras do processo 
penal brasileiro no Segundo Império

4. Seção Interprosa
Dona Helena

A urgência nossa de cada dia

5. Seção Prata da Casa
Edição 2014 - “Ação Inovadora” - Cadastro da Prática 
ou Ideia

6. Seção Estudante
Ações Coletivas para a tutela de Direitos Individuais 
Homogêneos: Por uma racionalização do Serviço 
Justiça

7. Resenha
As lógicas das provas no processo, de Deltan

8. Jurisprudência Comentada Cível
Da aplicação da Lei de Improbidade Administrativa 
aos Agentes Políticos

9. Jurisprudência Comentada Penal
A Súmula n.º 521 do Superior Tribunal de Justiça e 
a questão afeta à ilegitimidade ativa do Ministério 
Público para a execução da pena de multa: 
Deformação de uma alteração legislativa ou mero 
pragmatismo?

10. Espaço Centros de Apoio
A ADI 1.842/RJ e a Lei 13.089/2015: novos 
paradigmas jurídicos para as Regiões Metropolitanas 
brasileiras?

A busca domiciliar de drogas e a apreensão de 
direitos fundamentais

A ADI 1.842/RJ e a Lei 13.089/2015: 
novos paradigmas jurídicos para as 
Regiões Metropolitanas brasileiras?

Alberto Vellozo Machado*

Odoné Serrano Júnior**

Thiago de Azevedo Pinheiro Hoshino***

* Possui graduação em pela Faculdade de Direito de Curitiba (1985) e mestrado em Direito 
das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná (2001). Atualmente é procurador 
de justiça do Ministério Público do Estado do Paraná. Tem experiência na área de Direito, com 
ênfase em Direito Civil - Família e Sucessões, Direito Constitucional, Estatuto da Criança e do 
Adolescente e Direitos Humanos.
** Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná. Doutor em Direito 
Econômico e Socioambiental pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Mestre em 
Direito pela Universidade Estadual do Norte do Paraná. Pesquisador do Grupo de Pesquisas 
Modernas Tendências do Sistema Criminal da FAE Centro Universitário. Pesquisador do Grupo 
de Pesquisa Cidade em Debate. Professor da Fundação Escola do Ministério Público do Paraná.
*** Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Mestre em Direito do Estado pelo 
Programa de Pós-Graduação em Direito da UFPR. Pesquisador do Núcleo de Estudos em Direito 
Administrativo, Ambiental e Urbanístico (PROPOLIS/PPGD-UFPR), do INCT Observatório das 
Metrópoles e do Grupo de Pesquisa Economia Política do Poder em Estudos Organizacionais 
(EPPEO/UFPR). Associado do Instituto Brasileiro de História do Direito (IBHD), do Instituto 
Brasileiro de Direito Urbanístico (IBDU) e da International Academic Association on Planning, 
Law, and Property Rights. Membro da Comissão de Direitos Humanos do Fórum Paranaense 
das Religiões de Matriz Africana (FPRMA). Participa da coordenação colegiada do Projeto 
de Extensão “Cidade em Debate”. Desenvolve investigação nas áreas de Direitos Humanos, 
História do Direito, Antropologia Jurídica e Direito Urbanístico. Atua profissionalmente como 
assessor jurídico do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Habitação 
e Urbanismo do Ministério Público do Estado do Paraná e como professor da disciplina de 
Direitos Reais no curso de Pós-Graduação da Fundação Escola do Ministério Público do Estado 
do Paraná e da disciplina de Patrimônio Cultural na especialização em Direito à Cidade e Gestão 
Urbana da Universidade Positivo/AMBIENS Cooperativa. Integra o corpo de pareceristas ad 
hoc da Revista de Direito da Cidade da Universidade Estadual do Rio de Janeiro.

(...) certos direitos abrem caminho, direitos que definem a 
civilização (...) Esses direitos mal reconhecidos tornam-se 
pouco a pouco costumeiros antes de se inscreverem nos 
códigos formalizados. Mudariam a realidade se entrassem 
para a prática social (...) Entre esses direitos em formação 
figura o direito à cidade (...) (Henri Lefebvre, 1968:2001)
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 Não vêm de hoje as disputas sobre a instituição e governo das regiões 
metropolitanas e aglomerações urbanas no Brasil. Já desde a Constituição 
de 1967 e, posteriormente, com sua recepção expressa pela Constituição 
da República de 1988, o tema instiga acalorados debates em vários campos 
do conhecimento, ganhando, todavia, apenas recentemente a atenção mais 
detida também da reflexão jurídica. 

 Nesse contexto, é significativo o advento de novel entendimento do 
Supremo Tribunal Federal lançado na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 1.842, na qual se impugnava a transferência ao Estado do Rio de Janeiro 
do poder concedente para a prestação dos serviços públicos de interesse 
metropolitano. Abstraindo as especificidades do caso concreto, referente à 
gestão do saneamento básico na Região Metropolitana do Rio de Janeiro e 
Microrregião dos Lagos, pretende-se esboçar de que maneira o precedente 
solidifica um paradigma de interpretação constitucional da matéria, inclusive 
para a leitura da recém-publicada Lei 13.089/2015, vulgo “Estatuto da 
Metrópole”.

 Trata-se de trajeto a ser percorrido em quatro paradas. 
Primeiramente, abordar-se-ão os sentidos jurídicos que permeiam as figuras 
sui generis do art. 25, §3º da Carta Magna e sua atual posição no sistema 
federativo pátrio. Em seguida, teceremos comentários sobre o que aqui 
denominamos o “problema da autoridade” sobre tais territórios, é dizer, o 
tenso jogo de forças e a variedade de arranjos político-institucionais para a 
governança interfederativa dos novos entes regionais. Após, serão expostos 
os principais impactos desse reescalonamento de poderes no exercício das 
titularidades associadas às funções públicas de interesse comum. Por fim, 
um último excurso se debruça brevemente sobre a necessidade de atualizar 
o enfoque municipalista da política urbana, numa releitura contemporânea 
do direito à cidade (e, sobretudo à cidade real) como direito à metrópole.

1. O problema da compulsoriedade: a integração das unidades 
territoriais

 Originalmente, a Constituição de 1967 alocava a instituição de 
regiões metropolitanas (RMs) entre as competências da União, conforme 
previsto no art. 157, §10º, conteúdo que, todavia, migrou, nas reformas 
subsequentes, para o art. 164:
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Art. 164. A União, mediante lei complementar, poderá para a realização 
de serviços comuns, estabelecer regiões metropolitanas, constituídas por 
municípios que, independentemente de sua vinculação administrativa, 
façam parte da mesma comunidade sócio-econômica.

 Com base em tal prerrogativa, foram estabelecidas, ainda sob a 
égide do regime militar, as primeiras RMs do país (São Paulo, Belo Horizonte, 
Porto Alegre, Recife, Salvador, Curitiba, Belém e Fortaleza), por meio da Lei 
Complementar n. 14/1973. A Lei Complementar n. 20/1974, ao reorganizar 
o território nacional, criou, igualmente, a Região Metropolitana do Rio de 
Janeiro, permanecendo o rol inalterado até a transição política que resultou 
na Constituição da República de 1988. Nela, podem-se observar importantes 
inovações quanto à matéria, agora insculpida no art. 25, §3º:

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que 
adotarem, observados os princípios desta Constituição.
§ 3º Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões 
metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por 
agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o 
planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.

 A despeito do nítido viés municipalista adotado pela nova 
Carta Magna, seu influxo não pareceu reformular o papel apassivado 
dos municípios no que respeita ao processo de instituição das unidades 
territoriais regionalizadas (regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 
microrregiões). Já sob a antiga Lei Fundamental elucidava Eros Roberto Grau:

Para logo se vê, portanto, que a norma originariamente disposta 
pela Constituição de 1967, consubstanciada no artigo 164 da que lhe 
sucedeu, expressa uma modalidade de relacionamento não voluntário, 
mas compulsório, entre unidades político-administrativas nas regiões 
metropolitanas. Quando as unidades político-administrativas se relacionam 
em função de vínculo voluntário, a qualquer momento poderá ser rompido 
o acordo entre elas estabelecido (...) No que respeita, porém, ao novo 
tipo de relacionamento gerado pela disposição constitucional, a sua 
compulsoriedade originária implica que não possa ser rompida a associação 
que surge entre as unidades político-administrativas. (...) Pode-se afirmar, 
sem sombra de dúvida, que os municípios integrantes de uma região 
metropolitana apenas adeririam voluntariamente a uma associação de 
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atividades, em vista das necessidades metropolitanas, na medida em que 
tivessem plena consciência da grandiosidade da sua problemática. como tal 
não ocorre, em face dos diferentes níveis de consciência social dos poderes 
políticos municipais (...) advém a disposição cogente da Constituição (...)1

 Nesse sentido, muito embora hajam avançado os mecanismos de 
cooperação e consorciamento entre entes públicos nos últimos anos, pouco 
se alterou na lógica da instituição forçosa e unilateral das unidades territoriais 
regionais. Os entes locais permaneceram, na transição constitucional de 1988, 
coadjuvantes desse processo, sendo integrados compulsoriamente, já não 
pela União, mas pelos Estados-membros, sem grande possibilidade de opinar 
previamente sobre tal medida. É o que se infere da jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal em emblemáticos julgados datados de 1998 e 2002:

EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Constituição do Estado 
do Espirito Santo, art. 216, § 1º. Consulta prévia, mediante plebiscito, 
às populações diretamente interessadas, para criação de regiões 
metropolitanas e aglomerações urbanas. 3. Impugnação em face do art. 
25, § 3º, da Constituição Federal. Previsão de plebiscito, para inteirar-
se o processo legislativo estadual, em se tratando de criação ou fusão 
de municípios, “ut” art. 18, § 4º, da Lei Magna federal, não, porém, 
quando se cuida da criação de regiões metropolitanas. 4. Relevância dos 
fundamentos da inicial e “periculum em mora” caracterizados. Cautelar 
deferida, para suspender, “ex nunc”, a vigência do parágrafo § 1º do 
art. 216, da Constituição do Estado do Espirito Santo. 5. Ação direta de 
inconstitucionalidade procedente. Declarada a inconstitucionalidade do § 
1º do art. 216, da Constituição do Estado do Espirito Santo. 
(STF - ADI: 796 ES , Relator: Min. NÉRI DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 
02/02/1998, Tribunal Pleno)

EMENTA: CONSTITUCIONAL. REGIÕES METROPOLITANAS, AGLOMERAÇÕES 
URBANAS, MICROREGIÃO. C.F., art. 25, § 3º. Constituição do Estado do Rio de 
Janeiro, art. 357, parágrafo único. I. - A instituição de regiões metropolitanas, 
aglomerações urbanas e microregiões, constituídas por agrupamentos de 
municípios limítrofes, depende, apenas, de lei complementar estadual. II. 
- Inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 357 da Constituição do 

1 GRAU, Eros Roberto. Regiões Metropolitanas: Regime Jurídico. São Paulo: Bushatsky, 1974, p. 104-105.
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Estado do Rio de Janeiro. III. - ADIn julgada procedente.
(STF - ADI: 1841 RJ , Relator: CARLOS VELLOSO, Data de Julgamento: 
01/08/2002, Tribunal Pleno)

 Assente, portanto, na Suprema Corte o entendimento, em certa 
medida problemático, segundo o qual a inserção de municípios nas unidades 
regionais prescinde de consulta tanto à suas populações quanto aos seus 
poderes executivo e legislativo. Destarte, não surpreende a senda trilhada 
pelo STF na ADI 1.842/RJ, neste tópico, promovendo uma conciliação 
hermenêutica entre autonomia municipal e integração metropolitana:

(...) 3. Autonomia municipal e integração metropolitana.
A Constituição Federal conferiu ênfase à autonomia municipal ao 
mencionar os municípios como integrantes do sistema federativo (art. 1º 
da CF/1988) e ao fixá-la junto com os estados e o Distrito Federal (art. 18 da 
CF/1988). A essência da autonomia municipal contém primordialmente (i) 
autoadministração, que implica capacidade decisória quanto aos interesses 
locais, sem delegação ou aprovação hierárquica; e (ii) autogoverno, que 
determina a eleição do chefe do Poder Executivo e dos representantes 
no Legislativo. O interesse comum e a compulsoriedade da integração 
metropolitana não são incompatíveis com a autonomia municipal. O 
mencionado interesse comum não é comum apenas aos municípios 
envolvidos, mas ao Estado e aos municípios do agrupamento urbano. O 
caráter compulsório da participação deles em regiões metropolitanas, 
microrregiões e aglomerações urbanas já foi acolhido pelo Pleno do STF 
(ADI 1841/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 20.9.2002; ADI 796/ES, Rel. Min. 
Néri da Silveira, DJ 17.12.1999). O interesse comum inclui funções públicas 
e serviços que atendam a mais de um município, assim como os que, 
restritos ao território de um deles, sejam de algum modo dependentes, 
concorrentes, confluentes ou integrados de funções públicas, bem como 
serviços supramunicipais. (...)
(STF - ADI: 1.842 RJ , Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 
06/03/2013, Tribunal Pleno)

 Na decisão em comento, percebe-se a centralidade da noção de 
interesse comum como chave de leitura para o enquadramento jurídico da 
questão metropolitana, justificadora dos deslocamentos de competência 
e autoridade em curso. Por esta razão passaremos a explorar a categoria 
analítica a partir das funções públicas, cujo planejamento e execução são o 
sentido primordial e o objeto da gestão integrada supramunicipal.
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2. O problema da titularidade: a gestão das funções públicas de 
interesse comum

 Conquanto presente a expressão no texto constitucional, ressentia-
se o ordenamento nacional de definição mais rigorosa do que fossem 
as controversas funções públicas de interesse comum (FPICs), lacuna 
parcialmente sanada pelo legislador infraconstitucional, dada a generalidade 
da norma veiculada no inciso II do artigo 2º da Lei 13.089/2015 (Estatuto da 
Metrópole):

Art. 2o Para os efeitos desta Lei, consideram-se:
(...)
II – função pública de interesse comum: política pública ou ação nela 
inserida cuja realização por parte de um Município, isoladamente, seja 
inviável ou cause impacto em Municípios limítrofes;

 Embora seja o diploma de edição posterior ao julgamento da ADI 
1.842/RJ, há confluência e alinhavo entre os conceitos manejados em ambos. 
Tanto assim que a política de saneamento básico permite bem ilustrar a 
mens legis no tocante às FPICs :

(...) 4. Aglomerações urbanas e saneamento básico. 
O art. 23, IX, da Constituição Federal conferiu competência comum à União, 
aos estados e aos municípios para promover a melhoria das condições de 
saneamento básico. Nada obstante a competência municipal do poder 
concedente do serviço público de saneamento básico, o alto custo e o 
monopólio natural do serviço, além da existência de várias etapas – 
como captação, tratamento, adução, reserva, distribuição de água e o 
recolhimento, condução e disposição final de esgoto – que comumente 
ultrapassam os limites territoriais de um município, indicam a existência 
de interesse comum do serviço de saneamento básico. A função pública 
do saneamento básico frequentemente extrapola o interesse local e 
passa a ter natureza de interesse comum no caso de instituição de regiões 
metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, nos termos 
do art. 25, § 3º, da Constituição Federal. (...) A instituição de regiões 
metropolitanas, aglomerações urbanas ou microrregiões pode vincular a 
participação de municípios limítrofes, com o objetivo de executar e planejar 
a função pública do saneamento básico, seja para atender adequadamente 



414

1. Apresentação 

2. Entrevista

3. Artigos 
Propostas do Ministério Público do Estado do Paraná 
de alteração legislativa no combate à corrupção e à 
impunidade

Considerações acerca da necessidade de 
homologação do Termo de Ajustamento de Conduta 
pelo Conselho Superior do Ministério Público do 
Estado do Paraná

Pessoas em situação de rua e direitos prestacionais

O direito à consulta prévia às comunidades indígenas 
e a atuação do Ministério Público para a sua 
concretização

Fonte normativa da legitimação extraordinária 
no novo Código de Processo Civil: a legitimação 
extraordinária de origem negocial

As mudanças da nova lei do divórcio em matéria de 
dissolução do casamento

Código civil brasileiro: Entre avanços e retrocessos

O Fundamento Moral do Direito à boa administração

Proteção à infância e juventude: é preciso mudar o 
“foco”

IDEB 2013

Pimenta Bueno: ideias precursoras do processo 
penal brasileiro no Segundo Império

4. Seção Interprosa
Dona Helena

A urgência nossa de cada dia

5. Seção Prata da Casa
Edição 2014 - “Ação Inovadora” - Cadastro da Prática 
ou Ideia

6. Seção Estudante
Ações Coletivas para a tutela de Direitos Individuais 
Homogêneos: Por uma racionalização do Serviço 
Justiça

7. Resenha
As lógicas das provas no processo, de Deltan

8. Jurisprudência Comentada Cível
Da aplicação da Lei de Improbidade Administrativa 
aos Agentes Políticos

9. Jurisprudência Comentada Penal
A Súmula n.º 521 do Superior Tribunal de Justiça e 
a questão afeta à ilegitimidade ativa do Ministério 
Público para a execução da pena de multa: 
Deformação de uma alteração legislativa ou mero 
pragmatismo?

10. Espaço Centros de Apoio
A ADI 1.842/RJ e a Lei 13.089/2015: novos 
paradigmas jurídicos para as Regiões Metropolitanas 
brasileiras?

A busca domiciliar de drogas e a apreensão de 
direitos fundamentais

às exigências de higiene e saúde pública, seja para dar viabilidade 
econômica e técnica aos municípios menos favorecidos. Repita-se que este 
caráter compulsório da integração metropolitana não esvazia a autonomia 
municipal. (...)
(STF - ADI: 1.842 RJ , Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 
06/03/2013, Tribunal Pleno)

 
Aqui, o interesse comum surge conformado pela natureza supra, ou melhor, 
transmunicipal de determinado serviço público, cuja prestação, em todas as 
fases, se acha condicionada por favores geográficos (hidrológicos, geológicos, 
topográficos, etc.) e antrópicos (morfologias de urbanização e ocupação 
territorial) que ultrapassam a escala fictícia da municipalidade (e do interesse 
local) enquanto fronteira político-administrativa. Ao passo que espelha a 
cidade real, sociológica, espaço vivido, o interesse comum (partilhado não 
apenas pelos entes federados, mas também pelos cidadãos metropolitanos 
que neles habitam) atrai as competências executivas correlatas para outra 
esfera. 

 Digno de nota, nesse horizonte, o caso do ordenamento territorial 
metropolitano. Na contramão do que se tem, amiúde, advogado, as funções 
públicas de interesse comum não se restringem à prestação de serviços, 
mas englobam outras atividades estatais como o ordenamento territorial e, 
por isso mesmo, o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado a que faz 
menção o Estatuto da Metrópole tem, como conteúdo mínimo, entre outros 
aspectos, o macrozoneamento da unidade territorial urbana (art. 12, §1º, 
II). Mais do que, tal leitura já se extraía do art. 30, VIII da Constituição de 
1988, na ressalva que o dispositivo insere à competência municipal, com a 
expressão “no que couber”:

Art. 30. Compete aos Municípios:
(...)
VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, 
mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação 
do solo urbano;

 O constituinte tão somente explicitou a necessária coesão dinâmica, 
sistematicidade e transescalaridade do ordenamento territorial, que deve 
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compatibilizar (deve, e não pode, porque de poder-dever se trata2) diversos 
níveis de planejamento e gestão, entre eles o urbano-regional. Não se olvide 
o lúcido alerta de Alaôr Caffé Alves, neste quesito:

(...) a “função pública” que não implica apenas a execução de serviços 
públicos e de utilidade pública e respectivas concessões, mas também a 
normatização (como a disciplina regulamentar e administrativa do uso e 
ocupação do solo, a fixação de parâmetros, padrões etc.), o estabelecimento 
de políticas públicas (diretrizes, planejamento, planos, programas e 
projetos, bem como políticas de financiamento, operação de fundos etc.) 
e os controles (medidas operacionais, licenças, autorizações, fiscalização, 
polícia administrativa etc.). As funções públicas não correspondem apenas 
às determinações de direito subjetivo público, mas também aos deveres 
das autoridades para com as comunidades integradas, realizando o binômio 
“poder-dever” (...)3

 Ampliar a escala de gestão das FPICs, por certo, é uma das apostas 
atuais para alavancar a eficiência (art. 37, caput, CF/88) da atividade 
administrativa (na dimensão também dos controles) e assegurar, na 
hipótese de delegação dos serviços públicos, a sua adequada prestação 
quanto às condições de regularidade, continuidade, segurança, atualidade, 
generalidade e modicidade das tarifas (art. 6º, §1º da Lei 8.987/1995).

 Reflexo necessário desse reescalonamento das políticas públicas 
e das funções estatais, ou, como se queira, imperativo da verdadeira 
extensão da faixa de interesse da população atingida por tais fatores, é a 

2 “Vigora no direito urbanístico um princípio da coesão dinâmica de suas normas, que exige 
uma coerência teleológica entre elas, como condição para que os resultados pretendidos 
sejam alcançados. Assim sendo, o planejamento deixa de ser uma faculdade para converter-
se em uma obrigação do Poder Público.” (PINTO, Victor Carvalho. Direito Urbanístico: Plano 
Diretor e Direito de Propriedade. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 244).
3 ALVES, Alaôr Caffé. Regiões Metropolitanas, Aglomerações Urbanas e Microrregioões: novas 
dimensões constitucionais da organização do Estado Brasileiro. Revista de Direito Ambiental | 
vol. 15 | p. 184 | Jul / 1999. Ressalte-se que a Proposta de Emenda Constitucional n. 13/2014 
pretende superar em definitivo quaisquer resistências, nesta seara, ao introduzir no art. 182 da 
Constituição Federal o seguinte parágrafo (de duvidosa repercussão, diga-se, na forma como 
a matéria se encontra, hoje, regrada pelo Estatuto da Metrópole): “§5º No caso de regiões 
metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões em que o ordenamento territorial seja 
uma função pública de interesse comum, o plano diretor será elaborado pelo agrupamento de 
municípios e aprovado por decreto legislativo estadual ou federal, conforme o caso”. 
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reorganização das titularidades para prestação dos serviços de interesse 
comum a elas vinculados. Elaborando sobre as bases fixadas pelo Supremo 
Tribunal Federal, razoável asseverar que o novo quadro jurídico não admite 
a concentração de poderes sobre o território metropolitano nas mãos de um 
único ente, em geral o Estado-membro (na lógica convencional reducionista 
de que toda atividade supra ou intermunicipal passaria à competência 
exclusiva estadual), mas impõe gestão compartilhada e equilibrada entre os 
diversos entes federados. In verbis, afere-se da ADI 1.842/RJ:

(...) 5. Inconstitucionalidade da transferência ao estado-membro do poder 
concedente de funções e serviços públicos de interesse comum. 
O estabelecimento de região metropolitana não significa simples 
transferência de competências para o estado. O interesse comum é muito 
mais que a soma de cada interesse local envolvido, pois a má condução 
da função de saneamento básico por apenas um município pode colocar 
em risco todo o esforço do conjunto, além das consequências para a saúde 
pública de toda a região. O parâmetro para aferição da constitucionalidade 
reside no respeito à divisão de responsabilidades entre municípios e 
estado. É necessário evitar que o poder decisório e o poder concedente 
se concentrem nas mãos de um único ente para preservação do 
autogoverno e da autoadministração dos municípios. Reconhecimento 
do poder concedente e da titularidade do serviço ao colegiado formado 
pelos municípios e pelo estado federado. A participação dos entes nesse 
colegiado não necessita de ser paritária, desde que apta a prevenir 
a concentração do poder decisório no âmbito de um único ente. A 
participação de cada Município e do Estado deve ser estipulada em cada 
região metropolitana de acordo com suas particularidades, sem que se 
permita que um ente tenha predomínio absoluto. (...)
(STF - ADI: 1.842 RJ , Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 
06/03/2013, Tribunal Pleno)

 A estrutura metropolitana da repartição de competências que se 
desenha no paradigma da gestão compartilhada, impende destacar, tem 
impactos no papel tanto dos municípios como dos estados, mitigando 
absolutismos de ambas as partes e abrindo espaço para a experimentação 
de modelos e para a reacomodação do pacto federativo brasileiro.
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3. O problema da autoridade: a formatação da governança 
interfederativa

 Sob esta ótica é que se coloca o problema da autoridade e de 
sua migração. Quem governa a região metropolitana e suas congêneres, 
aglomerações urbanas e microrregiões? Se – são os rudimentos de que, até 
o momento, dispomos – a excessiva concentração de poderes (decisório 
e concedente) está vedada, urge (re)fundar o “colegiado formado pelos 
municípios e pelo estado federado” a que alude o acórdão em apreço. Nada 
obstante, onde se insere esta figura no sistema federativo hoje existente? 
Com efeito, escassa é, por hora, a doutrina sobre o assunto. Alaôr Caffé 
Alves, um dos poucos a enfrentá-lo, como já se notou, sugere a passagem 
de um federalismo dualista (mesmo na sua feição de cooperação), para um 
federalismo “de integração”, mormente em âmbito urbano-regional:

Desse modo, no Brasil, vigora atualmente um quadro de competências 
constitucionais cuja distribuição caracteriza o federalismo de integração, 
sucessor do federalismo de cooperação, ambos contrários ao federalismo 
dualista, de caráter rígido e tradicional, onde dominavam as competências 
exclusivas. Nesse sentido, como regra, a interpretação sistêmica 
da Constituição Federal (LGL\1988\3) deve sempre levar em conta os 
objetivos de integração entre os interesses públicos nacionais, estaduais, 
distritais e municipais, precisamente na forma como foram intencionados 
pelo legislador constituinte.
(...)
No âmbito específico que nos interessa agora, o das regiões metropolitanas, 
aglomerações urbanas e microrregiões, postula-se igualmente a 
exigência de um novo conteúdo organizacional de gestão regional, por 
força da própria Constituição Federal (LGL\1988\3), onde a cooperação 
e a coordenação intergovernamental passam a ter uma dimensão 
institucional própria, representada pela exigência de unidades integradas e 
personalizadas de ação pública de interesse comum. Isto deverá repercutir 
profundamente na forma de planejamento, programação, execução e 
controle de funções estatais e de serviços públicos de caráter urbano-
regional, em nosso sistema federativo.4 

 

4 ALVES, A. C. Idem.

http://rt-online.mp.pr.gov.br/maf/app/resultList/document?&src=rl&srguid=i0ad818160000014c3815bf9f61e1c1f0&docguid=I9088bfe0f25411dfab6f010000000000&hitguid=I9088bfe0f25411dfab6f010000000000&spos=5&epos=5&td=6&context=24&startChunk=1&endChunk=1
http://rt-online.mp.pr.gov.br/maf/app/resultList/document?&src=rl&srguid=i0ad818160000014c3815bf9f61e1c1f0&docguid=I9088bfe0f25411dfab6f010000000000&hitguid=I9088bfe0f25411dfab6f010000000000&spos=5&epos=5&td=6&context=24&startChunk=1&endChunk=1


418

1. Apresentação 

2. Entrevista

3. Artigos 
Propostas do Ministério Público do Estado do Paraná 
de alteração legislativa no combate à corrupção e à 
impunidade

Considerações acerca da necessidade de 
homologação do Termo de Ajustamento de Conduta 
pelo Conselho Superior do Ministério Público do 
Estado do Paraná

Pessoas em situação de rua e direitos prestacionais

O direito à consulta prévia às comunidades indígenas 
e a atuação do Ministério Público para a sua 
concretização

Fonte normativa da legitimação extraordinária 
no novo Código de Processo Civil: a legitimação 
extraordinária de origem negocial

As mudanças da nova lei do divórcio em matéria de 
dissolução do casamento

Código civil brasileiro: Entre avanços e retrocessos

O Fundamento Moral do Direito à boa administração

Proteção à infância e juventude: é preciso mudar o 
“foco”

IDEB 2013

Pimenta Bueno: ideias precursoras do processo 
penal brasileiro no Segundo Império

4. Seção Interprosa
Dona Helena

A urgência nossa de cada dia

5. Seção Prata da Casa
Edição 2014 - “Ação Inovadora” - Cadastro da Prática 
ou Ideia

6. Seção Estudante
Ações Coletivas para a tutela de Direitos Individuais 
Homogêneos: Por uma racionalização do Serviço 
Justiça

7. Resenha
As lógicas das provas no processo, de Deltan

8. Jurisprudência Comentada Cível
Da aplicação da Lei de Improbidade Administrativa 
aos Agentes Políticos

9. Jurisprudência Comentada Penal
A Súmula n.º 521 do Superior Tribunal de Justiça e 
a questão afeta à ilegitimidade ativa do Ministério 
Público para a execução da pena de multa: 
Deformação de uma alteração legislativa ou mero 
pragmatismo?

10. Espaço Centros de Apoio
A ADI 1.842/RJ e a Lei 13.089/2015: novos 
paradigmas jurídicos para as Regiões Metropolitanas 
brasileiras?

A busca domiciliar de drogas e a apreensão de 
direitos fundamentais

Que a gestão metropolitana demande uma “dimensão institucional” 
própria é fato incontroverso. A experiência e a literatura têm demonstrado 
os limites do consorciamento e da cooperação voluntária, sobretudo num 
quadro de enraizado patrimonialismo em que a burocracia estatal e os 
cacicados políticos, não raro, enxergam os municípios como feudos. Se isso 
ocorre nas cidades-pólos de influência regional, quem dirá nas periféricas5. 
É cediça, destarte, a premência por estabilizar as regiões metropolitanas, 
as aglomerações urbanas e as microrregiões como unidades territoriais 
permanentes de planejamento e não como estruturas episódicas e 
fragmentadas por serviço. Mesmo porque cada consórcio em operação 
requer um arcabouço gerencial que encarece, na conta final, todo o serviço 
e não favorece a integração. Aliás, estudos contemporâneos apontam esta 
como a mais agravada fragilidade dos esforços envidados e dos esquemas 
institucionais, nos moldes atuais:

A estruturação da gestão metropolitana passa pela possibilidade 
de ampliação e fortalecimento do consorciamento e da cooperação 
interfederativa. Passa pela busca da constituição de uma coordenação 
metropolitana articulada entre os Entes Federativos, bem como pela busca 
de recursos e financiamento para os investimentos que se fazem necessários, 
vis-à-vis o deficit acumulado nesses espaços e que compromete a vida da 

5 No caso do saneamento básico, tomado como emblemático, tal atitude dos gestores 
obstaculiza severamente a prestação regionalizada do serviço. Mesmo antes da edição da 
Lei 13.089/2015, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em procedimento de auditoria 
operacional específica, finalizada em setembro de 2011, diagnosticava a deficiência da 
integração urbano-regional: “A recente regulamentação das diretrizes nacionais para o setor 
de saneamento expõe a necessidade de prover condições adequadas para a gestão desses 
serviços: norteada para a ampliação progressiva do acesso da população e para a articulação 
das políticas de desenvolvimento urbano e regional. (...) O trabalho revela que o planejamento 
das ações de esgotamento sanitário, tal como ocorre hoje, não é eficaz para garantir a adequada 
prestação dos serviços. A não priorização das políticas do setor, a baixa intersetorialidade, 
a falta de normatização e de capacitação técnica dificultam a elaboração de instrumentos 
adequados às realidades culturais locais. A desarticulação entre os entes federados e outros 
aspectos negativos relacionados à governança contribuem ainda para que os municípios 
deixem de assumir seu protagonismo no setor de saneamento e de corresponder aos objetivos 
da política nacional. (...) Recomenda-se à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano, 
que estabeleça ações visando fortalecer as estruturas das entidades cujas atribuições são de 
promover a integração das regiões metropolitanas de Curitiba, Maringá e Londrina: a COMEC, 
COMEM e COMEL, articulando as políticas de interesse regional e metropolitano.” (ESTADO 
DO PARANÁ: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. RELATÓRIO DE AUDITORIA OPERACIONAL: 
CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS REGIÕES 
METROPOLITANAS DO PARANÁ. Curitiba: TCE/PR, 2011. Disponível em: http://www1.tce.
pr.gov.br/conteudo/auditoria-operacional-saneamento/235030/area/245)

http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/auditoria-operacional-saneamento/235030/area/245
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/auditoria-operacional-saneamento/235030/area/245
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população que vive nas metrópoles brasileiras. Enfim, passa por um esforço 
de inserção da questão metropolitana na agenda política do país.6

 Adentramos, neste ponto, a espinhosa discussão sobre a formatação 
da governança interfederativa, vislumbrada pelo Estatuto da Metrópole 
como o “compartilhamento de responsabilidades e ações entre entes da 
Federação em termos de organização, planejamento e execução de funções 
públicas de interesse comum” (art. 2º, IV). À parte a tautologia implícita entre 
os conceitos de governança interfederativa e FPICs, importante lembrar que 
quaisquer rumos a serem adotados pelas regiões metropolitanas, doravante, 
não poderão ignorar os princípios e diretrizes consignados nos arts. 6º e 7º 
da Lei 13.089/2015 (em especial, o princípio da “prevalência do interesse 
comum sobre o local” e do “compartilhamento de responsabilidades pelo 
desenvolvimento urbano”). Tampouco caberá obumbrar a estrutura mínima 
da governança interfederativa constante do art. 8º:

Art. 8o A governança interfederativa das regiões metropolitanas e das 
aglomerações urbanas compreenderá em sua estrutura básica:
I – instância executiva composta pelos representantes do Poder Executivo 
dos entes federativos integrantes das unidades territoriais urbanas;
II – instância colegiada deliberativa com representação da sociedade civil;
III – organização pública com funções técnico-consultivas; e
IV – sistema integrado de alocação de recursos e de prestação de contas.

 
 Chamamos atenção para a participação da sociedade civil nas 
instâncias deliberativas, corolário da gestão democrática da cidade, 
norteadora de todos os níveis da política urbana, por força mesmo do art. 2º, 
II do Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001), agora expressamente reconhecida 
também na escala metropolitana (mais criteriosamente, na escala urbano-
regional). Sem embargo, não se trata, em absoluto, de inovação, visto que 
determinadas Constituições Estaduais, como a do Estado do Paraná (art. 
21), já haviam abraçado essa manifestação “regionalizada” da democracia 
participativa:

6 MARGUTI, Bárbara Oliveira e COSTA, Marco Aurélio. Análise da gestão e da governança 
metropolitanas das funções públicas de interesse comum selecionadas. In: MARGUTI, B. O. 
e COSTA, M. A. (Orgs.). Funções públicas de interesse comum nas metrópoles brasileiras: 
transportes, saneamento básico e uso do solo. Brasília : IPEA, 2014, p. 44.
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Art. 21. O Estado instituirá, mediante lei complementar, regiões 
metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas 
por agrupamentos de Municípios limítrofes, para integrar a organização, 
o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum, 
assegurando-se a participação dos Municípios envolvidos e da sociedade 
civil organizada na gestão regional.

 Outrossim, de se salientar a relevância de previsão sobre o sistema 
integrado de alocação de recursos, sem o qual as finalidades últimas de 
toda essa nova institucionalidade dificilmente poderão ser concretizadas. 
Verdade que restam inúmeras dúvidas em relação ao modelo e regime 
jurídico dessa estrutura metropolitana e seus vários órgãos, matéria sobre a 
qual praticamente silenciou nossa Corte Constitucional na ADI 1.842/RJ. 

 Ao que tudo indica, é na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 
5.155/BA, ainda em trâmite, que a controvérsia poderá ser dirimida. Em 
questão, focadamente, encontra-se a Entidade Metropolitana da Região 
Metropolitana de Salvador, instituída como “autarquia intergovernamental 
de regime especial”. A Procuradoria-Geral da República já se manifestou, 
em novembro de 2014, pela constitucionalidade desse arranjo, que não 
violaria, a seu sentir, a autonomia municipal. O que não implica, por sua vez, 
que ele deva ser reproduzido para todas as demais situações. Ao contrário, 
as peculiaridades regionais e as espécies de funções públicas de interesse 
comum a serem desempenhadas é que deverão guiar a formatação da 
governança interfederativa, e os contrastes serão múltiplos.

 Trocando em miúdos, tem de prevalecer a realidade da cidade e 
de sua dinâmica de vida (movimentos pendulares, fluxos de mercadorias, 
demandas da população, etc.), que se espraia muito além dos limites de cada 
município isoladamente considerado, ditando a melhor solução factível. 
Isso, ao menos, enquanto não se alcança, entre a Presidência e o Congresso 
Nacional, um consenso político sobre a regulamentação do artigo 18, §4º 
da CF/88, para “a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de 
Municípios”.
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4. O problema da cidade: da urbanização periférica ao direito à 
metrópole

 Até que se possam constituir “municípios metropolitanos”, na 
esteira de países como o Canadá, é imperativo integrar as instâncias 
públicas, num processo de desenvolvimento urbano coordenado em que 
o planejamento participativo assume vulto. Nem é por outro motivo que o 
Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) emerge no art. 9o, I da 
Lei 13.089/2015 como o principal instrumento das RMs e AUs, fornecendo a 
trilha e o ritmo da caminhada vagarosa rumo à cidadania metropolitana.

 Para a atuação ministerial na defesa da ordem urbanística como 
interesse difuso (art. 1º, VI da Lei 7.347/1985), o PDUI é elemento fulcral, não 
apenas porque o legislador impôs sanções de improbidade administrativas 
aos prefeitos e governadores que não atendam às exigências e prazos do 
Estatuto da Metrópole, descritos no seu art. 21, mas também na medida 
em que o acompanhamento da elaboração e da aplicação do PDUI foi 
expressamente atribuído ao Parquet, conforme disposto no art. 12, §2º, III:

Art. 12.  O plano de desenvolvimento urbano integrado de região 
metropolitana ou de aglomeração urbana deverá considerar o conjunto 
de Municípios que compõem a unidade territorial urbana e abranger áreas 
urbanas e rurais.
(...)
§ 2o No processo de elaboração do plano previsto no caput deste artigo e na 
fiscalização de sua aplicação, serão assegurados:
I – a promoção de audiências públicas e debates com a participação de 
representantes da sociedade civil e da população, em todos os Municípios 
integrantes da unidade territorial urbana;
II – a publicidade quanto aos documentos e informações produzidos; e
III – o acompanhamento pelo Ministério Público.

 Obviamente, a atribuição inaugura, interna corporis, o debate sobre 
a (re)territorialização da instituição, dado o flagrante descompasso entre a 
hodierna divisão judiciária e a jurisdição metropolitana. Sobre o fenômeno, 
pontuam Moura e Hoshino:

De inaudito, o dispositivo insere expressamente o acompanhamento do 
Ministério Público na elaboração do Plano, aproveitando o protagonismo 
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que a instituição tem provado, em inúmeras oportunidades. Ela seguirá 
desempenhando o papel de fiel da balança nesses processos, mas 
tampouco poderá furtar-se a transitar do modelo tradicional de atribuição 
de competências por comarcas para algum nível de regionalização da 
atividade funcional ou, ao menos, para uma atuação coordenada de seus 
agentes nas RMs e AUs. Doutro modo, como fiscalizar, separadamente, 
cada fração da unidade territorial ou cada fatia da prestação dos serviços 
de interesse comum?7

 Se o recente diploma e os marcos jurisprudenciais a ele associados 
trazem certo alento para mazelas crônicas da urbanização periférica 
brasileira, é evidente que a implementação do novo paradigma encontrará 
resistências e dependerá do engajamento dos atores sociais, entre os quais 
o Ministério Público é protagonista. A tônica, para tanto, deve ser mirar para 
além do formalismo aparente e das minúcias burocráticas desse processo, 
desvendando os direitos fundamentais que aguardam realização no âmago 
da cidade8:

Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento 
das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as 
seguintes diretrizes gerais:
I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito 
à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura 
urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para 
as presentes e futuras gerações;

 Todos os movimentos supra indicados, por conseguinte, visam dar 
reposta ao déficit histórico de serviços, de oportunidades, de infraestrutura, 
enfim, de direitos que não pode ser compreendido e atacado senão na escala 
regional, ao menos no contexto dos grandes centros urbanos. Isso porque a 
segregação sócio-espacial se dá no território metropolitano, extravasando a 
cidade-pólo e, contudo, dela dependendo simbioticamente.

7 MOURA, Rosa e HOSHINO, Thiago A. P. Estatuto da Metrópole, enfim aprovado! mas o que 
oferece à metropolização brasileira? Rio de Janeiro/Curitiba: Observatório das Metrópoles, 
2015, pp. 8-9. Disponível em: http://www.observatoriodasmetropoles.net/download/
estatuto_metropole_artigo_rosa.pdf 
8 NALINI, José Renato. Direitos que a Cidade Esqueceu. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2011.

http://www.observatoriodasmetropoles.net/download/estatuto_metropole_artigo_rosa.pdf
http://www.observatoriodasmetropoles.net/download/estatuto_metropole_artigo_rosa.pdf
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 Assim, não há como operar essas novas ferramentas jurídicas 
em postura de neutralidade, quando a Carta Magna as informa, desde o 
início, axiologicamente, tanto a partir da dignidade da pessoa humana 
(fundamento basilar da República do art. 1º, III) quanto no viés da redução das 
desigualdades sociais e regionais (objetivo fundamental do art. 3º, III). Esses 
e tantos outros valores jus-fundamentais animam a luta pelo(s) direito(s) e 
exigem a atualização do próprio direito à cidade, na larga genealogia que 
remonta aos escritos de Henri Lefebvre da década de 1960, já como direito 
à(s) metrópole(s).

 Alfim, colmatando essas sintéticas reflexões sobre as exigências 
que um cenário metropolitano apresenta e retomando o cotejo entre as 
Constituições de 1967 e 1988, esta última, no que tange ao temário sob 
ataque, regulamentada pelo Estatuto da Metrópole, recentemente editado, 
parece autorizado balizar que não é nova, nem revolucionária a constatação 
das funções públicas de interesse comum, sendo inovadora, sim, a percepção 
do que é a verdadeira cidade, fruto, mesmo, da experiência, agora madura, 
dos impactos da urbanização e sua consequente concentração humana, 
a exigirem definições de como deve ser a vivência condigna dos grupos 
e comunidades, sem ignorar o intercâmbio de valores e idiossincrasias, 
das adequadas condições ambientais, sanitárias e sociais, nesse espaço 
metropolitano, espaço da vida cotidiana que, como se pode inferir de todo 
o percurso que palmilhamos, põe em cheque as conveniências territoriais e 
administrativas anciãs. 

 Acima de tudo, retoma-se, a nosso sentir, a originalidade dos intentos 
das pessoas e seus vínculos, quando se foram radicando nessa territorialidade 
que fornecia e, ainda fornece, comuns elementos físicos, hídricos e, mesmo 
de empatia que justificaram, ao longo do tempo, modalidades peculiaridades 
de fixação e de apropriação espaciais. Assim, permitido firmar que o novo 
aqui é a prospecção da real potestade, da verdadeira autoridade sobre esse 
território físico e moral (porque atrelada à realização da justiça) que agrega a 
população, e que, repise-se, destoa das divisões geopolíticas sedimentadas, 
as quais não correspondem mais às efetivas demandas sociais, ambientais, 
urbanas ou políticas metropolitanas. Mas este “novo” é apenas uma 
necessária revisão das acomodações administrativas, sendo que tal “rever” 
está legitimado constitucionalmente e importa em asserir, ainda que se tenha 
que compreender melhor suas implicações, que nossa Carta Magna, para 
o cenário sociopolítico desfilado neste breve estudo, desde sempre previu 
uma cunha no pacto federativo, incluindo nele a governança interfederativa, 
ou seja, essa relação de cooperação, de convício e de cogestão entre estados 
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e municípios, com expressa influência, porque não dizer, na organização da 
federação, ao se defrontar com a urbe real.
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A busca domiciliar de 
drogas e a apreensão de 
direitos fundamentais

 Maurício Cirino dos Santos*

 Recente decisão do Supremo Tribunal Federal1 reconhece a 
possibilidade de busca e apreensão policial de drogas em residência, 
sem mandado judicial prévio, sob o argumento genérico da ocorrência 
do estado de flagrância no tráfico de drogas, considerado como crime de 
natureza permanente. A decisão judicial em referência é ora utilizada como 
parâmetro para análise não propriamente por ser emblemática, mas por ser 
a mais recente no STF, e por apresentar em seus fundamentos, qualificativos 
similares à de decisão igualmente recente, oriunda do Superior Tribunal 
de Justiça:2 a falta de enfrentamento fático-normativo integral sobre a 
complexidade do tema. 

* Possui graduação em Direito pela Universidade Estadual de Londrina (1996),  Especialização 
em Direito Contemporâneo pelo Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos – IBEJ (1997), 
Mestrado em Criminologia Crítica e Segurança Social pelas instituições Università degli Studi di 
Padova e Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Itália (2015). Atualmente é promotor 
de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná, assessor Criminal da Procuradoria-Geral 
de Justiça e Membro do CAOP Criminal.
1 “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA (CPP, art. 312). AUSÊNCIA DE 
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO OCORRÊNCIA (...) ILICITUDE DAS PROVAS RECOLHIDAS NA 
RESIDÊNCIA DO PACIENTE, DADA A INEXISTÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO 
PARA TANTO. DESNECESSIDADE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA EM CRIME PERMANENTE. 
PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.” (STF – 2ª Turma – HC 127457/BA, Rel. Ministro Dias 
Toffoli, julgamento em 09.06.2015, publicado em 01.07.2015).
2 “TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA VIOLAÇÃO 
DE DOMICÍLIO E NULIDADE DAS PROVAS APREENDIDAS. IMPROCEDÊNCIA. CRIME DE 
NATUREZA PERMANENTE. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO PRESCINDÍVEL. (...).” (STJ – 6ª 
Turma – HC 317810/SP, Rel. Convocado Ministro Edson Maranho, julgamento em 19.05.2015, 
publicado em 01.06.2015). 
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 Escapando do método comumente utilizado em comentários 
a decisões judiciais sobre temas de relevância, de enaltecer/reforçar 
aspectos de seus fundamentos de base, o objetivo da presente abordagem 
é propositadamente diverso: externar uma concepção crítica em relação 
ao conteúdo limitado de análise jurídica e, consequentemente, ao caráter 
pouco esclarecedor de decisões judiciais como estas, ao fim de reposicioná-
las adequadamente no panorama normativo-constitucional brasileiro, 
resgatando oportunamente a indeclinável potencialidade de direitos e 
garantias fundamentais dos cidadãos, reconhecidos constitucionalmente, e 
evitando-se, assim, possibilidade de interpretações defeituosas, distorcidas 
ou restritivas a respeito, por parte de integrantes do sistema de justiça 
criminal.

 Nesta ordem de exposição, ressalta-se, como fator inicial 
preponderante sobre qualquer outro, que a inviolabilidade de domicílio é 
direito fundamental assegurado pelo art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, 
somente podendo ser preterido frente a situações excepcionalíssimas e 
pontuais, conforme se extrai da própria literalidade embutida na norma:

“Art. 5º: ...
(...)
XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar 
sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou 
desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação 
judicial;” 

 Utilizando a exceção como regra, o discurso de formulação e 
execução de políticas de repressão estatal às drogas ilícitas frequentemente 
legitima/incentiva o ingresso de autoridades policiais a residências de 
particulares, sem mandado judicial prévio, mediante a justificativa genérica 
de situação fática de flagrante de tráfico de drogas, que, por se tratar de 
crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, tornaria 
prescindível a ordem judicial de busca e apreensão domiciliar.

 Entretanto, é preciso delimitar com precisão e profundidade a 
interpretação da norma embutida no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal – 
operação esta não praticada em sua integralidade nos fundamentos das decisões 
judiciais ora sob análise –, estabelecendo claramente os limites e possibilidades 
para atuação policial nestas hipóteses, sob pena de perigosa relativização do 
direito fundamental de inviolabilidade do domicílio, no contexto de práticas 
arbitrárias, abusivas e violentas, por parte de agentes estatais.
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 Nesta ordem de ideias, importante salientar que o fato de 
determinado crime ser qualificado como de natureza permanente – a 
exemplo do tráfico de drogas, como espécie de delito de posse ou de guarda 
–, por si só, não é suficientemente convincente a autorizar juridicamente 
o ingresso de autoridades policiais na residência de indivíduos suspeitos, 
sem necessidade de postulação prévia de concessão de mandado judicial de 
busca e apreensão domiciliar. Analise-se:

 Em primeiro lugar, há que se ponderar que meras suspeitas, 
suposições ou ilações quanto à prática de um crime permanente no interior 
de uma residência, como o tráfico de drogas, não devem e não podem 
substituir os necessários indícios suficientes à configuração do estado de 
flagrância de referido crime, na modalidade prevista no art. 302, inciso I, do 
Código de Processo Penal.3 

 Neste sentido, as expressões justificantes, comumente utilizadas, 
de “recepção de notícias anônimas”, de “comentários gerais de populares”, 
de “atitudes suspeitas de indivíduos”, em “local ermo”, “de grande 
movimentação de pessoas”, ou em “região conhecida como de tráfico de 
drogas”, ou ainda, o argumento corriqueiro e malicioso de que “o indivíduo 
correu subitamente ao interior da casa”, desacompanhados de quaisquer 
outros elementos de prova relevadores de efetivos indícios de comercialização 
de drogas a consumo de terceiros, ou de atividades investigatórias prévias 
ou sequenciais, claramente reveladoras daqueles indícios suficientes, (a) 
autorizam a conclusão de que a prática do crime permanente de tráfico de 
drogas normalmente vem suportada por simples dedução, representativa 
de suposições ou presunções não legitimadas ao nível probatório, como 
exclusivo fruto da imaginação criativa/inventiva das autoridades policiais, (b) 
indicam a consagração de um condenável direito penal do autor, com odiosa 
inversão do princípio in dubio pro reo, que expressa a essência do princípio 
geral da presunção de inocência, reconhecido constitucionalmente.4 

3 “Art. 302.  Considera-se em flagrante delito quem:
    I - está cometendo a infração penal;
    (...)”
4 “Art. 5º (...):
  (...)
  LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 
condenatória;”
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 Ora, se para hipóteses previstas de prévia expedição de mandado 
judicial de busca e apreensão domiciliar, a norma processual penal exige 
expressamente fundadas razões autorizatórias,5 com maior dimensão 
e significatividade estes requisitos devem estar inequivocamente 
demonstrados em situações excepcionalíssimas de busca e apreensão policial 
em residências, sem acompanhamento daquela ordem judicial específica.

 Em segundo lugar, ainda que superado o argumento anterior – o que 
ora se introduz por hipótese –, de se reflexionar que, uma vez se vislumbrando 
aparentes indícios suficientes da prática de um crime permanente no interior 
de uma determinada residência, as circunstâncias fáticas concretas devem 
indicar uma situação de extrema urgência e gravidade – e aí o sentido 
de essência do caráter de excepcionalidade –, de forma tal a evidenciar 
concretamente o “perigo na demora”, e assim autorizar o imediato ingresso 
a seu interior, por parte de autoridades policiais, sem necessidade de 
prévio mandado judicial autorizatório, em antecipação especial à regra da 
inviolabilidade de domicílio, como direito fundamental assegurado pela 
Constituição Federal. 

 Entretanto, tais requisitos fáticos reiteradamente não se revelam 
presentes: extrapola os limites do razoável admitir que, nas hipóteses 
concretas, ainda que constatados aparentes indícios suficientes da prática do 
crime de tráfico de drogas, não se possa estender ou prolongar as diligências 
de vigilância, observação e investigação policial à espera da regular obtenção 
de mandado judicial de busca e apreensão domiciliar – possível inclusive 
pela via imediata do plantão judiciário –, inclusive para eventual reflexão 
policial quanto ao momento mais adequado/eficaz ao cumprimento da 
ordem respectiva. Aliás, se se argumenta que o crime de tráfico de drogas 
é crime permanente, cujo estado de flagrância de protrai no tempo, parece 
difícil sustentar caracterização de situação de extrema urgência em prática 
que envolve suposta guarda/posse de quantidade considerável de drogas e 
que, sob a vigília e controle continuados de autoridades policiais, se prolonga 
permanentemente ao interior de uma residência por horas ou dias, às vezes 
por semanas ou meses.

 Evidentemente, esta operação de análise sobre restrição de 

5 “Art. 240.  A busca será domiciliar ou pessoal.
   § 1o  Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: 
   (...)”



430

1. Apresentação 

2. Entrevista

3. Artigos 
Propostas do Ministério Público do Estado do Paraná 
de alteração legislativa no combate à corrupção e à 
impunidade

Considerações acerca da necessidade de 
homologação do Termo de Ajustamento de Conduta 
pelo Conselho Superior do Ministério Público do 
Estado do Paraná

Pessoas em situação de rua e direitos prestacionais

O direito à consulta prévia às comunidades indígenas 
e a atuação do Ministério Público para a sua 
concretização

Fonte normativa da legitimação extraordinária 
no novo Código de Processo Civil: a legitimação 
extraordinária de origem negocial

As mudanças da nova lei do divórcio em matéria de 
dissolução do casamento

Código civil brasileiro: Entre avanços e retrocessos

O Fundamento Moral do Direito à boa administração

Proteção à infância e juventude: é preciso mudar o 
“foco”

IDEB 2013

Pimenta Bueno: ideias precursoras do processo 
penal brasileiro no Segundo Império

4. Seção Interprosa
Dona Helena

A urgência nossa de cada dia

5. Seção Prata da Casa
Edição 2014 - “Ação Inovadora” - Cadastro da Prática 
ou Ideia

6. Seção Estudante
Ações Coletivas para a tutela de Direitos Individuais 
Homogêneos: Por uma racionalização do Serviço 
Justiça

7. Resenha
As lógicas das provas no processo, de Deltan

8. Jurisprudência Comentada Cível
Da aplicação da Lei de Improbidade Administrativa 
aos Agentes Políticos

9. Jurisprudência Comentada Penal
A Súmula n.º 521 do Superior Tribunal de Justiça e 
a questão afeta à ilegitimidade ativa do Ministério 
Público para a execução da pena de multa: 
Deformação de uma alteração legislativa ou mero 
pragmatismo?

10. Espaço Centros de Apoio
A ADI 1.842/RJ e a Lei 13.089/2015: novos 
paradigmas jurídicos para as Regiões Metropolitanas 
brasileiras?

A busca domiciliar de drogas e a apreensão de 
direitos fundamentais

direitos fundamentais não pode ser subtraída/desviada do ou prescindida 
pelo controle constitucional do poder judiciário, mediante argumentos 
vazios e indemonstráveis de caracterização de estado de flagrância e de 
extrema urgência, não indicados e especificados empiricamente, sob pena 
de relativização extrema e, portanto, de esvaziamento/anulação inaceitável 
do direito fundamental de inviolabilidade de domicílio, mediante adoção 
de juízos individuais extremamente subjetivos, de níveis elevadíssimos de 
ilegalidade e inconstitucionalidade.

 Registre-se, ainda, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores, 
ora sob análise crítica, invariavelmente trata de situações concretas nas 
quais se teve conhecimento de que, coincidentemente, houve sequencial 
apreensão policial de drogas no interior da residência de suspeitos. Em 
contrapartida, não se pode ignorar a pluralidade de hipóteses nas quais tal 
apreensão não se verifica na prática, a despeito de ingressos arbitrários, 
diários e reiterados, de policiais em residências, sem prévio mandado 
judicial autorizatório, sob argumentos de possível ou presumível estado de 
flagrância e de indemonstrável urgência, e que – não sejamos ingênuos – 
sequer chegam ao conhecimento das autoridades judiciárias. 

 Neste contexto, reflexiona-se que, ao tempo em que não se pode 
condicionar a legalidade/legitimidade ou não de tais atos de ingresso de 
policiais, a fator a posteriori de sorte ou azar na apreensão ou não de produtos/
objetos utilizados na prática de crimes no interior de residências – estas, 
aliás, invariavelmente situadas em favelas ou bairros pobres, degradados 
e periféricos, e, sintomaticamente, não em áreas de condomínios de luxo 
ou de fortalezas residenciais –, não se pode admitir e chancelar, também 
a posteriori, tal amplitude de violação reiterada de direitos fundamentais, 
de forma absolutamente alheia ao prévio controle legal e constitucional do 
Poder Judiciário e do Ministério Público. Não é possível que não se tenha um 
mínimo de sensibilidade social para reconhecer a extensão da dimensão de 
insegurança jurídica nestas hipóteses, a ameaçar diariamente milhares de 
cidadãos, na intimidade familiar de seus lares.     

 E nem se diga ou se admita que o registro de informações quanto ao 
prévio consentimento de suspeitos para ingresso de policiais em residências 
supriria a presente análise reflexiva, uma vez que a experiência demonstra 
que tal consentimento – que, aliás, deve ser consignado de forma expressa e 
inequívoca –, é de muito rara incidência empírica, e, quando inusitadamente 
ocorrente, invariavelmente é viciado por natural receio ou temor reverencial, 
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por parte de socialmente marginalizados, estigmatizados e excluídos, e, com 
tais qualificativos, absolutamente impotentes, frente ao poder concreto de 
ação das autoridades policiais, a iminentemente ignorar o direito à liberdade, 
à integridade física e psíquica e à vida, nas hipóteses fáticas enfrentadas.

 O direito à segurança, o interesse público na apuração de crimes e 
na repressão à criminalidade e a aplicação do princípio da proporcionalidade 
na admissão de provas ilícitas, como fundamentos alternativos por vezes 
utilizados para justificar a aceitabilidade jurídica de situações análogas 
às ora em reflexão, não podem ser admitidos como retórica vazia à 
perigosa relativização de direitos e garantias fundamentais, reconhecidos 
constitucionalmente. 

 Exatamente nesta linha de reflexão, a doutrina especializada de 
LOPES JR., ao comentar criticamente a admissibilidade da prova ilícita em 
nome do princípio da proporcionalidade (ou da razoabilidade):

“O perigo dessa teoria é imenso, na medida em que o próprio conceito 
de proporcionalidade é constantemente manipulado e serve a qualquer 
senhor. Basta ver a quantidade imensa de decisões e até de juristas que 
ainda operam no reducionismo binário do interesse público x interesse 
privado, para justificar a restrição de direitos fundamentais (e, no caso, 
até a condenação) a partir da prevalência do interesse público ... É um 
imenso perigo (grave retrocesso) lançar mão desse tipo de conceito 
jurídico indeterminado e, portanto, manipulável, para impor restrição 
de direitos fundamentais. (...) E, mais, aqueles que situam a discussão no 
campo público versus privado, além de ignorarem a inaplicabilidade de 
tais categorias quando estamos diante de direitos fundamentais, possuem 
uma visão autoritária do direito e equivocada do que seja sociedade (e 
das respectivas categorias de interesse público, coletivo etc.). (...) Nossa 
atual Constituição e, antes dela, a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos consagram certas limitações necessárias para a coexistência 
e não toleram tal submissão do homem ao ente superior, essa visão 
antropomórfica que corresponde a um sistema penal autoritário...” 6

6 LOPES JR., Aury, Direito Processual Penal. Editora Saraiva, São Paulo, 12ª edição, 2015, p. 
404/408.



432

1. Apresentação 

2. Entrevista

3. Artigos 
Propostas do Ministério Público do Estado do Paraná 
de alteração legislativa no combate à corrupção e à 
impunidade

Considerações acerca da necessidade de 
homologação do Termo de Ajustamento de Conduta 
pelo Conselho Superior do Ministério Público do 
Estado do Paraná

Pessoas em situação de rua e direitos prestacionais

O direito à consulta prévia às comunidades indígenas 
e a atuação do Ministério Público para a sua 
concretização

Fonte normativa da legitimação extraordinária 
no novo Código de Processo Civil: a legitimação 
extraordinária de origem negocial

As mudanças da nova lei do divórcio em matéria de 
dissolução do casamento

Código civil brasileiro: Entre avanços e retrocessos

O Fundamento Moral do Direito à boa administração

Proteção à infância e juventude: é preciso mudar o 
“foco”

IDEB 2013

Pimenta Bueno: ideias precursoras do processo 
penal brasileiro no Segundo Império

4. Seção Interprosa
Dona Helena

A urgência nossa de cada dia

5. Seção Prata da Casa
Edição 2014 - “Ação Inovadora” - Cadastro da Prática 
ou Ideia

6. Seção Estudante
Ações Coletivas para a tutela de Direitos Individuais 
Homogêneos: Por uma racionalização do Serviço 
Justiça

7. Resenha
As lógicas das provas no processo, de Deltan

8. Jurisprudência Comentada Cível
Da aplicação da Lei de Improbidade Administrativa 
aos Agentes Políticos

9. Jurisprudência Comentada Penal
A Súmula n.º 521 do Superior Tribunal de Justiça e 
a questão afeta à ilegitimidade ativa do Ministério 
Público para a execução da pena de multa: 
Deformação de uma alteração legislativa ou mero 
pragmatismo?

10. Espaço Centros de Apoio
A ADI 1.842/RJ e a Lei 13.089/2015: novos 
paradigmas jurídicos para as Regiões Metropolitanas 
brasileiras?

A busca domiciliar de drogas e a apreensão de 
direitos fundamentais

 Sobre o enfoque, mas por outro ângulo, BARATTA, citado por 
PAVARINI,7 já esclarecia que a reflexão de relevância sobre a questão da 
segurança está na compreensão da dimensão do significado da diferença 
entre o seu equivocado tratamento como bem privado, representado 
pela vazia afirmação prescritiva do direito à segurança, que reduz direitos 
individuais para reduzir riscos de criminalidade, e o seu correto tratamento 
como bem público, representado exclusivamente pela sólida afirmação 
prescritiva da segurança dos direitos de todos os cidadãos, “que corresponde 
à necessidade de ser e de sentir-se seguro e garantido no exercício de todos os 
próprios direitos” 8, dentre os quais o direito à vida, à liberdade, à integridade 
física, à inviolabilidade do domicílio, à educação, à saúde, enfim, à cidadania 
e à dignidade da pessoa humana no Estado Democrático de Direito, como 
fundamentos basilares da Constituição Federal: um indeclinável exercício de 
reflexão à realidade contemporânea brasileira.

 Utilizando-se deste fundamental norte teleológico, parece não 
haver maiores dificuldades na interpretação de normas jurídicas para, 
nas hipóteses sob análise, reconhecer como inconstitucionais as buscas e 
apreensões policiais de drogas, desprovidas de mandado judicial prévio, ao 
interior da residência de suspeitos, ou de presumíveis indiciados, em situações 
de irrazoável e indemonstrável alegação de urgência, por flagrante violação 
ao direito fundamental da inviolabilidade de domicílio, o que deve qualificar 
como ilícitas as provas eventualmente produzidas, inservíveis juridicamente, 
pois, à imputação de prática de crimes permanentes –, a exemplo do tráfico 
de drogas, previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 –, nos termos do disposto no 
art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, que assim delimita:

“Art. 5º: ...
(...)
LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;” 

7 PAVARINI, Massimo, Governare la Penalità. Struttura sociale, processi decisionali e discorsi 
pubblici sulla pena. Bononia University Press, Bologna, 2014, p. 11/12, e Punir os Inimigos. 
Criminalidade, exclusão e insegurança. Tradução de Juarez Cirino dos Santos e Aliana Cirino 
Simon. ICPC Editora, Curitiba, 2012, p. 43/44 e 56, por citação a BARATTA, A., Politica Criminal: 
entre la politica de seguridade y la politica social, in E. CARANZA (coord.), Delyto y seguridade 
de los habitantes, San José da Costa Rica, Siglo XXI,1997, pp.85-95.
8 Conforme interpretado por PAVARINI, Massimo, Punir os Inimigos. Criminalidade, exclusão 
e insegurança. Tradução de Juarez Cirino dos Santos e Aliana Cirino Simon, ICPC Editora, 
Curitiba, 2012, p. 263.



433

1. Apresentação 

2. Entrevista

3. Artigos 
Propostas do Ministério Público do Estado do Paraná 
de alteração legislativa no combate à corrupção e à 
impunidade

Considerações acerca da necessidade de 
homologação do Termo de Ajustamento de Conduta 
pelo Conselho Superior do Ministério Público do 
Estado do Paraná

Pessoas em situação de rua e direitos prestacionais

O direito à consulta prévia às comunidades indígenas 
e a atuação do Ministério Público para a sua 
concretização

Fonte normativa da legitimação extraordinária 
no novo Código de Processo Civil: a legitimação 
extraordinária de origem negocial

As mudanças da nova lei do divórcio em matéria de 
dissolução do casamento

Código civil brasileiro: Entre avanços e retrocessos

O Fundamento Moral do Direito à boa administração

Proteção à infância e juventude: é preciso mudar o 
“foco”

IDEB 2013

Pimenta Bueno: ideias precursoras do processo 
penal brasileiro no Segundo Império

4. Seção Interprosa
Dona Helena

A urgência nossa de cada dia

5. Seção Prata da Casa
Edição 2014 - “Ação Inovadora” - Cadastro da Prática 
ou Ideia

6. Seção Estudante
Ações Coletivas para a tutela de Direitos Individuais 
Homogêneos: Por uma racionalização do Serviço 
Justiça

7. Resenha
As lógicas das provas no processo, de Deltan

8. Jurisprudência Comentada Cível
Da aplicação da Lei de Improbidade Administrativa 
aos Agentes Políticos

9. Jurisprudência Comentada Penal
A Súmula n.º 521 do Superior Tribunal de Justiça e 
a questão afeta à ilegitimidade ativa do Ministério 
Público para a execução da pena de multa: 
Deformação de uma alteração legislativa ou mero 
pragmatismo?

10. Espaço Centros de Apoio
A ADI 1.842/RJ e a Lei 13.089/2015: novos 
paradigmas jurídicos para as Regiões Metropolitanas 
brasileiras?

A busca domiciliar de drogas e a apreensão de 
direitos fundamentais

 Consequentemente, todo o conjunto probatório produzido em 
cronologia investigativa é contaminado pelas iniciais provas ilícitas – as 
denominadas provas ilícitas por derivação –, nos termos da ”teoria dos 
frutos da árvore envenenada”, extraível do art. 157, § 1º, do Código de 
Processo Penal,9 sendo irrelevante juridicamente, portanto, eventual 
confissão de indiciados ou apreensão de produtos, objetos ou instrumentos 
outros, como desencadeamento lógico da produção probatória originaria e 
inafastavelmente ilícita.

 Neste sentido, antes de se adotar, de forma não devidamente 
refletida, a jurisprudência dos Tribunais Superiores a casos concretos de 
busca e apreensão policial em residências, sem mandado judicial prévio, 
é preciso situá-la previa e adequadamente no contexto teleológico da 
intangibilidade de direitos e garantias fundamentais do cidadão, previstos 
constitucionalmente, como a inviolabilidade de domicílio. 

 Se tal operação reflexiva complexa – isto no sentido de universal 
e não de difícil laboração –, é possível contemporaneamente a Tribunais 
Estaduais em casos análogos,10 não se concebe como também não possa 
ocorrer nos mais altos e representativos Tribunais do país, como, aliás, já se 
observou em debates similares a respeito do tema, em períodos não muito 
pretéritos, no próprio Supremo Tribunal Federal.11

 Conclusão em contrário, efetivamente, representa o reconhecimento 
implícito de intolerável legitimação interna à adoção de discursos 
extremamente repressores de lei e de ordem, normalmente presentes em 
retóricas estatais justificadoras de práticas penais bélicas e de políticas 
penais atuariais, de efeitos hegemônicos globais, a exemplo daquelas 
representadas pelo trinômio tolerância zero, war on crimes e war on drugs, 

9 “Art. 157.  São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, 
assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. 
  § 1o  São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado 
o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por 
uma fonte independente das primeiras.”
10 TJRS – Embargos Infringentes e de Nulidade nº 70055534044, 2º Grupo de Câmaras Criminais, 
Rel. Jayme Weingartner Neto, publicado em 25.11.2013; TJSP – Recurso em Sentido Estrito nº 
990.09.332.009-6, 16ª Câmara Criminal, Rel. Newton Neves, publicado em 04.05.2010. 
11 STF – 2ª Turma – HC 90.376/RJ, de relatoria do Min. Celso de Mello, publicado em 
18.05.2007; STF – Pleno – HC 79.512/RJ, de relatoria do Min. Sepúlveda Pertence, publicado 
em 16.05.2003.
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que, sob impulso do governo Ronald Reagan e mediante absoluta ignorância 
a direitos e garantias fundamentais, a partir da década de 80 do século 
passado assolaram a população de latinos, afroamericanos e outros infelizes 
miserabilizados, determinando seletivamente a explosão continuada dos 
níveis de encarceramento da pobreza nos Estados Unidos,12 atual ocupante 
do amargo posto de campeão mundial de aprisionamento.13

12 Como indicam as críticas às políticas penais contemporâneas dos Estados Unidos, na forma 
exposta por RE, Lucia, Carcere e Globalizzazione. Il boom penitenziario negli Stati Uniti e in 
Europa. Roma-Bari. Editori Laterza, 2011, p. 53, e WACQUANT, Loïc, Punire i Poveri. Il nuovo 
governo dell’insicurezza sociale. Traduzione italiana di Michéle Menard, Derive Approdi, 
Roma, 2006, p. 60/61.
13 De acordo com dados estatísticos oficiais divulgados pelo International Centre for Prison 
Studies (ICPS), do King’s College London/University of Essex, da Inglaterra, no site http://
www.prisonstudies.org, e pelo Bureau of Justice Statistics (BJS), agência do governo federal 
pertencente ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, no site http://www.bjs.gov.

http://www.prisonstudies.org
http://www.prisonstudies.org
http://www.bjs.gov
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