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 Uma das características da contemporaneidade é a presença de 

crises em diversos âmbitos, como político, ambiental, ético, epistemológico, 

econômico etc., o que Edgar Morin1 denomina de “policrise”. Tal cenário 

se manifesta pelo constante crescimento e propagação de incertezas, de 

rupturas de regulações, dos perigos e também das oportunidades. 

 Desta forma, dentro desse cenário complexo de policrise, é que as 

soluções e as oportunidades para a sua superação devem ser perseguidas 

mediante a busca pelo entendimento dos problemas que afetam a 

sociedade nas suas múltiplas dimensões. E, para tanto, adequado se torna 

o estímulo à produção do conhecimento em todos os âmbitos da vida em 

sociedade, sobretudo nos espaços em que, à teoria, é possível acrescer 

visões oriundas das atividades práticas.

 Com efeito, conforme salienta Pedro Demo2, a teoria necessita da 

prática para ser real e a prática necessita da teoria para ser inovadora. A 

teoria pode ser remodelada pela prática, quando não rejeitada, bem como 

a prática pode ser refeita na teoria.  Nenhuma prática consegue esgotar as 

teorias e nenhuma teoria consegue dar conta de todas as práticas.

1 MORIN, Edgar. Terra-Pátria. 6ªed. Porto Alegre: Sulina, 2011.
2 DEMO, Pedro. Pesquisa e produção do conhecimento: metodologia científica no caminho 
de Habermas. 7ªed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2012.

Apresentação
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 Nesse sentido, a Revista Jurídica do Ministério do Estado do Estado 

do Paraná se consubstancia num importante instrumento de estímulo à 

produção e à difusão do conhecimento e das pesquisas produzidas por 

seus membros, que trazem na sua bagagem a união necessária entre 

teoria e prática, contribuindo para a compreensão de variadas temáticas 

que se apresentam como relevantes no momento hodierno, de uma forma 

qualificada e mais próxima da realidade ministerial. 

 O Ministério Público, como instituição protetora dos direitos e dos 

interesses mais sensíveis para a vida em sociedade, além de possuir especial 

destaque e importância no enfrentamento das diversas situações injustas 

que atingem a coletividade na sua atuação cotidiana, ao assumir posições 

a respeito de assuntos que possam contribuir para o aperfeiçoamento das 

instituições e para melhor compreensão dos fenômenos jurídicos, reforça 

sua posição de protagonista no cenário jurídico nacional no campo teórico 

e pulveriza suas diferentes práticas, concepções e posicionamentos para 

além dos espaços institucionais.    

 Assim, a Associação Paranaense do Ministério Público – APMP 

tem a grata satisfação de colaborar com a implementação e a manutenção 

deste importante espaço de exposição de ideias, que é a Revista Jurídica 

do Ministério Público do Paraná, por compreender a sua relevância como 

estímulo ao constante aperfeiçoamento das ações, das estruturas e dos 

agentes do Ministério Público paranaese. 

 A presente publicação, ao tratar de temas extremamente 

importantes para a atuação ministerial, como ações afirmativas, aspectos 

penais e processuais penais, saúde pública, história da instituição e sua 
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responsabilidade política e social, direitos humanos, entre outros temas, 

consubstancia-se num importante instrumento de potencialização da 

capacidade do Ministério Público de dar cumprimento a sua principal 

missão constitucional, que é a de ser um verdadeiro agente de 

transformação da realidade social. 

 Ademais, a 3ª edição da Revista Jurídica do Ministério Público 

do Estado do Paraná é mais uma pegada deixada no solo arenoso das 

lutas travadas para atenuação do cenário atual de policrise que atinge os 

diversos âmbitos da vida social. E como afirmou o Ministro Felix Fischer 

em seu discurso de posse na Presidência do Superior Tribunal de Justiça: 

“Seremos conhecidos sempre pelas pegadas que deixarmos.”  

 Boa leitura!

       

Claudio Franco Felix

Presidente da Associação Paranaense do Ministério Público 
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Entrevista2.
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Félix Fischer (Hamburgo, 1947) é 
Ministro junto ao E. Superior Tribunal de 
Justiça – STJ desde 1996. Ingressou pelo 
quinto constitucional, após atuar como 
Promotor de Justiça (de 1974 em diante) 
e Procurador de Justiça (de 1990 em 
diante) no Ministério Público do Estado do 
Paraná. Presidiu a Corte Superior no biênio 
2012-2014. Lecionou Direito Penal na 
Faculdade de Direito de Curitiba e Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná, dentre 
outras instituições. 

1 – O Sr. ingressou no Ministério Público do Paraná no início dos anos 70, 
saindo na segunda metade dos anos 90. A Instituição progrediu ou regrediu? 
Quais são as grandes virtudes e defeitos do Ministério Público de hoje?

Nos limites do que tomei conhecimento, creio que houve uma notável 
evolução. A estrutura material é simplesmente fantástica em relação ao 
passado. Mas não estou atualizado quanto à praxis interna. De qualquer 
forma, pelo que tenho ouvido falar, houve grande aperfeiçoamento dos 
diversos setores da Instituição. 

2 – Como Ministro do STJ há quase duas décadas, o Sr. funcionou como 
Relator em investigações e ações penais de competência originária 
da Corte. Diante da experiência concreta, quais os embaraços para a 
efetividade da justiça penal nos crimes de detentores de foro privilegiado? 
O foro privilegiado é necessário e sustentável?

Entrevista com 
Félix Fischer
Por Fábio André Guaragni
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O principal problema nos processos de competência originária decorre do 
procedimento legal que é pouco prático. Por exemplo: as denúncias são 
examinadas, para efeito de recebimento ou rejeição, pela Corte Especial, 
integrada no Superior Tribunal de Justiça - STJ por 15 ministros. Antes da 
Lei 8.038/90, tal ato decorria de decisão monocrática com possibilidade de 
recurso de agravo para a Corte Especial. Na forma posta, o processo se torna 
um tanto lento pois neste ato inicial é possibilitada, ainda, a sustentação oral. 
Por fim, o julgamento da imputação é feito em outra sessão do mesmo Órgão 
Julgador. Percebe-se que o problema não é da existência do foro privilegiado 
mas sim do procedimento. Quanto à sua necessidade e sustentabilidade 
penso que as hipóteses devem ser reduzidas mas não extintas. Sou favorável 
ao foro por prerrogativa de função pois visa assegurar o desempenho 
independente e responsável do cargo e não como forma de favorecimento 
pessoal. Não se pode esquecer que da condenação em foro privilegiado só 
cabe recurso em matéria de direito. Mas, vejamos o Ministério Público e a 
Magistratura que são estruturados em carreira, o que não é um fenômeno 
universal (v.g. casos dos E.U.A., da Comunidade Britânica, além de outros). 
Quando há carreira, acredito que não tem muito sentido que alguém de 
nível administrativo inferior possa acusar ou julgar quem está em nível mais 
elevado. Reconheço que foi feita uma exceção, com a qual eu não concordo, 
tanto no Conselho Nacional de Justiça quanto no Conselho Nacional do 
Ministério Público, ambos em sede administrativa. Em relação ao servidor 
público comum existe esta garantia de não ser julgado por alguém abaixo 
de seu nível. Todavia, o foro privilegiado não pode ser ampliado alcançando 
hipóteses que não têm razão de ser. No caso de cargos de grande relevância 
ele deverá continuar existindo, isto sem contar que deverá continuar também 
no Ministério Público e na Magistratura. Por outro lado, alguns excessos 
previstos em Constituições Estaduais devem ser, em princípio, eliminados.

3 – A estrutura do STJ deveria ser ampliada à vista da necessidade de dar 
maior efetividade a justiça criminal nos casos de foro por prerrogativa de 
função, e mesmo em relação ao volume de recursos e ações constitucionais 
que são apresentados à Corte?

Inicialmente, é necessário lembrar que o STJ é um desmembramento do 
Supremo Tribunal Federal – STF e não o substituto do Tribunal Federal de 
Recursos – TFR (outrora segundo grau da Justiça Federal). Em grande parte é 
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uma Corte de padronização da jurisprudência infraconstitucional. É claro que 
tem outras funções, como a apreciação de casos de competência originária. 
Não é de se olvidar que em relação aos casos apreciados pelo STF existe hoje 
em dia o filtro da chamada Repercussão Geral. No entanto, em relação ao STJ, 
não se aprovou, até agora, a Arguição de Relevância que antes da Constituição 
Federal de 1988 já existia na Suprema Corte para matéria infraconstitucional. 
A ampliação, se vier a Arguição de Relevância, me parece desnecessária. Caso 
contrário poderá haver descaracterização da sua função visto que será difícil 
ou quase impossível padronizar a jurisprudência com um número elevado de 
ministros. Ademais, a chamada efetividade da justiça criminal nos casos de 
foro por prerrogativa de função não depende só da estrutura do STJ. É de se 
indagar se o que ocorre aí não aconteceria também em 1º grau. Além do mais, 
são casos de apuração mais complexa do que se vê no cotidiano. 

4 – Pela CF, há presunção de inocência enquanto ausente o trânsito em 
julgado da condenação criminal. Quando a Carta Constitucional fala em 
“trânsito em julgado”, é possível interpretar a expressão como restrita 
à matéria fático-probatória, que se esgota nos Tribunais Estaduais e 
Regionais Federais? Enfim, há como sustentar dogmaticamente a execução 
em matéria criminal na pendência dos recursos para o STJ e o STF diante do 
texto constitucional?

Realmente, se a presunção de inocência vai além da abordagem fático-
probatória, então estamos reconhecendo, salvo engano, a existência de um 
sistema totalmente falho. Presumir-se a inocência em matéria de direito 
após o duplo grau tornará qualquer manifestação do Judiciário, anterior ao 
“trânsito em julgado”, uma decisão temerária. Até o início do ano de 2002 o 
entendimento do Pretório Excelso era no sentido de que a decisão a partir de 
2º grau poderia ser executada provisoriamente. Eventual efeito suspensivo 
poderá ser obtido através de habeas corpus ou medida cautelar. Com o 
tempo mudou-se o entendimento. Apenas para ilustrar, têm-se os seguintes 
arestos da Augusta Corte, posteriores a CF/88, a saber:

“Habeas Corpus. Sentença condenatória mantida em segundo grau. 
Mandado de prisão do paciente. Invocação do art. 5º, inciso LVII, da 
Constituição. Código de Processo Penal, art. 669. A ordem de prisão, em 
decorrência de decreto de custódia preventiva, de sentença de pronúncia 
ou de decisão de órgão julgador de segundo grau, é de natureza processual 
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e concerne aos interesses de garantia da aplicação da lei penal ou de 
execução da pena imposta, após o devido processo legal. Não conflita com 
o art. 5º, inciso LVII, da Constituição. De acordo com o § 2º do art. 27, da Lei 
nº 8.038/1990, os recursos extraordinário e especial são recebidos no efeito 
devolutivo. Mantida, por unanimidade, a sentença condenatória, contra a 
qual o réu apelara em liberdade, exauridas estão as instâncias ordinárias 
criminais, não sendo, assim, ilegal o mandado de prisão que o órgão 
julgador de segundo grau determina se expeça contra o réu. Habeas Corpus 
indeferido. “(HC 687.261-130/RJ, Plenário, unânime, relator: Ministro Néri 
da Silveira, DJ de 20/4/92.)

“I - Prisão preventiva: impugnação superada dada a superveniência de 
sentença condenatória e de decisão de segundo grau que a confirmou, 
sujeita a última apenas a  recurso extraordinário ou especial, o que - 
segundo se firmou na jurisprudência do STF (v.g. HC 68.728, plen., 28.6.91, 
Néri da Silveira, Lex 170/358; HC 69.605, 1ª Turma, 13.10.92, Gallotti, Lex 
173/383; HC 68.968, 2ª Turma, 11.2.82, Brossard, RTJ 141/523) - contra 
o voto do relator -, autoriza, por si só, a prisão imediata do acusado, 
independentemente da demonstração da sua necessidade cautelar. 
II - A prisão do condenado por decisão sujeita a recurso extraordinário 
ou especial, apenas porque despidos de efeito suspensivo, não tendo, por 
isso, natureza cautelar, configura execução provisória da condenação, o 
que basta para inviabilizar a fiança.” (HC 70.798-0/RJ, 1ª Turma, unânime, 
relator: Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6/5/94.)

“Habeas Corpus - Recurso Especial interposto pelo acusado - Inexistência 
de efeito suspensivo - possibilidade de prisão imediata do condenado - 
magistrado de primeira instância que condiciona a expedição do mandado 
de prisão ao prévio trânsito em julgado da condenação penal - deliberação 
que não vincula os Tribunais Superiores - pedido indeferido.” (HC 72.610-1/
MG, 1ª Turma, unânime, relator: Ministro Celso de Mello, DJ de 6/9/96.)

Portanto, o entendimento constante na pergunta já foi, na vigência da CF/88, 
o do Supremo Tribunal Federal.

5 – Em 2010, a legislação penal foi modificada, extirpando-se a prescrição 
retroativa entre a data do fato e o recebimento da denúncia. Porém, a 
modalidade foi mantida entre o recebimento da denúncia e a sentença, 
bem como mantiveram-se os contornos da prescrição superveniente. 
Segundo sua visão, estas modalidades de prescrição são adequadas à vista 
dos contornos dogmáticos da categoria?

Esta é uma questão bastante interessante a ser debatida amplamente. 
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Acredito que a prescrição retroativa deveria ser extirpada do nosso 
ordenamento jurídico. A prescrição não pode servir jamais para um festival 
de impunidade. Interessante seria uma verificação comparativa entre o 
nosso sistema e aquilo que ocorre no sistema norte-americano e no anglo-
saxão. Por igual, é válida uma comparação com o que é adotado na Europa 
continental.

6 – Discute-se a inconstitucionalidade do porte de drogas para consumo 
pessoal, prevista no art. 28 da Lei 11.343/06. Parte da argumentação 
favorável à tese gira em torno da ideia de que se tipifica mera autolesão. O 
Sr. concorda com esta ideia? 

Esta indagação envolve tema da mais alta relevância que não deveria ser 
tratado de forma apressada. Segundo informações, consta que o Brasil é o 
país que já se encontra em 2º lugar no consumo de drogas. Em levantamento 
feito por entidades públicas, 70% da população não aceita a legalização do 
consumo de drogas, excetuando-se, é lógico, o uso controlado para fins 
medicinais. Não se pode esquecer que muitos crimes, alguns gravíssimos, 
são perpetrados com o uso de drogas, encorajando os seus autores. Por outro 
lado, não se deve banalizar os problemas decorrentes do vício no âmbito 
familiar. Paradoxal é que o uso de cigarro, com muito menos alcatrão do que 
certas drogas, foi corretamente combatido. E, no entanto, pretende-se liberar 
o uso de entorpecentes. Para encerrar, as afirmações de que a repressão 
criminal, que de fato precisa ser aperfeiçoada, limita-se a casos de pequenos 
traficantes ou então de usuários, não correspondem à realidade. Basta 
verificar a jurisprudência da 3ª Seção do STJ.  Desde quando uma apreensão 
de 200 quilos ou até de 1 tonelada de drogas é uma quantidade própria 
para o pequeno tráfico? E isto tem acontecido com uma triste frequência! 
Ou será que aqueles que pensam ser isto algo de somenos imaginam que a 
grande traficância só deve ser considerada aquela apresentada no mundo 
cinematográfico?
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Ações afirmativas, 
justiça e igualdade

Clèmerson Merlin Clève*

Affirmative actions, justice, and equality

RESUMO: A partir da leitura das teorias da justiça de John Rawls e Amartya 
Sen, encontram-se nas ações afirmativas os exemplos de políticas públicas 
para a mitigação das desigualdades sociais e do determinismo racial no Brasil. 
Ao se procurar implementar a justiça por meio desses instrumentos visa-se a 
uma justa distribuição de direitos e recursos, sempre escassos e custosos. As 
ações afirmativas permitem a correção das desigualdades naturais em busca 
de uma sociedade igualitária. Portanto, é dever do Estado atuar positivamente 
para a redução dessas desigualdades, tendo em vista os princípios plasmados 
na Constituição Federal de 1988, como democracia, república, justiça social e 
igualdade, que fundamentam essa ação.

* Professor Titular de Direito Constitucional da Universidade Federal do Paraná. Professor 
Titular de Direito Constitucional do Centro Universitário Autônomo do Brasil - UniBrasil. 
Professor Visitante do Máster Universitario en Derechos Humanos, Interculturalidad y 
Desarrollo e do Doctorado en Ciencias Jurídicas y Políticas da Universidad Pablo de Olavide, 
em Sevilha, Espanha. Líder do NINC – Núcleo de Investigações Constitucionais da UFPR. 
Advogado e Consultor em Curitiba.

1 A primeira versão deste texto deriva de parecer elaborado para o Instituto dos Advogados do 
Brasil e foi, originalmente, publicada na A&C. Revista de Direito Administrativo e Constitucional 
(Impresso), Belo Horizonte, v. 1, n. 11, p. 29-38, 2003. Posteriormente, o trabalho serviu de 
base para Conferência proferida no Congresso Brasileiro de Direito Administrativo realizado 
em Belo Horizonte no ano de 2010 e para a obra Temas de Direito Constitucional, 2.ed., Belo 
Horizonte: Fórum, 2014, do mesmo autor. A presente versão incorpora valiosas sugestões dos 
professores e advogados Melina Breckenfeld Reck, Ana Lúcia Pretto Pereira e Bruno Meneses 
Lorenzetto.

SUMáRiO: 1. As ações afirmativas são justas?; 2. O princípio constitucional 
da igualdade; 3. Referências Bibliográficas.
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ABSTRACT: From the lessons derived from Rawls and Sen’s theories of justice, 
affirmative actions seem to be the example of policies for mitigating the 
Brazilian social inequality and racial determinism. When the application 
of justice is pursued through these mechanisms, the core objective is a fair 
distribution of rights and resources, which are always scarce and expensive. 
Affirmative actions enable a correction of natural inequalities in pursuit of an 
egalitarian society. Therefore, because of the principles written in the Federal 
Constitution of 1988, such as democracy, republic, social justice, equality, it is 
a State’s duty acting positively to reduce these inequalities.    

PAlAvRAs-chAve: Ações afirmativas; justiça; igualdade; políticas públicas; 
cota racial.

KEywORDS: Affirmative actions; justice; equality; policies; racial quota.
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1. As ações afirmativas são justas?

 A Constituição de 1988 define o Estado brasileiro como um Estado 
Democrático de Direito.2 Ora, o Estado Democrático de Direito deve ser 
compreendido como um Estado de Justiça. Não de qualquer justiça, 
subjetiva e arbitrariamente orientada, ou idealisticamente deduzida de 
parâmetros residentes fora ou sobre a Constituição, mas sim de uma justiça 
historicamente determinada e juridicamente conformada pela própria 
Constituição. O ordenamento jurídico do Estado Democrático de Direito há 
de ser apreendido não apenas como aquele formalmente desenhado pela 
ação dos órgãos legislativos. Trata-se, antes, de apreendê-lo como bloco de 
ordenação normativa proveniente da ação daqueles órgãos, mas dotado de 
um sentido substantivo determinado. A ordenação jurídica desse Estado 
haverá de ser, necessariamente, uma ordenação justa.

 O conteúdo das emanações normativas do Estado brasileiro 
encontra-se orientado para produzir uma ordem jurídica justa. Nos termos 
do Preâmbulo da Carta de 1988, os Constituintes reuniram-se para “instituir 
um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais 
e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a 
igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, na 
ordem interna e internacional (...)”. Não cabe, aqui, discutir o valor normativo 
do Preâmbulo.3 É suficiente verificar que o Preâmbulo, no mínimo, presta-se 
para informar a principiologia que orienta o Estado brasileiro e a produção 
normativa desse Estado.

 Da atenta leitura da Constituição, é possível deduzir uma série de 
princípios e objetivos indicadores do conteúdo da dinâmica de conformação 
legislativa. Referido conteúdo se expressa mediante regras ou princípios 
plasmados na Constituição (democracia, república, legalidade, segurança, 
justiça social e igualdade, entre outros) que, agrupados em torno dos direitos 

2 Conforme o artigo 1º, caput, da Constituição Federal de 1988. A Constituição Alemã, promul-
gada em maio de 1949, dispõe no art. 20.1. “A República Federal da Alemanha é um Estado 
Federal, democrático e social”. Na Constituição de 1978, art. 1º, o Constituinte espanhol fixou 
que a “Espanha se constitui em um Estado Social e Democrático de Direito (...)”. Quanto à 
Constituição Portuguesa de 1976, no art. 2º, preceitua que “A República Portuguesa é um 
Estado de direito democrático (...)”.
3 Sobre o tema, conferir: CRETELLA JÚNIOR, José. Comentários à Constituição de 1988. São 
Paulo: Forense Universitária, 1989. p. 74-80. Tomo I, arts. 1º a 5º, LXVII.
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fundamentais, produzem o núcleo substantivo da ordem jurídica brasileira. 
Ora, a reserva de justiça condensada na Constituição vincula todos os órgãos 
constitucionais.4 Embora ela autorize várias leituras (comunitária, republicana 
e liberal igualitária), repelindo outras (libertária, anárquica, perfeccionista 
ou comunista), condensa um núcleo substantivo compartilhado pelas mais 
importantes teorias da justiça. Além disso, cumpre reconhecer que as diferentes 
concepções de justiça, no sentido de Perelman e John Rawls, plurais e substantivas, 
implicam cosmovisões singulares sobre o que é justo, completando com conteúdo 
o conceito formal, para fornecer critérios de escrutínio para a qualificação ou 
justificação de situações (normativas ou fáticas) como justas ou injustas. Ora, 
numa sociedade aberta e democrática, “na medida em que sabemos onde 
residem os desacordos, mais possibilidades haverá de superá-los”.5 De qualquer 
modo, há na reserva de justiça plasmada na Constituição um núcleo duro que 
aponta para a igualdade, inclusive fática, simultaneamente direito, princípio e 
objetivo, enquanto critério para o escrutínio da justiça das posições sociais. De 
modo que, a conexão entre justiça e igualdade deve estar presente não apenas 
no momento da aplicação do direito, mas também no anterior identificado com 
a sua construção normativa e institucional. A igualdade, na hipótese, é “um ideal 
a ser alcançado, e está implícito em toda e qualquer concepção plausível de 
justiça política”.6 Nesse caso, a sociedade é justa porque considera os cidadãos 
iguais. Ora, “isso exige instituições e normas que promovam a igualdade factual, 
isto é, políticas sociais de igualação ou equiparação”.7

 Falemos um pouco sobre a mais conhecida teoria da justiça inscrita 
no campo liberal igualitário. Para John Rawls, é possível imaginar um acordo 
hipotético – um contrato social – em função do qual as pessoas escolheriam, a 
partir de uma posição original, os princípios reitores da sociedade.8 Rawls chama 
este artifício de “véu de ignorância”. As pessoas desconhecendo a posição futura 
na qual residirão e também quais bens e princípios seriam disputados no meio 
social, consentem – previamente – sobre a ordenação da sociedade.

 Como lembra Michael Sandel, ao ocultar a posição das pessoas 
na sociedade “suas forças e fraquezas, seus valores e objetivos, o véu 

4 Sobre a questão ver nosso posicionamento em: CLÈVE, Clèmerson Merlin. Atividade legisla-
tiva do poder executivo. 3.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 138-139.
5 VELASCO, Marina. O que é Justiça. O justo e o injusto na pesquisa filosófica. Rio de Janeiro: 
Vieira & Lent, 2009. p. 55.
6 VELASCO, Marina. O que é Justiça. p. 91.
7 VELASCO, Marina. O que é Justiça. p. 91.
8 Cf. RAWLS, John. Uma teoria da justiça. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
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de ignorância garante que ninguém possa obter vantagens, ainda que 
involuntariamente, valendo-se de uma posição favorável de barganha”.9 
Em verdade, Rawls manifesta oposição tanto ao utilitarismo como ao 
intuicionismo na sua teoria da justiça.10 No seu sentir, sob o “véu de 
ignorância”, desconhecida pelos contratantes a posição social que cada um 
ocupará, é possível escolher um conjunto de princípios para a ordenação da 
sociedade, implicando, para todos, a livre busca de objetivos e o tratamento 
com igual consideração e respeito.

 Sobre a escolha dos princípios de justiça, para Rawls, as condições 
procedimentais imparciais conduziriam à formação da “justiça como 
equidade”. Ora, os princípios de justiça imparciais são aqueles que resultam 
das escolhas realizadas por pessoas livres, racionais, interessadas em si 
mesmas, situadas na posição original de igualdade. Nesta posição, os 
indivíduos escolheriam “bens primários”, como anota Roberto Gargarella: 

 “Os ‘bens primários’ que Rawls supõe são de dois tipos: a) os bens primários 
de tipo social, que são diretamente distribuídos pelas instituições sociais 
(como a riqueza, as oportunidades, os direitos); e b) os bens primários de 
tipo natural, que não são distribuídos diretamente pelas instituições sociais 
(como, por exemplo, os talentos, a saúde, a inteligência etc.).”11

 A oposição ao utilitarismo12 fica evidente quando Rawls sustenta que, 
diante da “loteria natural” uma minoria religiosa, étnica ou econômica, não pode 
ser oprimida, mesmo em nome do “bem comum” ou da “felicidade” da maioria.

 Nuclear para a teoria de Rawls é o “princípio da diferença”, segundo 

9 SANDEL, Michael J. Justiça: o que é fazer a coisa certa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2012. p. 188.
10 Como relata Will Kymlicka: “Rawls, porém, começa seu livro queixando-se de que a teoria 
política estava presa entre dois extremos: o utilitarismo, por um lado, e uma mixórdia 
incoerente de idéias e princípios, por outro lado. Rawls chama ‘intuicionismo’ esta segunda 
opinião, uma abordagem que é pouco mais do que uma série de anedotas baseadas em 
intuições específicas a respeito de questões específicas” (KYMLICKA, Will. Filosofia política 
contemporânea: uma introdução. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 64). Expõe Roberto 
Gargarella que: “Rawls, como muitos outros liberais, defenderá uma concepção não-
conseqüencialista (‘deontológica’), isto é, uma concepção segundo a qual a correção moral 
de um ato depende das qualidades intrínsecas dessa ação – e não, como ocorre nas posturas 
‘teleológicas’, de suas conseqüências, de sua capacidade para produzir certo estado de coisas 
previamente avaliado” (GARGARELLA, Roberto. As teorias da justiça depois de Rawls: um 
breve manual de filosofia política. São Paulo: Martins Fontes, 2008. p. 3-4).
11 GARGARELLA, Roberto. As teorias da justiça depois de Rawls. p. 23.
12 De acordo com Kymlicka: “O utilitarismo, na sua formulação mais simples, afirma que o 
ato ou procedimento moralmente correto é aquele que produza a maior felicidade para os 
membros da sociedade” (KYMLICKA, Will. Filosofia política contemporânea. p. 11).



29

1. Apresentação 

2. Entrevista

3. Artigos 
Ações afirmativas, justiça e igualdade

Sobre o que a mediação penal (não) pode ser: uma 
abordagem crítica das práticas luso-brasileiras

Efetividade do direito à saúde pública no Brasil

Interpretação constitucional e “pensamento de 
possibilidades” 

Ministério Público brasileiro, uma breve análise da 
sua evolução nas constituições brasileiras

Unasul e a cidadania cosmopolita

O caminho para o Brasil: A única saída

A presunção da inocência e a impossibilidade de 
inversão do ônus da prova em matéria criminal: os 
Tribunais Estaduais contra o STF

Cultura e previsibilidade do direito 

A proteção jurídico-penal do correio eletrônico 
no Direito Penal espanhol: um parâmetro para o 
legislador brasileiro

Sobre o juízo de admissão do pedido de provas no 
processo penal

Ministério Público: responsabilidade política e social 
- da teoria à prática

4. Seção Estudante 
O Interrogatório Judicial do Acusado: Sob a 
Perspectiva do Direito ao Silêncio e da Busca da 
Verdade

5. Resenha 
Princípio da Litigiosidade Mínima

6. Jurisprudência Comentada Cível 
A possibilidade de dispensa da nomeação de curador 
especial à lide em ações de interdição nas quais 
o MP atua como fiscal da lei: uma análise sob a 
recente perspectiva do STJ

7. Jurisprudência Comentada Penal
Argumento “da” autoridade: da imparcialidade do 
juiz togado frente ao jurados 
Marcelo Balzer Correia 

8. Espaço Centros de Apoios 
Conexões entre a teoria crítica dos direitos humanos 
e a atuação do Ministério Público para sua proteção: 
uma homenagem a Joaquin Herrera Flores

Nota Técnica Conjunta 01/2015

o qual as desigualdades sociais e econômicas só podem ser toleradascaso 
promovam o benefício dos que ocupam as posições menos vantajosas dentro 
da comunidade. O princípio da diferença substancia, de certa maneira, um 
corretor das desigualdades naturais. Nos termos do princípio, a distribuição 
de renda e de oportunidades não pode ser fundada em pautas arbitrárias.

 Explica Sandel que: 

“Permitir que todos participem da corrida é uma coisa boa. Mas se os 
corredores começarem de pontos de partida diferentes, dificilmente será 
uma corrida justa. É por isso, argumenta Rawls, que a distribuição de renda 
e fortuna que resulta do livre mercado com oportunidades formalmente 
iguais não pode ser considerada justa. (...) Uma das formas de remediar essa 
injustiça é corrigir as diferenças sociais e econômicas. Uma meritocracia 
justa tenta fazer isso, indo além da igualdade de oportunidades meramente 
formal. Ela remove os obstáculos que cerceiam a realização pessoal 
ao oferecer oportunidades de educação iguais para todos, para que os 
indivíduos de famílias pobres possam competir em situação de igualdade 
com os que têm origens mais privilegiadas.”13.

 A igualdade de posições – para além da perspectiva da igualdade 
formal de oportunidades – exige a implementação de políticaspara 
compensar ou assistir minorias, adotando meios para que todos os membros 
de uma determinada comunidade possam, ao menos, ter a mesma situação 
para o desenvolvimento de suas habilidades, implicando isso análogo “ponto 
de partida”14 para todos.

 Na obra “Uma teoria da justiça”,15 Rawls afirma como não defensáveis 
as teses que argumentam no sentido de que as instituições são sempre 
falhas, pois a distribuição dos talentos naturais e as contingências advindas 
das condições sociais são injustas. Se, em verdade – é o que sustenta –, a 
distribuição natural, per se, não pode ser avaliada como justa ou injusta, 
a avaliação da justiça ou injustiça da sociedade decorre da forma como as 

13 SANDEL, Michael J. Justiça.  p. 191.
14 Cf. DUBET, François. Repensar la justicia social: contra el mito de la igualdad de oportuni-
dades. Buenos Aires: Siglo XXI, 2011. De acordo com Kylimcka: “A visão prevalecente sugere 
que remover as desigualdades sociais dá a cada pessoa uma oportunidade igual de adquirir 
benefícios sociais e, portanto, sugere que quaisquer diferenças de renda entre indivíduos são 
obtidas pelo trabalho, o produto do esforço ou das escolhas das pessoas. Os naturalmente de-
ficientes, porém, não têm uma oportunidade igual de adquirir benefícios sociais e sua falta de 
sucesso não tem nenhuma relação com suas escolhas ou esforço. Se estamos genuinamente 
interessados em remover desigualdades imerecidas, então, a visão prevalecente de igualdade 
de oportunidades é inadequada” (KYMLICKA, Will. Filosofia política contemporânea. p. 72).
15 Cf. RAWLS, John. Uma teoria da justiça.
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instituições lidam com os fatos naturais. E é justamente neste registro que sua 
obra se desenvolve ao defender que as instituições elementares da sociedade 
devem ser justas. Portanto, a justiça política supõe um conjunto de princípios 
que, incidindo sobre as instituições básicas da sociedade, reclamam uma 
distribuição adequada das cargas e dos benefícios da cooperação social. 

 A preocupação de Rawls com a implementação da justiça autoriza, 
portanto, o manejo de instrumentos adequados visando uma justa 
distribuição de direitos e recursos, sempre escassos e custosos.16 Por isso, 
as ações afirmativas constituem uma forma de correção das desigualdades 
naturais em sociedades atravessadas por disparidades de diversas ordens. A 
sociedade igualitária poderia ser alcançada, sustenta o autor, “se cada pessoa 
contasse com o mesmo conjunto de bens primários – entendendo por tais 
aqueles bens que todo mundo gostaria de ter porque constituem meios 
indispensáveis para realizar qualquer plano de vida.”17 Ora, Rawls inclui entre 
eles as liberdades e direitos, as oportunidades e a renda ou riqueza.

 Também Dworkin, compartilhando vários dos pressupostos de Rawls, 
embora mais preocupado com a distribuição de recursos e a questão da respon-
sabilidade pessoal das pessoas em relação às escolhas que fazem, desenvolve es-
forços para desenhar uma concepção liberal e igualitária da justiça política.18

16 Cf. HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass R. El costo de los derechos. Buenos Aires: Siglo 
Veintiuno, 2011.
17 VELASCO, Marina. O que é Justiça. p. 95.
18 Possivelmente, o aspecto mais original na teoria da justiça de Ronald Dworkin seja sua proposta 
de uma comunidade liberal, em que se forma a figura do “liberal integrado”, o qual não separa 
sua vida privada da vida pública. “Ele considera a própria vida desvalorizada – uma vida menos 
virtuosa do que poderia ter – se vive em uma comunidade injusta, por mais que tente fazê-la justa. 
Essa fusão de moralidade política e interesse próprio crítico parece constituir o verdadeiro ponto 
nevrálgico do republicanismo cívico, a maneira importante como os indivíduos devem fundir seus 
interesses e sua personalidade à comunidade política. Ela afirma um ideal nitidamente liberal, que 
só pode florescer dentro de uma sociedade liberal. Não posso garantir, obviamente, que uma so-
ciedade de cidadãos integrados gere inevitavelmente uma sociedade mais justa do que uma comu-
nidade não integrada. A injustiça é conseqüência de muitos outros fatores – de falta de energia ou 
esforço, fraqueza de vontade, erro filosófico” (DWORKIN, Ronald. A virtude soberana: a teoria e a 
prática da igualdade. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 324). Ainda, sobre sua tese conciliadora 
do republicanismo e do liberalismo, trata o autor: “Uma ética geral competente precisa reconciliar 
esses dois ideais. Eles só podem ser adequadamente reconciliados, porém, quando a política tiver 
êxito na distribuição dos recursos da maneira que a justiça exige. Realizada a distribuição justa, 
então os recursos controlados pelas pessoas são moral e também legalmente seus; usá-los como 
desejam, e como os apegos e os projetos especiais requerem, não deprecia seu reconhecimento de 
que todos os cidadãos têm direito a um quinhão justo. Porém, quando a injustiça é substancial, as 
pessoas que se sentem atraídas por ambos os ideais – dos projetos e apegos pessoais de um lado, 
e a igualdade de consideração política do outro – são colocadas em uma espécie de dilema ético. 
Precisam comprometer um dos ideais, e cada direção dessa transigência obstrui o êxito crítico de 
sua vida” (DWORKIN, Ronald. A virtude soberana. p. 327-328).
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 As concepções igualitárias de Rawls e Dworkin, substanciando 
contribuições inestimáveis para o debate contemporâneo, são, todavia, 
ainda prisioneiras da ideia de justiça de meios, que implicam, de certa forma, 
manifestação de certo desinteresse pelos resultados da ação humana.19 Ora, 
Amartya Sen desenvolve um pensamento que ultrapassa a dicotomia justiça 
dos meios/justiça dos resultados, de modo que “a essência da justiça não 
repousa nem sobre a igualdade de meios (direitos e recursos), nem sobre a 
igualdade de resultados (nível de bem estar), mas sobre a igual capacidade 
dos indivíduos de fazer com os meios os resultados que reclamam a sua 
concepção de vida”.20 A proposta de Amartya Sen aponta, portanto, para uma 
crítica das concepções de justiça marcadas pelo compromisso exclusivamente 
redistributivista. Ora, os mesmos recursos serão convertidos em resultados 
de maneira distinta, por pessoas diferentes, conforme as condições concretas 
que experimentem. Daí a preocupação com a capacidade e, mais do que isso, 
com a igual capacidade de todos para o exercício efetivo das liberdades.21 
Ora, as pessoas reúnem um conjunto muito diferente de condições para 
transformar meios em resultados. Sen pensa em funcionamentos (condições) 
muito diferentes, desde os “mais elementares, tal como conseguir um nível 
nutricional adequado, até os mais complexos, como alcançar o autorrespeito 
ou o reconhecimento em sociedade”.22 A satisfação das capacidades para o 
exercício efetivo das liberdades, supõe, obviamente, um atuar positivo do 
Estado concretizado através da adoção de políticas públicas capacitantes. 
Nesse sentido, as ações afirmativas e, entre elas, as cotas são apenas algumas 
das políticas que podem ser adotadas.

 Neste ponto, importa ir além da polêmica desenvolvida há algum 
tempo entre os que propõem políticas públicas de redistribuição e aqueles 
que defendem ações concebidas a partir da lógica do reconhecimento. Talvez 
seja o caso de concordar com Axel Honneth, para quem a justiça distributiva 
é, ao fim e ao cabo, também uma forma de reconhecimento.23 Ou mesmo 
de admitir, com Nancy Fraser, que a justiça requer, simultaneamente, 

19 GÉNÉREUX, Jacques. Les vrais lois de l’économie. Paris: Éditions du Seuil, 2005. p.116.
20 GÉNÉREUX, Jacques. Les vrais lois de l’économie. p. 116-117. (tradução livre).
21 SEN, Amartya. Repenser l’inegalité. Paris: Éditions Le Seuil, 2000. Também: SEN, Amartya. 
Desigualdade reexaminada. Rio de Janeiro: Record, 2008 e SEN, Amartya. A ideia de Justiça. 
Coimbra: Almedina, 2010.
22 VELASCO, Marina. O que é Justiça. p. 101.
23 HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. São 
Paulo: Editora 34, 2003.
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políticas de distribuição e de reconhecimento, políticas estas que podem ser 
conciliadas.24 Aliás, devem ser conciliadas, convém acrescentar, quando se 
está a cuidar da Constituição brasileira.

 Os Estados Unidos buscaram, ao longo das últimas décadas, promover 
a correção de injustiças sociais decorrentes de uma história marcada pela 
segregação racial através da implementação de ações afirmativas.25 Por isso, 
o “Caso Bakke” é tratado como paradigmático nas questões referentes às 
ações afirmativas. 

 Ronald Dworkin relata que: 

“Em 1978, no famoso processo Bakke, a Suprema Corte decretou que 
os planos de admissão sensíveis à raça não violam a 14ª Emenda da 
Constituição dos Estados Unidos, que declara que ‘nenhum estado poderá 
negar a qualquer pessoa a igual proteção das leis’, contanto que tais 
planos não estipulem quotas fixas para qualquer raça ou grupo, porém 
considerem a raça somente como um fator entre outros. Em 1996, porém, 
no processo Hopwood, o Quinto Tribunal Itinerante de Apelação declarou 
inconstitucional o programa de admissões da Faculdade de Direito da 
Universidade do Texas, e dois dos três juízes que constituíram a maioria 
desse processo declararam que o veredicto de Bakke fora anulado, embora 
não expressamente, por decisões mais recentes da Suprema Corte.”26

 As polêmicas envolvendo as ações afirmativas são múltiplas. 
Enquanto os defensores insistem na importância da adoção de políticas 
sensíveis para diminuir ou extinguir o impacto da condição vulnerável no 

24 FRASER, Nancy. Redistribuição, reconhecimento e participação. Por uma concepção integrada 
da Justiça. In: SARMENTO, Daniel, IKAWA, Daniela e PIOVESAN, Flávia (Coords.). Igualdade, 
diferença e direitos humanos. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008. p. 167-189.
25 Veja-se o caso Sweatt vs. Painter (1950), proveniente de um caso de segregação racial da 
Faculdade de Direito da Universidade do Texas em que foi negada, no ano 1946, a admissão a 
Heman Marin Sweatt pelo fato da universidade não admitir alunos negros. Este caso se tornou 
um marco para a Suprema Corte e junto com outras ações como Brown vs. Board of Education 
(1954), em que a Suprema Corte declarou inconstitucionais as leis que estabeleciam escolas 
públicas separadas para negros e brancos, com fundamento na 14ª Emenda da Constituição 
dos Estados Unidos que prevê a igual proteção aos cidadãos, nos seguintes termos: “Todas 
as pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos, e sujeitas a sua jurisdição, são 
cidadãos dos Estados Unidos e do Estado onde tiver residência. Nenhum Estado poderá fazer 
ou executar leis restringindo os privilégios ou as imunidades dos cidadãos dos Estados Unidos; 
nem poderá privar qualquer pessoa de sua vida, liberdade, ou bens sem processo legal, ou 
negar a qualquer pessoa sob sua jurisdição a igual proteção das leis.”.
26 DWORKIN, Ronald. A virtude soberana. p. 544-545.
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longo prazo, seus críticos entendem que a ação afirmativa, ao invés de 
emancipar os negros, os “sacrificou” ao perpetuar a noção de inferioridade 
perante os brancos, resultando em novas tensões envolvendo a questão 
racial e não sendo capaz de os integrar de maneira efetivaa uma comunidade 
“indiferente à cor” (color blind).

 No campo universitário, duas propostas relativas às ações 
afirmativas merecem ser lembradas. A primeira é a da promoção da 
igualdade de posições, ou seja, mesmo que um diploma universitário não 
constitua garantia de uma carreira de sucesso, tem o forte potencial de “abrir 
portas” e auxiliar a superação de estereótipos negativos. A segunda trata da 
necessidade de formação de lideranças, pessoas que possam ocupar postos 
privilegiados na comunidade e também mitigar a perspectiva preconceituosa 
do determinismo racial.

 Nas sociedades com minorias sub-representadas, é importante 
a adoção de medidas tendentes a remediar as desigualdades e impedir a 
perpetuação da estratificação social, ou seja, a dominação de um grupo 
hierárquico que se consolida em função de determinado arranjo desigual 
nas divisões de poder e renda na comunidade.
 A sub-representação social de uma minoria, por consequência, 
afetará o acesso desta aos bens sociais disponíveis. No caso, a educação 
superior é tratada como um recurso valioso e escasso. As ações afirmativas 
motivadas por fatores raciais são defendidas por Dworkin da seguinte 
maneira:

“(...) é possível distinguir a ação afirmativa do uso maligno da raça, pelo 
menos em princípio, de duas maneiras. Em primeiro lugar, podemos definir 
um direito individual que as formas malignas de descriminação violam, mas 
em programas bem elaborados de ação afirmativa não o fazem: esse é o 
direito fundamental que cada cidadão tem de ser tratado pelo governo, 
como igualmente dignos de consideração e respeito. Nega-se esse direito 
ao cidadão negro quando as escolas justificam a discriminação contra ele 
recorrendo ao fato de que outras pessoas têm preconceito contra membros 
de sua raça.”27.

 Nos Estados Unidos, a cláusula da igual proteção visa proteger os 
cidadãos de discriminações ou classificações desvantajosas. Contudo, não há 

27 DWORKIN, Ronald. A virtude soberana. p. 574.
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violação da referida cláusula quando um grupo de interesse, um coletivo, 
não é favorecido por determinada decisão política, manifestando-se violação 
apenas quando o fato implicar redução a uma posição desvantajosa.

 Para Dworkin, a cláusula não constitui uma garantia de que 
todos serão contemplados pelos benefícios das decisões políticas, mas de 
tratamento igualitário – com igual consideração e respeito – nas deliberações 
e nos processos políticos que produzem tais decisões.28

 Ademais, de acordo com o autor citado, a adoção do critério da 
raça na promoção das ações afirmativas não viola qualquer direito individual 
daqueles que pleiteiam ingresso na universidade. Logo, Cheryl Hopwood, 
a estudante preterida que reivindicou vaga na Faculdade de Direito da 
Universidade do Texas, para Dworkin, não teria razão ao defender o critério 
do mérito como único a autorizar o acesso ao ensino superior. Nenhum 
candidato teria o direito de compelir a universidade a conformar sua 
política de admissão de modo a prestigiar determinadas características em 
detrimento de outras (no caso, o mérito).29

 O último caso em debate nos Estados Unidos cuidandodas ações 
afirmativas envolveu demanda proposta por Abigail Fisher contra a 
Universidade do Texas, na qual a autora alegou ter sido preterida em razão 
da cor de sua pele, fato que violaria a cláusula de igual proteção dos cidadãos 
da 14ª Emenda da Constituição dos Estados Unidos. A Universidade do Texas, 
em sua defesa, lembrou que a instituição utilizou critério de segregação racial 
por 70 anos e que seu primeiro aluno negro, Heman Sweatt, só foi admitido 
em 1950, de acordo com o precedente Sweatt vs. Painter. Mais do que isso, 
sustentou que em 2003, no caso Grutter vs. Bollinger –através do qual foi 
revisto o entendimento anterior derivado de Hopwood vs. Univeristyof Texas 
School of Law(1996) –, foi reconhecida a constitucionalidadedas admissões 

28 DWORKIN, Ronald. A virtude soberana. p. 584.
29 DWORKIN, Ronald. Why Bakke has no case. In: New York Review of Books, vol. 24, 1977. 
Segundo Sandel: “Candidatos preteridos como Hopwood podem não considerar essa distinção 
satisfatória, mas ela realmente demonstra certa força moral. A faculdade de direito não afirma 
que Hopwood seja inferior ou que a minoria dos alunos admitidos em seu detrimento mereça 
o privilégio que ela não mereceu. Ela diz apenas que a diversidade racial e étnica em sala de 
aula e nos tribunais serve aos propósitos educacionais da faculdade de direito. E, embora a 
realização de tais propósitos viole de certa forma os direitos dos perdedores, os candidatos 
preteridos não podem alegar legitimamente que foram tratados de forma injusta” (SANDEL, 
Michael J. Justiça. p. 219).
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baseadas em raça.

 No Brasil, o Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de se 
manifestar sobre a questão no julgamento da ADPF 186, aforada pelo Partido 
Democratas contra a política de cotas étnico-raciais para o ingresso de 
estudantes na Universidade de Brasília – que reservava 20% das vagas para 
negros e um pequeno percentual para indígenas pelo prazo de 10 anos. O STF 
julgou a ADPF 186 improcedente por unanimidade em abril de 2012, criando, 
desta forma, um importante precedentereferente à constitucionalidade das 
ações afirmativas no Brasil.30

 Forma de ação afirmativa voltada para a ampliação das possibilidades 
de ingresso de grupos vulneráveis nas universidades federais e instituições 
federais foi previsto pela Lei 12.711/2012, nos termos da qual: 

“Art. 1º As instituições federais de educação superior vinculadas ao 
Ministério da Educação reservarão, em cada concurso seletivo para 
ingresso nos cursos de graduação, por curso e turno, no mínimo 50% 
(cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas. Parágrafo único.  No 
preenchimento das vagas de que trata o caput deste artigo, 50% (cinquenta 
por cento) deverão ser reservados aos estudantes oriundos de famílias com 
renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo (um salário-mínimo e meio) per 
capita. (...) Art. 3º  Em cada instituição federal de ensino superior, as vagas 
de que trata o art. 1º desta Lei serão preenchidas, por curso e turno, por 
autodeclarados pretos, pardos e indígenas, em proporção no mínimo igual 

30 Segundo o relator Ministro Ricardo Lewandowski: “Para possibilitar que a igualdade material 
entre as pessoas seja levada a efeito, o Estado pode lançar mão seja de políticas de cunho univer-
salista, que abrangem um número indeterminado de indivíduos, mediante ações de natureza es-
trutural, seja de ações afirmativas, que atingem grupos sociais determinados, de maneira pontual, 
atribuindo a estes certas vantagens, por um tempo limitado, de modo a permitir-lhes a superação 
de desigualdades decorrentes de situações históricas particulares. (...) Dentre as diversas modalida-
des de ações afirmativas, de caráter transitório, empregadas nos distintos países destacam-se: (i) a 
consideração do critério de raça, gênero ou outro aspecto que caracteriza certo grupo minoritário 
para promover a sua integração social; (ii) o afastamento de requisitos de antiguidade para a per-
manência ou promoção de membros de categorias socialmente dominantes em determinados am-
bientes profissionais; (iii) a definição de distritos eleitorais para o fortalecimento minorias; e (iv) o 
estabelecimento de cotas ou a reserva de vagas para integrantes de setores marginalizados. (...) Isso 
posto, considerandoa, em especial, que as políticas de ação afirmativa adotadas pela Universidade 
de Brasília (i) têm como objetivo estabelecer um ambiente acadêmico plural e diversificado, supe-
rando distorções sociais historicamente consolidadas, (ii) revelam proporcionalidade e a razoabili-
dade no concernente aos meios empregados e aos fins perseguidos, (iii) são transitórias e prevêem 
a revisão periódica de seus resultados, e (iv) empregam métodos seletivos eficazes e compatíveis 
com o princípio da dignidade humana, julgo improcedente esta ADPF.”.
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à de pretos, pardos e indígenas na população da unidade da Federação 
onde está instalada a instituição, segundo o último censo do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Parágrafo único.  No caso de não 
preenchimento das vagas segundo os critérios estabelecidos no caput deste 
artigo, aquelas remanescentes deverão ser completadas por estudantes 
que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.”

 A lei também prevê a revisão periódica do programa de inclusão 
social, do seguinte modo:

“Art. 7º  O Poder Executivo promoverá, no prazo de 10 (dez) anos, a contar 
da publicação desta Lei, a revisão do programa especial para o acesso de 
estudantes pretos, pardos e indígenas, bem como daqueles que tenham 
cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, às instituições 
de educação superior.”31

 A lei em questão foiregulamentada pelo Decreto 7.824/2012 que 
previu a criação do “Comitê de Acompanhamento e Avaliação das Reservas 
de Vagas nas Instituições Federais de Educação Superior e de Ensino Técnico 
de Nível Médio”, bem como privilegiou o Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM) como critério de avaliação dos estudantes para o ingresso nas 
instituições federais de educação superior.32

 Deve-se tomar o cuidado de não reduzir a abrangente questão 
das ações afirmativas (que se manifestam de diversas formas e através 
de distintas políticas) com a utilização de cotas nas universidades para 
a admissão de minorias social e economicamente segregadas. As ações 
afirmativas, afinal, se encaixam numa perspectiva mais ampla da busca por 
remediar as desigualdades existentes na sociedade (boa parte proveniente 
da loteria natural). De qualquer modo, a utilização das ações afirmativas é 
emblemática e pode servir de modelo para outras tentativas de correção de 
distorções injustas das posições ocupadas pelas pessoas originariamente.

31 Nos Estados Unidos há mais de cinco décadas admitiu-se que a raça seja utilizada como 
critério para o ingresso nas universidades, contudo, esta ação afirmativa foi vetada em alguns 
estados (Washington, 1998; Califórnia, 1997; Arizona, 2010; Michigan, 2001; Nebraska, 2008), 
enquanto que em outros a questão está em discussão (Nebraska).
32 Sobre a questão remete-se a artigo de Daniela Ikawa que defende um direito à redistribuição 
por políticas de ação afirmativa para negros em universidades: IKAWA, Daniela. Direito às 
Ações Afirmativas em Universidades Brasileiras. In: SARMENTO, Daniel; IKAWA, Daniela; 
PIOVESAN, Flávia (Coords.). Igualdade, Diferença e Direitos Humanos. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2008.
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 Existem vários mecanismos de ações afirmativas e o uso de cotas 
é apenas um deles. No caso das pessoas com deficiência, o art. 37, VIII da 
Constituição Federal prevê a reserva de percentual dos cargos e empregos 
públicos,33 enquantoa Lei 7.853/1989 foi um importante marco regulador, 
com a previsão de políticas afirmativas de direitos em diversos setores como 
na educação, na saúde, na formação profissional, nos recursos humanos e 
nas edificações.34

 No que tange à proteção dos idosos, o Estatuto do Idoso, Lei 
10.741/2003, protege o direito ao atendimento prioritário aos idosos, nos 

33 Luiz Alberto David Araujo observa que: “Trata-se de política pública bem determinada, que viu na 
possibilidade de as pessoas portadoras de deficiência ingressarem no serviço público uma forma 
de compensação pelas gerações de discriminados, marginalizados pelas políticas governamentais. 
E uma forma de incluir esse grupo de pessoas. Por tal razão, a Constituição tratou de garantir o 
direito material à igualdade. Criou distinção para permitir que, com o tempo, haja a integração 
desse grupo de pessoas.” (ARAUJO, Luiz Alberto David. A Proteção Constitucional das Pessoas 
Portadoras de Deficiência: Algumas Dificuldades para Efetivação de Direitos. In: SARMENTO, 
Daniel; IKAWA, Daniela; PIOVESAN, Flávia (Coords.). Igualdade, Diferença e Direitos Humanos. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2008.  p. 915).
34 De acordo com a Lei 7.853/1989: “Art. 2º Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às 
pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à 
educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, 
e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e 
econômico. Parágrafo único. Para o fim estabelecido no caput deste artigo, os órgãos e entidades 
da administração direta e indireta devem dispensar, no âmbito de sua competência e finalidade, 
aos assuntos objetos esta Lei, tratamento prioritário e adequado, tendente a viabilizar, sem prejuízo 
de outras, as seguintes medidas: I - na área da educação: a) a inclusão, no sistema educacional, 
da Educação Especial como modalidade educativa que abranja a educação precoce, a pré-
escolar, as de 1º e 2º graus, a supletiva, a habilitação e reabilitação profissionais, com currículos, 
etapas e exigências de diplomação próprios; b) a inserção, no referido sistema educacional, das 
escolas especiais, privadas e públicas; c) a oferta, obrigatória e gratuita, da Educação Especial em 
estabelecimento público de ensino; d) o oferecimento obrigatório de programas de Educação 
Especial a nível pré-escolar, em unidades hospitalares e congêneres nas quais estejam internados, 
por prazo igual ou superior a 1 (um) ano, educandos portadores de deficiência; e) o acesso de alunos 
portadores de deficiência aos benefícios conferidos aos demais educandos, inclusive material 
escolar, merenda escolar e bolsas de estudo; f) a matrícula compulsória em cursos regulares de 
estabelecimentos públicos e particulares de pessoas portadoras de deficiência capazes de se 
integrarem no sistema regular de ensino; II - na área da saúde: a) a promoção de ações preventivas, 
como as referentes ao planejamento familiar, ao aconselhamento genético, ao acompanhamento 
da gravidez, do parto e do puerpério, à nutrição da mulher e da criança, à identificação e ao controle 
da gestante e do feto de alto risco, à imunização, às doenças do metabolismo e seu diagnóstico e 
ao encaminhamento precoce de outras doenças causadoras de deficiência; b) o desenvolvimento 
de programas especiais de prevenção de acidente do trabalho e de trânsito, e de tratamento 
adequado a suas vítimas; c) a criação de uma rede de serviços especializados em reabilitação e 
habilitação; d) a garantia de acesso das pessoas portadoras de deficiência aos estabelecimentos 
de saúde públicos e privados, e de seu adequado tratamento neles, sob normas técnicas e padrões 
de conduta apropriados; e) a garantia de atendimento domiciliar de saúde ao deficiente grave não 
internado;  f) o desenvolvimento de programas de saúde voltados para as pessoas portadoras de 
deficiência, desenvolvidos com a participação da sociedade e que lhes ensejem a integração social; 
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órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população, a prioridade 
no recebimento da restituição do imposto de renda bem como na formulação 
e execução de políticas públicas específicas.

 Em ADI aforada no ano de 2006, a Associação Nacional das Empresas 
de Transporte Urbano – NTU alegou inconstitucionalidade do art. 39 da 
referida Lei que assim dispõe: “Art. 39.Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) 
anos fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos 
e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados 
paralelamente aos serviços regulares.”. A ADI 3.768-4/DF em questão teve o 
seguinte julgamento: 

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 39 DA LEI 
N. 10.741, DE 1º DE OUTUBRO DE 2003 (ESTATUTO DO IDOSO), QUE 
ASSEGURA GRATUIDADE DOS TRANSPORTES PÚBLICOS URBANOS E 
SEMI-URBANOS AOS QUE TÊM MAIS DE 65 (SESSENTA E CINCO) ANOS. 
DIREITO CONSTITUCIONAL. NORMA CONSTITUCIONAL DE EFICÁCIA PLENA 

III - na área da formação profissional e do trabalho: a) o apoio governamental à formação 
profissional, e a garantia de acesso aos serviços concernentes, inclusive aos cursos regulares voltados 
à formação profissional; b) o empenho do Poder Público quanto ao surgimento e à manutenção de 
empregos, inclusive de tempo parcial, destinados às pessoas portadoras de deficiência que não 
tenham acesso aos empregos comuns; c) a promoção de ações eficazes que propiciem a inserção, 
nos setores públicos e privado, de pessoas portadoras de deficiência; d) a adoção de legislação 
específica que discipline a reserva de mercado de trabalho, em favor das pessoas portadoras 
de deficiência, nas entidades da Administração Pública e do setor privado, e que regulamente a 
organização de oficinas e congêneres integradas ao mercado de trabalho, e a situação, nelas, das 
pessoas portadoras de deficiência; IV - na área de recursos humanos: a) a formação de professores 
de nível médio para a Educação Especial, de técnicos de nível médio especializados na habilitação 
e reabilitação, e de instrutores para formação profissional; b) a formação e qualificação de recursos 
humanos que, nas diversas áreas de conhecimento, inclusive de nível superior, atendam à demanda 
e às necessidades reais das pessoas portadoras de deficiências; c) o incentivo à pesquisa e ao 
desenvolvimento tecnológico em todas as áreas do conhecimento relacionadas com a pessoa 
portadora de deficiência; V - na área das edificações: a) a adoção e a efetiva execução de normas 
que garantam a funcionalidade das edificações e vias públicas, que evitem ou removam os óbices 
às pessoas portadoras de deficiência, permitam o acesso destas a edifícios, a logradouros e a 
meios de transporte.” Guilherme José Purvin de Figueiredo relata que: “No âmbito do Direito do 
Trabalho, com base na Lei n. 7.853/89, a partir de 1989 tornou-se possível a propositura de ação 
civil pública (ou coletiva) em defesa de trabalhadores portadores de deficiência, objetivando, por 
exemplo, a construção de rampas para acesso de trabalhadores paraplégicos ao local de trabalho” 
(FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. A pessoa portadora de deficiência e o princípio da 
igualdade de oportunidades no direito do trabalho. In: FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. 
Direitos da pessoa portadora de deficiência. São Paulo: Max Limonad, 1997. p. 58). No Estado do 
Paraná, há um anteprojeto de Lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência, o qual foi amplamente 
debatido com a comunidade em geral e com o grupo específico de interessados. O anteprojeto de 
lei e seu processo de discussão se encontram no procedimento administrativo 11.167.114-1/PR
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E APLICABILIDADE IMEDIATA. NORMA LEGAL QUE REPETE A NORMA 
CONSTITUCIONAL GARANTIDORA DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 
1. O art. 39 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) apenas repete o que 
dispõe o § 2º do art. 230 da Constituição do Brasil. A norma constitucional 
é de eficácia plena e aplicabilidade imediata, pelo que não há eiva de 
invalidade jurídica na norma legal que repete os seus termos e determina 
que se concretize o quanto constitucionalmente disposto. 2. Ação direta de 
inconstitucionalidade julgada improcedente.”

 
 Ainda, pode-se colacionar a questão referente à Cota de no mínimo 
30% de candidaturas de gêneros distintos, conforme disposto pela Lei 
9.504/1997:

 “Art. 10. Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos 
Deputados, Câmara Legislativa, Assembléias Legislativas e Câmaras 
Municipais, até cento e cinqüenta por cento do número de lugares a 
preencher. (...)§ 3º  Do número de vagas resultante das regras previstas 
neste artigo, cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta 
por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de 
cada sexo. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)”.35

 
 Com a Resolução 23.373/2011, do Tribunal Superior Eleitoral, houve 
mudança importante em relação ao entendimento da referida Lei, implicando 
passagem da simples reserva de 30% das vagas para um mínimo obrigatório.
Cabe ao Ministério Público Eleitoral a fiscalização do devido cumprimento 
deste percentual pelos partidos nas eleições, sendo oportuna a informação 
e conscientização dos partidos da importância da pluralidade de gênero no 
pleito eleitoral. 

35 Um exemplo relativo à questão de gênero pode ser observado na Corte Constitucional 
Alemã: “O Bundesverfassungsgericht (Tribunal Constitucional Federal Alemão), em decisão 
de 28 de janeiro de 1987, julgou conforme à Constituição um dispositivo legislativo que previa 
que as mulheres poderiam se aposentar na idade de 60 anos, ao passo que os homens só 
se aposentariam aos 65 anos, sob o fundamento de que a diferença de tratamento seria 
necessária para compensar a dupla jornada a que estão submetidas: a de seus trabalhos 
assalariados e a familiar, como mães e donas de casa. Em outra oportunidade, em aresto de 28 
de janeiro de 1992, o Tribunal declarou a constitucionalidade de uma discriminação positiva 
favorável às mulheres que consistia na proibição de trabalho feminino noturno, fundado no 
art. 3º, alínea II da Constituição (...)” (SILVA, Fernanda D. L. Lucas da. Princípio Constitucional 
da Igualdade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001. p. 69).
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2. O princípio constitucional da igualdade

 Afirmativas, portanto, são chamadas as ações e políticas públicas 
implementadas para a efetivação do princípio constitucional da igualdade. 
Este, um dos pilares da democracia moderna, substancia direito fundamental, 
princípio, objetivo e elemento nuclear da reserva de justiça36 plasmada na 
Constituição Federal. A propósito, assevera Joaquim Barbosa Gomes:

 “Concebida para o fim específico de abolir os privilégios característicos 
do ancien régime e para dar cabo às distinções e discriminações baseadas 
na linhagem, na posição social, essa concepção de igualdade jurídica, 
meramente formal, firmou-se como idéia-chave do constitucionalismo que 
floresceu no século XIX e prosseguiu sua trajetória triunfante por boa parte 
do século XX.”37

 Mais do que igualdade perante a lei, trata-se de exigir consideração 
isonômica na lei, de modo a superar a inconsistência da proclamação 
meramente formal. Como bem observa Fábio Konder Comparato, “sempre 
se suspeitou que a abstração isonômica servisse apenas para encobrir as 
terríveis desigualdades de fortuna e condição material, no seio do povo”.38

 
 Carmem Lúcia Antunes Rocha, aliás, assevera que:

“(...) o Direito Constitucional acanhava-se em sua concepção meramente 
formal do princípio denominado da isonomia, despojado de instrumentos 

36 Como anota Oscar Vilhena Vieira: “Caso se aceite a idéia da Constituição como ‘reserva de 
justiça’, como ponto de encontro entre a moralidade política e o direito positivo, então seus 
intérpretes e aplicadores serão obrigados a utilizar métodos jurídicos e argumentativos de 
interpretação toda vez que se virem frente a um caso regido por princípios não plenamente 
densificados pelo processo de positivação constituinte, toda vez que tiverem que decidir se 
uma determinada reforma favorece ou desfavorece a realização do princípio da separação 
dos Poderes ou dos direitos fundamentais. Assim, após levar em consideração a Constituição 
como lei, por intermédio dos diversos métodos de interpretação que auxiliam na redução 
da discricionariedade judicial, a doutrina e os precedentes, deve o intérprete constitucional 
recorrer aos princípios da argumentação racional para alcançar a devida compreensão do 
conteúdo aberto das cláusulas superconstitucionais, que constituem aspirações a uma ordem 
justa incorporadas pela própria Constituição” (VIEIRA, Oscar Vilhena. A Constituição e sua 
reserva de justiça: um ensaio sobre os limites materiais ao poder de reforma. São Paulo: 
Malheiros, 1999. p. 237-238).
37 BARBOSA GOMES, Joaquim B. Ação afirmativa & principio constitucional da igualdade. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2001. p. 2.
38 COMPARATO, Fábio Konder. Igualdade, desigualdades. In: Revista Trimestral de Direito 
Público, v. 93. São Paulo: Malheiros, 1993. p. 69.
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de promoção da igualdade jurídica como vinha até então cuidado. Conclui-
se, então, que proibir a discriminação não era bastante para se ter a 
efetividade do princípio da igualdade jurídica. O que naquele modelo se 
tinha e se tem é tão-somente o princípio da vedação da desigualdade, ou da 
invalidade do comportamento por preconceito manifesto ou comprovado 
(ou comprovável), o que não pode ser considerado o mesmo que garantir a 
igualdade jurídica”.39

 Há, hoje, no Brasil, consenso a respeito da necessidade de uma 
concepção substantiva do princípio da igualdade, implicando olhar atento 
sobre as diferentes condições reais que apartam os seres humanos na 
concretude de suas existências, de sorte a exigir quesituações dessemelhantes 
sejam tratadas, por meio de políticas públicas especialmente concebidas, 
de forma adequada, tudo para a superação das heranças trágicas que, 
desgraçadamente, entre nós abraçam a muitos. Concorda-se, portanto, que 
do Estado cabe exigir mais do que a satisfação formal do direito fundamental 
ou a ação, omissiva ou comissiva, para prevenir ou a reprimir inaceitável 
discriminação. É dever do Estado atuar positivamente para a redução das 
desigualdades sociais.

 Cumpre, na altura, lembrar que Celso Antônio Bandeira de Mello 
formula teoria que possibilita observar os casos em que a atuação do Estado 
para a equalização das desigualdades é pertinente. Observa o jurista que 
existem três tópicos a serem considerados no momento do reconhecimento 
das diferenciações: 

“a) a primeira diz com o elemento tomado como fator de desigualação; 
b) a segunda reporta-se à correlação lógica abstrata existente entre o 
fator erigido em critério de descrímen e a disparidade estabelecida no 
tratamento jurídico diversificado; c) a terceira atina à consonância desta 
correlação lógica com os interesses absorvidos no sistema constitucional e 
destarte juridicizados.”40

 Deve-se, diante do exposto, investigar o critério adotado como 
discriminador, se o mesmo atende a uma justificativa racional, para a edição 
de tratamento jurídico específico para o caso objeto da desigualdade e, 

39 ANTUNES ROCHA, Carmem Lúcia. Ação afirmativa: o conteúdo democrático do princípio da 
igualdade jurídica. In: Revista Trimestral de Direito Público, n. 15, 1996. p. 86.
40 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Conteúdo jurídico do princípio da igualdade. São 
Paulo: Malheiros, 1999.p. 21.
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ainda, observar se não ocorre qualquer conflito com os axiomas dispostos na 
Lei Fundamental.41

 Por outro lado, sustenta Joaquim Barbosa Gomes:

“Como se sabe, a ideia de neutralidade estatal tem-se revelado um 
formidável fracasso, especialmente nas sociedades que durante muitos 
séculos mantiveram certos grupos ou categorias de pessoas em posição de 
subjugação legal, de inferioridade legitimada pela lei, em suma, em países 
com longo passado de escravidão. Nesses países, apesar da existência de 
inumeráveis dispositivos constitucionais e legais, muitos deles promulgados 
com o objetivo expresso de fazer cessar o status de inferioridade em que 
se encontravam os grupos sociais historicamente discriminados, passaram-
se os anos (e séculos) e a situação desses grupos marginalizados pouco e 
quase nada mudou. Esse mesmo fenômeno de inefetividade constitucional 
ocorre igualmente no que diz respeito ao status da mulher na sociedade. 
Tal estado de coisas conduz a duas constatações indisputáveis. Em primeiro 
lugar, a certeza de que proclamações jurídicas por si sós, revistam elas a 
forma de dispositivos constitucionais ou normas de inferior hierarquia 
normativa, não são suficientes para reverter um quadro social que finca 
âncoras na tradição cultural de cada país, no imaginário coletivo, em suma, 
na percepção generalizada de que a uns devem ser reservados papéis 
indicativos do status de inferioridade, de subordinação. Em segundo lugar, 
o reconhecimento de que a reversão de um tal quadro só será viável com 
a renúncia do Estado à sua histórica neutralidade em questões sociais, 
devendo assumir, ao contrário, uma posição ativa.”42

 Com efeito, o constitucionalismo emancipatório, comprometido 
com a dignidade da pessoa humana, propugna por uma fórmula jurídica 
do princípio da igualdade suficiente para, através de uma política de 

41 Deve-se ter o cuidado de não confundir as discriminações positivas, que procuram emancipar 
minorias marginalizadas, com as discriminações sem justificativas, também chamadas de 
“odiosas”, como observa Fernanda D. L. Lucas da Silva: “(...) o leading case nesse campo é 
Skinner versus Oklahoma, 313 U.S. 535 (1942): (...) no qual a Suprema Corte dos Estados 
Unidos invalidou lei estadual de odiosa inspiração ‘lombrosiana’ que estabelecia a esterilização 
dos condenados reincidentes por crimes apenados com reclusão e que envolvessem torpeza 
moral (felonies involving moral turpitude). Ao declarar a inconstitucionalidade de tal estatuto 
o órgão máximo do Judiciário americano entendeu que o direito de procriar configura 
uma liberdade individual insubtraível e que, portanto, qualquer interferência legislativa 
em seu domínio somente pode justificar-se por motivos superiores e imperiosos, o que, à 
evidência não ocorria na espécie. Registra Hall (...) que a Suprema Corte determinou que 
algumas classificações são suspeitas, como, por exemplo, raça e religião, e portanto legislação 
discriminatória contra minorias raciais e grupos religiosos dificilmente são sustentáveis” 
(SILVA, Fernanda D. L. Lucas da. Princípio Constitucional da Igualdade. p. 96-97.).
42 BARBOSA GOMES, Joaquim B. Ação afirmativa & principio constitucional da igualdade.p. 36-37.
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desigualação positiva, promover a igualação efetiva.

 Neste ponto, importa apontar possível incompreensão relativa 
ao art. 3º, IV da CF que prevê como objetivo fundamental da República a 
promoção do bem de todos, sem qualquer forma de discriminação. Trata o 
referido dispositivo constitucional de garantia da igualdade, que se conecta 
ao reconhecimento de todas as pessoas como sujeitos de direitos, não 
tolerando, no ordenamento jurídico brasileiro, discriminações injustificadas. 
O mesmo pode ser depreendido da leitura do art. 5º, XLI, que trata da punição 
de discriminações que violem os direitos e garantias fundamentais. Ou seja, 
a previsão de punição para o ato discriminatório e preconceituoso é reflexo 
de uma das dimensões da igualdade, de modo que, sendo todos iguais 
perante a lei, no contexto da sua aplicação não pode haver discriminação sob 
pena de violação direta da Constituição. Contudo, a dimensão da igualdade 
referida não é suficiente para o reconhecimento e emancipação de grupos 
com diferenças e especificidades circunscritas. Aqui emerge a exigência da 
igualdade material, como observa Luiza Cristina Fonseca Frischeisen: 

“E somente ações políticas, aplicadas ou reguladas pelo Estado, em 
suas diversas esferas da administração, podem garantir a efetividade da 
igualdade material, corrigindo desigualdades. E é neste contexto que se 
situam as políticas públicas que estabelecem discriminações positivas, as 
ações afirmativas.”43

 Nesse intento de concretização do princípio da igualdade substancial, 
a ação afirmativa, verdadeiro modo de discriminação positiva ou reversa, 
apresenta-se como “o mais ousado e inovador experimento constitucional 
concebido pelo Direito no século XX, como instrumento de promoção da 
igualdade e de combate às mais diversas formas de discriminação”.44 Nos 

43 FRISCHEISEN, Luiza Cristina Fonseca. A Construção da Igualdade e o Sistema de Justiça no 
Brasil: alguns caminhos e possibilidades. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 54.
44 BARBOSA GOMES, Joaquim B. Ação afirmativa & principio constitucional da igualdade. p. 8. 
No mesmo sentido veja-se a lição de Fernanda D. L. Lucas da Silva: “Desde então, ação afirmativa 
passou a significar a exigência de favorecimento de algumas minorias socialmente inferiorizadas, 
vale dizer, juridicamente desigualadas, por preconceitos arraigados culturalmente e que 
precisavam ser superados para que se atingisse a eficácia da igualdade preconizada e assegurada 
constitucionalmente na principiologia dos direitos fundamentais. Com efeito, a mutação 
produzida no conteúdo daquele princípio, a partir da adoção da ação afirmativa, determinou a 
implantação de planos e programas governamentais e particulares pelos quais as denominadas 
minorias sociais passavam a ter necessariamente, percentuais de oportunidades, de empregos, 
de cargos, de espaços sociais, políticos, econômicos, enfim nas entidades públicas e privadas” 
(SILVA, Fernanda D. L. Lucas da. Princípio Constitucional da Igualdade. p. 63).
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termos do magistério de Carmem Lúcia Antunes Rocha, “a ação afirmativa 
emergiu como a face construtiva e construtora do novo conteúdo a ser 
buscado no princípio da igualdade jurídica”.45

 Ora, esse conteúdo deve ser desenhado com os insumos residentes 
na Lei Fundamental. O artigo 1º, inciso III, da Constituição, erige como 
fundamento da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana. 
O artigo 3º, inciso IX, constitui, como um dos objetivos fundamentais da 
República, “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”.

 Além disso, o caput do artigo 5º estabelece que “todos são iguais 
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes”.

 Analisando os apontados dispositivos constitucionais, Carmem Lúcia 
Antunes Rocha, com perspicácia, ressalta:

“(...) não apenas ali se reiterou o princípio da igualdade jurídica, senão que 
se refez o seu paradigma, o seu conteúdo se renovou e se tingiu de novas 
cores, tomou novas formas, construiu-se, constitucionalmente, de modo 
inédito.A passagem do conteúdo inerte a uma concepção dinâmica do 
princípio é patente em toda estrutura normativa do sistema constitucional 
brasileiro fundado em 1988. A ação afirmativa – está inserida no princípio 
da igualdade jurídica concebido pela Lei Fundamental do Brasil, conforme 
se pode comprovar de seu exame mais singelo.(...) O princípio da igualdade 
resplandece sobre quase todos os outros acolhidos como pilastras do edifício 
normativo fundamental alicerçado. É guia não apenas de regras, mas de quase 
todos os outros princípios que informam e conformam o modelo constitucional 
positivado, sendo guiado apenas por um, ao qual se dá a servir: o da dignidade 
da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição da República).(...) Se a igualdade 
jurídica fosse apenas a vedação de tratamentos discriminatórios, o princípio 
seria absolutamente insuficiente para possibilitar a realização dos objetivos 
fundamentais da Repúblicaconstitucionalmente definidos.(...) Somente a 
ação afirmativa, vale dizer, a atuação transformadora, igualadora pelo e 
segundo o Direito possibilita a verdade do princípio da igualdade, para se 
chegar à verdade do princípio da igualdade, para se chegar à igualdade que a 

45 ANTUNES ROCHA, Carmem Lúcia. Ação afirmativa: o conteúdo democrático do princípio da 
igualdade jurídica. p. 90.
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Constituição Brasileira garante como direito fundamental de todos.”46

 Como se vê, o princípio da igualdade, previsto no caput do artigo 
5o, reclama a redução das desigualdades. Razão pela qual não basta que 
o Estado proíba a discriminação ou se abstenha de discriminar.Importa, 
também, atuar positivamente no sentido da redução das desigualdades, 
até porque a mera vedação de tratamentos discriminatórios, conforme 
já acentuado, não tem o condão de realizar os objetivos fundamentais da 
República constitucionalmente definidos.

 Destarte, é indubitável que a Constituição de 1988 operou a 
transformação da igualdade, implicando a passagem de um conceito 
constitucional estático e negativo para outro dinâmico e positivo, de sorte 
que o princípio constitucional supõe também satisfação de obrigação positiva 
cuja expressão democrática mais atualizada é a ação afirmativa.

 Nesta esteira, convém citar outra vez Carmem Lúcia Antunes Rocha 
para quem:

“(...) a ação afirmativa constitui, portanto, o conteúdo próprio e 
essencial do princípio da igualdade jurídica tal como pensado e aplicado, 
democraticamente, no Direito Constitucional Contemporâneo. (...) é um 
dos instrumentos possibilitadores da superação do problema do não 
cidadão, daquele que não participa política e democraticamente como lhe 
é na letra da lei fundamental assegurado, porque não se lhe reconhecem os 
meios efetivos para se igualar com os demais. Cidadania não combina com 
desigualdade. República não combina com preconceito. Democracia não 
combina com discriminação.”47

 É irrefutável, portanto, que a Constituição vigente conferiu novo 
conteúdo ao princípio da igualdade, autorizando a adoção de ações 
afirmativas quando necessárias. Convém realçar que a ação afirmativa– na 
terminologia europeia discriminação positiva– surgiu nos Estados Unidos 
como política pública ou privada que visa não só à concretização do princípio 
da igualdade material, mas também à mitigação e neutralização dos efeitos 
da discriminação racial, de gênero, de idade, de nacionalidade.

46 ANTUNES ROCHA, Carmem Lúcia. Ação afirmativa: o conteúdo democrático do princípio da 
igualdade jurídica. p. 91-92.
47 ANTUNES ROCHA, Carmem Lúcia. Ação afirmativa: o conteúdo democrático do princípio da 
igualdade jurídica. p. 99.
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 Nas palavras de Joaquim Barbosa Gomes, a discriminação positiva 
ou ação afirmativa:

“(...) consiste em dar tratamento preferencial a um grupo historicamente 
discriminado, de modo a inseri-lo no ‘mainstream’, impedindo assim que 
o princípio da igualdade formal, expresso em leis neutras que não levam 
em consideração os fatores de natureza cultural e histórica, funcione na 
prática como mecanismo perpetuador da desigualdade. Em suma, cuida-
se de dar tratamento preferencial, favorável, àqueles que historicamente 
foram marginalizados, de sorte a colocá-los em um nível de competição 
similar ao daqueles que historicamente se beneficiaram da sua exclusão. 
Essa modalidade de discriminação, de caráter redistributivo e restaurador, 
destinada a corrigir uma situação de desigualdade historicamente 
comprovada, em geral se justifica pela sua natureza temporária e pelos 
objetivos sociais que se visa com ela a atingir.”48

 Saliente-se, por oportuno, que as ações afirmativas substanciam 
medidas excepcionais, temporárias, adequadas e, por isso, suficientes (e, 
então, proporcionais) para a garantiada igualação almejada com a ruptura 
dos preconceitos ou para a superação da discriminação.

 Aliás, como bem ressalta Fábio Konder Comparato, a acusação geral 
feita às affirmative actions “é a de que esse tipo de remédio jurídico, quando 
admitido como algo de normal e rotineiro e não como medida excepcional, 
acaba por instaurar uma discriminação inversa, isto é, da minoria contra a 
maioria, numa negação prática da igualdade perante a lei”.49

 Adverte Carmem Lúcia Antunes Rocha que não se pretende com 
a ação afirmativa dar azo a novas discriminações, agora em desfavor das 
maiorias; os planos e programas de discriminação positiva devem, portanto, 
primar sempre pela adoção e fixação de percentuais mínimos garantidores 
da presença das minorias que por eles se buscavam igualar, com o objetivo de 
romper os preconceitos contra elas ou pelo menos de propiciar as condições 
para sua superação em face da convivência juridicamente obrigada.50

 Entre as três grandes nações ocidentais (Estados Unidos, África do 

48 BARBOSA GOMES, Joaquim B. Ação afirmativa & principio constitucional da igualdade. p. 22.
49 BARBOSA GOMES, Joaquim B. Ação afirmativa & principio constitucional da igualdade. p. 77-78.
50 ANTUNES ROCHA, Carmem Lúcia. Ação afirmativa: o conteúdo democrático do princípio da 
igualdade jurídica. p. 88.
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Sul, Brasil) marcadas pela agudeza das desigualdades sociais fundadas no 
fator racial, o Brasil não é o país que apresenta menos desigualdades.

 Diante da situação, é não só justificável, mas exigível, a 
implementação de ações afirmativas (temporárias e proporcionais), não 
implicando necessariamente a adoção de cotas. Tais mecanismos, reitere-
se, indiscutivelmente contribuem, quando bem geridos, para mitigar a 
desigualdade escandalosa e superar o apartheid informal ainda encontrável 
na sociedade brasileira, tudo conforme exige a Constituição compreendida 
como reserva de justiça.51

51 A Lei 12.990, sancionada em 09 de junho de 2014, complementa a política de ações 
afirmativas inaugurada com o Estatuto da Igualdade Racial (Lei 12.288, de 20 de julho de 
2010). A referida lei dispõe sobre a obrigatoriedade da previsão da reserva de 20% das 
vagas em editais de concursos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos 
no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das 
empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União. Nota-
se que a instituição dessa política de cotas é restrita à Administração Pública Federal, não 
alcançando os Poderes Judiciário e Legislativo da União, nem os demais entes federativos. 
Novos diplomas legislativos, certamente, mais adiante, contemplarão os demais Poderes da 
União e os Estados e Municípios com iniciativas análogas. A lei em questão, temporária nos 
termos do que prescreve o art. 6º, é evidentemente constitucional.



48

1. Apresentação 

2. Entrevista

3. Artigos 
Ações afirmativas, justiça e igualdade

Sobre o que a mediação penal (não) pode ser: uma 
abordagem crítica das práticas luso-brasileiras

Efetividade do direito à saúde pública no Brasil

Interpretação constitucional e “pensamento de 
possibilidades” 

Ministério Público brasileiro, uma breve análise da 
sua evolução nas constituições brasileiras

Unasul e a cidadania cosmopolita

O caminho para o Brasil: A única saída

A presunção da inocência e a impossibilidade de 
inversão do ônus da prova em matéria criminal: os 
Tribunais Estaduais contra o STF

Cultura e previsibilidade do direito 

A proteção jurídico-penal do correio eletrônico 
no Direito Penal espanhol: um parâmetro para o 
legislador brasileiro

Sobre o juízo de admissão do pedido de provas no 
processo penal

Ministério Público: responsabilidade política e social 
- da teoria à prática

4. Seção Estudante 
O Interrogatório Judicial do Acusado: Sob a 
Perspectiva do Direito ao Silêncio e da Busca da 
Verdade

5. Resenha 
Princípio da Litigiosidade Mínima

6. Jurisprudência Comentada Cível 
A possibilidade de dispensa da nomeação de curador 
especial à lide em ações de interdição nas quais 
o MP atua como fiscal da lei: uma análise sob a 
recente perspectiva do STJ

7. Jurisprudência Comentada Penal
Argumento “da” autoridade: da imparcialidade do 
juiz togado frente ao jurados 
Marcelo Balzer Correia 

8. Espaço Centros de Apoios 
Conexões entre a teoria crítica dos direitos humanos 
e a atuação do Ministério Público para sua proteção: 
uma homenagem a Joaquin Herrera Flores

Nota Técnica Conjunta 01/2015

3. Referências Bibliográficas

ANTUNES ROCHA, Carmem Lúcia. Ação afirmativa: o conteúdo democrático 
do princípio da igualdade jurídica. In: Revista Trimestral de Direito Público, n. 
15, São Paulo: Malheiros, 1996.

ARAUJO, Luiz Alberto David. A Proteção Constitucional das Pessoas 
Portadoras de Deficiência: Algumas Dificuldades para Efetivação de Direitos. 
In: SARMENTO, Daniel; IKAWA, Daniela; PIOVESAN, Flávia (Coords.). 
Igualdade, diferença e direitos humanos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.  
BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Conteúdo jurídico do princípio da 
igualdade. São Paulo: Malheiros, 1999.

BARBOSA GOMES, Joaquim B. Ação afirmativa & principio constitucional da 
igualdade. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.

CLÈVE, Clèmerson Merlin. Atividade legislativa do poder executivo. 3. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.

COMPARATO, Fábio Konder. Igualdade, desigualdades. Revista Trimestral de 
Direito Público, n.1, p. 69-78, 1993.

CRETELLA JÚNIOR, José. Comentários à constituição de 1988. São Paulo: 
Forense Universitária, 1989.

DUBET, François. Repensar la justicia social: contra el mito de la igualdad de 
oportunidades. Buenos Aires: Siglo XXI, 2011.

DWORKIN, Ronald. A virtude soberana: a teoria e a prática da igualdade. São 
Paulo: Martins Fontes, 2005.

__________. Why Bakke has no case. New York Review of Books, v. 24, n. 18, 
10 nov. 1977.

FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. A pessoa portadora de deficiência 
e o princípio da igualdade de oportunidades no direito do trabalho. In: 
FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. Direitos da pessoa portadora de 
deficiência. São Paulo: Max Limonad, 1997.



49

1. Apresentação 

2. Entrevista

3. Artigos 
Ações afirmativas, justiça e igualdade

Sobre o que a mediação penal (não) pode ser: uma 
abordagem crítica das práticas luso-brasileiras

Efetividade do direito à saúde pública no Brasil

Interpretação constitucional e “pensamento de 
possibilidades” 

Ministério Público brasileiro, uma breve análise da 
sua evolução nas constituições brasileiras

Unasul e a cidadania cosmopolita

O caminho para o Brasil: A única saída

A presunção da inocência e a impossibilidade de 
inversão do ônus da prova em matéria criminal: os 
Tribunais Estaduais contra o STF

Cultura e previsibilidade do direito 

A proteção jurídico-penal do correio eletrônico 
no Direito Penal espanhol: um parâmetro para o 
legislador brasileiro

Sobre o juízo de admissão do pedido de provas no 
processo penal

Ministério Público: responsabilidade política e social 
- da teoria à prática

4. Seção Estudante 
O Interrogatório Judicial do Acusado: Sob a 
Perspectiva do Direito ao Silêncio e da Busca da 
Verdade

5. Resenha 
Princípio da Litigiosidade Mínima

6. Jurisprudência Comentada Cível 
A possibilidade de dispensa da nomeação de curador 
especial à lide em ações de interdição nas quais 
o MP atua como fiscal da lei: uma análise sob a 
recente perspectiva do STJ

7. Jurisprudência Comentada Penal
Argumento “da” autoridade: da imparcialidade do 
juiz togado frente ao jurados 
Marcelo Balzer Correia 

8. Espaço Centros de Apoios 
Conexões entre a teoria crítica dos direitos humanos 
e a atuação do Ministério Público para sua proteção: 
uma homenagem a Joaquin Herrera Flores

Nota Técnica Conjunta 01/2015

FRASER, Nancy. Redistribuição, reconhecimento e participação. Por uma 
concepção integrada da Justiça. In: SARMENTO, Daniel, IKAWA, Daniela e 
PIOVESAN, Flávia (Coords.). Igualdade, diferença e direitos humanos. Rio de 
Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008.

FRISCHEISEN, Luiza Cristina Fonseca. A Construção da igualdade e o sistema 
de justiça no Brasil: alguns caminhos e possibilidades. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2007.

GÉNÉREUX, Jacques. Les vrais lois de l’économie. Paris: Éditions Du Seuil, 
2005.

HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass R. El costo de los derechos. Buenos Aires: 
SigloVeintiuno, 2011.

HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos 
sociais. São Paulo: Editora 34, 2003.

IKAWA, Daniela. Direito às Ações Afirmativas em Universidades Brasileiras. In: 
SARMENTO, Daniel; IKAWA, Daniela; PIOVESAN, Flávia (Coords.). Igualdade, 
diferença e direitos humanos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

GARGARELLA, Roberto. As teorias da justiça depois de Rawls: um breve 
manual de filosofia política. São Paulo: Martins Fontes, 2008.

KYMLICKA, Will. Filosofia política contemporânea: uma introdução. São 
Paulo: Martins Fontes, 2006.

RAWLS, John. Uma teoria da justiça. São Paulo: Martins Fontes, 1997.

SANDEL, Michael J. Justiça: o que é fazer a coisa certa. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2012.

SEN, Amartya. A ideia de justiça. Coimbra: Almedina, 2010.

__________. Desigualdade reexaminada. Rio de Janeiro: Record, 2008.

__________. Repenser l’inegalité. Paris: Éditions Le Seuil, 2000.



50

1. Apresentação 

2. Entrevista

3. Artigos 
Ações afirmativas, justiça e igualdade

Sobre o que a mediação penal (não) pode ser: uma 
abordagem crítica das práticas luso-brasileiras

Efetividade do direito à saúde pública no Brasil

Interpretação constitucional e “pensamento de 
possibilidades” 

Ministério Público brasileiro, uma breve análise da 
sua evolução nas constituições brasileiras

Unasul e a cidadania cosmopolita

O caminho para o Brasil: A única saída

A presunção da inocência e a impossibilidade de 
inversão do ônus da prova em matéria criminal: os 
Tribunais Estaduais contra o STF

Cultura e previsibilidade do direito 

A proteção jurídico-penal do correio eletrônico 
no Direito Penal espanhol: um parâmetro para o 
legislador brasileiro

Sobre o juízo de admissão do pedido de provas no 
processo penal

Ministério Público: responsabilidade política e social 
- da teoria à prática

4. Seção Estudante 
O Interrogatório Judicial do Acusado: Sob a 
Perspectiva do Direito ao Silêncio e da Busca da 
Verdade

5. Resenha 
Princípio da Litigiosidade Mínima

6. Jurisprudência Comentada Cível 
A possibilidade de dispensa da nomeação de curador 
especial à lide em ações de interdição nas quais 
o MP atua como fiscal da lei: uma análise sob a 
recente perspectiva do STJ

7. Jurisprudência Comentada Penal
Argumento “da” autoridade: da imparcialidade do 
juiz togado frente ao jurados 
Marcelo Balzer Correia 

8. Espaço Centros de Apoios 
Conexões entre a teoria crítica dos direitos humanos 
e a atuação do Ministério Público para sua proteção: 
uma homenagem a Joaquin Herrera Flores

Nota Técnica Conjunta 01/2015

SILVA, Fernanda D. L. Lucas da. Princípio Constitucional da igualdade. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2001.

VELASCO, Marina. O que é justiça: o justo e o injusto na pesquisa filosófica. 
Rio de Janeiro: Vieira & Lent, 2009.

VIEIRA, Oscar Vilhena. A constituição e sua reserva de justiça: um ensaio 
sobre os limites materiais ao poder de reforma. São Paulo: Malheiros, 1999.



51

1. Apresentação 

2. Entrevista

3. Artigos 
Ações afirmativas, justiça e igualdade

Sobre o que a mediação penal (não) pode ser: uma 
abordagem crítica das práticas luso-brasileiras

Efetividade do direito à saúde pública no Brasil

Interpretação constitucional e “pensamento de 
possibilidades” 

Ministério Público brasileiro, uma breve análise da 
sua evolução nas constituições brasileiras

Unasul e a cidadania cosmopolita

O caminho para o Brasil: A única saída

A presunção da inocência e a impossibilidade de 
inversão do ônus da prova em matéria criminal: os 
Tribunais Estaduais contra o STF

Cultura e previsibilidade do direito 

A proteção jurídico-penal do correio eletrônico 
no Direito Penal espanhol: um parâmetro para o 
legislador brasileiro

Sobre o juízo de admissão do pedido de provas no 
processo penal

Ministério Público: responsabilidade política e social 
- da teoria à prática

4. Seção Estudante 
O Interrogatório Judicial do Acusado: Sob a 
Perspectiva do Direito ao Silêncio e da Busca da 
Verdade

5. Resenha 
Princípio da Litigiosidade Mínima

6. Jurisprudência Comentada Cível 
A possibilidade de dispensa da nomeação de curador 
especial à lide em ações de interdição nas quais 
o MP atua como fiscal da lei: uma análise sob a 
recente perspectiva do STJ

7. Jurisprudência Comentada Penal
Argumento “da” autoridade: da imparcialidade do 
juiz togado frente ao jurados 
Marcelo Balzer Correia 

8. Espaço Centros de Apoios 
Conexões entre a teoria crítica dos direitos humanos 
e a atuação do Ministério Público para sua proteção: 
uma homenagem a Joaquin Herrera Flores

Nota Técnica Conjunta 01/2015



52

1. Apresentação 

2. Entrevista

3. Artigos 
Ações afirmativas, justiça e igualdade

Sobre o que a mediação penal (não) pode ser: uma 
abordagem crítica das práticas luso-brasileiras

Efetividade do direito à saúde pública no Brasil

Interpretação constitucional e “pensamento de 
possibilidades” 

Ministério Público brasileiro, uma breve análise da 
sua evolução nas constituições brasileiras

Unasul e a cidadania cosmopolita

O caminho para o Brasil: A única saída

A presunção da inocência e a impossibilidade de 
inversão do ônus da prova em matéria criminal: os 
Tribunais Estaduais contra o STF

Cultura e previsibilidade do direito 

A proteção jurídico-penal do correio eletrônico 
no Direito Penal espanhol: um parâmetro para o 
legislador brasileiro

Sobre o juízo de admissão do pedido de provas no 
processo penal

Ministério Público: responsabilidade política e social 
- da teoria à prática

4. Seção Estudante 
O Interrogatório Judicial do Acusado: Sob a 
Perspectiva do Direito ao Silêncio e da Busca da 
Verdade

5. Resenha 
Princípio da Litigiosidade Mínima

6. Jurisprudência Comentada Cível 
A possibilidade de dispensa da nomeação de curador 
especial à lide em ações de interdição nas quais 
o MP atua como fiscal da lei: uma análise sob a 
recente perspectiva do STJ

7. Jurisprudência Comentada Penal
Argumento “da” autoridade: da imparcialidade do 
juiz togado frente ao jurados 
Marcelo Balzer Correia 

8. Espaço Centros de Apoios 
Conexões entre a teoria crítica dos direitos humanos 
e a atuação do Ministério Público para sua proteção: 
uma homenagem a Joaquin Herrera Flores

Nota Técnica Conjunta 01/2015

Sobre o que a mediação penal 
(não) pode ser: uma abordagem
crítica das práticas luso-brasileiras

Cristina Rego de Oliveira*

Concerning what the penal mediation may 
(not) be: a critical approach about Brazilian and 
Portuguese practices

* Graduada em Direito pela Universidade Estadual de Londrina/UEL, Pós-Graduada em 
Sociologia Política, em Direito Penal e Criminologia, ambas pela Universidade Federal 
do Paraná/UFPR e, ainda, em Direito Constitucional pela Academia Brasileira de Direito 
Constitucional – ABdconst. Mestre em Ciências-Jurídico Criminais pela Faculdade de Direito 
da Universidade de Coimbra, publicando sua dissertação, intitulada como “Mediação Penal 
& Justiça - Da Ética da Alteridade como Fundamento Filosófico para a adoção das Práticas 
Restaurativas”. Participou do desenvolvimento do Núcleo de Apoio à Vítima de Estupro – 
NAVES, no Ministério Público do Estado do Paraná, dentre os anos de 2013/2014. Atualmente, 
é Doutoranda em “Direito, Justiça e Cidadania no Século XXI” pela Faculdade de Direito e 
pelo Centro de Estudos Sociais, todos da Universidade de Coimbra. Bolsista do Programa de 
Doutoramento Pleno no Exterior pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES), Processo n.° 1668/2015-3.

SUMáRiO: Introdução; 1. Notas sobre a Justiça Restaurativa; 1.1. 
Contextualização e definição; 1.2. Características; 1.2.1. Da concepção diversa 
sobre o conceito de crime: ofensa à relação intersubjetiva; 1.2.2. Importância 
da reparação dos danos; 2. Instrumento restaurativo em evidência: Mediação 
Penal; 2.1. Conceito; 2.2.  Princípios informativos da Mediação Penal; 2.3. Funções 
do mediador; 2.4. Importância da Mediação para os participantes; 3. Analise 
dos instrumentos legais destinados à regulamentação da Mediação Penal: um 
estudo comparado; 3.1. Da Mediação Penal de “adultos” em Portugal: Lei n.º 
21/2007, de 12 de junho; 3.2. Iniciativas legislativas no Brasil; 4. Perspectivas da 
Mediação Penal em Portugal: apresentação de dados estatísticos; 5. Hipóteses 
de trabalho sobre a ineficiência do Sistema de Mediação Penal em Portugal; 6. 
Considerações finais; 7. Referências Bibliográficas.



53

1. Apresentação 

2. Entrevista

3. Artigos 
Ações afirmativas, justiça e igualdade

Sobre o que a mediação penal (não) pode ser: uma 
abordagem crítica das práticas luso-brasileiras

Efetividade do direito à saúde pública no Brasil

Interpretação constitucional e “pensamento de 
possibilidades” 

Ministério Público brasileiro, uma breve análise da 
sua evolução nas constituições brasileiras

Unasul e a cidadania cosmopolita

O caminho para o Brasil: A única saída

A presunção da inocência e a impossibilidade de 
inversão do ônus da prova em matéria criminal: os 
Tribunais Estaduais contra o STF

Cultura e previsibilidade do direito 

A proteção jurídico-penal do correio eletrônico 
no Direito Penal espanhol: um parâmetro para o 
legislador brasileiro

Sobre o juízo de admissão do pedido de provas no 
processo penal

Ministério Público: responsabilidade política e social 
- da teoria à prática

4. Seção Estudante 
O Interrogatório Judicial do Acusado: Sob a 
Perspectiva do Direito ao Silêncio e da Busca da 
Verdade

5. Resenha 
Princípio da Litigiosidade Mínima

6. Jurisprudência Comentada Cível 
A possibilidade de dispensa da nomeação de curador 
especial à lide em ações de interdição nas quais 
o MP atua como fiscal da lei: uma análise sob a 
recente perspectiva do STJ

7. Jurisprudência Comentada Penal
Argumento “da” autoridade: da imparcialidade do 
juiz togado frente ao jurados 
Marcelo Balzer Correia 

8. Espaço Centros de Apoios 
Conexões entre a teoria crítica dos direitos humanos 
e a atuação do Ministério Público para sua proteção: 
uma homenagem a Joaquin Herrera Flores

Nota Técnica Conjunta 01/2015

Resumo: O texto aponta as principais características do paradigma 
restaurativo, detendo-se nos efeitos decorrentes de sua aplicação prática, 
especificamente através da utilização de um de seus instrumentos, qual 
seja, a Mediação Penal. Será análisado o conteúdo normativo da legislação 
portuguesa (Lei n.º 21/2007, de 12 de junho, que instituiu o Sistema de 
Mediação Penal) e, após, serão apresentadas hipóteses para compreender 
as razões de sua ineficácia, tomando-se como base os dados estatísticos 
mais recentes sobre o tema. Ainda, uma vez que o Brasil não possui estatuto 
jurídico semelhante ao lusitano, serão avaliadas algumas das iniciativas 
legislativas e dos projetos experimentais em andamento. 

ABSTRACT: The article points out the main features of restorative paradigm, 
stopping the effects of its practical application, specifically through the use 
of one of its instruments, namely, the Criminal Mediation. Will be parsed the 
normative content of Portuguese law (Law No. 21/2007 of 12 June, which 
established the Criminal Mediation System) and after, hypotheses will be 
presented to understand the reasons for its ineffectiveness, taking as base 
the most recent statistical data on the subject. Still, since Brazil doesn’t have 
legal status similar to the Portuguese, will be evaluated some legislative 
initiatives and pilot projects in progress.

PAlAvRAs-chAves: Justiça Restaurativa, Mediação Penal, Sistema de 
Mediação Penal Português, experiências brasileiras. 

KEywORDS: Restorative Justice, Criminal Mediation, Sistem of Criminal 
Mediation in Portugal, Brazilian experiences
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introdução

 Em evidência nos principais ordenamentos europeus e, mais 
recentemente, também enfatizadas nas discussões jurídico-políticas 
brasileiras, as práticas restaurativas surgem como formas diferenciadas de 
resolução de conflitos, aptas a fundamentar, sob muitos aspectos, a análise 
crítica acerca do modelo tradicional de monopólio estatal na construção 
da justiça. Entretanto, como será evidenciado, tais mecanismos deixam, 
por vezes, de constituírem-se sob os fundamentos materiais necessários à 
ruptura do estado de violência (que se associa à expansão do sistema penal 
repressivo), para serem, em muitos casos, apenas mais um dos “pacotes” 
de reformas da administração da Justiça, voltadas à redução das demandas 
(especialmente, da litigiosidade “de massa”), e consequente produção célere 
de respostas jurisdicionais, úteis e funcionais ao convívio em comunidade. 

 No Brasil, para além das medidas pontuais de alteração legislativa, 
a restauração em âmbito criminal avança, com pequenos e isolados passos 
(não fossem os debates realizados na academia), sendo pouco credível, em 
regra, pelos cultores do normativismo jurídico. Assim, timidamente, essas 
novas práticas tentam conquistar espaço no cenário institucional na medida 
em que se identificam projetos pilotos bem sucedidos, especialmente porque 
inovam nos modos de satisfação dos sujeitos envolvidos no conflito.

 De modo mais sistematizado, em Portugal, a propósito da 
normatização e consolidação do Sistema de Mediação Penal decorrente da Lei 
n.º 21/2007, de 12 de Junho, verifica-se que, na prática, sua expressão tornou-
se reduzida, causando pouco (ou nenhum) impacto na dinâmica monojurídica 
estatal consolidada nos moldes do pensamento jurídico tradicional. 

 Diante disso, a investigação pretende, antes de apresentar respostas 
às dinâmicas que circundam o complexo movimento de justiça restaurativa, 
suscitar hipóteses que, em tese, poderiam estar associadas ao fracasso do 
sistema lusitano. Para tanto, o texto será fragmentado, nos seguintes tópicos: 
em princípio, destacará os fundamentos teóricos da justiça restaurativa 
e da mediação penal, informando princípios, conceitos, origens, etc; na 
sequência, apresentará os contornos jurídicos da legislação portuguesa, 
com posterior apresentação do panorama restaurativo no Brasil. Após, serão 
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apresentados dados estatísticos acerca do funcionamento do Sistema de 
Mediação Penal de Portugal (SMP) e, finalmente, serão levantadas algumas 
hipóteses razoáveis para justificar a falência da prática no país.

1. Notas sobre a Justiça Restaurativa

1.1. contextualização e definição

 Contextualizar (e caracterizar) o surgimento do pensamento 
restaurativo significa apontar, ainda que de forma breve, que os 
desenvolvimentos teóricos que contestam a dinâmica de atuação do 
sistema penal – através do abolicionismo penal, da vitimologia e, ainda, 
pelo movimento de reforma do aparato judiciário (amplificado para todas as 
áreas de atuação do Direito) – são as linhas mestras e propulsoras da criação 
de caminhos diferenciados de resolução de conflitos.

 Ao passo que as matrizes teóricas do abolicionismo destacam 
as deficiências do sistema tradicional de justiça criminal, essencialmente 
quanto ao tratamento desumanizador dispensado aos sujeitos1, também as 
vítimas2 proclamaram o desejo de tornarem-se protagonistas na construção 
da resposta estatal, sendo participantes (ativas) no desfecho do conflito – e 
não meros instrumentos para a fundamentação da decisão jurisdicional – 
reivindicando, ainda, novas formas de reparação pelos danos suportados. 

1 De forma mais detida, o abolicionismo destaca que a violência (inflição de dor) é fator 
estruturante do sistema penal tradicional, e que sua crescente expansão revela-se, sobretudo, 
de forma seletiva e direcionada ao encarceramento da miséria. Para tanto, cfr. ZAFFARONI, 
Eugenio Raúl. Em busca das penas perdidas. A perda de legitimidade do sistema penal. Rio 
de Janeiro: Revan, 1991; FONT, Enrique Andrés. Entrevista a Louk Hulsman. Derecho Penal y 
Criminologia: Revista del Instituto de Ciências Penales e Criminológicas. Bogotá, Vol. XVI, n.° 
52, en./abr., 1994, p. 93-113, p. 102. 
2  Uma vez que, com a Ilustração, afastou-se o sentido de “crime” enquanto ruptura – no 
sentido de ofensa – de uma relação de cuidado intersubjetiva, para tornar-se uma lesão a 
um bem jurídico comunitário sob tutela normativa, resultou no distanciamento da vítima 
na composição da resposta institucional, vez que a relação jurídica passou a ser delineada 
entre o autor do delito e o órgão de representação do Poder Institucional (v. ex, o Ministério 
Público). Para tanto, cfr., ANDRADE, Manuel da Costa. A vítima e o problema criminal. Coimbra: 
Coimbra, 1980; KOZOVSKI, Ester. Vitimologia, Direitos Humanos e Justiça Restaurativa. Revista 
IOB de Direito Penal e Processual Penal. [s.l], Ano VII, n.° 48, fev./mar., 2008, p. 148-162.
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 Paralelamente às questões substanciais atinentes à situação dos 
protagonistas do conflito, ressalta-se que as severas críticas apontadas 
ao insuficiente funcionamento dos órgãos jurisdicionais3 – atreladas, 
sobretudo, ao aumento escalonado do número de demandas, à morosidade 
da prestação, aos elevados custos, à inacessibilidade pelos economicamente 
menos favorecidos – foram determinantes para o deslocamento da lógica 
do monopólio decisório estatal para a construção de métodos alternativos 
de resolução de litígios, especialmente centrados na necessidade de 
democratizar o acesso à justiça.   

 Neste cenário de descontentamento, surge na década de setenta 
(com desenvolvimento mais razoável a partir dos anos noventa), uma nova 
concepção associada à justiça – qual seja, a restaurativa – que, sobretudo 
diante da novidade associada à experiência e diante da complexidade de suas 
práticas, não se pode restringir ou classificar em apenas um enquadramento 
conceitual4. 

3 Sobre a crise do modelo de administração da Justiça, e os principais eixos de propostas 
de reformas, PEDROSO cita as seguintes: “a) aumento quantitativo de recursos, ou seja, 
numa reforma de cunho expansionista, centrada na criação de mais tribunais e aumento 
do número de juízes em atuação. Aqui, o obstáculo incide na incapacidade financeira do 
Estado; b) reforma tecnocrática para a melhoria na gestão de recursos; c) investimento na 
modernização tecnológica dos meios de trabalho; d) e, ainda, criação de alternativas ao 
modelo formal – movimento “ADR” (Alternative Dispute Resolution) –, voltado para a criação 
de procedimentos e instâncias descentralizadas, informais, desviando a procura dos tribunais 
para outras instâncias públicas e privadas”. Nesse sentido, cfr. PEDROSO, João. A justiça em 
Portugal entre a (s) crise (s) e a (s) oportunidade (s) – Contributo para a construção de um 
novo paradigma de política pública de justiça. Scientia Ivridica. Abril – junho, 2006, Tomo LV, 
n.º 306, p. 263-302, cit. p. 285-286; PEDROSO, João. TRINCAO, Catarina; DIAS, João Paulo. Por 
caminhos da (s) reforma (s) da justiça. Coimbra: Coimbra, 2003.
4 Entretanto, existem alguns documentos internacionais que tentam apontar bases conceituais 
gerais: a) a Declaração da ONU relativa aos Princípios Fundamentais da Utilização de Programas 
de Justiça Restaurativa em Matéria Criminal destaca que a restauração é “um processo no qual a 
vítima, o infractor e/ou outros indivíduos ou membros da comunidade afectados por um crime 
participam activamente e em conjunto na resolução das questões resultantes daquele, com a 
ajuda de um terceiro imparcial”; b) a Resolução do Conselho Econômico e Social das Nações 
Unidas, de 13 de Agosto de 2002, anuncia “Princípios Básicos sobre Justiça Restaurativa”, 
quais sejam: a) Processo Restaurativo – significa que a vítima e o infrator, e, quando 
apropriado, outras pessoas ou membros da comunidade afetados pelo crime, participam 
coletiva e ativamente na resolução dos problemas causados pelo crime, geralmente com a 
ajuda de um facilitador. O processo restaurativo abrange mediação, conciliação, audiências 
e círculos de sentença; b) Resultado Restaurativo – significa um acordo alcançado devido a 
um processo restaurativo, incluindo responsabilidades e programas, tais como reparação, 
restituição, prestação de serviços comunitários, objetivando suprir as necessidades individuais 
e coletivas das partes e logrando a reintegração da vítima e do infrator. Disponível em: 
http://www.justica21.org.br/interno.php?ativo=BIBLIOTECA&sub_ativo=RESUMO&artigo= 
435&PHPSESSID=196003f5a7212bac9541fd2c85fbe3c5. Acesso em 10 de março de 2015.

http://www.justica21.org.br/interno.php?ativo=BIBLIOTECA&sub_ativo=RESUMO&artigo=435&PHPSESSID=196003f5a7212bac9541fd2c85fbe3c5
http://www.justica21.org.br/interno.php?ativo=BIBLIOTECA&sub_ativo=RESUMO&artigo=435&PHPSESSID=196003f5a7212bac9541fd2c85fbe3c5
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 Nesse sentido, os autores a abordam como um conceito aberto5 – 
unfinished product6 – variando sua caracterização de acordo com valores, 
princípios e resultados pretendidos, evitando, desde logo, uma visão 
reducionista do conceito e flexibilizando-o de modo a permitir “a sua melhor 
adaptação a diferentes cenários sociais”7. 

 Assim sendo, podem-se associar ao novo paradigma definições 
como a do acolhimento (enquanto possibilidade de “ser com os outros”, 
justificado por uma ética da hospitalidade8), a da vertente do encontro no 
espaço comunitário, da reparação da vítima, da transformação9, dentre 
outras10. Usualmente, adota-se o conceito de MARSHALL, que aponta a 
justiça restaurativa como um “process whereby parties with a stake in a 
specific offence collectively resolve how to deal with the aftermath of the 

5 Para Larrauri, a ausência de definição apresenta como problemas o “riesgo que se devalúe 
lo que es la justicia reparadora al no respetar sus principios (…) y por que la evaluación del 
funcionamiento de estos programas deviene complicada, al no poder precisarse si por ejemplo 
un determinado fracaso es consecuencia de las prácticas restauradoras o precisamente debido 
a la ausencia de ellas”. LARRAURI, Elena. Tendencias actuales de la justicia restauradora. 
Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, n.° 51, nov./dez, 2004, p. 67-104, p. 73.
6 Para WALGRAVE, “(…)Restorative Justice is an unfinished product. It is a complex and lively 
realm of different – and partly opposite – beliefs and options, renovating inspirations and 
practices in different contexts, scientific ‘crossing swords’ over research methodology and 
outcomes. (...) It is a field on its own, looking for constructive ways of dealing with the 
aftermath of crime, but also part of a larger socio-ethical and political agenda”. WALGRAVE, 
Lode. Restorative Justice, Self-interest and Responsible Citizenship. Cullompton: Willan 
Publishing, 2008, p. 11.
7 SICA, Leonardo. Bases para o modelo de Justiça Restaurativa. De Jure: Revista Jurídica do 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, n.° 12, jan./jun, 2009, p. 411-
447, p. 416.
8 PAVLICH, George. Towards an ethics of restorative justice. In: WALGRAVE, Lode. Restorative 
Justice and the Law. Devon: Willan Publishing, 2002, p. 1-18, p. 8.
9 A transformação refere-se a uma nova forma de interação entre as pessoas, “da forma como 
se compreendem a si próprias e como se relacionam com os outros no dia a dia, em conexão 
e identificação com os outros sujeitos no mundo”. PALLAMOLLA, Raffaella da Porciuncula. 
Justiça Restaurativa: da teoria à pratica. IBCCRIM: São Paulo, 2009, p. 59.
10 Zehr, por exemplo, aponta a definição de justiça restaurativa pelo que ela não é: “restorative 
justice is not primarly about forgiveness or reconciliation, is not mediation, is not primarily 
designed to reduce recidivism or repeating offenses, restorative justice is neither a panacea 
nor necessarily a replacement for the legal system”. Continuando, o autor aponta que o 
movimento restaurativo “began na effort to rethink the needs which crimes create, as well as 
the roles implicit in crimes. Restorative Justice advocates were concerned about needs that 
were not being met in the usual justice process”. ZEHR, Howard. The Little Book of Restorative 
Justice. Intercourse: Good Books, 2002, p. 13. 
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offence and its implications for the future”11. A amplitude das finalidades 
do paradigma justifica apontar como interessados na resolução do litígio, 
para além do ofensor e ofendido, seus familiares, amigos e membros da 
comunidade.

 O surgimento do modelo remonta às experiências indígenas e 
aborígenas praticadas em comunidades tribais da Nova Zelândia, Austrália12 
e Canadá. Os instrumentos utilizados para o alcance das finalidades 
restaurativas são inúmeros, podendo-se apontar, dentre outros, as 
conferências de família (family group conferencing, tais como as realizadas 
na Nova Zelândia13), a mediação vítima-infrator, os círculos restaurativos 
(sentencing circles realizados no Canadá e EUA14), os painéis comunitários 
de reparação (community reparation boards), e ainda, os programas de 
restituição (restitution programmes).

 A primeira designação do termo remonta a Albert Eglash, em 
1977, que, partindo da divisão da justiça em três modelos – quais sejam, o 

11 MARSHALL, Tony apud DUFF, Antony. Restoration and Retribution. In: HIRSCH, Andrew von 
(et. al). Restorative Justice and Criminal Justice: competing or reconcilable paradigms? Oxford: 
Hart Publishing, 2003, p. 43-59, p. 44.
12 Modelo Australiano (Young Offender Act), mais conhecido como “Wagga Wagga”, surge 
em 1991, sendo desenvolvido por oficiais de polícia. Baseia-se na ideia de John Braithwaite, 
para o qual a reitengrative shaming (vergonha reintegradora), quando baseada no respeito, e 
não na humilhação, apresenta aspectos positivos para os sujeitos da relação. MERINO ORTIZ, 
Cristina; ROMERA, Anton. Conferencias de grupos familiares y sentencias circulares: dos 
formas de resolución de conflictos dentro del paradigma restaurativo. Cuaderno del Instituto 
Vasco de Criminología, San Sebastián, n.° 12, 1998, p. 285-303, p. 290; ESTEVES, Raúl.  A 
novíssima Justiça Restaurativa e a Mediação Penal. Sub Judice – Justiça e Sociedade, Idéias, 
n.° 37, out./dez., 2006, p. 53-64, p. 54.
13 As conferências de grupos familiares (community conferencing), na Nova Zelândia, são 
resultado da forma como os Maoris resolviam suas controvérsias, se institucionalizando 
através da Lei de Justiça Juvenil de 1989. Tais conferências implicam a participação de um 
maior número de membros da comunidade (tais como amigos, assistentes sociais, etc), vez 
que “son invitados a participar en el proceso, son escuchados y tenidos en cuenta, lo que 
inplica que otros puntos de vista de cómo afecta el delito sean también considerados, y que 
lo crimen no es un hecho aislado, sin inserto en uma comunidad”. MERINO ORTIZ, Cristina; 
ROMERA, Anton. Conferencias (...), p. 288. 
14 Ainda mais abrangente quanto ao seu objeto, os círculos podem ser usados para 
“resolver um problema de comunidade, para prover suporte para a vítima e ofensor, e para 
considerar como acolher na comunidade os ofensores que estiveram presos”. Para maiores 
especificidades, cfr. PALLAMOLLA, Raffaella. Justiça restaurativa (...), p. 119.
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distributivo (centrado no tratamento do delinquente), o punitivo (vinculado 
à imputação de uma pena) e o recompensador –, passou a postular, para este 
último, a ideia de restituição criativa.15 Entretanto, a obra considerada como 
marco teórico foi a publicada em 1990, por HOWARD ZEHR, denominada 
Changing Lenses: a new focus for crime and justice, ato no qual o autor 
postula uma nova visão acerca do crime e da resposta a ele vinculada.

 Inicialmente, deve-se alertar para o fato de que as práticas 
restaurativas não são uma forma primitiva de realização de justiça16, nem 
mesmo se equivalem à justiça pública “oficial”, visto que pressupõem um 
modelo consensual de resolução de controvérsias, numa perspectiva 
“menos punitiva, mais equilibrada e humana”17. Para tanto, o crime deixa 
de ser concebido enquanto ofensa a um bem jurídico pelo desatendimento 
de uma norma abstratamente veiculada (ou seja, enquanto infração 
estatal decorrente de violação da lei), para traduzir-se numa ruptura do 
relacionamento entre os sujeitos18. 

 Como consequência, torna-se possível agregar um amplo rol de 
respostas no âmbito de sua prática (para além daqueles efeitos jurídicos), 

15 JACCOUD, Mylène. Princípios, Tendências e Procedimentos que Cercam a Justiça 
Restaurativa. In: SLAKMON, Catherine; VITTO, Renato Campos Pinto de; PINTO, Renato Gomes 
(org.). Justiça Restaurativa. Brasília: Ministério da Justiça e Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento – PNUD, 2005, p. 163-188, cit. p. 167.
16 Assim, Santos dispõe que “não se pode afirmar (...) que com a justiça restaurativa se está 
a privatizar a dimensão pública de um conflito que cabe ao Estado resolver. Pelo contrário, 
com ela surge para o Estado a obrigação de disponibilizar os meios que permitam aos 
intervenientes num conflito que tem dimensão interpessoal um encontro orientado para 
a sua pacificação”. In: SANTOS, Cláudia Cruz. A proposta restaurativa em face da realidade 
criminal brasileira. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, ano 17, n.° 81, nov./ 
dez., 2009, p. 208-229, p. 224.
17 FERREIRA, Francisco Amado. Justiça Restaurativa: Natureza, Finalidades e Instrumentos. 
Coimbra: Coimbra Editora, 2006, p. 25.
18 Apontando que o crime não é primeiramente uma ofensa contra a sociedade muito menos 
contra o Estado, mas sim uma ofensa contra as pessoas, cfr. ZEHR, Howard. Trocando as 
lentes: um novo foco sobre o crime e a justiça restaurativa. Trad. Tônia Van Acker. São Paulo: 
Palas Athena, 2008, p. 172. Apontando, no mesmo sentido, acerca dos protagonistas do litígio 
(quais sejam, mais o autor, a vítima e a comunidade (aqui inseridos grupos e instituições) e 
menos o Estado por seu jus puniendi), cfr. CHRISTIE, Nils, “Conflict as Property”, The British 
Journal of Criminology, Vol.17, nº1, 1977, pp. 1-15.
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visto que são ligadas “à restituição, reabilitação e indemnização dos danos 
físicos, materiais, psicológicos e sociais da vítima, mas também a uma 
dimensão emocional e simbólica”19, possibilitando a retomada de valores 
éticos na construção da relação entre vítima e infrator.   

1.2. características:

1.2.1. Da concepção diversa sobre o conceito de “crime”: ofensa à relação 
intersubjetiva

 A análise das proposições defendidas pelos restauradores passa, 
sem dúvida, pela construção de um novo conceito de crime, diverso daquele 
estipulado pela dogmática penal, preocupado com a manutenção da 
expectativa contida na norma ou, ademais, da proteção do bem jurídico. O 
conflito perspectiva-se em duas dimensões, de naturezas distintas: observa-
se uma ofensa à relação intersubjetiva (dimensão concreta, privada) e outra 
que afronta àquelas normas que refletem valores comunitários que precisam 
ser resguardados pelo direito20 (dimensão abstrata ou pública). 

 Assim, ZEHR aponta que o crime representa “a profound expression 
of disrespect for the victim as person; it signifies a denial of the victims, 
personhood, a failure to value him or her as an individual”21. Desde logo, 
vislumbrar a concepção privada do delito significa viabilizar uma legítima 
retomada da participação dos agentes no cenário jurídico-penal: a esse 
envolvimento a doutrina comumente designa como empowerment, tido 
como “fundamento de uma nova subjetividade que atribua aos indivíduos 
papel ativo, de redefinição dos problemas, de reafirmação da própria esfera 

19 FERREIRA, Francisco. Justiça Restaurativa (...), p. 25.
20 SANTOS, Cláudia. Um crime, dois conflitos (e a questão revisitada, do “roubo do conflito” 
pelo Estado). Revista Portuguesa de Ciência Criminal, Coimbra, ano 17, n.° 3, jul./set., 2007, 
p. 459-474, cit. p. 461.
21 ACHILLES, Mary; ZEHR, Howard. Restorative Justice for Crime Victims: the promise and the 
challenge. In: BAZEMORE, Gordon; SCHIFF, Mara. Restorative Community Justice: Repairing 
Harm and Transforming Communities. Cincinnati: Anderson Publishing, 2001, p. 87-99, cit. 
p. 90.
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de autonomia e poder, seja em termos culturais, políticos, psicológicos”22.

 É nesse cenário que ZEHR23 propõe um novo olhar – mediante a 
utilização de outra lente – sobre conceitos e funções atribuídas aos sujeitos 
e, em consequência, ao aparato jurídico. Para tanto, ressalta a necessidade 
de diálogo entre as partes prejudicadas (tidas como agentes centrais de todo 
o procedimento de restauração), visando à assunção de relacionamentos 
responsáveis e, portanto, aptos a construir uma sociedade civil participativa 
(emocionalmente) no momento da construção da resposta ao conflito.

 A tradicional punição imputada pelo sistema de justiça penal 
desconsidera fatores emocionais correlatos ao sofrimento advindo do crime, 
bem como de elementos culturais e sociais que circundam os autores dos 
fatos. Ou seja, afasta-se qualquer diferença – frise-se, enquanto alteridade 
– entre as partes componentes do litígio, as quais, no enfoque restaurativo, 
ativamente se apoderam do conflito, demonstrando maior autonomia e 
vontade na forma do desfecho da controvérsia, haja vista que expressam sua 
percepção acerca da ofensa sofrida.

 Assim, podem-se indicar três elementos característicos da justiça 
restaurativa. Inicialmente, “el elemento social latente en la idea de que el 
crimen, más que la violación de una ley, es una perturbación de las relaciones 
humanas y sociales, debiendo ser tratado como un acto de una persona 
contra outra”24. Ainda, “el elemento participativo que invoca la intervención 
activa de las víctimas y de los agresores, asumiendo estos el protagonismo 

22 SICA, Leonardo. Bases para o modelo (...) p. 418. Destacando que o empowerment está 
relacionado com a participação dos envolvidos, requerendo, para tanto, “capacity of both 
victim and offender to stand up for oneself and one’s interests, to speak out and to be able 
to “agree and desagree”, cfr. PELIKAN, Christa. General Principles of Restorative Justice. In: 
PELIKAN, Christa (et.al). A Introdução da Mediação Vítima-Agressor no Ordenamento Jurídico 
Português. Colóquio de 29 de junho de 2004 da Faculdade de Direito da Universidade do 
Porto. Coimbra: Almedina, 2005, p.15-26, p. 23.
23 ZEHR, Howard. Trocando as lentes (...), p. 169.
24 PELIKAN apud CEBOLA, CATIA. La Mediación. Un nuevo instrumento de la Administración 
de la Justicia para la solución de conflictos. Tese de Doutoramento apresentada à Faculdade 
de Direito da Universidade de Salamanca. Disponível em: http://gredos.usal.es/jspui/
bitstream/10366/110503/1/DDAFP_Marques_Cebola_C_LaMediacion.pdf. Acesso em data 
de 15 de março de 2015, p. 354.

http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/110503/1/DDAFP_Marques_Cebola_C_LaMediacion.pdf
http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/110503/1/DDAFP_Marques_Cebola_C_LaMediacion.pdf


62

1. Apresentação 

2. Entrevista

3. Artigos 
Ações afirmativas, justiça e igualdade

Sobre o que a mediação penal (não) pode ser: uma 
abordagem crítica das práticas luso-brasileiras

Efetividade do direito à saúde pública no Brasil

Interpretação constitucional e “pensamento de 
possibilidades” 

Ministério Público brasileiro, uma breve análise da 
sua evolução nas constituições brasileiras

Unasul e a cidadania cosmopolita

O caminho para o Brasil: A única saída

A presunção da inocência e a impossibilidade de 
inversão do ônus da prova em matéria criminal: os 
Tribunais Estaduais contra o STF

Cultura e previsibilidade do direito 

A proteção jurídico-penal do correio eletrônico 
no Direito Penal espanhol: um parâmetro para o 
legislador brasileiro

Sobre o juízo de admissão do pedido de provas no 
processo penal

Ministério Público: responsabilidade política e social 
- da teoria à prática

4. Seção Estudante 
O Interrogatório Judicial do Acusado: Sob a 
Perspectiva do Direito ao Silêncio e da Busca da 
Verdade

5. Resenha 
Princípio da Litigiosidade Mínima

6. Jurisprudência Comentada Cível 
A possibilidade de dispensa da nomeação de curador 
especial à lide em ações de interdição nas quais 
o MP atua como fiscal da lei: uma análise sob a 
recente perspectiva do STJ

7. Jurisprudência Comentada Penal
Argumento “da” autoridade: da imparcialidade do 
juiz togado frente ao jurados 
Marcelo Balzer Correia 

8. Espaço Centros de Apoios 
Conexões entre a teoria crítica dos direitos humanos 
e a atuação do Ministério Público para sua proteção: 
uma homenagem a Joaquin Herrera Flores

Nota Técnica Conjunta 01/2015

principal en el ámbito de los procedimientos de resolución de conflictos 
penales, concretamente en la definición del acuerdo final”25. E, finalmente, 
destaca-se o elemento reparador, como se demonstrará na sequência. 

 Desde logo, partindo-se de uma justiça de “proximidade”, o encontro 
restaurativo expressa “outra percepção da relação indivíduo/sociedade no 
que concerne ao poder: contra uma visão vertical na definição do que é justo, 
ela dá vazão a um acertamento horizontal e pluralista daquilo que pode ser 
considerado justo pelos envolvidos numa situação conflitiva”26. Utilizando-se 
do diálogo, busca-se potencializar a relação entre subjetividades, ganhando 
um estatuto que deve basear-se em princípios humanistas de reconciliação e 
de capacidade de compreensão do Outro. Assim, o conflito deixa de ser tido 
como “aquilo que há de ser rechaçado, apagado, aniquilado, mas sim como 
aquilo que há de ser trabalhado, elaborado, potencializado naquilo que pode 
ter de positivo”27. 

1.2.2 Importância da reparação dos danos 

 O modelo restaurativo preocupa-se, sobretudo, com a reparação 
das ofensas decorrentes da conduta praticada pelo autor. Entretanto, para 
compreender o alcance desse novo enfoque, deve-se questionar o que 
precisa ser restaurado: nesse passo, remete-se ao conceito de “dano”, que 
no novo paradigma é extremante amplo, uma vez que abrange todo o tipo de 
sofrimento e de prejuízo, material e emocional, decorrente do ato realizado, 
englobando, inclusive, àqueles sofridos pelo próprio ofensor28.    

 A reparação dos danos pauta-se na assunção de responsabilidades 

25 PELIKAN apud CEBOLA, CATIA. La Mediación (…), p. 354
26  MELO, Eduardo Rezende. Comunidade e Justiça em parceria para a promoção de respeito 
e civilidade nas relações familiares e de vizinhança: um experimento de justiça restaurativa 
comunitária. Revista de Estudos Criminais, Porto Alegre, ano VI, n.° 23, jul./dez., 2006, p. 127-
151, p. 117.
27 MELO, Eduardo. Comunidade e Justiça em parceria (...), p. 117.
28 WALGRAVE, Lode. Restorative Justice and the law: sócio-ethical and juridical foundations 
for a systemic approach. In : WALGRAVE, Lode (ed.). Restorative Justice and the Law. Devon: 
Willan Publishing, 2002, p. 191-218, p. 194. 
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pelo ofensor, que pode resultar na restituição econômica/material para 
satisfação da vítima ou, ainda, na prática de trabalhos em benefício da 
comunidade. Porém, não se limita a tais hipóteses. Isso porque, não se trata 
apenas de “pagar una cierta cantidad de dinero y de articular algunas excusas 
hechas de paso. La recompensación es un proceso creativo, una contribuición 
personal y social que requiere un esfuerzo de confesión y de luto psíquico y 
social por parte del autor del delito”29. Se a ofensa pode alcançar a esfera 
mais íntima dos sujeitos, causando-lhes sofrimentos psicológicos, torna-se 
essencial que o arrependimento pelo ato praticado gere um acordo cujo 
objetivo seja um pedido de desculpas30, simbolizando, para além do perdão 
da vítima, a retomada do diálogo entre as partes. 

 Significa dizer que a restauração não visa somente à indenização 
pelos danos causados – o que a reduziria a mera compensação civil –, 
propondo-se também a reparação psicológica dos envolvidos, culminando na 
superação dos traumas decorrentes da infração. Assim sendo, se o pedido de 
“desculpas” efetivamente transmite remorso do agente31, acompanhado de 
uma genuína mudança de atitude após o reconhecimento do mal causado, 
a assunção simbólica dos danos é tão importante quanto a que resulta em 
compensações financeiras. 

29 SCHNEIDER, Hans Joachim. Recompensacion en lugar de sancion. Restablecimiento de la 
paz entre el autor, la victima y la sociedad. Derecho Penal y Criminologia: Revista del Instituto 
de Ciências Penales e Criminológicas. Bogotá, Vol. XV, n.° 49, enero/abr.,1993, p. 153-168, 
159.
30 Interessante ressaltar que as vítimas não possuem, em regra, uma tendência vingativa. Nesse 
sentido, “estudos efectuados em diversos países onde a mediação já conta com uma prática 
de anos revelam que as vítimas privilegiam a indemnização como medida mais adequada a 
impor ao agente (muito à frente da pena de prisão) e, que uma elevada percentagem refere 
como importante o pedido de desculpas, numa atitude mais orientada para a reparação e a 
reconciliação do que a vingança”. ALMEIDA, Carlota Pizarro. A propósito da Decisão-Quadro 
do Conselho de 15 de março de 2001: algumas considerações (e interrogações) sobre a 
Mediação Penal. Revista Portuguesa de Ciência Criminal, Coimbra, ano 15, n.° 03, jul./set., 
2005, p. 391-414, cit. p. 395.
31 BOTTOMS aponta a importância do pedido de desculpas: “the apology  does not annul 
the wrong that has occurred; but the pain and the regret of the sicere apology (often a 
difficult matter for the offender to Express), followed by the equally difficult act or forgiveness 
offered (perhaps uncertainly) by the wronged person, have the Power to effect a social 
transformation” BOTTOMS, Anthony. Some Sociological Reflections on Restorative Justice. 
In: VON HIRSCH, Andrew (et. al). Restorative Justice and Criminal Justice: competing or 
reconcilable paradigms? Oxfort: Hart Publishing, 2003, p. 79-111, p. 96.
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 Ademais, os agentes devem permanecer em contato direto 
durante o ato restaurativo, respondendo a questões e justificando certos 
comportamentos, tencionando que a compreensão resulte na reparação dos 
relacionamentos e da confiança que foram rompidos pela conduta. Desde 
logo, pode-se dizer que o objeto da reparação também alcança a relação 
pessoal, os laços entre os sujeitos.

 Entretanto, restam inúmeros questionamentos acerca do alcance 
dos atos tendentes à reparação dos danos, e de quais efeitos surtiriam para 
os envolvidos. Inicialmente, resta difícil mensurar a dor sofrida pela vítima 
em decorrência do dano, os sentimentos que o autor carrega desde a prática 
do ato, bem como qual impacto causou socialmente para se definir uma 
razoável reparação. Ora, a delimitação do que será suficiente para a reparação 
dos agentes resta temerário diante da ausência de um pressuposto objetivo, 
razão pela qual se defende que os acordos devam limitar-se a atos que, uma 
vez praticados, sejam adequados a garantir a dignidade dos envolvidos. 

2. Instrumento restaurativo em evidência: MeDIAÇÃO PeNAl 

2.1 Conceito

 Como ressaltado, a mediação penal, é considerada como um dos 
instrumentos aptos à efetivação das práticas restaurativas. A etimologia da 
palavra mediação “evoca o significado de centro, de meio, de equilíbrio, 
compondo a idéia de um terceiro elemento que se encontra entre as duas 
partes, mas não sobre elas.”32. Nessa linha, pode-se conceituá-la como “meio 
geralmente não hierarquizado de solução de disputas com a colaboração de 
um mediador (...) livremente escolhido ou aceito”33, o que possibilita que a 

32 SPENGLER, Fabiana Marion; MORAIS, José Luiz Bolzan de. O conflito, o monopólio estatal 
de seu tratamento e a construção de uma resposta consensuada: a “jurisconstrução”. Revista 
Sequência: UFSC, v. 28, nº. 55, 2007, p. 303-326, p. 320.
33 VASCONCELOS, Carlos Eduardo de. Mediação de Conflitos e práticas restaurativas. Modelos, 
Processos, ética e aplicações. São Paulo: Método, 2008, p. 36. Destaca-se que a mediação 
pode ser realizada de forma direta ou indireta, sendo esta última modalidade aquela na qual o 
mediador encontra-se com a vítima e com o ofensor separadamente, sem que posteriormente 
tais participantes se confrontem. Entretanto, o trabalho está restrito à compreensão da 
primeira modalidade, abordando seus princípios e efeitos fundamentais. 
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vítima encontre-se com o infrator na presença de um terceiro imparcial. 

 Apontando, também, para a dificuldade de definição, SANTOS 
opta por elencar elementos caracterizadores do instrumento restaurativo, 
apontando “em primeiro lugar, o procedimento radicado na participação 
voluntária do(s) agente(s) do crime e da(s) sua(s) vítima(s); em segundo 
lugar, a intervenção de uma instância de mediação que visa facilitar a 
comunicação e garantir a segurança dos intervenientes, mas que não detém 
autoridade decisória do conflito; em terceiro lugar, a existência de um 
processo comunicacional orientado para a expressão dos sentimentos e as 
necessidades dos intervenientes; finalmente, a procura de uma pacificação 
do conflito através da responsabilização e da reparação” 34.

 Em síntese, pode-se destacar, como requisitos essenciais: a) a 
existência de um conflito, b) a presença de pessoas que se opõem face a 
essa realidade e que se identificam perante ela como autor/vítima e, ainda, 
c) o envolvimento de um terceiro. 

 Desde logo, pauta-se essencialmente na possibilidade de negociação 
entre os participantes, conferindo-lhes voz ativa para a resolução do conflito. 
Almeja-se, ao final, a reintegração das necessidades da vítima, do autor e, 
para alguns, também da sociedade, que permeiam desde a restauração 
dos danos causados pelo fato (frise-se, no sentido amplo já citado) até a 
consagração da pacificação social. Como expressão dessa reparação, firma-
se um acordo entre as partes, o qual tem o condão de produzir efeitos no 
ordenamento jurídico.

34 SANTOS, Cláudia Cruz. A Justiça Restaurativa. Um modelo de reacção ao crime diferente da 
Justiça Penal. Porquê, para quê e como? Coimbra: Coimbra Editora, 2014, cit, p. 642. De forma 
elucidativa, a Exposição de Motivos do Anteprojecto de Proposta de Lei sobre Mediação Penal, 
conceitua-a como “processo informal e flexível, conduzido por terceiro imparcial, o mediador, 
que promove a aproximação entre o arguido e o ofendido e os apoia na tentativa de encontrar 
activamente um acordo que permita a reparação – não necessariamente pecuniária – dos 
danos causados pelo facto ilícito e contribua para a restauração da paz social”. BELEZA, Teresa 
Pizarro; MELO, Helena Pereira de. A mediação penal em Portugal. Coimbra: Almedina, 2012, 
cit, p. 31-32
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2.2. Princípios informativos da Mediação Penal
 
 Nos encontros restaurativos, através do diálogo os participantes 
expressam o seu ponto de vista e os seus sentimentos acerca do comportamento 
ofensivo, uma vez que “a vítima tem a oportunidade de confrontar o infrator 
com o impacto do seu acto, este tem por sua vez a oportunidade de assumir 
perante aquela a responsabilidade pela sua conduta e de compreender o mal 
que esta provocou”35. Abre-se, então, a possibilidade de estabelecimento de 
uma efetiva comunicação: entretanto, para a garantia de tais consecuções, 
algumas premissas devem ser respeitadas e garantidas aos participantes. 
Assim, alguns dos principais corolários que sustentam o procedimento 
são, essencialmente, a neutralidade do mediador, a participação voluntária 
das partes, a confidencialidade dos diálogos proferidos durante o ato e a 
informalidade. 

 Uma vez identificados a vítima e o autor do fato em questão, é 
necessário, primeiramente, que esse admita como responsável pela infração 
e que esteja disposto a mitigar os danos produzidos. Significa dizer que 
as práticas restauradoras devem ser resultantes de ato de vontade livre 
das partes, devendo-se primar pelo esclarecimento de seus pressupostos, 
ou seja, de suas funções e finalidades, sob pena da ocorrência de vícios 
de consentimento. Para tanto, cita-se a necessidade de uma fase de pré-
mediação, consistente no ato pelo qual “as pessoas envolvidas nas mesas 
de mediação são convidadas, antes mesmo do início do processo, para uma 
etapa que esclarecerá sobre os procedimentos e os princípios éticos, assim 
como sobre as mudanças paradigmáticas propostas pelo instrumento”36. 

 É também nessa fase prévia que o mediador, sensível acerca dos 
ânimos dos sujeitos envolvidos no conflito, verifica as condições pessoais 
– em especial emocionais – dos participantes, visto que, em alguns casos, 

35 LÁZARO, João; MARQUES, Frederico Moyano. Justiça Restaurativa e Mediação. Sub Judice – 
Justiça e Sociedade, Lisboa, Idéias, n.° 37, out./dez., 2006, p. 65-83, cit. p. 69.
36 ALMEIDA, Tânia. Mediação e Conciliação: dois paradigmas distintos, duas práticas diversas. 
CASELLA, Paulo Borba; SOUZA, Luciane Moessa. Mediação de Conceitos: novo paradigma de 
acesso à justiça. Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 93-121, p. 95.
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o encontro resta improdutivo37 diante da impossibilidade de construir uma 
resposta alheia aos anseios de vingança. Nesse sentido, a vítima não pode 
ser coagida à aceitação do acordo, bem como o ofensor, também abalado, 
não pode ser induzido a assumir a autoria dos fatos praticados, sob pena de 
invalidação jurídica da decisão firmada38.

 Por tal razão, a mediação penal não pode ter como objetivo precípuo 
tornar-se instrumento para a aceleração do desfecho de processos ou para 
a redução de custos decorrentes da diminuição de demandas judiciais, visto 
que, diante da complexidade das questões em causa, é necessário que exista 
um período de maturação para a consecução do acordo, “tempo que tome 
em consideração a dívida, a memória e o perdão; tempo de discussão, de 
compreensão, de comunicação e de decisão, tempo de responsabilização e 
de reparação”39. 

 Para suscitar maior confiança das partes envolvidas, os diálogos 
travados no âmbito da mediação devem ser mantidos sob sigilo, razão pela 
qual a participação no ato não pode ser utilizada “contra o acusado no caso 
de reenvio do processo para as autoridades judiciárias, e uma aceitação dos 
factos ou mesmo uma confissão de culpa não (...) podem ser usados como 
prova em processo criminal”40. 

37 Nesse sentido, deve-se aferir se a vítima “tem capacidade para defender seus próprios 
interesses : uma pessoa que revele uma personalidade débil, conformada, influenciável, 
dificilmente conseguirá fazer valer a sua posição no âmbito da medição”. Da mesma forma, 
somente restará viável o encontro se o autor reconhecer a autoria do ato, e estiver disposto 
a assumir responsabilidades. Nesse sentido, LÁZARO, João; MARQUES, Frederico. Justiça 
Restaurativa (...,) p. 31. 
38 FERREIRA, Francisco. Justiça Restaurativa (...), p. 31.
39 Isso porque, o tempo para oferecimento da mediação aos agentes e para a consecução do 
acordo varia, em regra, diante da gravidade do dano causado. CASTRO, Josefina. O processo de 
mediação em matéria penal. Elementos de reflexão a partir do projecto de investigação-acçao 
da Escola de Criminologia da Faculdade de Direito do Porto. Revista do Ministério Público, ano 
27, n.° 195, jan./mar., 2006, p. 145-154, p. 153.  Ainda, Rodrigues alerta sobre os perigos de 
se transformar a justiça restaurativa em uma nova forma de controle social “de orientação 
tecnocrática e actuarial, dando lugar a uma “engenharia de mediação” subordinada a uma 
lógica instrumental e dirigida à obtenção rápida do acordo”.  RODRIGUES, Anabela Miranda. 
A propósito da introdução do regime de mediação no processo penal. Revista do Ministério 
Público, Lisboa, ano 27, n.° 105, jan./mar., 2006, p. 129-133, p. 130.
40 LÁZARO, João; MARQUES, Frederico. Justiça Restaurativa (...), p. 35.
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 Assim, defende-se que as especificidades narradas sobre os fatos 
durante os debates não devam ser reduzidas a termo (privilegiando-se o 
princípio da oralidade), resultando somente na celebração do acordo final. Deve-
se notar, nesse mesmo sentido, a necessidade do dever de sigilo do mediador, 
decorrente do segredo profissional, pugnando pela confidencialidade daquilo 
que fora narrado pelos participantes durante as sessões.

 Ademais, para facilitar o processo de comunicação entre os agentes, 
é imprescindível que o ambiente físico no qual se realizam os debates possa 
incitar a abertura dos sujeitos – transmitindo-lhes segurança e confiabilidade 
–, ou seja, deve-se resgatar a informalidade do ato, diferenciando-o dos 
rituais formais que regem os processos jurisdicionais.

 Importa frisar que existe um livre espaço para a realização dos acordos 
firmados, mas que não podem afrontar direitos e garantias fundamentais dos 
participantes41. Aliás, sob uma visão ética de responsabilidade, a resposta 
construída não pode ser ultrajante à dignidade dos participantes, sob pena 
de destoar-se de todas as pretensões do paradigma. 

2.3. Funções do mediador:

 Para a consecução de suas finalidades, a mediação pressupõe a 
utilização de uma “personagem, terceira pessoa que entra no conflito, 
portadora de um outro rosto, desempenhando um novo papel, de sugerir 
ou estabelecer novas pontes de comunicação”42. Para tanto, o mediador 
escolhido deve exercer seu ofício de forma independente43, imparcial e 

41 A título de exemplo prático, o artigo 6° da Lei Portuguesa n.° 21/2007 aponta que: “1 - O 
conteúdo do acordo é livremente fixado pelos sujeitos processuais participantes, sem prejuízo 
do disposto no número seguinte. 2 - No acordo não podem incluir-se sanções privativas da 
liberdade ou deveres que ofendam a dignidade do arguido ou cujo cumprimento se deva 
prolongar por mais de seis meses.
42 COSTA, José de Faria. Diversão (desjudiciarização) e mediação: que rumos? Boletim da 
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra, vol. LXI, 1985, p. 93-158, p. 94.
43 Amado aponta que a independência refere-se ao afastamento do mediador de quaisquer 
“pressões de origem política, ideológica, material, espiritual ou emocional (...) sendo livre 
para escolher a estratégia e as técnicas que a sua formação prévia em Mediação o habilitaram, 
sem interferência ou orientação por parte de alguém ou de uma entidade hierarquicamente 
superior”. FERREIRA, Francisco. Justiça Restaurativa (…), p. 159.
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competente, resultado de uma postura ética inerente à sua atuação. 

 A complexidade das relações estabelecidas entre os agentes 
pressupõe que o mediador tenha conhecimentos “interdisciplinares” – tais 
como os originários da Psicologia, da Sociologia e do Direito –, assumindo 
uma postura de não ingerência na resolução do conflito, viabilizando que 
as partes estejam ativas na mediação e dialoguem de forma direta. A partir 
disso, do conhecimento global do problema em questão, “os mediadores a 
atuarem devem ser regidos por uma lente multifocal que viabilize reconhecer 
e articular os diversos fatores – sociais, emocionais, legais, financeiros, entre 
outros – que acompanhem as desavenças”44.

 Afastar o tom adversarial (de vingança) da disputa é imprescindível 
para o estabelecimento de uma comunicação inclusiva, a qual deve ser 
querida pelos agentes, ou seja, deve decorrer de manifestação voluntária 
consistente na resolução do litígio. A partir desse processo colaborativo e 
mais humanizador, os agentes (em especial o autor dos fatos) confrontam-se 
com as consequências do seu comportamento, assumindo a responsabilidade 
pelos danos causados. Aqui, para SICA, o processo dialético estabelecido pela 
mediação pode funcionar como “fator de estabilização social”45, vez que o 
mediador é chamado para reconstruir o espaço comunicativo intersubjetivo 
entre as partes e encontrar um sinal comum que possa conduzir à superação 
do conflito.

 Ademais, o mediador deve permanecer atento às disparidades 
que se evidenciam na relação entre os sujeitos, sejam originárias de 
desigualdades socioeconômicas, sejam culturais ou em razão da idade 
das partes, para afastar o exercício de poder do mais favorecido sobre o 
outro. Nesse passo, ressalta-se que o diálogo deve manter sempre o tom 
de colaboração, e não de competitividade, sob pena de que a mediação se 
reduza a um instrumento de vingança privada. De forma contrária, qualquer 
tentativa de silenciar ou dominar os participantes deve ser contida, sob pena 

44 ALMEIDA, Tânia. Mediação e Conciliação (...), p. 97.
45 SICA, Leonardo. Bases para o modelo (...), p. 19.
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de desvirtuar o propósito restaurador46. 

 Importa destacar que, para a melhor regulamentação da atividade 
do mediador, criou-se o “Código Europeu de Conduta dos Mediadores”47, 
destinado à disciplinar princípios éticos, além de dispor sobre os direitos 
e deveres desse novo ator jurídico. Em Portugal, a título de exemplo, 
verifica-se, desde 2003, a existência do “Código de Ética e Deontologia 
dos Mediadores de Conflitos” o qual prevê, inclusive, procedimento para 
apuração de responsabilidade disciplinar, que poderá resultar na expulsão 
do quadro de mediadores associados48 e, ainda, das listas de profissionais 
aptos ao exercício da função, consolidada pelo Ministério da Justiça.   A 
nova Lei 29/2013 vincula os mediadores portugueses ao Código de conduta 
europeu (art. 26.º k)

2.4. Da importância da mediação para os participantes 

 Conforme exposto, sabe-se que, desde uma perspectiva jurídico-
processual tradicional, o papel da vítima no desfecho do litígio restou 
marginal, ocupando um lugar periférico na resolução do conflito. Nesse 
sentido, ZEHR49 aponta inúmeras formas de negligências sofridas pelo 
ofendido, tal como a ausência de percepção sobre os atos praticados, 
resultado de sua alienação ante a linguagem técnico-jurídica utilizada pelos 
operadores do direito, afastando-o da real compreensão das informações 
relevantes para o desfecho do litígio. 

46 Nesse sentido, Braithwaite aponta como um dos valores que regem a Justiça Restaurativa 
a “non-domination”, destacando que, caso ocorra no confronto entre as partes, “it is better 
if other stakeholders are given the space to speak up against domination speech. But if the 
domination persists and the stakeholders are afraid to confront it, then the convenor must 
confront it”. BRAITHWAITE, John. Principles of Restorative Justice. In: In: HIRSCH, Andrew von 
(et. al). Restorative Justice and Criminal Justice: competing or reconcilable paradigms? Oxford: 
Hart Publishing, 2003, p. 01-20, p. 09.
47 Versão traduzida para o Português em http://www.dgpj.mj.pt/sections/gral/mediacao-
publica/mediacao-anexos/codigo- europeude/downloadFile/file/Codigo_Europeu_de_
Conduta_para_Mediadores_13.03.2014.pdf?nocache=1394707997.85 
48 O Código em questão somente aplica-se aos profissionais ligados à Associação de 
Mediadores de Conflitos (AMC) e, nada obstante tal regulamentação, os mediadores não 
estão obrigados à sujeição da disciplina regulamentada. 
49 ZEHR, Howard. The little book (…), p. 14.

http://www.dgpj.mj.pt/sections/gral/mediacao-publica/mediacao-anexos/codigo- europeude/downloadFile/file/Codigo_Europeu_de_Conduta_para_Mediadores_13.03.2014.pdf?nocache=1394707997.85
http://www.dgpj.mj.pt/sections/gral/mediacao-publica/mediacao-anexos/codigo- europeude/downloadFile/file/Codigo_Europeu_de_Conduta_para_Mediadores_13.03.2014.pdf?nocache=1394707997.85
http://www.dgpj.mj.pt/sections/gral/mediacao-publica/mediacao-anexos/codigo- europeude/downloadFile/file/Codigo_Europeu_de_Conduta_para_Mediadores_13.03.2014.pdf?nocache=1394707997.85
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 Ainda, o aludido autor faz referência ao fato de que o procedimento 
penal não resta suficiente para viabilizar o alcance de quaisquer modalidades 
de restituição (seja econômica ou emocional), aumentando o sentimento 
de frustração com o aparato jurisdicional. Ademais, em uma avaliação 
global, observa-se ausente qualquer tipo de assistência psicológica, social, 
econômica, e até mesmo jurídica direcionada ao sujeito vitimizado.

 Os efeitos psicológicos decorrentes da prática do ilícito são de 
grande complexidade e remontam, sobretudo, à perda da identidade do 
sujeito vitimado, diante da desorganização de significações presentes em seu 
cotidiano50. Nesse passo, ZEHR aponta que, uma vez subjugada pelo infrator, 
a vítima sente perdida sua autonomia, passando a buscar respostas racionais 
para a compreensão do ocorrido51: aqui, mostra-se essencial o encontro com 
o autor, para que, através do diálogo, reinstaure, em si, uma ordem que fora 
antes violada. 

 Assim sendo, com a mediação penal, evidencia-se que, através da 
comunicação, as partes têm a “oportunidade para relatar os acontecimentos 
a partir do seu próprio ponto de vista, sendo que todos adquirem um claro 
entendimento do que aconteceu e das conseqüências do comportamento 
em questão e tomam consciência do que deve ser feito para que os danos 
sejam reparados”52. A interação entre os participantes facilita a superação 
dos traumas sofridos, visto que possibilita a reconstrução de sua identidade 
à medida que expressa “o seu ponto de vista e os seus sentimentos acerca do 
crime: a vítima tem a oportunidade de confrontar o infrator com o impacto 
do seu acto, este tem por sua vez a oportunidade de assumir perante aquela 

50 O crime sofrido pode fazer com que a vítima se auto-confronte e, assim, desencadeie 
traumas de três ordens: “the crisis of self-image (Who am I?), crisis of meaning (what do 
I believe?) and a crisis of relationship (Who can I trust)?”. ACHILLES, Mary; ZEHR, Howard. 
Restorative Justice (…), p. 88.
51 O contato direto faz com que a vítima queira compreender o delito, e portanto, passa 
a perguntar ao infrator “porque é que fez o que fez, porquê a mim, fiz alguma coisa que 
proporcionasse ou provocasse o crime?”. LÁZARO, João; MARQUES, Frederico. Justiça 
Restaurativa (...), p. 67.
52 CRISTAS, Assunção. Abertura. In: PELIKAN, Christa (et.al). A Introdução da Mediação Vítima-
Agressor no Ordenamento Jurídico Português. Colóquio de 29 de junho de 2004 da Faculdade 
de Direito da Universidade do Porto. Coimbra: Almedina, 2005, p. 07-10, p. 09. 
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a culpa pela sua conduta e de compreender o mal que esta provocou”53, 
contando ao Outro sua história, quais os impactos sofridos em decorrência 
das suas ações54.  

 Assim sendo, o contato direto também oportuniza que a vítima 
exponha ao ofensor sua mensagem, “sensibilizando-o para as consequências 
de seus actos”55 e “confrontando-o em suas responsabilidades”56. Assim, 
através do contato direto com o agressor, passa a questionar-lhe sobre as 
razões, circunstâncias da prática do fato, situando-se, ainda, em todo o 
contexto no qual está inserido, para que, após, dê-se-lhe voz para expor o 
que seria uma solução justa para o conflito concreto, negociando da referida 
solução de forma proporcional à parcela de suas corresponsabilidades.

 Analisando os efeitos da prática restaurativa sob a ótica do autor do 
ato ofensivo, a mediação penal também pode trazer-lhe respostas positivas. 
Isso porque, à medida que o coloca em contato direto com a vítima, faz com 
que tenha “necessariamente de atentar a perspectivas outras de avaliação 
que não as suas e, com isto, de reavaliar suas próprias condutas, de reavaliar 
a si mesmos”57. 

 O autor nada sabe sobre o sujeito que violou, sobre seus 
sentimentos, ou sobre os efeitos advindos de seu comportamento, nada 
podendo auferir sobre a dor que concretamente fora causada. Entretanto, 
ao se confrontarem face a face, resta possível que tomem consciência da 
extensão dos danos: tal reconhecimento desperta os “delinquentes” da 
situação de mero objeto, lhes devolvendo sua condição de sujeitos, sendo, 
portanto, também consideradas as suas reais necessidades. Pode-se suscitar 
a humanização do autor, visto que, a partir da “troca de pontos de vista sobre 
o crime, a possibilidade de ofendido e arguido se colocarem no lugar um 
do outro, serviria de metanoia, de desmistificação de papéis sociais pré-

53 LÁZARO, João; MARQUES, Frederico. Justiça Restaurativa (...), p. 69.
54 ZEHR, Howard; The little book (…), p. 14.
55 AERSTSEN, Ivo; PETERS, Tony. Mediação para reparação: a perspectiva da vítima. Sub Judice 
– Justiça e Sociedade, Idéias, n.° 37, out./dez., 2006, p. 9-23, p. 13 
56 Ibid., p. 13.
57 MELO, Eduardo. Comunidade e Justiça (...), p. 119.
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concebidos: o argüido mau e o ofendido bom (...)”58.

 Também sob o olhar da comunidade59 (e não somente com 
operadores do direito, tal como ocorre durante o procedimento penal) 
resgata-se o seu potencial de comprometimento com a reparação dos danos, 
sendo-lhe oportunizada a chance de desculpar-se pelo ato e de oferecer 
reparação diante do feito, visto que compõe a resposta final, em conjunto 
com os demais atores. 

3. Análise dos instrumentos legais destinados à regulamentação 
da Mediação Penal: um estudo comparado

3.1. Da Mediação Penal “de adultos” em Portugal: lei n.º 21/2007, de 12 
de junho.

 A inserção da mediação penal de adultos60 no ordenamento lusitano 
decorreu de fatores61 diversificados, que perpassaram desde a incidente 

58 LEITE, André Lamas. Justiça prêt-à-porter? Alternatividade ou Complementaridade da 
Mediação Penal à luz das Finalidades do Sancionamento. Revista do Ministério Público, 
Lisboa, ano 30, n.° 117, jan./mar., 2009, p. 85-126, p. 96.
59 Ainda que não seja esse o objeto do trabalho, faz-se referência às críticas pertinentes sobre 
a participação da comunidade nos procedimentos restaurativos. Entendendo que o delito 
apenas repercute sobre o autor e a vítima (e não a sociedade), e que, portanto, “seria (…) difícil 
de distinguir a mediação tradicional das formas de julgar os feitos penais se a comunidade (…) 
estivesse presentem uma vez que a pretensão punitiva societária também existe no processo 
penal “tradicional”, concentrada na figura do magistrado e do MP”, cfr. LEITE, André Lamas. A 
mediação penal de adultos. Um novo paradigma de Justiça? Análise crítica da Lei nº 21/2007, 
de 12 de junho. Coimbra: Coimbra, 2008, p. 43-44; em sentido contrário, cfr. ZEHR, Howard. 
The Little Book (…), p. 33. 
60 Vale ressaltar que em Portugal há previsão legal de mediação direcionada ao jovem infrator 
desde 1999 (cfr. Lei Tutelar Educativa n.° 166/99) e, em outras searas, ainda cita-se a criação 
de métodos alternativos de resolução de litígios nos Julgados de Paz, além dos referenciados 
aos conflitos de família (Sistema de Mediação Familiar em vigor a partir de 16 de julho de 
2007) e de consumo. 
61 ALMEIDA elenca serem diversos os impulsos para a adoção dos métodos alternativos de 
resolução de llitígios: a) como impulsos externos, os textos legais emanados de organizações 
internacionais; b) como impulsos internos, o descongestionamento dos tribunais, diminuição 
da morosidade e da burocratização, efetivando a criação de uma justiça de proximidade 
direcionada ao cidadão; c) impulsos difusos, que são os advindos da própria sociedade, 
especialmente dos doutrinadores (nacionais e estrangeiros), dos movimentos de cidadãos, 
como foi o caso da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima – APAV. Cfr. BELEZA, Teresa 
Pizarro; MELO, Helena Pereira de. A mediação penal (…), p. 15-29.  
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pressão política supra-estatal à necessidade da reforma da administração da 
justiça, especialmente direcionada à redução da carga processual existente 
nos Tribunais do país. 

 Isso porque, uma vez que o movimento restaurativo paulatinamente 
conquistava espaço nos mais diversos países do contexto europeu, foram 
editados textos de natureza jurídica62 (por vezes, não vinculativos), tendentes 
à sistematização das práticas realizadas. Nesse sentido, importante citar a 
Recomendação n.° R (99) 19, aprovada pelo Comitê de Ministros do Conselho 
da Europa em 15 de setembro de 1999 e, ainda, a Resolução do Conselho 
Econômico e Social da Organização das Nações Unidas n.º 2002/12, de julho 
de 2002, que destaca princípios fundamentais acerca dos programas de 
justiça restaurativa em matéria penal.

 No mesmo sentido, a Decisão-Quadro 2001/220/JAI, de 15 de março 
de 2001, do Conselho da União Europeia63, relativa ao estatuto da vítima 
em processo penal, estabelece disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para promover a mediação no processo penal 
(artigo 10)64 e, com isso, assegurar maiores garantias e medidas de apoio 
às vítimas, legitimando a realização de acordos que permitam atenuar os 
efeitos do crime. Para tanto, fixou aos Estados Membros o prazo limite de 
22 de março de 2006 para que atendessem às suas disposições (artigo 17°). 

 Como resultado de tais “impulsos decisivos supra-estatais”65, 

62 Listando os principais documentos (em âmbito internacional e europeu) que se referem ao 
tema em questão, cfr. LEITE, André Lamas. A mediação penal (…), p. 30-33.
63 Recentemente substituída pela Diretiva 2012/29/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 25 de outubro de 2012, que estabelece normas mínimas relativas aos direitos, ao apoio e 
à proteção das vítima da criminalidade. Disponível em: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0057:0073:PT:PDF. Acesso em 19 de março de 2015.  
64 De acordo com o artigo 10° da Decisão-Quadro: “1. Cada Estado-Membro esforça-se por 
promover a mediação nos processos penais relativos a infracções que considere adequadas 
para  este tipo de medida. 2. Cada Estado-Membro assegura que possam ser tidos em conta 
quaisquer acordos entre a vítima e o autor da infracção, obtidos através da mediação em 
processos penais”. 
65 BELEZA, Teresa Pizarro. A mediação penal (…), p. 11-12 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0057:0073:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0057:0073:PT:PDF
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publicou-se em Portugal a Lei n.° 21/200766, de 12 de junho, direcionada 
a regulamentação do instituto através da criação do Sistema de Mediação 
Penal (SMP), que entrou em funcionamento, à título experimental pelo 
período de dois anos, em 23 de janeiro de 2008. Assim, importa analisar os 
parâmetros legais adotados para a consolidação da mediação, especialmente 
sob os seguintes aspectos: a) em relação aos âmbitos de aplicação temporal 
(referente ao momento processual no qual pode ocorrer) e material 
(correlacionando-a aos tipos legais de crime); b) quanto aos legitimados para 
a remessa do feito aos mediadores; c) apresentação do procedimento.

 Através do aludido diploma legal, observa-se que o legislador adotou 
o modelo de “mediação penal judiciária”, através do qual a prática tem lugar, 
de forma restrita, somente com o início do procedimento (fase de inquérito), 
não possibilitando, portanto, a realização perante a instrução processual, 
de julgamento, ou mesmo durante a fase executória da sentença67. Ora, 
enquanto mecanismo de diversão (tais como os demais já existentes na 
legislação), a mediação restou enxertada no processo  tradicional, pouco 
rompendo com a dinâmica de monopólio estatal da ação, que continua a 
cargo, como será visto, do Ministério Público.

 Diante da ocorrência do ilícito, caso o Ministério Público verifique 
a existência de indícios da prática do crime e individualização do autor do 
fato (enquanto convicção necessária para formular eventual acusação) e, 
de forma cumulativa, caso entenda que através da realização do acordo se 
responderá adequadamente às exigências de prevenção, poderá designar 
um mediador, escolhido aleatoriamente através de sistema informatizado, 
remetendo-lhe as informações essenciais sobre o caso (cfr. art. 3º, n.º 1, da 
Lei 21/2007). 

66 Regulamentada pelas Portarias n.º 68-A/2008 (que aprova o modelo de notificação previsto 
no n.º 3 do art. 3º da Lei 21/2007), 68-B/2008 (que aprova o Regulamento de Seleção dos 
Mediadores Penais) e 68-C/2008 (aprova o regulamento do Sistema de Mediação Penal), 
todas de 22 de janeiro de 2008( ver o que diz cada portaria) 
67 Atualmente, com a edição da Lei 115/2009, de 12 de outubro (cfr. art. 47º, n.º 4), que 
aprovou o Código de Execução das Penas e Medidas Privativas de Liberdade, passa-se a 
admitir que os reclusos participem de programas de justiça restaurativa, desde que de forma 
voluntária. 
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 Nesse ponto, inúmeras são as críticas suscitas em relação à 
necessidade de verificação, no caso concreto, do atendimento aos fins 
atribuídos às penas para legitimar a remessa de casos ao Sistema. Isso 
porque, os resultados dos encontros restaurativos carecem de significados 
genuinamente penais, visto que são voltados ao “reconhecimento de uma 
nova dimensão do conflito” 68, à margem do poder punitivo (disciplinador 
e repressivo), vez que se pretende, sobretudo, a abertura de um processo 
comunicativo entre as partes empoderadas e, ainda, a reparação dos danos 
suportados.

 Por sua vez, a regra do art. art. 3º, n.º 2, da aludida lei, autoriza 
que os diretamente envolvidos no conflito possam requerer ao Ministério 
Público a remessa ao sistema de mediação, desde que o ofendido e o 
arguido estejam de acordo, o que parece ser pouco provável, diante da 
conflituosidade imanente ao fato. Nesse particular, ressalta-se que deixa de 
ser exigido ao Ministério Público o juízo discricionário de atendimento aos 
fins de prevenção (sendo a remessa automática), razão pela qual parte da 
doutrina aponta como ilegítima a solicitação de remessa exclusivamente dos 
envolvidos nos fatos69, por retirar poderes do órgão de acusação.

 No que tange ao aspecto material, sabe-se que a Decisão-Quadro 
deixou certa margem de liberdade aos Estados para a fixação de um catálogo 
de crimes passíveis de serem incluídos no âmbito da mediação. Aqui, destaca-
se que o Acordo Político Parlamentar para a Reforma da Justiça celebrado 
entre o PS e o PSD, em data de 08 de setembro de 200670, foi essencial para 
a delimitação do concreto âmbito de aplicação da mediação, influenciando, 
de forma decisiva, o rol disposto na Legislação de 2007.

68 SANTOS, Cláudia. Justiça Restaurativa (…), p. 676-677. Em sentido oposto, dispondo que 
também a mediação possui finalidades preventivas, LEITE, André Lamas. A Mediação Penal 
de Adultos (…), p. 47-48. Destacando, de forma detalhada, se existe compatibilidade entre a 
mediação penal e os fins preventivos das penas, cfr. SEIJAS, Fernando Vázquez-Portomeñe. La 
Mediación entre la víctima y el agressor como forma de resolución de conflitos en el derecho 
penal de adultos. Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Vol. LXXXVI, 
2010, p. 315-339.
69  Nesse sentido, cfr. LAMAS LEITE, André. A Mediação Penal de Adutos (…), p. 72-73
70 Sobre o teor do acordo, cfr. CARMO, Rui do. Um exercício de leitura do regime jurídico da 
mediação penal. In: Revista Portuguesa de Ciências Criminais, ano 20, n.º 3, jul-set de 2010, 
p. 451-474, cit. p. 454
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 Assim, a redação do artigo 2°, n.º 1, dispõe como suscetíveis de 
tal prática os ilícitos particulares em sentido estrito e os semi-públicos, 
afastando a possibilidade de mediação penal em casos de crimes públicos71, 
opção política que, para alguns, se justifica no “interesse comunitário na 
punição que prevalece sobre as vontades individuais quanto à intervenção 
punitiva do Estado”72 ao passo que, nos ilícitos autorizados pelo legislador, 
“se julga que os interesses dos concretos intervenientes no conflito merecem 
preponderar sobre uma decisão de proteção de valores orientada por um 
ajuizamento do interesse coletivo”73. 

 Entretanto, a própria redação legal ainda elenca outras restrições, 
todas observáveis cumulativamente: nos crimes semi-públicos, a mediação 
poderá ser realizada somente quando se tratar de ofensa contra as pessoas 
ou contra o patrimônio (artigo 2°, n.° 2) e desde que respeitadas as demais 
condições previstas no artigo 2°, n.° 3, alíneas “a”, “b”, “c”, “d” ou “e”.   

 O aludido artigo terceiro exclui da mediação o tipo penal que prevê, 
em sua moldura abstrata, pena superior a 05 (cinco) anos de prisão (em clara 
alusão à pequena e média criminalidade) e que, para evitar a revitimização 
da vítima, se referencie a processo por crimes contra a liberdade ou 
autodeterminação sexual (incluídos a coacção sexual, violação, abuso sexual 
de pessoa incapaz de resistência, importunação sexual, fraude sexual e 

71 Tal questão não é pacifica na doutrina portuguesa, visto que restou severamente discutida a 
viabilidade de inclusão dos crimes públicos nesse catálogo. De acordo com o afastamento dos 
crimes públicos, apontando que as condições para a mediação não estarão preenchidas, tais 
como “a maior dificuldade em chegar a uma plataforma comum mínima quanto aos factos; 
dificuldade (ou inexistência) de identificação de um ofendido em sentido materializável – os 
ditos “crimes sem vítima” (pense-se nos crimes contra o Estado) –, o que impede a relação 
comunicacional pressuposta na mediação”, cfr. LEITE, André. A mediação penal de adultos. 
Um novo paradigma (...), p. 55. Também negando a prática para crimes públicos, visto que 
necessitam presente “um interesse público que o Estado pretende acautelar através do 
exercício da ação penal, por motivos de prevenção geral, cfr. PINTO, João. O papel do (…), p. 80; 
PEREIRA, Rui. A introdução da mediação no Direito Penal Português. In: Colóquio: discussão 
pública do Anteprojeto de Proposta de lei sobre Mediação Penal. Alguns Textos. Ministério da 
Justiça, Centro de Estudos Judiciários, 2006, Agora Comunicação, p. 27-34, p. 31. De outro 
lado, reconhecendo a possibilidade de mediação para esses crimes, cfr. SANTOS, Cláudia. 
A mediação Penal (...), p. 95-96, e exemplificando tal postura especificamente em relação 
aos crimes de violência doméstica, cfr. SANTOS, Cláudia Maria Cruz. Violência Doméstica e 
Mediação Penal: uma convivência possível? Julgar, Coimbra, n.° 12, set./dez., 2010, p. 67-79.
72 SANTOS, Cláudia. Justiça Restaurativa (…), cit. p. 675
73 SANTOS, Cláudia. Justiça Restaurativa (…), cit. p. 675



78

1. Apresentação 

2. Entrevista

3. Artigos 
Ações afirmativas, justiça e igualdade

Sobre o que a mediação penal (não) pode ser: uma 
abordagem crítica das práticas luso-brasileiras

Efetividade do direito à saúde pública no Brasil

Interpretação constitucional e “pensamento de 
possibilidades” 

Ministério Público brasileiro, uma breve análise da 
sua evolução nas constituições brasileiras

Unasul e a cidadania cosmopolita

O caminho para o Brasil: A única saída

A presunção da inocência e a impossibilidade de 
inversão do ônus da prova em matéria criminal: os 
Tribunais Estaduais contra o STF

Cultura e previsibilidade do direito 

A proteção jurídico-penal do correio eletrônico 
no Direito Penal espanhol: um parâmetro para o 
legislador brasileiro

Sobre o juízo de admissão do pedido de provas no 
processo penal

Ministério Público: responsabilidade política e social 
- da teoria à prática

4. Seção Estudante 
O Interrogatório Judicial do Acusado: Sob a 
Perspectiva do Direito ao Silêncio e da Busca da 
Verdade

5. Resenha 
Princípio da Litigiosidade Mínima

6. Jurisprudência Comentada Cível 
A possibilidade de dispensa da nomeação de curador 
especial à lide em ações de interdição nas quais 
o MP atua como fiscal da lei: uma análise sob a 
recente perspectiva do STJ

7. Jurisprudência Comentada Penal
Argumento “da” autoridade: da imparcialidade do 
juiz togado frente ao jurados 
Marcelo Balzer Correia 

8. Espaço Centros de Apoios 
Conexões entre a teoria crítica dos direitos humanos 
e a atuação do Ministério Público para sua proteção: 
uma homenagem a Joaquin Herrera Flores

Nota Técnica Conjunta 01/2015

actos sexuais com adolescentes). Ainda, exclui do rol os delitos de peculato, 
corrupção ou tráfico de influência. 

 Atenta-se ainda para a necessidade de que o ofendido tenha idade 
igual ou superior a dezesseis (16) anos (art. 2º, n.º 3, “d”), uma vez que 
constitui a “opção do legislador penal de fixar nos 16 anos a fronteira a partir 
da qual se pressupõe que o agente ou o ofendido (…) atingiu sua maturidade 
psíquica ou espiritual”74. 

 Por fim, ainda veda-se o a remessa do feito à mediação caso seja 
aplicável à espécie os processos sumário ou sumaríssimo, em atenção ao 
pressuposto de que são ritos céleres e que atendem à lógica da economia 
processual75. O primeiro aplica-se a sujeitos detidos em flagrante pela 
prática de crime punível com pena de prisão, cujo limite máximo não seja 
superior a 05 (cinco), tendo o julgamento início, em regra, 48 (quarenta e 
oito) horas após a custódia. O segundo aplica-se nos casos em que o crime 
seja punível com pena de prisão não superior a 05 (cinco) anos ou somente 
com multa, e  caso o Ministério Público considere adequada a aplicação de 
pena ou medida de segurança não privativas de liberdade ocasião em que, 
havendo a concordância do arguido com a proposta apresentada pelo órgão 
de acusação, as penas são aplicadas pelo magistrado sem que seja realizada 
a audiência de julgamento.

 Definidos os casos possíveis de serem remetidos pelo Ministério 
Público ao Sistema, é selecionado um mediador76 e, na sequência, as 
partes são notificadas (art. 3º, n.º 3, da Lei 21/2007), ocasião em que serão 
contatadas para esclarecimento acerca de seus direitos, deveres, finalidades 

74 BELEZA, Teresa. A Mediação Penal (…), p. 75.
75 Tereza Beleza aponta para a necessidade de eliminação da restrição, sustentando que, por 
vezes, o “recurso à mediação penal gera para o Estado, em caso de se chegar a acordo, uma 
despesa inferior à resultante da opção pelas referidas formas processuais, e que a despesa 
com a administração da Justiça é elevada”, razões que, por si só, autorizariam a remessa ao 
sistema de mediação penal também nesses casos. BELEZA, Teresa. A Mediação Penal (…), p. 
78 Ademais, de acordo com o art. 9º da Lei 21/2007, o fato de não existirem custas a serem 
pagas nesse sistema, também autorizam sua preferência, por concretizar o acesso à justiça 
pelos envolvidos.
76 Para maiores detalhes sobre a atividade do mediador, cfr. a redação dos artigos 10º (exercício 
da atividade), 11º (sobre listas de mediadores), 12º (pessoas habilitadas ao exercício da 
mediação), 13º (remuneração do mediador), todos da Lei n.º 21/2007.
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e demais elucidações acerca da mediação, para, ao final, uma vez analisada 
a possibilidade de participar do processo pelo mediador, declararem (ou 
não), consentir e participar do encontro, sob pena de prosseguimento do 
rito tradicional do processo (art. 3º, n.º 5, 6 e 7).

 Se da mediação resultar acordo, este será reduzido a termo, 
assinado pelos participantes e homologado pelo Ministério Público, caso 
seu conteúdo respeite as limitações legais, concernentes à impossibilidade 
de inclusão de sanções privativas de liberdade, ou deveres que ofendam a 
dignidade do arguido e, ainda, cujo cumprimento prolongue-se por mais de 
seis meses (art. 5º, n.º 3, e art. 6º, n. 2). 

3.2. Iniciativas legislativas no Brasil:

 No Brasil77, ainda que existam iniciativas destinadas à construção 
e desenvolvimento de modelos possíveis e adequados às mais díspares 
realidades – como podem ser citados, a título de exemplo, os Projetos 
de Bandeirantes/Brasília78 (no seio do Juizado Especial Criminal), em São 
Caetano do Sul/São Paulo79 e Porto Alegre/Rio Grande do Sul80 (nas Varas da 
Infância e da Juventude) – não há que se falar em normativa, geral e abstrata, 

77 No Brasil, as primeiras práticas restaurativas foram implantadas, a partir de 1988, nas 
instituições públicas de educação, como programas de pesquisa acerca da prevenção da 
desordem, violência e criminalidade, tais como o Projeto Jundiaí, no qual se criaram câmaras 
restaurativas, para a solução de incidentes no contexto escolar. Para mais detalhes, cfr. NETO, 
Pedro Scuro. O enigma da esfinge: uma década de Justiça restaurativa no Brasil. Revista IOB de 
Direito Penal e Processual Penal. Ano VII, n.° 48, fev./mar., 2008, p. 163-184.
78 Realiza encontros mediados para as infrações tidas como de menor potencial ofensivo, 
afastando aquelas relacionadas com o uso de entorpecentes e de violência doméstica. Cfr. 
PALLAMOLLA, Rafaella. Justiça Restaurativa (...), p. 122.
79 Projeto com vertente educacional e jurisdicional, visto que, para além do próprio fórum 
(viabilizados pela equipe da vara, e no seu próprio recinto), há encontros entre os adolescentes 
infratores nas escolas, realizados por seus professores e diretores, tendo como público alvo 
os próprios alunos. Para detalhes sobre o programa, consultar RAUPP, Mariana; BENEDETTI, 
Juliana Cardoso. A implementação da Justiça Restaurativa no Brasil: uma avaliação dos 
programas de Justiça Restaurativa de São Caetano do Sul. Ultima Ratio, Rio de Janeiro, ano 1, 
n.° 1, 2007, p. 3-36.
80 Em Porto Alegre, a prática restaurativa tem como peculiaridade o seu âmbito de aplicação, 
visto que se volta à “qualificação da execução das medidas sócio-educativa atribuindo novos 
sentidos éticos às proposições do atendimento sócio-educativo a partir dos princípios da 
justiça restaurativa”. RAUPP, Mariana; BENEDETTI, Juliana. A implementação (...), p. 11.
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destinada a regular a matéria em sede de mediação penal de adultos.  

 Destaca-se, entretanto, a existência do Projeto de Lei n°. 7006 de 
200681, de iniciativa da Comissão de Participação Legislativa, que restou 
arquivado após o relatório elaborado no âmbito da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, do Plenário da Câmara dos Deputados, sob alegação 
de que sua aprovação resultaria no crescimento da impunidade, bem como 
na sensação de insegurança social, visto que retiraria a persecução penal das 
autoridades legalmente investidas para tanto82. 

 Ademais disso, ainda argumentou-se que, diante da existência 
de mecanismos como a transação penal e a suspensão do processo no 
âmbito dos Juizados Especiais Criminais, deveriam ser aprimorados tais 
institutos através de “maior investimento do Estado naqueles órgãos, com 
incremento do número de juízes e servidores, além de uma melhor estrutura 
de trabalho”83, restando, flagrante, a impossibilidade de uma reforma que 
esteja alheia ao alargamento das estruturas já consolidadas. 

 Seguindo-se a reiterados arquivamentos e desarquivamentos, o 
último parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em 
data de 04 de junho de 2014, foi favorável a aprovação do Projeto de Lei, que 
segue em tramitação.

 De qualquer modo, em caso de aprovação, as regras destinam-se 
a regulamentar a utilização facultativa e complementar de instrumentos 
de justiça restaurativa84 enxertados no atual sistema tradicional de justiça 

81 Disponível em http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao 
=323785. Acesso em 12 de março de 2015.
82 Relatório elaborado pelo Deputado Antônio Carlos Biscaia, no sentido da “constitucionalidade, 
juridicidade, má técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição” do projeto. Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=323785.
83 Relatório, p. 04. Disponível em   http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichade 
tramitacao?idProposicao=323785.
84 O PL utiliza a concepção ampliada de justiça restaurativa em seu art. 2º, nesses termos: 
“considera-se procedimento de justiça restaurativa o conjunto de práticas e atos conduzidos 
por facilitadores, compreendendo encontros entre a vítima e o2 autor do fato delituoso e, 
quando apropriado, outras pessoas ou membros da comunidade afetados, que participarão 
coletiva e ativamente na resolução dos problemas causados pelo crime ou pela contravenção, 
num ambiente estruturado denominado núcleo de justiça restaurativa.”

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=323785
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=323785
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=323785
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=323785
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=323785
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(artigo 1°), através da inserção de dispositivos no Código Penal, Processual 
Penal e na Lei dos Juizados Especiais (Lei n.º 9099/95). 

 Para a efetivação da política, determina a criação de “núcleos 
de justiça restaurativa”, compostos por: coordenação administrativa 
(de gerenciamento), coordenação técnica interdisciplinar (formada por 
profissionais da área de psicologia e serviço social, responsáveis por 
selecionar, capacitar e avaliar os facilitadores) e, ainda, pela equipe de 
facilitadores, competentes para a preparação e condução do procedimento 
restaurativo (cfr. artigos 5º e 6º). 

 Destaca-se que os legitimados para o encaminhamento de casos 
aos Núcleos seriam, para além do Ministério Público, a autoridade policial 
(mediante “sugestão”, nos termos dos artigos 13 e 18) e, por fim, também o 
Magistrado, desde que com a anuência do Promotor de Justiça (artigo 4º). 

 Neste ponto, duas questões são perceptíveis de plano: de forma 
diversa da opção legislativa portuguesa, evitou-se deixar a cargo de instituição 
única a remessa dos feitos, tornando-se, ao que parece, mais democrática e 
ampliada as possibilidades de realização de encontros restaurativos. O que, 
entretanto, não afasta a preocupação de certa discricionariedade na decisão 
pelo encaminhamento do feito, uma vez que, em certos casos, a possibilidade 
de restauração decorreria da observância, pelo juiz, da “personalidade do 
agente, de seus antecedentes, bem como das circunstâncias e consequências 
do ato praticado” (cfr. art. 16), seguindo os moldes da justiça criminal comum. 
Assim, a “centralização de uma decisão importante como essa nas mãos 
dos magistrados contraria, desta vez, a autonomia do sistema restaurativo, 
tornando-o mero apêndice do sistema penal e reduzindo substancialmente 
as chances de redução do poder punitivo” 85. 

 Ainda, também destacando acerca da redação do art. 16 do 
aludido Projeto, a doutrina vanguardista destaca que a norma baseia-se 

85 ACHUTTI, Daniel. PALLAMOLLA, Raffaella. Justiça restaurativa e a cultura jurídica brasileira: 
análise crítica do projeto de lei 7.006/06. In: SPENGLER, Fabiana Marion; COSTA, Marli 
Marlene Moraes da (org). Mediação de Conflitos e Justiça Restaurativa. Curitiba: Multideia, 
2013, p. 195-227, cit.  p. 218
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em “conceitos demasiadamente vagos, e que abrem enorme porta para 
decisões não amparadas em critérios objetivos ou de fácil verificação, ou 
até mesmo para decisões arbitrárias de denegação de eventuais pedidos de 
encaminhamento de casos. Além disso, tal redação reforça as mazelas do 
positivismo criminológico sobre a pessoa do acusado e, consequentemente, 
poderá reproduzir, nessa escala, a conhecida seletividade do sistema penal”86.

 De outro lado, no Projeto de Lei em análise, não existe possibilidade 
de solicitação de encaminhamento de casos pelos envolvidos no conflito 
(previsão diferenciada no art. 3º, n.º 2, da Lei n.º 21/2007 de Portugal), o 
que, de forma negativa, suscita críticas acerca da acessibilidade da justiça, da 
autonomia e do empoderamento das partes e da construção do ideário de 
pacificação social.

 Também de forma diversa da legislação lusitana, destaca-se que não 
existe um rol informativo/taxativo de quais comportamentos lesivos podem 
originar o procedimento: a possibilidade do encontro restaurativo decorreria, 
tanto em fase pré-processual (inquisitorial) como processual, sendo, 
portanto, viável seja diante da ocorrência de crime ou de contravenção penal. 
Importante, aqui, destacar a crítica de PALLAMOLLA, aduzindo que “cria-
se o risco de que sejam encaminhados à justiça restaurativa apenas casos 
de bagatela, visto que, como ensinam inúmeras experiências, quando não 
existem regras claras sobre quais casos são passíveis de encaminhamento, a 
tendência é que juízes, promotores públicos e a polícia encaminhem apenas 
casos de pouca relevância, buscando não reduzir seu campo de atuação” 87.

 Segue-se o texto normativo apontando, de forma bastante vaga, 
acerca dos princípios (art. 9º), finalidades (art. 3º) e procedimentos (art. 7º 
e 15). O que se pode notar, em toda a redação, é a “colonização” da prática 
restaurativa pelo Poder Judiciário – especialmente pela magistratura, uma 
vez que seus representantes é que serão responsáveis pela possibilidade (ou 
não) de homologação do acordo (art. 15), pelos efeitos dele decorrentes (art. 
11, 12, 15) – ainda que, para o movimento restaurativo, o conflito não mais 
pertença ao Estado, e sim aos que nele se envolveram.

86 ACHUTTI, Daniel. PALLAMOLLA, Raffaella. Justiça restaurativa  (…), cit. p. 219
87 PALLAMOLLA, Raffaella. Justiça Restaurativa (…), p. 179
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 Finalmente, importa destacar a recente Resolução n.º 125/2010, 
de 29 de novembro de 2010, através da qual coube ao Conselho Nacional 
de Justiça88 instituir a “Política Judiciária Nacional de tratamento adequado 
dos conflitos de interesses”, determinando aos órgãos judiciários que 
disponibilizem para a sociedade, no prazo (limite) de doze meses, 
mecanismos para o tratamento consensuado de satisfação da controvérsia, 
especialmente centrados na conciliação e na mediação, além de prestar 
atendimento e orientação aos cidadãos acerca dos novos serviços ofertados 
(cfr. art. 1º). 

 No que tange à seara criminal, a redação do art. 7º, § 3º, da 
Resolução n.º 125/2010 apenas determina que os Núcleos poderão 
centralizar e estimular programas “de mediação penal ou qualquer outro 
processo restaurativo, desde que respeitados os princípios básicos e processos 
restaurativos previstos na Resolução n° 2002/12 do Conselho Econômico e 
Social da Organização das Nações Unidas e a participação do titular da ação 
penal em todos os atos”, sem apresentar maiores detalhamentos acerca dos 
métodos que poderiam ser utilizados para a configuração da prática. 

4. Perspectivas da Mediação Penal em Portugal: apresentação de 
dados estatísticos 

 Cientes de que a normativa sob enfoque foi inicialmente aplicada de 
forma experimental durante o período de dois anos e que, nos dias atuais, 
tornou-se prática consolidada, faz-se, por bem, quantificar os dados atinentes 
ao número de remessas feitas ao Sistema de Mediação Penal (SMP), para, ao 
final, elaborar críticas pertinentes sobre o assunto. Para tanto, apresentam-
se as seguintes tabelas:

88 Em breve síntese, Conselho Nacional de Justiça é órgão de controle da atuação administrativa 
e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, e foi 
criado com a Emenda Constitucional n.º 45/2004, atinente à Reforma do Poder Judiciário (cfr. 
art. 103-B da Constituição Federal).
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Ano 2008 2009 2010 2011

Número de remessas 
ao SMP

95 224 261 90

Acordos realizados (%) 16
16,8%

47
20,9%

71
27,2%

35
38,8%

Acordos não realizados 
(%) 

14
14,7%

40
17,8%

87
33,3%

50
55,5%

*Fonte: SANTOS, Cláudia Cruz. A Justiça Restaurativa. Um modelo de reacção ao crime 
diferente da Justiça Penal. Porquê, para quê e como?. Coimbra: Coimbra, 2014 (p. 201)

Ano 2012 2013

Número de remessas ao SMP 65 23

Acordos realizados (%) 14
21,5%

10
43,4%

Acordos não realizados (%) Não informado Não informado

*Fonte: dados remetidos pelo Gabinete para a Resolução Alternativa de litígios, 
mediante e-mail, em data de 09 de março de 2015.

Dados mais recentes (referenciados ao ano 2014) foram disponibilizados no 
website do Ministério da Justiça, com algumas restrições:

Movimento de processos de mediação pública (2014 – 1.º semestre)89

Fase do 
Processo

Pendentes a 
31/12/2013

Entrados Findos Pendentes a 
30/06/2014

área N.º processos N.º 
processos

N.º processos N.º 
processos

Familiar 92 151 128 115

Laboral --- 3 5 ---

Penal --- 5 5 ---

TOTAL 95 159 138 116

*Última atualização: 15/12/2014
(---): Resultado nulo/protegido pelo segredo estatístico

89 Disponível em: http://www.dgpj.mj.pt/sections/gral/mediacao-publica/mediacao anexos 
/mediacaopublica/downloadFile/file/20141219_MediacaoPublica.pdf?nocache= 
1422957347.4. Acesso em 10 de março de 2015. 

http://www.dgpj.mj.pt/sections/gral/mediacao-publica/mediacao anexos/mediacaopublica/downloadFile/file/20141219_MediacaoPublica.pdf?nocache=1422957347.4
http://www.dgpj.mj.pt/sections/gral/mediacao-publica/mediacao anexos/mediacaopublica/downloadFile/file/20141219_MediacaoPublica.pdf?nocache=1422957347.4
http://www.dgpj.mj.pt/sections/gral/mediacao-publica/mediacao anexos/mediacaopublica/downloadFile/file/20141219_MediacaoPublica.pdf?nocache=1422957347.4
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 Analisando-se as tabelas supra, denota-se que, ao menos nos três 
primeiros anos de implementação (2008 a 2010), verificou-se um número 
crescente de envios de casos ao Sistema de Mediação Penal, o que foi, nos anos 
posteriores severamente diminuído (especialmente no primeiro semestre de 
2014, em que o número de casos resumiu-se a apenas cinco). Em relação 
aos acordos efetivados no final dos encontros restaurativos, também importa 
notar que, após o período experimental, restou crescente a quantidade de 
casos encerrados sem o consenso das partes (cerca de 55% em 2011).   

 A breve leitura dos dados parece indicar que o modelo adotado pelo 
ordenamento lusitano não alcançou os efeitos desejados (seja por aqueles 
que defendem a redução da carga de processos do sistema tradicional de 
justiça, ou para os que apostam na restauração como forma de viabilizar 
uma resposta diferente ao crime praticado). Resta traçar, então, hipóteses 
(teóricas, uma vez que não existe aqui possibilidade de adentrar a campo 
e promover análises empíricas sobre problema) de estudos referentes 
às razões pelas quais resultou fracassada a dinâmica imposta pela Lei n.º 
21/2007.

5. hipóteses de trabalho sobre a ineficiência do sistema de 
Mediação Penal em Portugal:

 Pretende-se, nesse último tópico, destacar hipóteses (teóricas) que 
podem ter contribuído para a ineficácia do Sistema de Mediação Penal em 
Portugal. Vejamos:

a) Influência de documentos jurídicos internacionais para a adoção de 
mediação em matéria penal:

 Uma vez que a normatização da mediação em Portugal resultou, 
de forma geral, da grande influência exercida por documentos emanados 
de organizações internacionais – especialmente a Organização das Nações 
Unidas e demais diretrizes da União Europeia, destinadas à necessidade 
de proteção das vítimas –, suscita-se que, o simples adimplemento de um 
comando externo pode não ter sido suficiente para adequar-se ao contexto 
sócio-histórico lusitano, especialmente no que tange à importância dada 
pelos atores jurídicos ao sistema penal tradicional. 
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 Isso porque, se a adoção de uma nova dinâmica de tratamento 
aos crimes praticados requer a aceitação dos legitimados (os sujeitos 
destinatários e o Ministério Público), faz-se essencial que os titulares 
participem, de alguma forma, da tomada de decisões, opinando acerca da 
importância da temática. 

b) A Lei n.º 21/2007 foi restritiva em seus conteúdos: 

 Como já enunciado supra, a legislação deixou de autorizar a remessa 
ao sistema de mediação penal de crimes classificados como públicos, 
restringiu o momento da incidência (apenas durante a fase investigatória) 
e, ainda, retirou dos maiores interessados a possibilidade de requisição do 
encontro restaurativo (em razão da necessidade do consenso entre as partes), 
deixando, na prática, a cargo do Ministério Público a atuação discricionária, 
sempre em atendimento a lógica de prevenção. 

 A restrição normativa pode ser considerada como uma limitadora 
da adoção das práticas e, em amplo sentido, dificulta o acesso ao direito (e à 
justiça) dos diretamente envolvidos no litígio, visto que condiciona a remessa 
dos feitos ao interesse do Ministério Público. Nesse sentido, inclusive, 
aponta-se para a necessidade de alteração da redação do art. 3º, n.º 02, 
da Lei 2/2007, no intuito de ampliação do rol de legitimados, retirando-se 
a conjunção “e” e acrescentando “ou”, afim de que quaisquer dos agentes, 
independentemente de consenso, possam enviar seu caso ao sistema.

 Como resultado da atuação direta dos envolvidos, de acordo com 
BELEZA, poderia se vislumbrar, a longo prazo, maior desenvolvimento 
da cidadania (participativa), decorrente “uma maior sensibilização da 
população para a novidade que representou a introdução desta nova forma 
de resolução de conflitos”90. Assim, o empoderamento dos sujeitos traria, 
também, consequentemente, pacificação social associada à construção do 
sentido de assunção de responsabilidades.  

 Ademais disso, como já ocorre em diversos países, os instrumentos 
restaurativos poderiam ser adotados em outras fases do procedimento e, 
inclusive, em sede de execução de sentença, desde que os interessados, 

90 BELEZA, Teresa. A Mediação Penal (…), p. 89
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voluntariamente, entendessem como viável a resposta construída no 
encontro restaurativo. 

 No que toca ao catálogo de crimes, a restrição aos ilícitos semi-
públicos e particulares em sentido estrito também dificulta o envio de casos 
ao Sistema. Aqui, coloca-se a reflexão (obviamente, precedida de debates) 
acerca da possibilidade de alargamento das categorias, para alcançar delitos 
considerados públicos, desde que os envolvidos consintam com a realização 
da mediação do conflito.   
 
c) Críticas à atuação do Ministério Público:

 O Estatuto do Ministério Público (EMP - Lei nº 60/98, de 27 de 
agosto), estabeleceu, como funções precípuas do órgão que representa o 
Estado, a participação na execução da política criminal, o exercício da ação 
penal orientada pelo princípio da legalidade e, ainda, a necessidade de 
defesa da legalidade democrática, nos termos da Constituição da República 
(cfr. art 1º, n.º 1 – sem grifos no original).

 Entretanto, por vezes, observa-se que a atuação do Ministério Público 
na construção da política criminal pode restar limitada pela concepção legal 
de que, diante da ocorrência de certos ilícitos, devem-se adotar respostas 
institucionais vertidas ao combate da criminalidade, através do exercício 
do procedimento penal tradicional e da utilização de penas privativas de 
liberdade. Explica-se. 

 A Lei n.º 38/2009, de 20 de julho, que define as orientações de 
politica criminal para o biênio 2009/201191, enfatiza, especialmente em 
seu art. 16º, n.º 1, alínea g),  a necessidade de fortalecimento dos métodos 
alternativos de resolução e conflitos92, destacando que o Ministério Público 

91 Disponível em http://www.dgpj.mj.pt/sections/leis-da-justica/pdf-ult2/lei-n-38-2009-de-20-de/
downloadFile/file/Lei%2038.2009.pdf?nocache=1248080693.9. Acesso em 25 de março de 2015.
92 No mesmo sentido, a Lei nº 57/2007, de 31 de agosto, que define os objetivos, prioridades e 
orientações de política criminal para o biênio de 2007/2009, destacando a necessidade de que 
o Ministério Público privilegie a aplicação da mediação penal (cfr. art. 11 e 12). Ainda, Artigo 
12, n.º 2 da Diretiva 2012/29/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 25 de outubro de 
2012 aponta que “Os Estados-Membros devem facilitar o envio dos processos, se for caso 
disso, aos serviços de justiça restaurativa, nomeadamente através do estabelecimento de 
procedimentos ou diretrizes sobre as condições de envio”.

http://www.dgpj.mj.pt/sections/leis-da-justica/pdf-ult2/lei-n-38-2009-de-20-de/downloadFile/file/Lei 38.2009.pdf?nocache=1248080693.9
http://www.dgpj.mj.pt/sections/leis-da-justica/pdf-ult2/lei-n-38-2009-de-20-de/downloadFile/file/Lei 38.2009.pdf?nocache=1248080693.9
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deve promover a remessa de feitos para o Sistema de Mediação Penal, 
especialmente quando se verifique uma das seguintes circunstâncias: “a) 
O arguido ter idade inferior a 21 anos; b) O arguido não ter antecedentes 
criminais; c) O arguido ter confessado os factos; d) O dano ter sido reparado 
ou o arguido demonstrar vontade de o reparar”93.

 Entretanto, como se observam nas tabelas retro, o número de 
remessa de feitos ao sistema atualmente é insignificante (v. ex, apenas cinco 
no primeiro semestre de 2014) e, aliando-se ao protagonismo do Ministério 
Público na escolha dos casos passíveis de serem submetidos à mediação 
penal, é de se questionar se tais atores jurídicos não encontram no Sistema 
a possibilidade de tratamento adequado ao conflito criminal.

 Aqui, interessante apresentar parcela do inquérito desenvolvido no 
âmbito das atividades do Observatório Permanente da Justiça Portuguesa 
(OPJ) – Centro de Estudos Sociais (CES), no projeto denominado “Quem são 
os nossos magistrados? Caracterização profissional dos juízes e magistrados 
do Ministério Público em Portugal”, durante o período compreendido entre 
01 de junho e 15 de julho de 2012, ocasião em que foram remetidos, on line, 
questionamentos aos 1549 magistrados do Ministério Público. 

 Frisa-se, desde logo, que a taxa de resposta foi equivalente a 15,8% 
(244 respostas) e que, o objeto de pesquisa não foi reduzido à análise 
dos métodos alternativos de resolução de litígios. De acordo com DIAS, a 
orientação foi vertida para a seguinte questão: “Qual é a identidade, o 
estatuto, as competências e as práticas profissionais (formais e informais) 
do Ministério Público e o papel que desempenha, e pode desempenhar, como 
instrumento promotor do acesso dos cidadãos ao direito e à justiça e na 
transformação (democratização) do sistema judicial?”94.  

 Especificamente em relação aos métodos alternativos de resolução 
de conflitos, podem-se apresentar os seguintes resultados:

93 Art. 16, n.º 2, da Lei n.º 38/2009, de 20 de julho.
94 Para conferir a íntegra dos resultados, DIAS, João Paulo. O Ministério Público no Acesso ao 
Direito e à Justiça. “Porta de entrada” para a cidadania. Coimbra: Almedina, 2014.
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Importância dos mecanismos de Resolução Alternativa de litígios, por 
Tipologia

Nada 
importante

Pouco 
importante

importante Bastante 
importante

Totalmente 
importante

Total

Julgados de 
Paz

6,3% 32,1% 42,2% 15,2% 4,2% 100%

Tribunais 
Arbitrais

3,8% 27,8% 50,5% 13,2% 4,7% 100%

Cen. 
Arbitragem 
de conflitos 
de consumo

4,7% 17% 52,7% 19,6% 6,0% 100%

Gabinetes 
Mediação 
Familiar

5,1% 24,6% 48,2% 15,3% 6,8% 100%

Sistema de 
Mediação 

Laboral

6,0% 22,8% 47,5% 19,4% 4,3% 100%

Sistema de 
Mediação 

Penal

14,1% 38,0% 31,2% 12,0% 4,7% 100%

Média 6,7% 27,1% 45,4% 15,8% 5,1% 100%

*Fonte: DIAS, João Paulo. O Ministério Público no Acesso ao Direito e à Justiça - “Porta de 
entrada” para a cidadania. Coimbra: Almedina, 2014, p. 218

 De acordo com DIAS, os resultados do inquérito permitiram 
concluir que “a opinião maioritariamente negativa em relação ao Sistema 
de Mediação Penal, com 52,1% a avaliarem-na como Nada Importante/
Pouco Importante, sendo, igualmente, por oposição, o que revela menos 
opiniões positivas (Bastante importante/Totalmente importante apenas para 
16,7%)”95 denota, de forma inconteste, a descrença do Ministério Público na 
prática restaurativa.

 Observa-se claramente que os métodos alternativos são tidos como 

95 DIAS, João Paulo. O Ministério Público no Acesso ao Direito e à Justiça (…), p. 218 – sem 
grifos no original.



90

1. Apresentação 

2. Entrevista

3. Artigos 
Ações afirmativas, justiça e igualdade

Sobre o que a mediação penal (não) pode ser: uma 
abordagem crítica das práticas luso-brasileiras

Efetividade do direito à saúde pública no Brasil

Interpretação constitucional e “pensamento de 
possibilidades” 

Ministério Público brasileiro, uma breve análise da 
sua evolução nas constituições brasileiras

Unasul e a cidadania cosmopolita

O caminho para o Brasil: A única saída

A presunção da inocência e a impossibilidade de 
inversão do ônus da prova em matéria criminal: os 
Tribunais Estaduais contra o STF

Cultura e previsibilidade do direito 

A proteção jurídico-penal do correio eletrônico 
no Direito Penal espanhol: um parâmetro para o 
legislador brasileiro

Sobre o juízo de admissão do pedido de provas no 
processo penal

Ministério Público: responsabilidade política e social 
- da teoria à prática

4. Seção Estudante 
O Interrogatório Judicial do Acusado: Sob a 
Perspectiva do Direito ao Silêncio e da Busca da 
Verdade

5. Resenha 
Princípio da Litigiosidade Mínima

6. Jurisprudência Comentada Cível 
A possibilidade de dispensa da nomeação de curador 
especial à lide em ações de interdição nas quais 
o MP atua como fiscal da lei: uma análise sob a 
recente perspectiva do STJ

7. Jurisprudência Comentada Penal
Argumento “da” autoridade: da imparcialidade do 
juiz togado frente ao jurados 
Marcelo Balzer Correia 

8. Espaço Centros de Apoios 
Conexões entre a teoria crítica dos direitos humanos 
e a atuação do Ministério Público para sua proteção: 
uma homenagem a Joaquin Herrera Flores

Nota Técnica Conjunta 01/2015

positivos nas mais diversas áreas do conhecimento, deixando, entretanto, de 
fazer sentido ao Ministério Público na seara criminal – especialmente pela 
tradicional construção cientifico-jurídica de que este seria, por excelência, 
o detentor do poder de pacificação da comunidade com a deflagração da 
persecução penal, na linha do que determinam os princípios da legalidade/
obrigatoriedade – o que poderia explicar a mínima opção pela remessa ao 
Sistema de Mediação. 

 Pode-se questionar, nessa linha, que sendo também instituição 
responsável pela consagração do acesso à justiça – vez que atua como 
garantidor de diretos e garantias dos sujeitos –, ao limitar o número de feitos 
passíveis de resolução através da mediação poderia estar subtraindo aos 
interessados uma forma alternativa (e talvez mais positiva) de lidar com o 
conflito e seus desdobramentos.

d) Da necessidade de ultrapassar a cultura de litigação para a de resolução 
consensuada de conflitos criminais:

 O olhar crítico sobre a administração da justiça anuncia que os 
“tribunais já não são capazes de resolver em tempo útil a multiplicidade, 
diversidade e complexidade dos litígios cuja composição lhes é confiada. Das 
duas uma: ou enfrentamos corajosamente o problema, procedendo a uma 
profunda revisão do paradigma, compreendendo que não é mais possível 
assegurar uma justiça para todos em todos os conflitos (…) retirando dai as 
devidas ilações, designadamente nos planos de reorganização judiciaria e da 
solução extrajudicial de conflitos”96. 

 Porém, a adoção de um novo paradigma passa, sem dúvida, pela 
transformação da cultura jurídica dos operadores do direito – revisando-se, 
para tanto, os postulados que sustentam o ensino e toda formação prática 
dos profissionais97 – e, sequencialmente, também, por vezes, pressupõe o 

96 CAUPERS, Joao. A “crise da justiça”. In: BARRETO, António (org.). Justiça em crise? Crises da 
Justiça. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 2000, p. 221-227, p. 225
97 SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma revolução democrática da justiça. Coimbra: 
Almedina, 2014, p. 100 e ss 
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afastamento da “sensação” comunitária de que a resposta imposta pelo 
magistrado é sempre mais credível do que aquela construída entre iguais, 
diante de um conflito. 

 Para tanto, importante criar formas diversas de pensar e produzir 
o direito, a partir da valorização de experiências plurais conquistadas no sei 
social e que não sejam, ao final, colonizadas pelas práticas hegemônicas 
de construção da justiça. Parece, sobretudo, necessário repensar a cultura 
de litigação que acompanha, amplamente, todos os setores sociais (e 
institucionais), para transformá-la na lógica do consenso, da pacificação, 
conquistada através do diálogo, que fomentará uma nova relação entre 
sociedade civil e Estado.

 Significa dizer, em outras palavras, que os instrumentos restaurativos 
podem ser concebidos como rupturas (ou, ainda, de forma menos otimista, 
como alternativas) à lógica dominante, caso sejam, sobretudo, sensibilizados 
os operadores e os participantes. Ora, se, como dito, as regras do sistema 
jurídico tratam insatisfatoriamente os seus maiores atingidos, parece 
essencial a construção de alternativas, que os autorize a construir desfechos 
mais justos para seus problemas concretos. 

6. considerações finais

 O texto pretendeu apontar que, para além das iniciativas legais 
tendentes à consolidação de um instrumento restaurativo de resolução 
do conflito criminal, torna-se necessário questionar, desde as estruturas 
do sistema tradicional de justiça, as reais viabilidades dessa construção 
de alternativas – se é que, substancialmente, as práticas são passíveis 
de modificar, de romper com a dinâmica de atuação do sistema jurídico 
tradicional.

 Isso porque, para uma transformação dos modelos repressivos 
de resposta estatal, resta imperioso que, também os operadores jurídicos 
(essencialmente, o Ministério Público) e os diretamente envolvidos no litígio 
compreendam as positividades decorrentes da prática da mediação na seara 
penal.
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 Para tanto, evidentemente, o passo inicial reside no esclarecimento, 
na divulgação de informações claras e objetivas às partes, sensibilizando-
as para as contribuições que uma forma plural de resolução de conflitos 
pode trazer à comunidade, essencialmente porque “apregoa uma forma de 
administrar a justiça mais próxima e apta a sarar as feridas sociais em uma 
época marcada pelo mais profundo individualismo (…) e pelo anonimato 
relacional”98. 

 Aqui, também cabe a ressalva de que, em Portugal, torna-se urgente 
o desenvolvimento aprofundado de diagnósticos voltados às problemáticas 
que circundaram a construção do Sistema de Mediação Penal, na tentativa 
de recriá-lo, de reinventá-lo a partir de novas experiências. 

 Importa destacar que as problemáticas lusitanas podem, também, 
restarem evidenciadas nas práticas brasileiras, caso estejam também 
assentes no protagonismo do Ministério Público e da Magistratura, no ato 
da remessa dos feitos à mediação. 
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“O problema que temos diante de nós não é filosófico, mas jurídico, 
e, num sentido mais amplo, político. Não se trata de saber quais e 
quantos são esses direitos [fundamentais], qual é sua natureza e 
seu fundamento, se são direitos naturais ou históricos, absolutos 
ou relativos, mas sim qual é o modo mais seguro para garanti-
los, para impedir que, apesar das solenes declarações, eles sejam 
continuamente violados” (Norberto Bobbio) 1.
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ABSTRACT: Public health passed by several changes after Federal Constitution. 
The institution of the Unified Health System (UHS), accompanied by the 
imposition of destination of a minimum quantity of funds to health and 
creation of social control instruments of right application of these values 
contributed to improving the quality of public health in Brazil. The UHS 
structure includes committees, councils, managers and health professionals 
in federal, state and municipal levels. However, much remains to be improved, 
because the resources for public health are insufficient, the management 
needs to be more efficient and the social control needs to be more effective. 

PAlAvRAs-chAve: Saúde pública; Direito fundamental; Sistema Único de 
Saúde; Transferências mínimas obrigatórias; Controle social. 

KEywORDS: Public Health; Fundamental Right; Unified Health System; 
Mandatory minimum transfers; Social Control.

SUMáRiO: 1. Introdução; 2. O Sistema Único de Saúde (SUS); 3. Financiamento 
do Sistema Único de Saúde; 4. Ineficiência na gestão administrativa e combate 
à corrupção; 5. Mecanismos de transparência dos gastos em saúde pública; 
5.1. Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) e 
prestação de contas pelos gestores públicos; 5.2. Participação em audiências 
públicas e as consultas populares pelas redes sociais; 5.3. Conselhos de 
Saúde; 6. Diretrizes aprovadas na 14a Conferência Nacional de Saúde; 7. A 
repartição de atribuições entre os entes federativos no SUS; 8. Conclusão;  
9. Referências Bibliográficas.

RESUMO: A saúde pública passou por diversas mudanças após a Constituição 
Federal. A instituição do Sistema Único de Saúde (SUS), acompanhada da 
imposição de destinação de uma quantia mínima de verbas para a saúde e a 
criação de instrumentos de controle social da correta aplicação desses valores 
contribuíram para a melhoria da qualidade da saúde pública no Brasil. A 
estrutura do SUS engloba Comissões, Conselhos, Gestores e profissionais de 
saúde nos âmbitos federal, estadual e municipal. No entanto, ainda há muito 
a ser aperfeiçoado, pois são insuficientes os recursos destinados à saúde 
pública, a gestão precisa ser mais eficiente e o controle social mais efetivo. 
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1. introdução

 A Constituição Federal de 1988 reformulou a saúde pública, impôs 
ao Estado o dever de atendê-la de modo integral e universal e, em 2000, a 
Emenda Constitucional nº 29 estabeleceu, no artigo 198, § 2º e 3º, que a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deveriam aplicar recursos 
mínimos em ações e serviços desse setor. Porém, foi a Lei Complementar nº 
141/2012 que fixou os limites e regulamentou mecanismos de controle dos 
gastos públicos em saúde pela coletividade.

 Tais reformulações pretenderam alterar o cenário precário da saúde 
pública no Brasil. Neste artigo, cabe analisar a organização e a eficiência do 
Sistema Único de Saúde (SUS). Como ponto de partida, deve-se compreender 
a saúde como um conceito amplo, que inclui não apenas a medicina curativa, 
mas também a preventiva, onde alimentação, moradia, saneamento básico e 
lazer são pré-requisitos à promoção de uma vida saudável. 

2. O Sistema Único de Saúde (SUS)

 Antes do surgimento do Sistema Único de Saúde (SUS), no Brasil, 
quem detinha condições financeiras era atendido por médicos particulares, 
enquanto que o restante da população ficava submetido à caridade e às 
casas de misericórdia. Devido à concepção liberal, predominante na época, 
o Poder Público não intervinha na prestação de serviços públicos de saúde. 
Em 1910, um movimento liderado por médicos, com a participação de 
autoridades políticas e intelectuais, propôs modificações na organização 
sanitária brasileira. 

 O sistema público de saúde no Brasil nasceu sob três aspectos: saúde 
pública, medicina previdenciária e medicina do trabalho. Ao lado da saúde 
pública, existia a medicina liberal, as instituições filantrópicas e a medicina 
popular2. 

 A partir da mínima organização do sistema público de saúde, a 
mortalidade diminuiu (por exemplo, o número de óbitos de crianças menores 
de 1 ano, por 1.000 nascidos que era de 26,1, em 2000, passou para 15,3, 

2 PAIM, Jairnilson Silva. O que é o SUS. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2009. p. 25-30. 
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em 2011) 3 e as doenças mais tratadas passaram a ser as enfermidades da 
modernidade, como problemas no coração e as neoplasias. 

 O SUS adveio de uma organização da sociedade, que reuniu 
profissionais da área da saúde, sindicatos, trabalhadores e entidades 
comunitárias, voltados a aparelhar e viabilizar um atendimento satisfatório à 
coletividade. O SUS não é fruto de nenhum governo ou partido político, mas 
uma conquista social, pois até a sua criação somente aqueles que detinham 
condições financeiras ou que eram trabalhadores com carteira assinada 
possuíam o direito ao atendimento médico. 

 A inserção da saúde como direito fundamental social, no artigo 6o da 
Constituição Federal, é resultado da luta de movimentos sociais, ocorridos 
entre 1976 e 1988, por reformas sanitárias4.

 O movimento denominado de Reforma Sanitária visava alterar a 
gestão da saúde contributiva, centralizada e vinculada ao Ministério da 
Previdência. Neste anseio, teve papel fundamental a 8ª Conferência Nacional 
de Saúde, que promoveu a discussão e a proposição de diretrizes visando 
a descentralização e a participação da coletividade na gestão, para então 
consagrar um direito isonômico e universal à saúde pública5.

 Nessa Conferência, realizada em 1986, discutiu-se um novo modelo 
de saúde para o Brasil, que refletiu na Constituição Federal de 1988. A saúde 
passou a figurar como um direito fundamental dos cidadãos e um dever do 
Estado, que deve assegurar atendimento universal e igualitário6.

 O Relatório Final da 8ª Conferência previa que a saúde pública 
deveria reger-se pelos princípios da descentralização dos serviços, da 
integralização das ações, da regionalização e hierarquização das unidades, 

3 Dados retirados do DATASUS. Disponível em: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2012/
c01b.htm. Acesso em 07 de janeiro de 2015. 
4  PAIM, Jairnilson Silva. Op. Cit. p. 39-43.
5 OLIVEIRA, Flávia Silva de. Controle social no sistema único de saúde – SUS: aspectos 
constitucionais e legais dos Conselhos de Saúde. Disponível em: http://periodicos.ufpb.br/
ojs/index.php/primafacie/article/download/4402/3318 Acessado em 05 fev. 2015.
6 Idem. Ibidem. 

http://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/primafacie/article/download/4402/3318
http://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/primafacie/article/download/4402/3318
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além da participação da população na sua gestão7. Tais diretrizes foram 
incorporadas pelo constituinte de 1988 no artigo 198 da Constituição Federal.

 Assim, pode-se afirmar que a Constituição Federal de 1988 foi 
inspirada no Relatório Final da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que primou 
pelos princípios defendidos no movimento da Reforma Sanitária8. 

 O SUS foi concebido sob a ideia de que todos têm direito à saúde, ainda 
que não sejam filiados à Previdência Social, de que dependam de caridade, 
de comprovação da condição de miserabilidade ou, ainda, de disporem 
de recursos financeiros suficientes. A concepção de seguridade social tem 
por fundamentos a solidariedade e a democracia, sem discriminações ou 
privilégios, devendo imperar a igualdade de todos os cidadãos9. 

 Porém, a compreensão do SUS varia de acordo com os diversos 
pontos de vista. Para os profissionais da saúde, de um modo geral, é um 
sistema que remunera mal. Para o cidadão comum, pode representar longas 
filas por espera de atendimento. Para os gestores públicos, o SUS não dispõe 
de recursos suficientes para atender, com dignidade, o enorme volume de 
usuários. Ainda, para quem tem recursos, é um serviço disponibilizado para 
os que não têm condições financeiras de pagar um plano de saúde. 

 De qualquer forma, não se pode ignorar que a saúde pública é um 
direito fundamental reconhecido pela Constituição Federal de 1988. 

 O artigo 194 da Constituição Federal trata da seguridade social, que 
engloba a previdência, a assistência social e a saúde. Afirma que compete 
ao Poder Público organizar a seguridade social, para atender objetivos 
como o atendimento universal e uniforme à coletividade, a seletividade e 
distributividade na prestação dos benefícios e serviços e a participação 
equitativa no custeio, com o dever de participação tanto do Governo, 
quanto dos trabalhadores, empregadores e aposentados. Assim, é dever da 
sociedade e do Estado assegurar o acesso universal e igualitário às ações e 
serviços de saúde. 

7 Relatório Final da 8ª Conferência Nacional de Saúde. Disponível em: http://conselho.saude.
gov.br/biblioteca/relatorios/relatorio_8.pdf Acessado em 08 fev. 2015.
8 OLIVEIRA, Flávia Silva de. Op. Cit. 
9 PAIM, Jairnilson Silva. Op. Cit. p. 43.

http://conselho.saude.gov.br/biblioteca/relatorios/relatorio_8.pdf
http://conselho.saude.gov.br/biblioteca/relatorios/relatorio_8.pdf
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 A Constituição Federal estabeleceu, no artigo 196, como requisitos 
para o atendimento à saúde, a necessidade do implemento de políticas 
econômicas e sociais, voltadas a reduzir o risco às doenças e agravos10, 
promover a distribuição igualitária de riquezas, emprego, renda, acesso à 
terra, assim como a cultura, o esporte, o lazer e a segurança.
 
 É importante realçar que somente após indicar a relevância das 
políticas econômicas e sociais para a saúde pública que a Constituição 
faz referência à garantia do acesso universal e igualitário ao SUS, o que 
demonstra a imprescindibilidade dessas políticas para a efetivação desse 
direito fundamental. 

 Por acesso universal, entende-se que qualquer pessoa será 
atendida, sem empecilhos legais, culturais, econômicos ou físicos. O 
tratamento deve ser igualitário, porque não deve haver discriminação na sua 
prestação. Entretanto, diante das disparidades existentes no Brasil, somente 
se alcançará a igualdade substancial almejada se o atendimento ocorrer de 
modo desigual, dando prioridade aos mais necessitados (vulneráveis).

 Ademais, é importante mencionar que um atendimento integral à 
saúde envolve também a atividade preventiva além da curativa, assim como 
a individual e a coletiva, cabendo ao Estado, em todas as esferas de governo, 
a correta administração e aplicação dos recursos públicos. 

 A Constituição Federal de 1988, também no artigo 196, preocupou-
se com o bem-estar do indivíduo, não apenas com a cura ou o impedimento 
de prolação de doenças. A inserção da obrigatoriedade de desenvolver 
políticas públicas sociais e econômicas, visando à promoção, a prevenção e 
a recuperação da saúde, torna o direito fundamental à saúde pública ainda 
mais amplo. 

 Assim, a visão epidemiológica da doença, que privilegia o estudo de 
fatores sociais, ambientais, econômicos e educacionais que podem gerar a 
enfermidade, passou a integrar o direito à saúde11. 

10 Conforme Jairnilson Silva Paim, “agravos dizem respeito a quadros que não representam, de 
modo obrigatório, uma doença classicamente definida, como em acidentes, envenenamentos, 
dentre outros” (Idem, p. 44).
11 SANTOS, Lenir. SUS e a Lei Complementar 141 comentada. 3a ed., Campinas: Saberes, 2012. 
p. 52-57.
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 O direito à saúde pública deve assegurar o oferecimento de 
qualidade de vida às pessoas12, devendo ser classificado como um direito 
fundamental prestacional, que depende da atuação positiva do Estado e 
demanda a implementação de políticas públicas e recursos orçamentários 
para a sua implementação13. 

 A proteção da saúde deve envolver tanto a redução ou a eliminação 
de riscos - com vacinação, campanhas e combate a insetos (como o 
mosquito transmissor da dengue) - quanto à sua recuperação, relacionada a 
diagnósticos precoces de doenças e o seu adequado tratamento. A atenção à 
saúde básica, na comunidade, e a assistência médica ambulatorial, hospitalar 
e domiciliar representam as principais medidas para a recuperação da 
saúde14.

 Com efeito, o conceito de proteção à saúde pública passou a 
abranger o que antecede uma doença, incluindo fatores como alimentação, 
moradia, vestuário e lazer; enfim, todos os pré-requisitos para assegurar 
qualidade de vida. Aliás, a VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada em 
1986, propôs o entendimento do conceito de saúde como resultante das 
condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, 
trabalho, emprego, lazer, liberdade, posse da terra, além do acesso a 
serviços de saúde. E, antes da referida Conferência Nacional, na Declaração 
de Alma-Ata, cidade da antiga União das Repúblicas Socialistas e Soviéticas, 
que celebrou a Conferência Internacional Sobre os Cuidados Primários de 
Saúde, entre os dias 6 a 12 de setembro de 1978, foi enfatizado que “a saúde 

12 SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 
2006. p. 767.
13 Essa também é a orientação do Supremo Tribunal Federal: “A jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático 
atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de 
propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O Supremo Tribunal 
Federal assentou o entendimento de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada 
violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas 
públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. O Supremo Tribunal Federal 
entende que, na colisão entre o direito à vida e à saúde e interesses secundários do Estado, o 
juízo de ponderação impõe que a solução do conflito seja no sentido da preservação do direito 
à vida. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental 
a que se nega provimento” (ARE 801676 AgR, Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO, Primeira 
Turma, julgado em 19/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 02-09-2014 PUBLIC 
03-09-2014).
14 PAIM, Jairnilson Silva. Op. Cit. p. 45-46.
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– estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a 
ausência de doença ou enfermidade – é um direito humano fundamental, e 
que a consecução do mais alto nível possível de saúde é ao mais importante 
meta social mundial, cuja realização requer a ação de muitos outros setores 
sociais e econômicos, além do setor saúde”.

 Fatores socioeconômicos e ambientais devem ser considerados na 
promoção da saúde pública. Como cabe ao Estado proporcionar qualidade 
de vida à população, a Lei Complementar nº 141/2012 esclareceu os recursos 
financeiros mínimos a serem aplicados em ações e serviços de saúde pública. 

 Entretanto, é possível distinguir o dever público de prestar saúde 
pública de qualidade, que abrangem condicionantes como a moradia, a 
alimentação, o lazer, o saneamento básico e o vestuário, das atribuições 
específicas do SUS, onde se situam as ações e serviços de saúde previstos no 
artigo 3º da Lei Complementar nº 141/2012 e para os quais se destinam os 
valores transferidos aos entes federados.  

 Para a definição de quais são as ações e serviços da saúde pública, 
há a Relação Nacional de Ações e Serviços da Saúde (RENASES), que deve 
ser atualizada a cada dois anos, e tem amparo na Lei nº 12.401/2011, no 
Decreto nº 7.508/2011 e, ainda, na Portaria nº 841 de 2012.

 A saúde pública, como dever do Estado, envolve um “estado vital”, 
em que se considera não apenas a ausência de doenças, mas também 
a qualidade da vida. Para tanto, tem-se um sistema que abarca tanto a 
prestação de serviços, como a produção de bens como medicamentos 
(contidos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME) - e 
vacinas. 

 No entanto, diante da escassez dos recursos públicos, o atendimento 
à população não é uniforme e muitos pacientes não são atendidos 
adequadamente. 

 Como não há investimentos suficientes no SUS, aumentou a procura 
por planos privados que, de modo suplementar, prestam o atendimento não 
honrado pelo Poder Público. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 
apontou que os planos de saúde no Brasil cresceram 58%, entre os anos 2000 
a 2013, atingindo mais de 49,2 milhões de pessoas. Porém, em 30 de junho de 
2013, apenas 24,5% da população brasileira possuía plano de saúde.
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 Com efeito, há no Brasil uma saúde pública em paralelo a uma 
privada, que acaba servindo não apenas para suprir as omissões no SUS, 
mas também agravar a desigualdade entre a parcela da população, que tem 
acesso ou pode arcar com os custos dos planos de saúde, e os brasileiros que 
dependem, exclusivamente, dos serviços oferecidos pelo Estado.

3. Financiamento do Sistema Único de Saúde 

 O eixo central, para o planejamento, execução e financiamento 
das ações de saúde no SUS deve se dar, por cada um dos entes federativos, 
mediante a elaboração de planos (municipais, estaduais e federais) de 
saúde. Tais planos de saúde estão regulamentados no artigo 36 da Lei nº 
8.080/90, pelo qual o processo de planejamento e orçamento do Sistema 
Único de Saúde (SUS) será ascendente, do nível local até o federal, ouvidos 
seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política 
de saúde com a disponibilidade de recursos em planos de saúde dos 
Municípios, dos Estados, do Distrito Federal e da União. O artigo 36, § 1º, da 
Lei nº 8.080/90 afirma que os planos de saúde serão a base das atividades 
e programações de cada nível de direção do Sistema Único de Saúde (SUS), 
e seu financiamento será previsto na respectiva proposta orçamentária. O 
§ 2º deste artigo 36, ainda, assevera ser vedada a transferência de recursos 
para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em 
situações emergenciais ou de calamidade pública, na área de saúde. 

 A Constituição Federal prevê um mecanismo de distribuição de 
recursos financeiros entre os entes federados. Compete à União transferir 
uma porcentagem das receitas com o Imposto Territorial Rural (art. 158, 
caput, II) para os Municípios, bem como dos Impostos de Renda e sobre 
Produtos Industrializados para Municípios e Estados (art. 159, inciso I, alíneas 
‘a’ e ‘b’), além de parcela sobre o Imposto sobre as exportações de produtos 
industrializados (art. 159, e inciso II) para os Estados.

 A Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, 
alterou o artigo 198 da Constituição Federal para estabelecer que cada 
ente federativo deve destinar um percentual definido em ações e serviços 
da saúde pública. Contudo, não fixou tal percentual, cuja definição cabe a 
legislação infraconstitucional.
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 O artigo 77 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias 
regulou a matéria até o surgimento da Lei Complementar nº 141/2012. Nesta 
lei, ficou definido que os Municípios deveriam aplicar na saúde pública, em 
cada ano, no mínimo 15% das receitas advindas dos seus impostos e das 
transferências constitucionais, seja proveniente da União ou do Estado. 
Determinou-se que aos Estados caberia a aplicação do percentual de 12%, 
ficando a União responsável por investir o percentual do ano anterior 
corrigido pela variação nominal do Produto Interno Bruto (PIB), mantendo o 
valor antecedente sem diminuição no caso da variação do PIB ser negativa.

 É o governo federal quem mais financia a saúde pública no Brasil. 
Compete aos Estados e Municípios também investir, inclusive com recursos 
próprios, mas respeitando os programas e regulamentações federais15. 

 Interessante ressaltar que essas transferências obrigatórias são 
realizadas de fundo a fundo; ou seja, o Fundo Nacional de Saúde repassa 
os valores diretamente e, de modo automático, aos Estados e Municípios. 
Da mesma forma, o repasse dos Estados aos Municípios também ocorre via 
Fundo Estadual de Saúde. Assim, cada ente estatal tem dinheiro em conta na 
data programada para atender as suas ações e serviços. Há de se notar que 
referida sistemática acaba por dificultar fraudes, já que não é necessário o 
apadrinhamento de parlamentares para obtenção dessas verbas. 

 Situação diferente ocorre com as transferências voluntárias, que se 
concretizam com o firmamento de convênios entres as esferas de governo. O 
clientelismo político encontra, nas transferências voluntárias, oportunidade 
especial para ser exercido, sobretudo por meio de emendas parlamentares, 
que são prerrogativas de deputados e senadores de alterarem a proposta 
orçamentária para beneficiarem organizações e grupos que lhes interessam. 
Ao mesmo tempo em que reúnem simpatias e apoios de sua clientela, as 
emendas parlamentares servem para negociar o voto de deputados e 
senadores, para a aprovação de projetos de interesse do Poder Executivo. 

 Tudo isso alimenta a política da reciprocidade entre a base aliada 
do governo e o Executivo, assegurando a governabilidade, mas prejudica 
a construção de políticas públicas mais consistentes para atender a saúde 
pública brasileira, mas também contribui para tornar menos efetivo o regime 

15 Idem. p. 92-93.
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democrático, ao gerar a dependência desse grupo de parlamentares ao 
governo. Além disso, tal sistemática valoriza excessivamente o Poder Executivo 
e reforça a longa tradição portuguesa, ou ibérica, do patrimonialismo16. 
A contrapartida da valorização do Executivo é a desvalorização do Poder 
Legislativo, cujo papel é reduzido a mera intermediação de favores pessoais 
perante o Executivo. Isso agrava a crise na democracia representativa, 
porque a representação política deixa de resolver os grandes problemas da 
população. 

 Em 2013, conforme dados do Sistema Integrado de Administração 
Financeira (SIAFI), analisados pelo Conselho Federal de Medicina, os gastos 
da União com saúde foram de R$ 3,9 bilhões, o que representou apenas 8% 
dos investimentos do governo federal. Os valores foram inferiores aos gastos 
com transporte (R$ 11 bilhões), defesa (R$ 8,8 bilhões), educação (R$ 7,6 
bilhões) e integração nacional (R$ 4,4 bilhões)17. 

4. Ineficiência na gestão administrativa e combate à corrupção

 Além dos gastos com o SUS serem insuficientes, há grave problema 
na eficiência da gestão pública. O Brasil perde todos os anos 2,3% do PIB 
em razão da corrupção, o que corresponde a cerca de R$ 100 bilhões18. São 
os serviços de saúde e de educação os mais atingidos pelos desvios dos 
recursos públicos pelos corruptos. Dados da Controladoria-Geral da União 
(CGU) apontam que 25% das verbas destinadas pelo governo federal aos 
municípios brasileiros não chegam ao destino final. Quatro em cada cinco 
municípios fiscalizados pela CGU apresentam irregularidades graves na 
aplicação do dinheiro público.

16 CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil. O longo caminho. 16ª ed. Rio de Janeiro: 
Civilização brasileira, 2013. p. 221-223.
17 http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=24511:saude- 
representa-so-8-do-total-de-investimentos-publicos-no-brasil&catid=3. Acesso em 27 de 
dezembro de 2014. 
18 CAMBI, Eduardo. Todos contra a corrupção. Jornal Gazeta do Povo, 09 de dezembro de 2014. 
http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/conteudo.phtml?id=1519370&tit=Todos-contra-
a-corrupcaohttp://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/conteudo.phtml?id=1519370& 
tit=Todos-contra-a-corrupcao. Acesso em 27 de dezembro de 2014. 

http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/conteudo.phtml?id=1519370&tit=Todos-contra-a-corrupcaohttp://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/conteudo.phtml?id=1519370&tit=Todos-contra-a-corrupcao
http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/conteudo.phtml?id=1519370&tit=Todos-contra-a-corrupcaohttp://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/conteudo.phtml?id=1519370&tit=Todos-contra-a-corrupcao
http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/conteudo.phtml?id=1519370&tit=Todos-contra-a-corrupcaohttp://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/conteudo.phtml?id=1519370&tit=Todos-contra-a-corrupcao
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 Ademais, pesquisa realizada em 2012 pela Organização Não 
Governamental alemã, Transparência Internacional, é possível verificar que o 
Brasil possui índice de corrupção pior do que o Uruguai e Chile (72 pontos) e a 
Namíbia (48 pontos), já que ficou na 69ª posição, com 43 pontos, destacando 
que os países são pontuados numa escala de zero (muito corrupto) a 100 
(muito íntegro)19. Contudo, se a situação era ruim ficou ainda pior em 2014, 
quando o Brasil, na tabela que inclui 177 países, caiu para o 72ª lugar, 
continuando bem atrás de países vizinhos, como o Uruguai (19ª posição), 
ou o Chile (22ª posição). Nessa última avaliação, obteve 42 pontos, mesma 
avaliação recebida por Bósnia-Hezergóvina, São Tomé e Príncipe, Sérvia e 
África do Sul, o que coloca nosso país atrás de outros, menos expressivos 
economicamente, como Botsuana (30ª posição), Costa Rica (49ª posição) ou 
Turquia (53ª posição).

 Ausência de leitos em hospitais, unidades de saúde sucateadas 
e longas filas de espera para a marcação de consultas com médicos 
especialistas são alguns dos impactos sociais da corrupção20. Pelo último 
Índice de Desenvolvimento Humano, divulgado em 2014, pelo Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o Brasil, apesar de ser a 
oitava maior economia do mundo, ocupava apenas o 79º lugar no ranking 
mundial, dentre os 187 países avaliados.

 A população carece de medidas afirmativas voltadas à área da 
saúde pública. O orçamento, em que pese ser finito, é empregado de forma 
ineficiente e na busca de atender certos privilégios ao invés de priorizar ações 
indispensáveis à realização do bem comum. A má-gestão administrativa, 
despreocupada em verificar as reais necessidades da população, é marcada 
pelo investimento em áreas de menor importância, mas com maior retorno 
político para os governantes. Por exemplo, os gastos com publicidade do 
governo federal crescem nos anos eleitorais (em 2010, ano que Dilma Roussef 
disputou as eleições contra José Serra, os gastos se elevaram em 44,9%, 

19 CAMBI, Eduardo. A atuação do Ministério Público no combate à corrupção na Lei 
12.846/2013. Revista do Conselho Nacional do Ministério Público, v. 4, 2014, p. 12.
20 Na Carta de Teresina, produzida na 12a Reunião da Estratégia Nacional de Combate à 
Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, realizada entre os dias 18 e 21 de novembro de 2014, 
afirma-se: “A sociedade brasileira percebe a corrupção como um dos problemas mais graves 
do país, que afeta a legitimidade do sistema político, desvia recursos das políticas públicas 
e gera desigualdade e injustiça social, na medida em que abala a eficiência e a própria 
credibilidade do Estado em áreas cruciais como saúde, educação, segurança e infraestrutura”.
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tendo sido desembolsado R$ 680,3 milhões, 210,8 milhões, a mais que em 
2009; até setembro de 2014, a Presidente Dilma Rousseff, que concorria à 
reeleição, gastou R$ 735,8 milhões em publicidade, isto é, 20,8% a mais do 
que havia gasto até o mesmo período de 2013) 21. Ademais, a má-gestão 
pública é agravada no presidencialismo de coalizão22, fenômeno reproduzido 
nos demais entes federativos, onde cargos técnicos são ocupados por 
políticos despreparados que, não raro, se mostram ineficientes na aplicação 
dos recursos públicos.  

 O combate à corrupção exige à rigorosa responsabilização tanto 
dos corruptos quanto dos corruptores. Neste sentido, vale destacar a Lei 
nº 12.846/2013, que permite a responsabilização civil e administrativa das 
pessoas jurídicas que praticam atos lesivos à Administração Pública23.

 Os mais vulneráveis são os principais prejudicados pela corrupção 
e pela má-gestão de recursos do Estado, pois os maiores dependentes dos 
serviços públicos24.

 Para evitar o desperdício de recursos públicos, a corrupção e a 
ineficiência da gestão do SUS, é indispensável compreender os mecanismos 
de transparência dos gastos com saúde pública para ampliar o controle social 
e melhorar a qualidade dos serviços públicos prestados.  

21 http://www.contasabertas.com.br/website/arquivos/9899. Acesso em 12 de fevereiro de 2015. 
22 “O sistema político brasileiro, marcado pela pluralidade de partidos, se caracteriza pela busca 
incessante por parte do Poder Executivo de alianças para compor a base do governo. Porém, 
isso aumenta o custo da máquina estatal, porque, em troca de apoios, o Executivo precisa 
negociar, inclusive com a distribuição de recursos públicos, cargos, Secretarias e Ministérios, 
muitas vezes desnecessários ou ineficientes, para conseguir manter a base aliada”. (CAMBI, 
Eduardo; BOFF, Victor. Controle preventivo de constitucionalidade sob a óptica das minorias 
parlamentares. Revista dos Tribunais (São Paulo. Impresso), v. 952, fev./2015, p. 126).
23 Verificar, entre outros: CAMBI, Eduardo; GUARAGNI, Fabio (Coord.). Lei anticorrupção. 
Comentários à Lei 12.846/2013. São Paulo: Almedina, 2014; SANTOS, José Anacleto Abduch; 
BERTONCINI, Mateus; COSTÓDIO FILHO, Ubirajara. Comentários à Lei 12.846/2013. Lei 
Anticorrupção. São Paulo: RT, 2014. 
24 CAMBI, Eduardo. A atuação do Ministério Público no combate à corrupção na Lei 
12.846/2013. Cit. p. 14.
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5. Mecanismos de transparência dos gastos em saúde pública

5.1. sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em saúde 
(sIOPs) e prestação de contas pelos gestores públicos 

 A Lei Complementar nº 141/2012 regulamentou o §3º do artigo 198 
da Constituição Federal para implementar instrumentos de controle e bom 
gerenciamento da saúde pública. 

 Essa lei tornou mais transparente os gastos, especialmente quanto 
ao cumprimento dos limites mínimos a serem aplicados pelo Poder Público 
em saúde. A divulgação desses dados deve ser feita por meio eletrônico, 
mediante o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde 
(SIOPS). A prestação de contas envolve a demonstração do cumprimento dos 
percentuais mínimos exigidos pela própria Lei Complementar n. 141/2012, 
com a elaboração de relatório de gestão do SUS e sua respectiva aprovação 
pelo Conselho de Saúde25. 

 O SIOPS, desde que devidamente alimentado pelos entes 
federativos, permite ao cidadão, sem empecilhos como senhas e assinatura 
digital, acessar o sistema e obter dados sobre as receitas e as despesas com 
a saúde. É possível verificar se os Municípios cumprem o percentual de 15% 
em ações e serviços públicos da saúde e se os Estados, com o de 12%. 

 Trata-se de um mecanismo de participação da comunidade na 
gestão do SUS, que está em sintonia com a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso 
às Informações). Aliás, para que se possam avaliar as escolhas do governo 
na formulação de políticas públicas e monitorar a aplicação dos recursos, 
é indispensável conhecer quanto dinheiro o Estado tem e onde se está 
gastando as verbas públicas. Assim, o acesso à informação sobre as receitas 
e despesas públicas garante a participação da sociedade no controle das 
gestões das esferas políticas26.

 A Lei Complementar nº 141/2012 prevê, no artigo 39, a 
obrigatoriedade da alimentação do SIOPS pelos gestores de saúde. A Portaria 
nº 53, de 16 de janeiro de 2013, editada pelo Ministério da Saúde, estabelece 
diretrizes para o efetivo funcionamento desse sistema, fixando prazo para o 

25 SANTOS, Lenir. Op. Cit. p. 145-146.
26 CAMBI, Eduardo.  Neoconstitucionalismo e neoprocessualismo: direitos fundamentais, políticas 
públicas e protagonismo judiciário. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 423.
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registro e homologação das informações.

 As receitas totais e as despesas com ações e serviços de saúde púbica 
têm de ser transmitidas e homologadas até trinta dias após o encerramento 
de cada bimestre. Caso o gestor do SUS não homologue os dados até 30 dias 
após o encerramento do último bimestre do exercício financeiro, presume-
se descumprido o limite constitucional. 

 Quando as informações constantes no SIOPS demonstrarem que 
não ocorreu a aplicação do limite mínimo constitucional na área da saúde no 
exercício anterior, a União promoverá o direcionamento das transferências 
constitucionais previstas no inciso II do caput do artigo 158, e alíneas ‘a’ e ‘b’ do 
inciso I e o inciso II do caput do artigo 159 da Constituição Federal para a conta 
vinculada ao Fundo de Saúde do ente federativo beneficiário. Porém, haverá a 
suspensão dessa transferência se o ente federativo não comprovar no SIOPS, 
em 12 meses contados do depósito da primeira parcela na conta do Fundo, a 
aplicação efetiva do montante que deixou de ser utilizado na saúde no exercício 
anterior, ou, ainda, quando não ocorrer a declaração e a homologação das 
informações no SIOPS após 30 dias27 da notificação automática pelo sistema 
aos gestores (art. 26 da Lei Complementar nº 141/2012).

 As transferências voluntárias, que são aquelas que decorrem da 
cooperação, auxílio ou assistência financeira de um ente federativo para o 
outro, também ficarão suspensas no caso do descumprimento da aplicação 
do limite constitucional, e na ausência de declaração e homologação das 
informações no SIOPS, após 30 dias da notificação.

 Todavia, vale destacar que a penalidade de suspensão somente 
ocorre quando não forem homologados no prazo os dados atinentes ao 6º 
bimestre, e não de cada bimestre em que tenha havido eventual omissão do 
Poder Público28.

 Acresce-se que a Constituição Federal não veda a retenção ou 
qualquer restrição ao repasse de recursos públicos, pela União, aos Estados, 
Distrito Federal e Municípios, na hipótese de descumprimento do artigo 198, 

27 O Decreto nº 8.201/2014 alterou o prazo de notificação automática prevista no art. 16 do Decreto 
nº 7.827/2012 para o ano de 2014, de 30 para 120 dias, assim, se o ente não homologar os dados 
relativos ao 6º bimestre de 2013 até 30/05/2014, sofrerão a suspensão das transferências consti-
tucionais. Nada foi alterado quanto ao prazo para fins de bloqueio das transferências voluntárias.
28 BRASIL. Ministério da Saúde. Portal da saúde. Entenda a medida preliminar. 12 mar. 2014a. 
Disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br/administrator/index.php?option=com_
content&view=article&layout=edit&id=10266>. Acesso em: 19 ago. 2014.
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§ 2º, incisos II e III, da Constituição Federal. Contudo, o Supremo Tribunal 
Federal tem decidido que, ainda que o ente federativo não tenha aplicado 
o percentual mínimo de 12% da receita de impostos em ações e serviços de 
saúde, e esteja no cadastro de inadimplentes, deve ser liberado o repasse 
de verbas federais ou determinado o afastamento de restrições impostas à 
celebração de operações de crédito em geral ou à obtenção de garantias. Isso 
desde que tais obstáculos comprometam, de modo grave e/ou irreversível, 
a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços 
essenciais à coletividade29. 

 Em consulta para verificar se os Estados e Municípios vêm cumprindo 
com a obrigação de divulgar suas ações, é possível constatar que o número 
de Estados que não transmitem as informações é elevado, conforme tabela 
abaixo extraída do site do Ministério da Saúde30 que se refere ao 4º Bimestre 
do ano de 2014:

29 AC 3389 MC-Ref, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2013, 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 28-08-2013 PUBLIC 29-08-2013; AC 2090 MC-REF, 
Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 02/02/2009, DJe-043 DIVULG 
05-03-2009 PUBLIC 06-03-2009 EMENT VOL-02351-01 PP-00043.
30 BRASIL. Ministério da Saúde. Portal da saúde. Estados que não Transmitiram dados. Ago. 2014b. 
Disponível em: <http://siops.datasus.gov.br/consufnaotransm.php>. Acesso em: 13 out. 2014

Código
12 
27 
16 
13 
29 
23 
53 
32 
21 
51 
50 
31 
15 
25 
41 
26 
22 
33 
24 
42 
35 
28 
17 

Estado
 Acre 
 Alagoas 
 Amapá  
 Amazonas 
 Bahia 
 Ceará 
 Distrito Federal 
 Espírito Santo 
 Maranhão 
 Mato Grosso 
 Mato Grosso do Sul 
 Minas Gerais 
 Pará 
 Paraíba 
 Paraná 
 Pernambuco 
 Piauí 
 Rio de Janeiro 
 Rio Grande do Norte 
 Santa Catarina 
 São Paulo 
 Sergipe 
 Tocantins 

Quantidade de Estados que não Transmitiram 23
Quantidade de Estados Existentes 27



116

1. Apresentação 

2. Entrevista

3. Artigos 
Ações afirmativas, justiça e igualdade

Sobre o que a mediação penal (não) pode ser: uma 
abordagem crítica das práticas luso-brasileiras

Efetividade do direito à saúde pública no Brasil

Interpretação constitucional e “pensamento de 
possibilidades” 

Ministério Público brasileiro, uma breve análise da 
sua evolução nas constituições brasileiras

Unasul e a cidadania cosmopolita

O caminho para o Brasil: A única saída

A presunção da inocência e a impossibilidade de 
inversão do ônus da prova em matéria criminal: os 
Tribunais Estaduais contra o STF

Cultura e previsibilidade do direito 

A proteção jurídico-penal do correio eletrônico 
no Direito Penal espanhol: um parâmetro para o 
legislador brasileiro

Sobre o juízo de admissão do pedido de provas no 
processo penal

Ministério Público: responsabilidade política e social 
- da teoria à prática

4. Seção Estudante 
O Interrogatório Judicial do Acusado: Sob a 
Perspectiva do Direito ao Silêncio e da Busca da 
Verdade

5. Resenha 
Princípio da Litigiosidade Mínima

6. Jurisprudência Comentada Cível 
A possibilidade de dispensa da nomeação de curador 
especial à lide em ações de interdição nas quais 
o MP atua como fiscal da lei: uma análise sob a 
recente perspectiva do STJ

7. Jurisprudência Comentada Penal
Argumento “da” autoridade: da imparcialidade do 
juiz togado frente ao jurados 
Marcelo Balzer Correia 

8. Espaço Centros de Apoios 
Conexões entre a teoria crítica dos direitos humanos 
e a atuação do Ministério Público para sua proteção: 
uma homenagem a Joaquin Herrera Flores

Nota Técnica Conjunta 01/2015

 Por exemplo, no Estado do Paraná, dos 399 municípios, 303 não 
tinham enviados os dados quanto ao 4º Bimestre de 201431.

 Além disso, a Lei Complementar nº 141/2012 estabelece formas 
e momentos de prestação de contas para os gestores municipais do SUS, 
os quais devem enviar, ao Conselho de Saúde, relatórios anuais de gestão 
(RAG, até 30 de março) e quadrimestrais (RQGs), para posterior avaliação e 
emissão de parecer conclusivo, bem como ao Poder Legislativo, mediante 
apresentação desses relatórios em três audiências públicas, com ampla e 
prévia divulgação. 

 Porém, gestões municipais do SUS não vêm cumprindo o que 
estabelece a Lei Complementar nº 141/2012, deixando de conferir extensa e 
prévia publicidade sobre esses atos públicos, sem efetivo conhecimento nem 
participação dos cidadãos, sobre a administração do sistema de saúde local. 

 Ademais, a Lei Complementar nº 141/2012 exige que esses relatórios 
apresentem não apenas o montante de recursos financeiros aplicados e a 
oferta e produção dos serviços públicos locais, mas também a repercussão 
deles nos indicadores de saúde da população, e, ainda, as auditorias 
concluídas e em andamento. No entanto, com frequência, os gestores 
municipais do SUS apresentem RAGs e RQGs limitados a números, em listas 
e tabelas, de difícil (senão impossível) compreensão, sem o cotejo com os 
indicadores de saúde do período, nem, tampouco, com as metas previstas no 
plano municipal de saúde. Não raro Conselhos de Saúde acabam por aprovar 
esses relatórios insuficientes, inadequados e tendentes à perpetuação das 
falhas e deficiências da gestão local do SUS. 

 Nesses casos, é devida a intervenção do Ministério Público32, 
que deve instaurar inquérito civil e, no mínimo, expedir recomendações 
administrativas para provocar a elaboração (e complementação, se 
necessário for), dos relatórios de gestão, para que contenham, no mínimo, 
todas as informações exigidas pelo artigo 36 da Lei Complementar Federal nº 
141/2012.

31 BRASIL. Ministério da Saúde. Portal da saúde. Municípios que não Transmitiram dados. Ago. 
2014b. Disponível em: <http://siops.datasus.gov.br/munntransm.php >. Acesso em: 13 out. 
2014
32 Nesse sentido, é a orientação do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Proteção 
à Saúde Pública do Ministério Público do Estado do Paraná no Ofício Circular, nº 1, de 15 de 
janeiro de 2015.

http://siops.datasus.gov.br/munntransm.php
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 Assim, verifica-se que, embora já se tenha lei dispondo sobre a 
obrigatoriedade da prestação de contas e da publicidade dos atos de gestão 
administrativa, muitos entes federativos insistem em descumpri-la, o que 
dificulta o controle social sobre os recursos aplicados na saúde pública, 
incentiva a corrupção e prejudica a maior eficiência do SUS. 

 Também é dever da sociedade exigir que os governantes cumpram, 
rigorosamente, o artigo 39 da Lei Complementar n. 141/2012 e a Portaria 
n. 53, de 16 de janeiro de 2013. O reiterado descumprimento do direito 
fundamental à informação pública também deve ensejar a atuação do 
Ministério Público, que pode responsabilizar o gestor público, inclusive, por 
ato de improbidade administrativa, com fundamento no artigo 11 da Lei 
8.429/92. 

 De igual modo, com fundamento no mesmo dispositivo legal (art. 11 
da Lei 8.429/92), caracteriza ato de improbidade administrativa a conduta 
dolosa dos gestores públicos que não aplicam os percentuais mínimos em 
saúde pública33.

5.2. Participação em audiências públicas e as consultas populares 
pelas redes sociais

 Outro mecanismo que permite a participação popular são as 
audiências públicas, onde devem ser repassadas informações sobre os 
programas da saúde. 

 No entanto, para que realmente a sociedade possa compreender 
a dimensão do orçamento público, não basta anunciar os gastos já 
empenhados, mas também colocar em discussão o plano de saúde dos 
exercícios financeiros, na forma do estabelecido no parágrafo único do artigo 
31 da Lei Complementar nº 141/2012.

33 STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 58.172/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 27/08/2012; TJES, Classe: Apelação, 2050013115, 
Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data 
de Julgamento: 27/11/2012, Data da Publicação no Diário: 14/12/2012;TJ/SP, Apelação 
41276620098260615, 3ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, relator: RONALDO ALVES DE 
ANDRADE – j. 14.01.2014.
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 Essas audiências públicas devem promover a cidadania, 
possibilitando o conhecimento dos problemas da gestão dos recursos da 
saúde, bem como a sua discussão para encontrar soluções que melhor 
atendam ao interesse social34. 

 Apesar da importância das audiências públicas como mecanismo de 
diálogo entre os gestores e a população, a participação democrática precisa 
ser aperfeiçoada. Muitas pessoas ainda não conhecem os mecanismos de 
participação popular, não tomam conhecimento das audiências públicas 
ou mesmo não acreditam que elas podem influir na melhoria da qualidade 
dos serviços públicos. Em pesquisa coordenada pelo Movimento Paraná 
Sem Corrupção, como etapa do Programa Geração Atitude, realizado 
pelo Ministério Público, Secretaria de Estado da Educação e Assembléia 
Legislativa do Paraná, mediante a aplicação de questionário a 2.733 alunos 
do ensino médio da rede pública paranaense, constatou-se que 76,89% 
nunca participaram de audiências públicas, sendo que, da pequena parcela 
dos que responderam que já tinham participado, apenas 11,14% disseram 
que estiveram em uma audiência pública no último ano.

 De qualquer modo, é preciso redemocratizar a democracia 
participativa, começando pela formação do cidadão35. Educação para o 
exercício da cidadania deve ser uma preocupação das escolas. Os alunos e 
a comunidade precisam conhecer e usar melhor os mecanismos de controle 
social. O maior número de acessos ao SIOPS contribuirá para a melhor 
eficiência da prestação de contas, o que permite intensificar a fiscalização da 
aplicação dos recursos públicos e, consequentemente, a maior qualidade na 
execução de programas e políticas de saúde pública.

 Não há como existir efetivo controle social sem o conhecimento, 
pelos cidadãos, de seus deveres e direitos fundamentais. O Estado 
Democrático de Direito tem como propósito o afastamento ao autoritarismo 

34 REIS, Luciano Elias. Cartilha de controle social da gestão pública paranaense. Vol. 15. 
Curitiba: OABPR, 2014. p. 28. 
35 Neste sentido, destaca-se o projeto estratégico do Ministério Público do Paraná, 
denominado Movimento Paraná Sem Corrupção, que, a partir da atuação conjunta de 
Professores do ensino médio da Rede Pública e de Promotores de Justiça engajados, tem 
disseminado a educação para o exercício da cidadania, estruturados em planos de aulas e 
no Guia do Cidadão, que também está disponível no formado eletrônico: http://www.mppr.
mp.br/arquivos/File/imprensa/GeracaoAtitude/Guia_do_Cidadao_finalMPPR.pdf. 
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e à concentração de poder; por isso, o funcionamento da democracia exige 
a participação de toda a coletividade na vida política, para que a soberania 
popular se sobreponha à vontade dos governantes36. 

 O sistema não teme um pobre com fome, mas um pobre que sabe 
pensar, pois mais grave do que passar fome é não saber que a fome, como 
também muitas doenças, são impostas, podendo-se mudar essa história, 
desde que o pobre se torne sujeito capaz de transformação da sua própria 
história37. 

 O Ministério Público deve zelar pela transparência e correção das 
informações públicas. Também deve estimular a realização de audiências 
públicas para discutir a eficiência do Sistema Único de Saúde. O artigo 27, § 
ún., inc. IV, da Lei 8.625/93 (Lei Orgânica do Ministérios Público) e o artigo 
6º, inc. XIV, da Lei Complementar nº 75/93 (Lei Orgânica do Ministério 
Público da União) estabelecem, como atribuição do Ministério Público, 
promover audiências públicas. O Conselho Nacional do Ministério Público 
regulamentou as audiências públicas na Resolução nº 82/2012, cujo artigo 
1º estabelece que cabem aos órgãos do Ministério Público, nos limites de 
suas respectivas atribuições, promover audiências públicas para auxiliar nos 
procedimentos sob sua responsabilidade e na identificação das variadas 
demandas sociais.

 Por outro lado, é indispensável que as consultas populares sejam 
simplificadas por meio das redes sociais. No século XXI, não é possível pensar 
em democracia e governança sem as redes sociais; é por meio dela que se pode 
captar os anseios médios da população e encontrar os consensos diretivos 
da governança38. Tal como os instrumentos clássicos de participação popular 
(como o plebiscito, o referendo e a lei de iniciativa popular), as audiências 
públicas também precisam ser repensadas na dimensão dos novos formatos 
e instrumentos da era digital em rede. 

36 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 24 ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 5-6.
37 DEMO, Pedro. Direitos humanos e educação. Pobreza como desafio central. p. 3. Disponí-
vel em: http://www.dhnet.org.br/educar/textos/demo_direitos_humanos_e_educacao.pdf.  
Acesso em 12 de fevereiro de 2015. 
38 GOMES, Luiz Flávio. É preciso democratizar a democracia. Disponível em: http://professorlfg.
jusbrasil.com.br/artigos/121932233/e-preciso-democratizar-a-democracia. Acesso em 07 de 
janeiro de 2015. 
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 Para ampliar o grau de conectividade dos governos com os anseios 
populares, já que a participação em audiências públicas tem se mostrado 
pequena e pouco atrativa, as consultas aos cidadãos devem ser simplificadas 
com a utilização das redes sociais. Afinal, não é possível resolver a crise da 
democracia com fórmulas ultrapassadas e que não trouxeram os resultados 
esperados.   

5.3. Conselhos de Saúde

 A Constituição Federal de 1988 consagrou a democracia 
participativa no Sistema Único de Saúde, ao insculpir a cidadania como um 
dos fundamentos da República Federativa do Brasil e ao prever que todo 
o poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio de seus 
representantes eleitos (artigo 1º, inciso II e parágrafo único)39.

 Os Conselhos de Saúde são um dos instrumentos que promovem 
a democracia direta, com a participação da sociedade na gestão da saúde 
pública.

 A Lei Orgânica do SUS (Lei nº 8.080/90) prevê o Conselho Nacional 
de Saúde e a Conferência como órgãos de gestão do sistema, enquanto que a 
Lei nº 8.142/90 define as respectivas atribuições destes órgãos, que deverão 
ser instituídos no âmbito federal, estadual e municipal.

 A criação e o efetivo funcionamento dos Conselhos Estaduais e 
Municipais de Saúde não são meras faculdades, mas sim deveres impostos 
pela Constituição Federal e pelas Leis nº 8.80/90 e nº 8.142, sob pena de 
os recursos municipais serem administrados pelo respectivo Estado e dos 
estaduais, pela União40.

 O Decreto nº 5.839/2006, no artigo 3º, dispõe que o Conselho 
Nacional de Saúde será composto por 50% de representantes de entidades e 
dos movimentos sociais de usuários do SUS, sendo os outros 50% integrado 
por entidades de profissionais de saúde, de representantes do governo, 

39 OLIVEIRA, Flávia Silva de. Op. Cit. 
40 Idem. Ibidem. 
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de entidades de prestadores de serviços de saúde, do Conselho Nacional 
de Secretários de Saúde – CONASS, do Conselho Nacional de Secretários 
Municipais de Saúde – CONASEMS e de entidades empresariais com atividade 
na área de saúde. 

 Os Conselhos de Saúde devem ser paritários, isto é, formados por 
pessoas que não estejam apenas ligadas à Administração Pública, para 
possuírem independência necessária para fiscalizar e propor melhorias na 
gestão da saúde pública. 

 Sobre a correta escolha dos representantes dos usuários do SUS 
para compor o Conselho Municipal de Saúde, deve-se ressaltar que para 
que se torne concreta a participação da comunidade, é indispensável a 
divulgação prévia e ampla, inclusive por meio de carros de som, emissoras 
de rádio, jornais e outros meios de comunicação, da data em que a 
conferência municipal ocorrerá41. Também é importante que o processo 
de escolha seja democrático, com a realização de audiências públicas, 
voto direto de cidadãos da comunidade ou voto indireto de organizações 
da sociedade civil, representativas de diversos segmentos da sociedade 
municipal, tudo acompanhado e fiscalizado pelo Ministério Público. Além 
disso, é imprescindível a existência de leis adequadas quanto ao processo 
de sucessão e escolha dos conselheiros, que garantam a sua capacitação e 
atuação independente e eficiente, a fim de que o controle social ocorra de 
fato, e não apenas formalmente.

 As reuniões plenárias devem acontecer em horário e local que a 
população possa participar, sendo que a cada quadrimestre o gestor da saúde 
do respectivo ente federativo deverá prestar contas sobre o andamento dos 
programas e ações desenvolvidas.

41 BERCLAZ, Márcio Soares. Da necessidade de aperfeiçoamento do processo de escolha 
dos representantes do segmento dos usuários do SUS no Conselho Municipal de Saúde: 
expressão necessária para a otimização do controle social e fortalecimento da participação 
da comunidade. jun. 2012. Disponível em: <http://www.gnmp.com.br/publicacao/116/
da-necessidade-de-aperfeicoamento-do-processo-de-escolha-dos-representantes-do-
segmento-dos-usuarios-do-sus-no-conselho-municipal-de-saude-expressao-necessaria-
para-a-otimizacao-do-controle-social-e-fortalecimento-da-participacao-da-comunidade>. 
Acessado em: 08 set. 2014.
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 O resultado do que é decidido pelo Conselho Nacional de Saúde, 
nas reuniões mensais, é compilado em resoluções que são submetidas à 
homologação do Ministro de Estado da Saúde. 

 Merece ênfase a Resolução nº 453, de 10 de maio de 2012, que 
estabeleceu diretrizes para a instituição, reformulação, reestruturação e 
funcionamento dos Conselhos de Saúde, dentre as quais se destaca o dever 
de considerar as demandas da comunidade manifestadas nas Conferências 
de Saúde. 

 As Conferências de Saúde devem ocorrer a cada quatro anos para 
propor políticas públicas e avaliar a situação da saúde, bem como traçar 
as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis federais 
correspondentes (nacional, estadual/distrital e municipal), conforme prevê 
o artigo 1º, § 1º, da Lei nº 8.142/90. 

 A 5ª Diretriz estabelecida na referida Resolução nº 453/2012 
prevê a competência dos Conselhos de Saúde. Dentre as atribuições desses 
Conselhos, vale destacar a atuação na formulação e no controle das políticas 
públicas, a deliberação sobre os planos de saúde e sobre a aprovação ou não 
do relatório de gestão, fiscalização e controle dos gastos com a saúde, e o 
estímulo e a promoção de estudos e pesquisas de saúde pública. 

 Os entes federativos devem remeter Relatório de Gestão aos 
respectivos Conselhos de Saúde, até o dia 30 de março do ano seguinte ao 
da execução financeira, para que possam emitir parecer conclusivo sobre 
o cumprimento ou não das regras estabelecidas pela Lei Complementar 
nº 141/2012. Ademais, também deverá ser enviada a programação 
anual do Plano de Saúde para que o Conselho o aprove antes da data de 
encaminhamento da Lei de Diretrizes Orçamentárias, com a ampla divulgação 
de todos os atos.

 Assim, cabe aos Conselhos de Saúde avaliar a cada quadrimestre os 
relatórios quanto à execução orçamentária e financeira na área da saúde e 
o relatório do gestor da saúde, comunicando seu parecer ao Chefe do Poder 
Executivo, na forma disposta no artigo 41 da Lei Complementar nº 141/2012. 

 Com efeito, a atuação dos Conselhos de Saúde deve ser pautada na 
efetiva fiscalização do gestor público, averiguando se a Lei Complementar nº 
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141/2012 está sendo cumprida e se a população está devidamente sendo 
atendida. 

 Os Conselhos de Saúde visam a desconcentração do poder e 
a descentralização das decisões em saúde pública, com a finalidade de 
permitir a mais ampla participação da comunidade na formulação, execução 
e controle das políticas públicas, interferindo diretamente na previsão 
orçamentária e na aplicação correta dos recursos nos programas e políticas a 
serem desenvolvidos.

 Com isso, o controle social que, na época da ditadura militar, era 
exercido pelo Estado sobre a sociedade mudou de foco com a Constituição 
Federal de 1988 e legislações subsequentes, fazendo com que a sociedade 
fiscalize a atuação dos governos42.

 São nos Conselhos e Conferências de Saúde, tanto no âmbito municipal, 
quanto estadual e federal, que se encontram espaços apropriados para o 
exercício da cidadania e da participação popular, o que possibilita reconstruir o 
significado autêntico de liberdade, democracia e igualdade social43.

 Todavia, para que esse controle social funcione, o gestor do SUS tem 
de fornecer as informações e os relatórios dentro dos respectivos prazos, 
bem como disponibilizar local e instrumentos para que os Conselhos de 
Saúde funcionem. 

 A democracia representativa não se sustenta sem a democracia 
participativa44. O grau de informação das pessoas influencia diretamente na 
qualidade dos serviços a serem prestados pelo Estado, de modo que políticas 
públicas devem ser cobradas e fiscalizadas mediante a intervenção direta 

42 ROLIM, Leonardo Barbosa. CRUZ, Rachel de Sá Barreto Luna Callou. SAMPAIO, Karla Jimena 
Araújo de Jesus. Participação popular e o controle social como diretriz do SUS: uma revisão 
narrativa. Saúde em debate. Rio de Janeiro, v. 37, n. 96, p. 139-147, jan/mar. 2013. Disponível 
em: http://www.scielo.br/pdf/sdeb/v37n96/16.pdf Acessado em 05 fev. 2015.
43 Idem. Ibidem. 
44 CAMBI, Eduardo.  Neoconstitucionalismo e neoprocessualismo: direitos fundamentais, 
políticas públicas e protagonismo judiciário. Cit. p. 187-194. 

http://www.scielo.br/pdf/sdeb/v37n96/16.pdf
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da coletividade45. Fixadas as políticas públicas, cabe aos Conselhos Sociais 
acompanhar a sua execução e, em havendo a frustração destas, sem a 
consequente concretização dos direitos fundamentais, buscar o Ministério 
Público. A cidadania vai muito além do exercício do direito ao voto, pois tem 
como fim a efetivação de todos os direitos fundamentais.

 Também é importante destacar que, conforme estabelece o 
parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar nº 141/2012, a instituição 
e o regular funcionamento dos Conselhos de Saúde, assim como a elaboração 
do Plano de Saúde, são condições para que ocorram as transferências das 
verbas constitucionais obrigatórias da União para os Estados e Municípios e 
dos Estados aos seus Municípios.

 O não funcionamento adequado dos Conselhos de Saúde ou o não 
atendimento das políticas públicas, pelo comportamento doloso ou culposo, 
comissivo ou omissivo, dos governantes, deve ensejar a atuação resolutiva 
do Ministério Público na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e 

45 Nesse sentido, é importante destacar que o usuário do SUS tem direito de saber as razões 
do seu não atendimento, sendo papel do Ministério Público buscar saber por que está sendo 
frustrado o direito fundamental à saúde. Para tanto, pode o Ministério Público expedir 
recomendações administrativas objetivando assegurar ao usuário do Sistema Único de Saúde, 
que por qualquer motivo não venha a ser atendido, o fornecimento imediato de certidão 
(ou documento equivalente) pelo do qual sejam informados a identificação do paciente, 
unidade de saúde, data, hora e o motivo da recusa e/ou impossibilidade do atendimento. A 
propósito, vale lembrar que, com tal finalidade, o MPF/SP expediu, em novembro de 2014, 
recomendação administrativa aos municípios de Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e 
São José do Rio Preto. O que motivou a expedição do documento foi a repetição de casos 
em que os próprios atendentes, responsáveis pela guarda da unidade de saúde, informavam 
aos usuários a falta do serviço buscado e as respectivas razões, prestando-as verbalmente, 
sem maiores esclarecimentos acerca de prazos, filas de espera, indeferimentos, entre outros 
dados relevantes. Além disso, recomendou o MPF que, além da certidão de negativa de 
atendimento, os servidores também elaborem rotinas de fiscalização do cumprimento dessa 
medida. Ademais, a Promotoria de Justiça de Proteção à Saúde de Foz do Iguaçu elaborou, em 
janeiro de 2014, documento com o mesmo propósito, acrescentando, ainda, a recomendação 
de que fossem afixadas, em local visível, nas unidades de saúde, orientações sobre o direito 
ao fornecimento da referida certidão. Portanto, a ideia deve ser considerada uma boa prática 
da atuação do Ministério Público e merece exame das Promotorias de Proteção à Saúde, em 
todo país, inclusive como instrumento de defesa do cidadão e preservação de seu direito em 
face de insuficiências na atenção à saúde no SUS. Cfr. Correio da Saúde, publicação do Centro 
de Apoio Operacional de Proteção à Saúde Pública do Ministério Público do Estado do Paraná. 
Edição nº 850, de 23 de janeiro de 2015. 
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dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, CF)46. 

6. Diretrizes aprovadas na 14ª conferência Nacional de saúde

 Entre os dias 30 de novembro e 04 de dezembro de 2011, foi realizada 
a 14ª Conferência Nacional da Saúde, que contou com a participação de mais 
de quatro mil pessoas, dentre delegados e convidados, da qual resultou um 
Relatório47 contendo 15 diretrizes, aprovado por 2.937 delegados de todo o 
Brasil, e uma Carta da Conferência.

 Deve ser destacado o item 6 da 2ª Diretriz que pretende que os 
convênios e contratos do SUS passem, antes de sua assinatura, pela aprovação 
dos Conselhos de Saúde. Também, o item 36 que prevê o encaminhamento 
ao Conselho de Saúde, antes do envio para o Poder Legislativo, dos projetos 
de lei atinentes ao orçamento destinado à saúde. 

 Outra Diretriz que merece destaque é a de nº 4, item 5, ainda pouco 
aplicada até o momento, que consiste na orientação de que haja a ocupação 
de profissionais de carreira e com qualificação na área da saúde no cargo de 
gestor do SUS.

 Na Diretriz nº 5 e na Moção de Repúdio ao Governo Federal de 
nº 2, manifesta-se a importância da gestão do SUS ser 100% pública e 
estatal, sendo contra, portanto, à cessão da gestão de serviços para as 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs) (item 3) e para 
as Organizações Sociais (OSs) (item 2), para que se evite assim, desvios de 

46 Nesse sentido, é o Enunciado nº 1, da Comissão Permanente de Defesa da Saúde, do Grupo 
Nacional de Direitos Humanos, do Colégio Nacional de Procuradores Gerais de Justiça: “Cabe 
ao Ministério Público, no que concerne à diretriz constitucional da participação da comunidade, 
fiscalizar as composições paritárias dos conselhos de saúde, suas estruturas, funcionamento 
e verbas de custeio. Para tanto, deverá articular com as administrações públicas, movimentos 
sociais ligados à saúde e aos próprios conselhos o cumprimento das disposições da Res. 453 
do Conselho Nacional de Saúde com o fito de agregar maior efetividade aos ditames da 
AC 1660/2011-TCU”. Sobre a atuação resolutiva do Ministério Público na defesa do direito 
fundamental à saúde, conferir: MAGGIO, Marcelo Paulo. A contribuição do Ministério Público 
à resolutiva implantação de políticas públicas de saúde: enfoque extrajudicial. Revista Jurídica 
do Ministério Público do Estado do Paraná, nº 1, dez./2014, p. 205-242.  
47 BRASIL. Ministério da Saúde. Relatório Final da 14ª Conferência Nacional de Saúde. Brasília, 
2012. Disponível em: <http://conselho.saude.gov.br/14cns/docs/Relatorio_final.pdf>. Acesso 
em: 01 set. 2014.
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recursos e prejuízo aos usuários. Com esse entendimento, os integrantes da 
14a Conferência Nacional de Saúde revelam apoio a ADI nº 1.923/98, que 
tratou da terceirização dos serviços de saúde, mas cujo julgamento ainda 
está pendente no Supremo Tribunal Federal.

 Cumpre esclarecer que o STF, ao iniciar o julgamento da ADI 1923/
DF, declarou a inconstitucionalidade parcial dos artigos 18,19,20, 21 e 22 
da Lei 9.637/98, identificando um verdadeiro programa de privatização, ao 
constatar que a referida lei permite transferir para a iniciativa privada toda a 
prestação de serviços públicos de saúde, educação, meio ambiente, cultura, 
ciência e tecnologia. 

 No entanto, o Estado não pode terceirizar funções que são típicas. 
Não pode abdicar da prestação de serviços públicos de saúde, porque: i) 
pelo artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é um direito de todos; ii) 
pelo artigo 6º da Constituição Federal, a saúde é direito fundamental social; 
iii) o artigo 2º da Lei 8.080/90 afirma que a “saúde é direito fundamental 
do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis 
ao seu pleno exercício”; iv) o artigo 3º do Decreto nº 7.508/2011, que 
regulamenta a Lei nº 8.080/90, afirma que o SUS é “constituído pela 
conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação 
da saúde executados pelos entes federativos, de forma direta ou indireta, 
mediante a participação complementar da iniciativa privada, sendo 
organizado de forma regionalizada e hierarquizada”; v) os artigos 197 e 
199, § 1º, da Constituição Federal asseveram que as instituições privadas 
devem atuar de forma complementar, sendo que o artigo 24/Lei 8.080/90 
complementa: “quando as suas disponibilidades forem insuficientes para 
garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o 
SUS pode recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada”. Com efeito, 
é inconstitucional transferir aos entes privados (sejam Organizações Sociais-
OS, sejam Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público-OSCIP ou 
quaisquer outras entidades) o exercício de atividade-fim do sistema nacional 
de saúde. Além disso, a participação complementar da iniciativa privada no 
SUS não pode compreender atos de gestão e de administração de unidades 
públicas, ou quaisquer estabelecimentos de saúde com equipamentos e/ou 
funcionários e/ou recursos públicos.

 Com efeito, é possível vislumbrar pelos itens da 5ª Diretriz, que a 
Conferência Nacional se posicionou contra a ampliação do uso da iniciativa 
privada. Reafirmou que a gestão deve ser pública e que a participação 
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privada só deve ocorrer de modo complementar, nos moldes dispostos 
na Constituição Federal de 198848. Também enfatizou a necessidade dos 
profissionais serem de carreira, como meio de inibir a terceirização dos 
serviços.

 Atenção especial há de se dar, ainda, a Diretriz nº 6 que, nos seus 
38 itens, prevê a valorização dos trabalhadores da área de saúde, impondo o 
preenchimento dos cargos por meio de concursos públicos - inclusive vetando 
o exercício do profissional vinculado à iniciativa privada nos estabelecimentos 
públicos. Também prevê o estabelecimento da implantação de um Plano de 
Cargos, Carreira e Vencimentos de âmbito nacional, com a fixação de um piso 
salarial, com jornada de trabalho não excedente há 30 horas e a capacitação 
desses profissionais incentivada e implementada constantemente, inclusive 
com o ensino da Língua Brasileira de Sinais (Libras) e Braille. 

 Ademais, o item 3 da Diretriz nº 15 prevê a necessidade de se 
criarem mecanismos para que os Municípios sejam ressarcidos pelo Estado 
e/ou Ministério da Saúde, quando cobrirem a omissão desses entes no 
fornecimento de medicamentos ou na realização de procedimentos de sua 
competência. 

 Portanto, o Relatório produzido pela 14a Conferência Nacional da 
Saúde sugere medidas para o aperfeiçoamento da saúde púbica no Brasil, 
com a adoção de programas educacionais, garantias para os trabalhadores 
do SUS, incentivo à promoção da saúde da criança, do homem, da mulher e 
do idoso, além de buscar alcançar as populações mais vulneráveis e afastadas 
dos centros de diagnóstico e tratamento, assim como dar maior atenção à 
saúde mental e ao dependente químico.

 Para aprimorar a democracia participativa, a 14a Conferência 
Nacional de Saúde redigiu a Moção de repúdio nº 1, para asseverar que o 

48 O Ministério Público possui legitimidade para a defesa de direitos difusos. Logo, deve 
garantir que a gestão da saúde pública seja exercida diretamente pela Administração Pública. 
Nesse sentido, deve fiscalizar os acordos e convênios celebrados entre o Estado e a iniciativa 
privada, o objeto a ser executado, a impessoalidade contratual, a economicidade, a moralidade 
e o cumprimento de metas e resultados. Cfr. Clenan Renaut de Melo Pereira. O papel do 
Ministério Público na fiscalização das terceirizações da saúde: o caráter complementar da 
iniciativa privada e o controle de metas e resultados do contrato. In: Ministério Público. O 
pensamento institucional contemporâneo. Org. Cláudio Soares Lopes e Carlos Roberto de 
Castro Jatahy. Rio de Janeiro: Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais, 2012. p. 439-445.
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Presidente do Conselho de Saúde deve ser eleito democraticamente pelo 
plenário do respectivo colegiado, e ser independente da gestão do SUS. 

 Ainda, criticou a falta de independência do Conselho Nacional 
de Saúde, quanto: i) ao avanço do privado em detrimento do público e as 
diversas formas de privatização do SUS; ii) ao Decreto nº 7.508/2011, que 
afronta diretamente os princípios da integralidade, universalidade e controle 
social, ao atribuir aos conselhos de saúde prerrogativas consultivas; iv) ao não 
cumprimento, por parte do Governo Federal, dos mínimos constitucionais 
mesmo já regulamentados pelo próprio Conselho Nacional de Saúde. 

 Aliás, a Diretriz nº 3, item 2, visava a regulamentação da Emenda 
Constitucional nº 29/2000, no que tange a fixação por lei do limite mínimo 
a ser gasto com a saúde pública, o que aconteceu, logo em seguida, com a 
promulgação da Lei Complementar nº 141/2012.

 Por fim, cabe fazer menção a Carta dos Direitos dos Usuários da 
Saúde, com previsão na Diretriz nº 2, que traz como princípios a serem 
observados pelos gestores de saúde que toda pessoa receba o devido 
atendimento dentro de um prazo razoável, e que o tratamento seja 
dispensado em local e condições adequadas. Tal princípio assegura um 
atendimento humanizado, com respeito aos valores culturais, devendo 
o usuário do SUS receber sempre as informações necessárias ao serviço 
prestado e as formas de participação da comunidade. Também permite 
que qualquer pessoa possa participar dos conselhos e das conferências 
de saúde, podendo exigir do gestor público o devido cumprimento das 
diretrizes aprovadas pelas Conferências de Saúde 49.

49 BRASIL. Ministério da Saúde. Carta dos direitos dos usuários da saúde. Conselho Nacional 
de Saúde. 4. Ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. Disponível em:  www.saude.mt.gov.br/
arquivo/4214 Acessado em 10 fev. 2015.

http://www.saude.mt.gov.br/arquivo/4214
http://www.saude.mt.gov.br/arquivo/4214
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7. A repartição de atribuições entre os entes federativos no sUs 

 O funcionamento do SUS é responsabilidade de todos os entes 
federativos. A atuação em rede possibilita a distribuição dos estabelecimentos 
de saúde (centros de saúde, ambulatórios, laboratórios, hospitais etc.) em um 
dado território, de modo que os serviços básicos estejam mais disseminados 
e descentralizados, enquanto os serviços especializados se apresentam mais 
concentrados e centralizados50. 

 Diante disso, verifica-se a importância de uma gestão municipal 
comprometida com a sociedade, já que a atenção básica da população passa 
pela compreensão das necessidades para fins de concretização de meios 
para se atingir o fim de prestar um atendimento condizente à vida digna das 
pessoas. 

 Os Estados e Municípios poderão se reunir em consórcios, com o 
propósito de melhor atender a coletividade, exercendo conjuntamente as ações 
e serviços, após a avaliação e a deliberação dos respectivos Conselhos de Saúde. 

 Tais consórcios são práticas estratégicas para se obter a integralização 
e universalização do atendimento à saúde pública. A cooperação entre os 
municípios assegura maior eficiência na prestação dos serviços públicos, ao 
representarem a soma de esforços para a obtenção de fins comuns51.

 A Lei nº 11.107/200552, em relação aos consórcios públicos de 
saúde, dispõe que serão instituídos na forma de associação pública ou 
pessoa jurídica de direito privado e deverão respeitar as diretrizes e normas 
do SUS (art. 1º, § 1º), sendo possível o remanejamento de recursos próprios 
e advindos das transferências entre os consorciados53. 

 Tanto a União, quanto os Estados e os Municípios são gestores e 
financiadores do SUS, que se operacionaliza no âmbito federal pelo Ministério 
da Saúde e nos Estados e Municípios pelas respectivas Secretarias de Saúde54. 

50 PAIM, Jairnilson Silva. Op. Cit. p. 48.
51 SANTOS, Lenir. Op. Cit. 114-115.
52 Esta lei inseriu a associação pública ao lado das autarquias no Código Civil, art. 41, inciso IV.
53 SANTOS, Lenir. Op. Cit. p. 115-117.
54 MENDES, Eugênio Vilaça. Os grandes dilemas do SUS. Tomo I. Salvador: Casa da Qualidade, 2001. p. 73-75.



130

1. Apresentação 

2. Entrevista

3. Artigos 
Ações afirmativas, justiça e igualdade

Sobre o que a mediação penal (não) pode ser: uma 
abordagem crítica das práticas luso-brasileiras

Efetividade do direito à saúde pública no Brasil

Interpretação constitucional e “pensamento de 
possibilidades” 

Ministério Público brasileiro, uma breve análise da 
sua evolução nas constituições brasileiras

Unasul e a cidadania cosmopolita

O caminho para o Brasil: A única saída

A presunção da inocência e a impossibilidade de 
inversão do ônus da prova em matéria criminal: os 
Tribunais Estaduais contra o STF

Cultura e previsibilidade do direito 

A proteção jurídico-penal do correio eletrônico 
no Direito Penal espanhol: um parâmetro para o 
legislador brasileiro

Sobre o juízo de admissão do pedido de provas no 
processo penal

Ministério Público: responsabilidade política e social 
- da teoria à prática

4. Seção Estudante 
O Interrogatório Judicial do Acusado: Sob a 
Perspectiva do Direito ao Silêncio e da Busca da 
Verdade

5. Resenha 
Princípio da Litigiosidade Mínima

6. Jurisprudência Comentada Cível 
A possibilidade de dispensa da nomeação de curador 
especial à lide em ações de interdição nas quais 
o MP atua como fiscal da lei: uma análise sob a 
recente perspectiva do STJ

7. Jurisprudência Comentada Penal
Argumento “da” autoridade: da imparcialidade do 
juiz togado frente ao jurados 
Marcelo Balzer Correia 

8. Espaço Centros de Apoios 
Conexões entre a teoria crítica dos direitos humanos 
e a atuação do Ministério Público para sua proteção: 
uma homenagem a Joaquin Herrera Flores

Nota Técnica Conjunta 01/2015

 É da competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios cuidar da saúde (arts. 23, inc. II, e 198, § 1º, da CF). 

 Em 1990, quando os Municípios e Estados não conseguiam exercer 
as competências que lhes foram conferidas para a prestação do direito 
fundamental à saúde, foram editadas diversas portarias que objetivaram 
operacionalizar o serviço.

 Em 2006, foi elaborado um Pacto da Saúde, estabelecendo as 
diretrizes de descentralização no SUS. Foi estatuído um modelo de SUS 
solidário entre a União, os Estados e os Municípios. Um número abundante 
e disperso de regulamentação em torno da gestão do SUS vigorava na época, 
quando, para tentar organizar a situação, o Ministério da Saúde criou uma 
Comissão Permanente de Consolidação e Revisão de Atos Normativos e, 
em 2009, foi publicada a Portaria nº 2.048, a qual buscou regulamentar o 
funcionamento do SUS55. 

 No entanto, embora a normatização do SUS tenha sido simplificada 
com a reunião de vários atos disciplinadores, ainda é possível vislumbrar 
um campo muito disperso de portarias, regulamentos, resoluções e 
protocolos dispondo sobre a matéria. Além disso, permanece um vazio na 
regulamentação administrativa e legislativa quanto à definição precisa de 
atribuições de cada ente federado. 

 Para a melhor compreensão dos cidadãos e, em especial, para os 
operadores jurídicos, e, enfim, para a mais satisfatória prestação dos serviços 
públicos em saúde, é importante a melhor organização normativa do SUS. 

 Preocupado com a ausência de compreensão uniforme do direito 
fundamental à saúde, o Conselho Nacional de Justiça organizou, em maio de 
2014, a I Jornada de Direito da Saúde, que reuniu magistrados, integrantes do 
Ministério Público, advogados, gestores, acadêmicos e profissionais da área 
da saúde. Nessa Jornada, foram aprovados 45 enunciados interpretativos, 
para auxiliar a comunidade jurídica na aplicação do direito sanitário. Por 
exemplo, o Enunciado nº 8 explicita: “Nas condenações judiciais sobre 
ações e serviços de saúde devem ser observadas, quando possível, as regras 
administrativas de repartição de competência entre os gestores”.

55 PAIM, Jairnilson Silva. Op. Cit. p. 65-69.
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 Há uma gestão compartilhada e descentralizada do SUS, com a 
realização de s reuniões das Comissões Intergestoras bipartite (Estados e 
Municípios) e tripartite (União, Estados e Municípios), que possibilitam 
discussões sobre a gestão do sistema e conduzem a pactuação de divisão de 
atribuições entre os entes federativos56.

 A Portaria nº 2.023/04 do Ministério da Saúde dispõe que as ações 
de atenção básica, a qual afirma que as ações de vigilância epidemiológica, 
sanitária e ambiental são primordialmente de competência dos Municípios 
e Distrito Federal. Já a União reestruturou o Plano Nacional de Atenção 
Básica para a Estratégia de Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde (PACS), pela Portaria nº 2.488/2011 do Ministério da 
Saúde57.

 Em relação aos procedimentos denominados de alta complexidade 
e que dizem respeito a tratamentos qualificados que envolvem alto custo 
e tecnologia, cabe aos Municípios solicitar o credenciamento dos serviços 
a sua população, por meio do preenchimento de formulários e requisitos 
previstos no âmbito administrativo.

 Atente-se que as principais áreas que compõem a alta complexidade 
do SUS, e que estão organizadas em “redes”, são: assistência ao paciente 
portador de doença renal crônica (por meio dos procedimentos de diálise); 
assistência ao paciente oncológico; cirurgia cardiovascular; cirurgia 
vascular; cirurgia cardiovascular pediátrica; procedimentos da cardiologia 
intervencionista; procedimentos endovasculares extracardíacos; laboratório 
de eletrofisiologia; assistência em traumato-ortopedia; procedimentos de 
neurocirurgia; assistência em otologia; cirurgia de implante coclear; cirurgia 
das vias aéreas superiores e da região cervical; cirurgia da calota craniana, da 
face e do sistema estomatognático; procedimentos em fissuras lábio palatais; 
reabilitação protética e funcional das doenças da calota craniana, da face e 
do sistema estomatognático; procedimentos para a avaliação e tratamento 
dos transtornos respiratórios do sono; assistência aos pacientes portadores 

56 BORGES, Dandy Jesus. Responsabilidade constitucional solidária e divisão administrativa 
de competências dos entes federados no âmbito da saúde pública. 02/03/2014. http://
www.gnmp.com.br/publicacao/224/responsabilidade-constitucional-solidaria-e-divisao-
administrativa-de-competencias-dos-entes-federados-no-ambito-da-saude-publica Acessado 
em 08/09/14
57 Idem. Ibidem. 

http://www.gnmp.com.br/publicacao/224/responsabilidade-constitucional-solidaria-e-divisao-administrativa-de-competencias-dos-entes-federados-no-ambito-da-saude-publica
http://www.gnmp.com.br/publicacao/224/responsabilidade-constitucional-solidaria-e-divisao-administrativa-de-competencias-dos-entes-federados-no-ambito-da-saude-publica
http://www.gnmp.com.br/publicacao/224/responsabilidade-constitucional-solidaria-e-divisao-administrativa-de-competencias-dos-entes-federados-no-ambito-da-saude-publica
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de queimaduras; assistência aos pacientes portadores de obesidade (cirurgia 
bariátrica); cirurgia reprodutiva; genética clínica; terapia nutricional; distrofia 
muscular progressiva; osteogênese imperfecta; fibrose cística e reprodução 
assistida58.

 Entretanto, a ineficiência administrativa na proteção do direito 
fundamental à saúde pública promove a exacerbada busca pelo Poder 
Judiciário para que tal direito seja atendido. A omissão do Poder Público 
na efetivação de políticas públicas indispensáveis à tutela desse importante 
direito fundamental social conduz ao fenômeno complexo da judicialização 
da saúde. Entretanto, para facilitar o acesso à ordem jurídica justa e a proteção 
do direito fundamental à saúde pública, quando se promovem demandas 
judiciais para o fornecimento de tratamentos médicos ou de medicamentos, 
tanto a União quanto os Estados e os Municípios podem figurar no pólo 
passivo de modo isolado ou conjuntamente, já que a efetivação desse direito 
é da responsabilidade solidária de todos os entes federativos59. 

58 BRASIL, Ministério da Saúde. O SUS de A a Z: garantindo saúde nos municípios. 3ª ed. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 
59 A propósito da solidariedade passiva dos entes federativos na promoção do direito 
fundamental à saúde pública, já decidiu o Supremo Tribunal Federal: i) “2. O Estado deve criar 
meios para prover serviços médico-hospitalares e fornecimento de medicamentos, além da 
implementação de políticas públicas preventivas, mercê de os entes federativos garantirem 
recursos em seus orçamentos para implementação das mesmas. (arts. 23, II, e 198, § 1º, 
da CF). 3. O recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o 
requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua 
necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. Isto por que, uma vez 
satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para 
conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos 
para postergar a devida prestação jurisdicional” (RE 607381 AgR, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, 
Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-116 DIVULG 16-06-2011 PUBLIC 17-06-2011 
EMENT VOL-02546-01 PP-00209 RTJ VOL-00218- PP-00589); ii) “A jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal firmou-se no sentido de que é solidária a obrigação dos entes da Federação 
em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, podendo figurar no 
pólo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente” (ARE 803274 AgR, Relator(a):  
Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 13/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
101 DIVULG 27-05-2014 PUBLIC 28-05-2014).
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8. Conclusão

 Devem ser reconhecidos os avanços promovidos na saúde pública, 
desde 1988. Instrumentos de bom gerenciamento dos recursos públicos 
foram instituídos de modo a permitir que a coletividade possa acompanhar 
a vida administrativa do gestor público.

 Nesse sentido, deve ser destacada a importância dos Conselhos de 
Saúde que exercem a fiscalização das ações, dos programas e das políticas, 
bem como se os recursos públicos estão sendo aplicados corretamente na 
promoção do direito fundamental à saúde.

 Ao lado das reuniões dos Conselhos Federal, Estaduais e Municipais, 
é importante o funcionamento, em todos os entes federativos, das 
Conferências de Saúde, que ocorrem, no intervalo de 04 anos, e reúnem 
vários representantes da comunidade e do setor da saúde para discutir 
problemas e buscar soluções para o SUS.

 Por outro lado, deve ser superada a ausência da devida alimentação 
do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS, por 
parte dos gestores, e a necessidade de estimular a participação democrática 
em audiências públicas, ou por meios mais simplificados de inclusão digital, 
para que as ações e programas da saúde atendam as necessidades sociais.

 O SUS é uma importante conquista da população brasileira. Porém, 
ao se fazer um paralelo entre o passado e presente, é imperioso afirmar 
que a precariedade no setor da saúde ainda persiste, embora com menor 
intensidade. Todavia, lamentavelmente, ainda se vivencia no Brasil enorme 
segmentação social, entre o grupo daqueles que detém a possibilidade 
de gozar de cobertura privada e o outro, mais vulnerável, que depende 
unicamente do Poder Público60, o que é mais uma razão para se aperfeiçoar 

60 Partindo do dado do IBGE, de 2010, de que 72% das pessoas empregadas, no Brasil, 
ganhavam até dois salários mínimos, Saulo Lindorfer Pivetta bem concluiu: “um cidadão cuja 
renda familiar seja de dois salários mínimos certamente terá mais realçada, em sua esfera 
jurídica, a dimensão prestacional do direito à saúde, haja vista sua completa incapacidade 
de aceder por seus próprios meios aos mais simples tratamentos médicos” (Direito à saúde: 
multifuncionalidade e consequências jurídicas de sua aplicabilidade imediata. In: Direito 
constitucional brasileiro. Teoria da Constituição e Direitos fundamentais. Vol. 1. Coord. 
Clèmerson Merlin Clève. São Paulo: RT, 2014. p.956).
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o SUS, visando a superação das desigualdades sociais61. 

 Portanto, apesar das diversas portarias e resoluções e do 
esforço legislativo em impor limites e meios de fiscalização das condutas 
administrativas, a prestação de serviços pelo SUS está longe do ideal. A 
efetiva proteção do direito fundamental à saúde depende da ampliação dos 
investimentos no SUS, mas também na melhoria dos mecanismos de gestão 
e controle social, para evitar desperdícios e desvios de recursos públicos. 
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SUMáRiO: 1. Introdução; 2. A teoria do pensamento de possibilidades;  
3. As incompletudes constitucionais; 4. Pensamento de possibilidades na 
jurisprudência do STF e do TSE; 5. Conclusões.

RESUMO: O artigo trata do chamado “pensamento de possibilidades”, meio 
de interpretação constitucional que tem Peter Häberle como um de seus 
principais defensores. Aborda, para tanto, seu conceito e suas origens, bem 
como a forma que é utilizado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
e do Tribunal Superior Eleitoral. 

ABSTRACT: This article focuses on the so-called “think of possibilities”, a kind 
of constitutional interpretation that has Peter Häberle as one of its main 
defenders. It addresses, therefore, its concept, its origins and also how the 
think of possibilities is used by the jurisprudence of the Brazilian Federal 
Supreme Court and of the Supreme Electoral Tribunal.

PAlAvRAs-chAve: Interpretação constitucional; Pensamento de Possibilidades; 
Peter Häberle; Supremo Tribunal Federal; Tribunal Superior Eleitoral.

KEywORDS: constitutional interpretation; legal thinking of possible; Peter 
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1. introdução

 O “pensamento de possibilidades” (Möglichkeitsdenken) é um 
modo alternativo de interpretar o direito constitucional, a lógica jurídica e a 
teoria da argumentação. Trata-se modelo fundado na dúvida, que não pensa 
de forma absoluta, mas busca encontrar diversas alternativas à questão que 
pretende solucionar.

 Peter Häberle é um dos principais defensores dessa ideia. Ao 
conceber o direito constitucional como disciplina diretamente vinculada à 
cultura, à filosofia e à realidade contemporânea a qual se vincula, entende 
que todas as situações relacionadas ao texto constitucional não podem ser 
interpretadas de modo isolado. Foi justamente essa compreensão aberta 
do direito que fez com que Häberle aprofundasse seus estudos sobre o 
pensamento de possibilidades.

 Não é difícil encontrar exemplos dessa forma de pensar o direito 
constitucional na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, muitas vezes 
assentados na eventual configuração de uma incompletude constitucional. 
Nessas hipóteses, o pensamento de possibilidades passa a ser relevante para 
casos em que não há uma clara resposta do direito ao problema enfrentado 
e que valores constitucionais devem ser, necessariamente, sopesados, para 
chegar-se a uma conclusão.

 Este artigo apresenta a teoria do pensamento de possível como 
instrumento de construção de soluções, indicando, para tanto, sua base 
doutrinária, calcada, essencialmente, nos ensinamentos de Peter Häberle. 
Por fim, cita precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal 
Superior Eleitoral nos quais esse tipo de argumentação foi utilizado e que 
evidenciam sua importância para a solução de lacunas ou incompletudes 
constitucionais.

2. A teoria do pensamento de possibilidades 

 O “pensamento de possibilidades” é, para Peter Häberle, expressão, 
consequência, pressuposto e limite para uma interpretação constitucional 
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aberta.1 Trata-se de pensar a partir e em novas perspectivas, questionando-
se: “que outra solução seria viável para uma determinada situação?”. 

 Nesse aspecto, o professor alemão ressalta que o pensamento de 
possibilidades não pode ser confundido com o pensamento alternativo, para 
que não seja associado a conceitos mutualmente excludentes (“ou um ou 
outro.”)2. As ideias defendidas por Häberle pressupõem análise aberta a 
diversos espectros de uma mesma questão. Não há apenas uma ou outra 
alternativa, mas, ainda, uma terceira, uma quarta e, assim, sucessivamente. 

 Gustavo Zagrebelsky, seguindo entendimento semelhante ao de 
Häberle, afirma que o pensamento a ser adotado, predominantemente em 
sede constitucional, há de ser o pensamento de possibilidades. Para ele, 
esta “atitude mental ‘possibilista’ representa para o pensamento o que a 
‘concordância prática’ representa para a ação”.3 

 Assim como Häberle, o professor italiano também destaca a 
importância da teoria possibilista em sociedades pluralistas, isto é, naquelas 
constantemente abertas a novas e diversas alternativas: 

“As sociedades pluralistas atuais – isto é, as sociedades marcadas pela 
presença de uma diversidade de grupos sociais com interesses, ideologias 
e projetos diferentes, mas sem que nenhum tenha força suficiente para 
fazer-se exclusivo ou dominante e, portanto, estabelecer a base material da 
soberania estatal no sentido do passado – isto é, as sociedades dotadas em 
seu conjunto de um certo grau de relativismo, conferem à Constituição não 
a tarefa de estabelecer diretamente um projeto predeterminado de vida em 
comum, senão a de realizar as condições de possibilidade da mesma”4 

 Ao ter um caráter amplamente aberto, o pensamento de 
possibilidades tem dupla relação com a realidade. Uma é de caráter negativo: 
o pensamento de possibilidades indaga sobre o também possível, sobre 

1 HÄBERLE, Peter. Demokratische Verfassungstheorie im Lichte des Möglichkeitsdenken, in: 
Die Verfassung des Pluralismus, Königstein/TS, 1980, p. 9. 
2 Häberle, Die Verfassung des Pluralismus, cit., p. 3.
3 Zagrebelsky, El Derecho Dúctil,  cit., p. 17.
4 Zagrebelsky, Gustavo. El Derecho Dúctil. Ley, derechos, justicia. Trad. de Marina Gascón. 3a.      
edição. Trotta S.A., Madrid, 1999. p. 13.
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alternativas em relação à realidade, sobre aquilo que ainda não é real. Por 
outro lado, o pensamento de possibilidades depende da realidade em outro 
sentido: possível é apenas aquilo que pode ser real no futuro (Möglich ist nur 
was in Zukunft wirklich sein kann). É a perspectiva da realidade (futura) que 
permite separar o impossível do possível.5

 A propósito, anota Häberle:

“O pensamento de possibilidades é o pensamento em alternativas. Deve 
estar aberto para terceiras ou quartas possibilidades, assim como para 
compromissos. Pensamento de possibilidades é pensamento indagativo 
(fragendes Denken). Na res publica existe um ethos jurídico específico do 
pensamento em alternativa, que contempla a realidade e a necessidade, 
sem se deixar dominar por elas. O pensamento de possibilidades ou o 
pensamento pluralista de alternativas abre suas perspectivas para “novas” 
realidades, para o fato de que a realidade de hoje poder corrigir a de ontem,  
especialmente a adaptação  às necessidades do tempo de uma visão 
normativa , sem que se considere o novo como o melhor”.6 

 Todavia, o pensamento de possibilidades não necessita ser orientado 
apenas para o futuro, eis que, de acordo com o entendimento de Luhmann, 
“a democracia permite em todo caso manter vivas e considerar como 
virtualmente possíveis inclusive todas aquelas possibilidades que já foram, 
por qualquer motivo, desconsideradas no passado”. Trata-se do que Häberle 
denomina “pensamento da reversibilidade” (de todas as possibilidades 
e alternativas que surjam no contexto constitucional) – Gedanke der 
Reversibilität, Alternativen im Rahmen der Verfassung7. 

 Nessa perspectiva, mencione-se a importância do pensamento de 
possibilidades à democracia. A constante abertura a novas possibilidades 
configura fator essencial aos ordenamentos jurídicos vigentes e “representa 
o conteúdo central dos princípios jurídico-constitucionais mais relevantes8”. 

 Para enfatizar esse aspecto, Häberle aponta que a ideia de que a 

5 Häberle, Die Verfassung des Pluralismus, cit., p.10.
6 Häberle, Die Verfassung des Pluralismus, cit., p. 3.
7 Häberle, Die Verfassung des Pluralismus, cit., p. 5.
8 Häberle, Die Verfassung des Pluralismus, cit., p. 5.
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democracia pressupõe a pluralidade de alternativas é mencionada por 
Konrad Hesse, para quem democracia seria “pluralismo de iniciativas e 
de alternativas”, e pela doutrina americana, que lhe confere ideais de 
“pluralismo e competitividade”. Outro exemplo de pluralidade de alternativas 
associada à democracia seriam as eleições, importante forma de participação 
democrática9.

 O pensamento de possibilidades e a pluralidade de alternativas, 
continua o professor, “de modo algum representam fins em si mesmo, senão 
apenas meios para conservar e continuamente recriar condições de liberdade 
para todos os cidadãos levando-se em consideração a consecução de um 
justo e razoável equilíbrio de interesses, assim como para a salvaguarda da 
Constituição com o passar do tempo e para poder desenvolver os bens públicos 
de todo ser humano em seu próprio bem e em benefício da comunidade.10”

 Desse modo, uma Constituição democrática que seja pluralista é um 
verdadeiro “compromisso de possibilidades”, uma proposta de soluções e 
de coexistências possíveis, que não pretende impor a força política de cima 
para abaixo. Gustavo Zagrebelsky compartilha desse entendimento: “apenas 
assim poderemos ter Constituições abertas, constituições que permitam, 
dentro dos limites constitucionais, tanto a espontaneidade da vida social, 
quanto a competição para assumir a direção política, condições para a 
sobrevivência de uma sociedade pluralista e democrática”11.

 Nesse contexto, os direitos fundamentais acabam por representar 
importante meio de alternativas e de opções, fazendo que, com eles, 
seja possível um pluralismo democrático12. Liberdade é, assim, sinônimo 
de democracia13.  São exemplos de direitos que dão margens à busca por 
alternativas: liberdade de eleição, liberdade profissional, de igualdade de 
oportunidades ao acesso à formação escolar, liberdade de escolha de local 
de residência. 

9 Häberle, Die Verfassung des Pluralismus, cit., p. 5.
10 Häberle, Die Verfassung des Pluralismus, cit., p. 8.
11 Zagrebelsky, El Derecho Dúctil,  cit., p. 14
12 Häberle, Die Verfassung des Pluralismus, cit., p. 6.
13 Häberle, Die Verfassung des Pluralismus, cit., p. 6.



143

1. Apresentação 

2. Entrevista

3. Artigos 
Ações afirmativas, justiça e igualdade

Sobre o que a mediação penal (não) pode ser: uma 
abordagem crítica das práticas luso-brasileiras

Efetividade do direito à saúde pública no Brasil

Interpretação constitucional e “pensamento de 
possibilidades” 

Ministério Público brasileiro, uma breve análise da 
sua evolução nas constituições brasileiras

Unasul e a cidadania cosmopolita

O caminho para o Brasil: A única saída

A presunção da inocência e a impossibilidade de 
inversão do ônus da prova em matéria criminal: os 
Tribunais Estaduais contra o STF

Cultura e previsibilidade do direito 

A proteção jurídico-penal do correio eletrônico 
no Direito Penal espanhol: um parâmetro para o 
legislador brasileiro

Sobre o juízo de admissão do pedido de provas no 
processo penal

Ministério Público: responsabilidade política e social 
- da teoria à prática

4. Seção Estudante 
O Interrogatório Judicial do Acusado: Sob a 
Perspectiva do Direito ao Silêncio e da Busca da 
Verdade

5. Resenha 
Princípio da Litigiosidade Mínima

6. Jurisprudência Comentada Cível 
A possibilidade de dispensa da nomeação de curador 
especial à lide em ações de interdição nas quais 
o MP atua como fiscal da lei: uma análise sob a 
recente perspectiva do STJ

7. Jurisprudência Comentada Penal
Argumento “da” autoridade: da imparcialidade do 
juiz togado frente ao jurados 
Marcelo Balzer Correia 

8. Espaço Centros de Apoios 
Conexões entre a teoria crítica dos direitos humanos 
e a atuação do Ministério Público para sua proteção: 
uma homenagem a Joaquin Herrera Flores

Nota Técnica Conjunta 01/2015

  Com isso, e essa parece ser uma das importantes consequências 
da orientação perfilhada por Häberle, “uma teoria constitucional das 
alternativas” pode converter-se em uma “teoria constitucional da tolerância”.14 
Daí perceber–se também que “alternativa enquanto pensamento possível 
afigura-se relevante, especialmente no evento interpretativo: na escolha do 
método, tal como verificado na controvérsia sobre a tópica enquanto força 
produtiva de interpretação”. 15 Ainda, “para o estado de liberdade da res 
publica afigura-se decisivo que a liberdade de alternativa seja reconhecida 
por aqueles que defendem determinadas alternativas”. Daí ensinar que 
“não existem apenas alternativas em relação à realidade, existem também 
alternativas em relação a essas alternativas”.16

 Válido ressaltar, finalmente, que o pensamento de possibilidades 
não significa uma teoria revolucionária, mas, sim, evolucionista. Isso porque, 
ao passar-se a considerar alternativas e ao abandonar-se o pensamento do 
“ou este ou aquele” (Entweder-oder-Denken), acaba-se bloqueando alguma 
espécie de intolerância intelectual.17

3. As incompletudes constitucionais

 Os diversos ramos jurídicos apresentam alguma espécie de 
incompletude, situações para as quais o ordenamento legal não dá 
uma resposta precisa ao problema analisado. Para esses casos, fala-se, 
normalmente, em lacunas. Há vários conceitos de lacunas, que, em geral, 
variam de acordo com o entendimento que o intérprete possui em relação à 
extensão da completude do sistema. 

 Konrad Hesse, por seu termo, compreende que a Constituição, 
enquanto ordem jurídica fundamental, contém as linhas básicas do Estado, 
estabelecendo diretrizes e limites ao conteúdo da legislação vindoura18. 
Todavia, ressalta que a Constituição não pode ser confundida com uma 

14 Häberle, Die Verfassung des Pluralismus, cit., p. 6.
15 Häberle, Die Verfassung des Pluralismus, cit., p. 7.
16 Häberle, Die Verfassung des Pluralismus, cit., p. 6.
17 Häberle, Die Verfassung des Pluralismus, cit., p. 8.
18 Konrad Hesse, Grundzuge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, cit., p. 11;



144

1. Apresentação 

2. Entrevista

3. Artigos 
Ações afirmativas, justiça e igualdade

Sobre o que a mediação penal (não) pode ser: uma 
abordagem crítica das práticas luso-brasileiras

Efetividade do direito à saúde pública no Brasil

Interpretação constitucional e “pensamento de 
possibilidades” 

Ministério Público brasileiro, uma breve análise da 
sua evolução nas constituições brasileiras

Unasul e a cidadania cosmopolita

O caminho para o Brasil: A única saída

A presunção da inocência e a impossibilidade de 
inversão do ônus da prova em matéria criminal: os 
Tribunais Estaduais contra o STF

Cultura e previsibilidade do direito 

A proteção jurídico-penal do correio eletrônico 
no Direito Penal espanhol: um parâmetro para o 
legislador brasileiro

Sobre o juízo de admissão do pedido de provas no 
processo penal

Ministério Público: responsabilidade política e social 
- da teoria à prática

4. Seção Estudante 
O Interrogatório Judicial do Acusado: Sob a 
Perspectiva do Direito ao Silêncio e da Busca da 
Verdade

5. Resenha 
Princípio da Litigiosidade Mínima

6. Jurisprudência Comentada Cível 
A possibilidade de dispensa da nomeação de curador 
especial à lide em ações de interdição nas quais 
o MP atua como fiscal da lei: uma análise sob a 
recente perspectiva do STJ

7. Jurisprudência Comentada Penal
Argumento “da” autoridade: da imparcialidade do 
juiz togado frente ao jurados 
Marcelo Balzer Correia 

8. Espaço Centros de Apoios 
Conexões entre a teoria crítica dos direitos humanos 
e a atuação do Ministério Público para sua proteção: 
uma homenagem a Joaquin Herrera Flores

Nota Técnica Conjunta 01/2015

regulamentação precisa e completa, eis que não codifica, apenas regula, 
normalmente em linhas gerais, aquilo que se afigura relevante e carecedor 
de uma definição19. 

 Não existe, pois, para Hesse, uma pretensão de completude 
(Anspruch der Luckenlosigkeit) do sistema constitucional. E é exatamente 
essa característica que empresta à Constituição a flexibilidade necessária 
(Beweglichkeit) ao contínuo desenvolvimento e permite que o seu conteúdo 
subsista aberto dentro do tempo (in die Zeit hinein offen)20.

 Ainda assim, esse constitucionalista alemão defende que, como 
as Constituições representam a realidade social e a história do momento 
em que foram elaboradas, precisam ser adaptadas às circunstâncias do 
momento atual. Nesse sentido:

Da perspectiva de Constituição no tempo, a Constituição só pode cumprir 
suas tarefas onde consiga, sob mudadas circunstâncias, preservar sua força 
normativa, isto é, onde consiga garantir sua continuidade sem prejuízo 
das transformações históricas, o que pressupõe a conservação de sua 
identidade. Partindo disso, nem a constituição como um todo nem suas 
normas concretas podem ser concebidas como letra morta, como algo 
estático e rígido; precisamente sua continuidade pode chegar a depender 
da forma em que se encare a mudança21. 

 Esse também era o entendimento de Georg Jellinek. Ao associar, 
especificamente, as lacunas constitucionais às mutações, frisava que “é 
impossível que o Direito, que quer, conscientemente, trabalhar com o futuro, 
possa dispor de normas e regular todos os acontecimentos imprevisíveis 
que possam vir22.” Assim, não surpreende a verificação de lacunas ou 
incompletudes na Constituição após certo período de sua promulgação.

 É preciso, sobretudo, diferenciar as hipóteses em que há um vazio 
jurídico, isto é, quando se constata que o “tecido normativo não tem a previsão 

19 Konrad Hesse, Grundzuge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, cit., p. 11;
20 Konrad Hesse, Grundzuge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, cit., p. 11-12;
21 HESSE, Konrad. Temas fundamentais do Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 10.
22 JELLINEK, Georg. Reforma y mutación constitucional. Madrid: Centro de Estudios 
Constitucionales, 1991, p. 56.
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de um caso23”. Ressalte-se, nesse sentido, que lacuna constitucional não se 
confunde com omissão legislativa. Esta advém da outorga constitucional de 
preenchimento de normas não-executáveis ao legislador infraconstitucional. 
Também não pode ser associada à denominada matéria não regulamentada, 
que é a omissão intencional feita pelo constituinte. 

 Em muitos casos, o próprio constituinte opta por não regular 
determinado fato social, deixando, com isso, maior espaço de atuação ao 
legislador ordinário. Essa ideia de abertura normativa é, mais do que em 
outras áreas, bastante marcante no Direito Constitucional. Trata-se de 
atribuir ao legislador ordinário a possibilidade de adaptar as normas à 
evolução da realidade e às necessidades políticas24. Outras vezes, a não 
autorização expressa corresponde não a uma omissão ou lacuna, mas a uma 
proibição ou vedação. 

 Trata-se do que Larenz denomina “silêncio eloquente” da lei, 
situações em que o legislador propositalmente se abstém de regular alguma 
questão. Observa ele: “poderia pensar-se que existe uma lacuna só quando 
e sempre que a lei – entendida esta, doravante, como uma expressão 
abreviada da totalidade das regras jurídicas suscetíveis de aplicação dadas 
nas leis ou no Direito consuetudinário – não contenha regra alguma para 
uma determinada configuração no caso, quando, portanto, “se mantém 
em silêncio”. Mas existe também um “silêncio eloquente” da lei.”25, isto é, 
a hipótese de determinada matéria não ter sido intencionalmente regulada 
pelo legislador, em que não há de se falar em lacuna.

 Todavia, há casos em que intenção e omissão do legislador 
constitucional podem se confundir. O Supremo Tribunal Federal afastou a 
possibilidade de aferição da constitucionalidade das leis municipais na via 

23 OLIVEIRA ASCENSÃO, O Direito. Introdução e Teoria Geral. Uma perspectiva luso-brasileira. 
Coimbra, 1995, p. 425, apud TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PORTUGUES. A omissão legislativa 
na Jurisprudência Constitucional. Relatório português para o XVIº Congresso de Conferência 
dos Tribunais Constitucionais Europeus. Vilnus, 2008.
24 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional, p. 1236.
25 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 
1997, p. 525.
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direta perante um Tribunal Estadual26, sob o argumento de que tal faculdade 
fora confiada de maneira estrita, destinando-se, por conseguinte, apenas à 
aferição de constitucionalidade de leis federais ou estaduais. 

 Nos termos do art. 102, I, a, da Constituição, podem ser impugnados, 
no controle abstrato de normas leis ou atos normativos federais ou esta-
duais. Com isso, utilizou-se o constituinte de formulação abrangente de 
todos os atos normativos da União ou dos Estados.

 Antes da entrada em vigor da nova Constituição, discutiu-se 
intensamente sobre a possibilidade de se submeter lei municipal ao juízo de 
constitucionalidade abstrato. Enquanto algumas vozes na doutrina admitiam 
que a Constituição apresentaria uma lacuna de formulação, e, por isso, a 
referência à lei estadual deveria contemplar também as leis municipais27, 
outras opiniões autorizadas sustentavam que os Estados poderiam, com base 
na autonomia estadual, instituir o modelo de ação direta com o objetivo de 
aferir a constitucionalidade da lei municipal28. O STF entendeu que se tratava 
de um silêncio eloquente do constituinte, prerrogativa legítima do qual é 
detentor. 

 Ainda sobre as espécies de vazios legislativos, Jorge Miranda 
entende que:

Nem sequer lei constitucional, costume constitucional, outras regras 
de Direito interno e de Direito internacional no seu conjunto se 
dotam de plenitude de regulamentação. Não há plenitude da ordem 
constitucional, como não há uma plenitude da ordem jurídica em geral. 
Há lacunas – intencionais e não intencionais, técnicas e teleológicas, 
originárias e supervenientes – e há mesmo situações extrajurídicas 

26 RE  91.740-RS, Relator: Ministro Xavier de Albuquerque, RTJ n. 93 (1), p. 455.
27  Votos vencidos dos Ministros Cunha Peixoto e Rafael Mayer, in RE 92.169, RTJ n. 103, p. 1085.
28 Ada Pellegrini Grinover, A ação direta de controle da constitucionalidade na Constituição 
paulista, in Ação direta de controle de constitucionalidade de leis municipais, tese, p. 55-6; 
Celso Bastos, O controle judicial da constitucionalidade das leis e atos normativos municipais, 
in Ação direta de controle de constitucionalidade de leis municipais, tese, p. 72; J. A. da Silva, 
Ação direta de declaração de inconstitucionalidade de lei municipal, in Ação direta de controle 
de constitucionalidade de leis municipais, tese, p. 85; Dalmo de Abreu Dallari, Lei municipal 
inconstitucional, in Ação direta de controle de constitucionalidade de leis municipais, tese, 
1979, p. 120.



147

1. Apresentação 

2. Entrevista

3. Artigos 
Ações afirmativas, justiça e igualdade

Sobre o que a mediação penal (não) pode ser: uma 
abordagem crítica das práticas luso-brasileiras

Efetividade do direito à saúde pública no Brasil

Interpretação constitucional e “pensamento de 
possibilidades” 

Ministério Público brasileiro, uma breve análise da 
sua evolução nas constituições brasileiras

Unasul e a cidadania cosmopolita

O caminho para o Brasil: A única saída

A presunção da inocência e a impossibilidade de 
inversão do ônus da prova em matéria criminal: os 
Tribunais Estaduais contra o STF

Cultura e previsibilidade do direito 

A proteção jurídico-penal do correio eletrônico 
no Direito Penal espanhol: um parâmetro para o 
legislador brasileiro

Sobre o juízo de admissão do pedido de provas no 
processo penal

Ministério Público: responsabilidade política e social 
- da teoria à prática

4. Seção Estudante 
O Interrogatório Judicial do Acusado: Sob a 
Perspectiva do Direito ao Silêncio e da Busca da 
Verdade

5. Resenha 
Princípio da Litigiosidade Mínima

6. Jurisprudência Comentada Cível 
A possibilidade de dispensa da nomeação de curador 
especial à lide em ações de interdição nas quais 
o MP atua como fiscal da lei: uma análise sob a 
recente perspectiva do STJ

7. Jurisprudência Comentada Penal
Argumento “da” autoridade: da imparcialidade do 
juiz togado frente ao jurados 
Marcelo Balzer Correia 

8. Espaço Centros de Apoios 
Conexões entre a teoria crítica dos direitos humanos 
e a atuação do Ministério Público para sua proteção: 
uma homenagem a Joaquin Herrera Flores

Nota Técnica Conjunta 01/2015

(ou extraconstitucionais), por vezes chamadas lacunas absolutas – 
correspondentes, no âmbito constitucional, a situações deixadas à 
decisão política ou à discricionariedade do legislador ordinário. Não serão 
sempre as mesmas, poderão reduzir-se ou ser transitórias e depender de 
circunstancias em evolução, mas parecem inevitáveis29. 

 Canotilho defende, por sua vez, a existência de duas espécies 
de lacunas constitucionais: as autônomas e as heterônomas. A lacuna 
constitucional autônoma seria verificada quando “se constata a ausência, no 
complexo jurídico-constitucional, de uma disciplina jurídica, mas esta pode 
deduzir-se a partir do plano regulativo da constituição e da teleologia da 
regulamentação constitucionais30”. Já a heterônoma associar-se-ia à omissão 
constitucional e derivaria do “não cumprimento das ordens de legislar e das 
imposições constitucionais concretamente estabelecidas na constituição31”.  

 Perelman menciona interessante caso para desenvolver reflexão 
sobre lacunas ou incompletudes constitucionais, em a “Lógica Jurídica”:

“Durante a guerra de 1914-1918, como a Bélgica estava quase toda 
ocupada pelas tropas alemãs, com o Rei e o governo belga no Havre, o Rei 
exercia sozinho o poder legislativo, sob forma de decretos-leis.

‘A impossibilidade de reunir as Câmaras, em conseqüência da guerra, 
impedia incontestavelmente que se respeitasse o artigo 26 da Constituição 
(O poder legislativo é exercido coletivamente pelo Rei, pela câmara dos 
Representantes e pelo Senado). Mas nenhum dispositivo constitucional 
permitia sua derrogação, nem mesmo em circunstâncias tão excepcionais. 
O artigo 25 enuncia o princípio de que os poderes ‘são exercidos da maneira 
estabelecida pela Constituição’, e o artigo 130 diz expressamente que 
‘a Constituição não pode ser suspensa nem no todo nem em parte.’ (A. 
Vanwelkenhuyzen, De quelques lacunes du droit constitutionnel belge, em 
Le problème des lacunes en droit, p. 347).

Foi com fundamento nestes dois artigos da Constituição que se atacou a 
legalidade dos decretos-leis promulgados durante a guerra, porque era 
contrária ao artigo 26 que precisa como se exerce o poder legislativo.(...)”.32 

29 MIRANDA, Jorge. Teoria do estado e da constituição, p. 455.
30 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional, p. 1236.
31 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional, p. 1236.
32 PERELMAN, Chaïm. Lógica Jurídica, trad. Vergínia K. Pupi. Ed. Martins Fontes, São Paulo, 
2000, p.105. 
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 Ele responde à indagação sobre a legitimidade da decisão da Corte, 
com base nos argumentos do Procurador-Geral Terlinden. É o que se lê na 
seguinte passagem do seu trabalho:

“Como pôde a Corte chegar a uma decisão manifestamente contrária 
ao texto constitucional? Para compreendê-lo, retomemos as conclusões 
expostas antes do aresto pelo procurador-geral Terlinden, em razão de seu 
caráter geral e fundamental.

‘Uma lei sempre é feita apenas para um período ou um regime determinado. 
Adapta-se às circunstâncias que a motivaram e não pode ir além. Ela só se 
concebe em função de sua necessidade ou de sua utilidade; assim, uma boa 
lei não deve ser intangível pois vale apenas para o tempo que quis reger. A 
teoria pode ocupar-se com abstrações. A lei, obra essencialmente prática, 
aplica-se apenas a situações essencialmente concretas. Explica-se assim 
que, embora a jurisprudência possa estender a aplicação de um texto, há 
limites a esta extensão, que são atingidos toda vez que a situação prevista 
pelo autor da lei venha a ser substituída por outras fora de suas previsões.

Uma lei - constituição ou lei ordinária - nunca estatui senão para períodos 
normais, para aqueles que ela pode prever.

Obra do homem, ela está sujeita, como todas as coisas humanas, à força 
dos acontecimentos, à força maior, à necessidade.

Ora, há fatos que a sabedoria humana não pode prever, situações que não 
pôde levar em consideração e nas quais, tornando-se inaplicável a norma, 
é necessário, de um modo ou de outro, afastando-se o menos possível das 
prescrições legais, fazer frente às brutais necessidades do momento e opor 
meios provisórios à força invencível dos acontecimentos.’ (Vanwelkenhuysen, 
Le problème des lacunes en droit, cit., pp. 348-349). (...)”.33 

 Nessa linha, conclui:

“Se devêssemos interpretar ao pé da letra o artigo 130 da Constituição, 
o acórdão da Corte de Cassação teria sido, sem dúvida alguma, contra 
legem. Mas, limitando o alcance deste artigo às situações normais e 
previsíveis, a Corte de Cassação introduz uma lacuna na Constituição, que 
não teria estatuído para situações extraordinárias, causadas ‘pela força dos 
acontecimentos’, ‘por força maior’, ‘pela necessidade’”.34 

33 PERELMAN, Chaïm. Lógica Jurídica, cit., p.106.
34 PERELMAN, Chaïm. Lógica Jurídica, cit. p. 107.
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 No mesmo sentido, ressalte-se que os métodos de solução de 
lacunas constitucionais demandam profunda reflexão sobre a natureza das 
categorias jurídicas, o papel do jurista e, principalmente, os limites de eficácia 
da noção de norma como mecanismo apto a compatibilizar o pluralismo 
de interesses, sujeitos, razões e, até mesmo, formas de juridicidade35. Em 
sociedades pluralistas, a melhor maneira de realizar-se tal aferição é a 
partir de alternativas.  O pensamento de possibilidades passa, assim, a ter 
importante papel para definir questões que deveriam estar presentes na 
Constituição, mas não estão nela explicitadas. 

4. Pensamento de possibilidades na jurisprudência do sTF e do Tse

 O pensamento de possibilidades como técnica de interpretação 
constitucional já foi utilizado em diversos julgados do Supremo Tribunal 
Federal brasileiro. Em várias situações, essa teoria se mostrou a alternativa 
mais razoável para solucionar a questão debatida.

 Um caso de grande destaque, que serviu de precedente a decisões 
futuras, foi a apreciação dos embargos infringentes opostos na ADI 128936 
contra acórdão proferido pelo STF que declarara a inconstitucionalidade - em 
face do artigo 115, parágrafo único, inciso II, combinado com o artigo 94 da 
Constituição -, de resolução do Conselho Superior da Justiça do Ministério 
Público do Trabalho, que dispunha sobre a formação da lista sêxtupla em 
hipóteses de inexistência de membros do Ministério Público com mais de 10 
anos de carreira.

 Na decisão da ADI 1289, por maioria de votos, o Tribunal declarou 
a inconstitucionalidade da norma. Então, em voto-vista, Min. Carlos Velloso 
anotou, ao pronunciar-se pela constitucionalidade da ação, verbis: 

“Temos, sob nossa apreciação, um princípio, o do quinto constitucional, 
instituído em favor dos advogados e do Ministério Público. É dizer, a 

35 CAMPILONGO, Celso Fernandes. As lacunas no direito constitucional. In: Revista de 
Informação Legislativa. Brasília: Senado Federal, a. 23, n. 90, abr/jun, 1986.
36 ADI 1289, Relator Ministro Octavio Galotti , DJ de 29.05.98.
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Constituição institui o princípio segundo o qual um quinto dos lugares 
dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais dos Estados e do Distrito 
Federal e dos Tribunais Regionais do Trabalho será composto de membros 
do Ministério Público, com mais de dez anos de carreira, e de advogados 
de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos de 
efetiva atividade profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de 
representação das respectivas classes (C.F., art. 94; art. 115, parágrafo 
único, II).

O princípio, para a sua concretização, exige a satisfação dos requisitos 
inscritos no art. 94 da Constituição. No que concerne aos membros do 
Ministério Público, são dois os requisitos: a) contarem “com mais de dez 
anos de carreira”; b) serem indicados em lista sêxtupla pelo órgão de 
representação de sua classe.

De um lado temos, pois, o princípio constitucional, o do “quinto”. De outro, 
os requisitos.

Surge, então, o problema.

Se não houver membros do Ministério Público com o requisito acima 
indicado, como compor a lista sêxtupla, a fim de realizar-se o princípio? 
Seria possível compor-se ou complementar a lista sêxtupla com membros do 
Ministério Público que ainda não tenham completado dez anos na carreira?

Depois de muito meditar sobre o tema, respondo afirmativamente.

É que o princípio, o do quinto constitucional, constitui a premissa maior. É 
certo que o requisito do tempo na carreira o embasa.  Este, entretanto, há 
de ceder no momento em que a realização do princípio possa não ocorrer 
por falta de membros do Ministério Público que o satisfaçam. Temos 
informações seguras no sentido de que em diversos TRTs, em razão do 
deferimento da cautelar, suspendendo a eficácia da resolução objeto desta 
ação, há vagas de juízes do Ministério Público que estão ocupadas por juízes 
de carreira. Segundo um dos memoriais que nos foi oferecido, isto estaria 
ocorrendo relativamente a quatorze vagas dos TRTs. No memorial que nos 
foi apresentado pelo ilustre advogado Orlando Vaz Filho, está consignado, 
ademais, com a prova do afirmado - declaração fornecida pelo Sr. Sérgio 
da Costa e Silva, Diretor da Divisão do Pessoal da Procuradoria-Geral do 
Ministério Público do Trabalho - que “contam registrados 379 (trezentos e 
setenta e nove) Membros em efetivo exercício neste Ministério Público do 
Trabalho, sendo que 43 (quarenta e três) constam com mais de 10 (dez) 
anos de efetivo exercício na carreira”.

Assim sendo, se não for permitida a inclusão, na lista sêxtupla, de membro 
do Ministério Público com menos de dez anos de carreira, ter-se-á: ou a não 
realização do princípio constitucional do quinto, assim descumprindo-se o 
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que a Constituição quer e determina (C.F., art. 94), ou o não cumprimento do 
segundo requisito, o da lista sêxtupla, vale dizer, com a feitura desta apenas 
com um ou dois nomes. De um modo ou de outro a ofensa à Constituição é 
grave: primeiro: a não realização do princípio constitucional do quinto torna 
irregular a composição do Tribunal e chega a por em dúvida a perfectibilidade 
de suas decisões; segundo, a não observância da lista sêxtupla, para o fim 
de realizar-se o princípio do quinto constitucional, implica ofensa a princípio 
outro: o de que o Tribunal, que deve fazer a redução da lista sêxtupla para 
lista tríplice tem inibida ou mitigada a prerrogativa de escolha que lhe 
conferiu a Constituição; e se a lista que deveria ser sêxtupla passou a ser, na 
origem, tríplice, então o Tribunal não tem escolha nenhuma; e se a lista, que 
na origem deveria ser sêxtupla, mas que contém apenas um nome ou dois 
nomes, então teríamos duas ofensas, ao mesmo tempo, à Constituição: nem 
o Tribunal nem o Presidente da República poderiam exercer à prerrogativa 
constitucional de escolha (C.F., parágrafo único do art. 94).” (fls. 150/153)

 Em seguida, concluiu:

“É de ver-se, portanto, que o ato normativo objeto desta ação impede a 
ocorrência de ofensas maiores à Constituição.

Esclareça-se, no caso, que o referido ato normativo garante a inclusão na 
lista sêxtupla de procurador com dez anos na carreira – ‘ficando garantida 
na lista sêxtupla as vagas dos procuradores com 10 (dez) anos’. Preserva-
se, portanto, tanto quanto possível, a norma do art. 94 da Constituição 
Federal”.

 Tendo em vista as consequências da decisão, a Procuradoria Geral 
da República opôs embargos infringentes, até então admitidos nos termos 
do art. 333 do Regimento Interno do STF, revogado pelo art. 26 da Lei 
9868/1999. Coube a mim a relatoria desses embargos.

 Indiquei, então, que, ao assentar que um dos valores constitucionais 
para a composição de órgãos judiciais era a observância do quinto 
constitucional, Min. Carlos Velloso chamara atenção para um elemento 
que assume valor ímpar nas sociedades pluralistas: a composição plural 
dos órgãos judiciais. Entre nós, o princípio do quinto constitucional rende 
notória homenagem a esse valor, permitindo que as Cortes tenham, 
necessariamente, uma composição diversificada. A não satisfação do 
princípio do quinto constitucional configura, portanto, um desvalor que, 
certamente, não encontra respaldo na estrutura constitucional, tal como 
anotado no voto do Ministro. 
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 Ademais, cumpre observar que, ao consagrar o critério da lista 
sêxtupla composta por procuradores que ainda não preenchiam o requisito 
temporal, no caso de falta de membros habilitados, a resolução referida 
atendeu a um outro valor, igualmente importante para o texto constitucional: 
o respeito à liberdade de escolha por parte do Tribunal e do próprio Poder 
Executivo. Do contrário, restaria prejudicado o equilíbrio que o texto 
constitucional pretendeu formular para o sistema de escolha: participação 
da classe na formação da lista sêxtupla; participação do Tribunal na escolha 
da lista tríplice e participação do Executivo na escolha de um dos nomes. 
A formação incompleta da lista sêxtupla ou até mesmo o envio de um ou 
dois nomes que preenchessem todos os requisitos constitucionais acabaria 
por afetar o modelo original concebido pelo constituinte, reduzindo ou 
eliminando a participação do Tribunal e do Executivo no processo de escolha.

 Portanto, entre as interpretações cogitáveis, pareceu-me que 
aquela que mais se aproximava desse “pensamento de possibilidades”, na 
espécie, foi exatamente a perfilhada no voto do Min. Carlos Velloso, que 
logrou realizar os elementos normativos em eventual tensão dialética sem 
comprometer aspectos fundamentais da complexa decisão constitucional. 

 Muito mais distante da vontade constitucional seria a composição 
do Tribunal sem a participação dos integrantes do Ministério Público, 
significa dizer, sem a observância do princípio do quinto constitucional 
na espécie. Da mesma forma, haveria de revelar-se distante do texto 
constitucional a composição da lista com número inferior ao estabelecido 
constitucionalmente, afetando o modelo já restrito de liberdade de escolha. 

 Não há dúvida, pois, de que, entre os caminhos possíveis de serem 
trilhados, escolheu-se aquele que mais se aproximava da integridade da 
decisão constitucional, respeitando o princípio do quinto constitucional 
e a liberdade de escolha dos órgãos dos Poderes Judiciário e Executivo. 
Com base nesse entendimento, o Tribunal aceitou os argumentos por mim 
apresentados e houve por bem superar o entendimento anterior e acolher 
os embargos infringentes. 

 Outro julgado que evidencia a ideia de omissão ou lacuna 
constitucional apta a justificar interpretação compreensiva do texto 
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constitucional e das situações jurídicas pré-constitucionais foi o do Recurso 
Extraordinário no 147.77637, da relatoria do Min. Sepúlveda Pertence. 

 A ementa do acórdão revela, por si só, o significado da decisão para 
a versão brasileira do “pensamento de possibilidades”: 

 “Ministério Público: Legitimação para promoção, no juízo cível, do 
ressarcimento do dano resultante de crime, pobre o titular  do direito à 
reparação: C. Pr. Pen, art. 68, ainda constitucional (cf. RE 135.328): processo 
de inconstitucionalização das leis.

 1. A alternativa radical da jurisdição constitucional ortodoxa entre a 
constitucionalidade plena e a declaração de inconstitucionalidade ou 
revogação por inconstitucionalidade da lei com fulminante eficácia ex tunc 
faz abstração da evidência de que a implementação de uma nova ordem 
constitucional não é um fato instantâneo, mas um processo, no qual a 
possibilidade de realização da norma da constituição — ainda quanto 
teoricamente não se cuide de preceito de eficácia limitada — subordina-se 
muitas vezes a alterações da realidade fáctica que a viabilizem.

 2. No contexto da Constituição de 1988, a atribuição anteriormente dada 
ao Ministério Público pelo art. 68, C. Pr. Penal — constituindo modalidade 
de assistência judiciária — deve reputar-se transferida para a Defensoria 
Pública: essa, porém, para esse fim, só se pode considerar existente, onde 
e quando organizada, de direito e de fato, nos moldes do art. 134 da 
própria Constituição e da lei complementar por ela ordenada: até que — na 
União ou em cada Estado considerado —, se implemente essa condição de 
viabilização da cogitada transferência constitucional de atribuições, o art. 
68, C. Pr. Pen será considerado ainda vigente: é o caso do Estado de São 
Paulo, como decidiu o plenário no RE 135.328”.38 

 Também aqui se identificou uma incompletude no texto 
constitucional, que, ao outorgar a atribuição de assistência judiciária às 
defensorias públicas, não ressalvou as situações jurídicas consolidadas 
de maneira diversa no direito pré-constitucional – ausência de cláusula 
transitória -, especialmente naquelas unidades federadas que ainda não 
haviam instituído os órgãos próprios de defensoria. Dessarte, a justificativa 
para a mantença do direito pré-constitucional fez-se com base numa 
disposição transitória implícita, que autorizava a aplicação do modelo legal 

37 RE 147.776-8, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgado em 19.5.1998.
38 RE 147.776-8, Rel. Sepúlveda Pertence, Lex-JSTF, 238, p. 390.
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pré-constitucional até a completa implementação do novo sistema previsto 
na Constituição.

 Assim, pareceu legítimo admitir que a regra constitucional em 
questão continha uma incompletude: a não-regulação das situações 
excepcionais existentes na fase inicial de implementação do novo modelo 
constitucional. Não tendo a matéria sido regulada em disposição transitória, 
pareceu adequado que o próprio intérprete pudesse fazê-lo em consonância 
com o sistema constitucional, enquanto não estivessem devidamente 
instaladas as defensorias públicas.

 No mesmo sentido, o MS 266690/DF39, de relatoria do Ministro Eros 
Grau. Nesse caso, a impetrante, Promotora de Justiça no Estado Paraná, 
teve seu pedido de inscrição definitiva em concurso público para ingresso 
no Ministério Público Federal indeferido, por não poder comprovar os três 
anos de atividade jurídica exigidos pelo art. 129, §3º, com redação dada pela 
Emenda Constitucional 45/04.

 Restou entendido que a ausência de regras de transição destinadas 
a solucionar hipóteses não abrangidas pelos novos preceitos constitucionais 
não poderia ensejar contradições injustificáveis. Como Promotora de Justiça, 
a impetrante já exercia funções delegadas do Ministério Público Federal, 
nos termos dos artigos 109, §3º da Constituição e 78 e 79 da LC 75/93. 
Considerando-se que o Ministério Público nacional é uno (art. 128, I e II, 
CF), era de se estranhar que não estivesse apta a ingressar na carreira de 
Procurador da República.

 O Min. Eros Grau destacou a importância de regras de transição. 
Todavia, ressaltou que, em sua ausência, dúvidas que eventualmente 
possam surgir sobre uma determinada situação devem ser solucionadas 
com prudente análise do caso concreto à luz do direito enquanto totatidade. 
Concluiu o Ministro:

Estamos aqui, Senhor Presidente, diante daquilo que Vossa Excelência 
mencionou, em um certo momento e ocasião, como um caso fronteiriço, que 

39 MS 266690/DF, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 3.8.2008.
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reclama uma análise tópica. Eu diria, ainda, acrescentando alguns subsídios 
ao meu voto escrito, que é em uma situação como essa que fica muito clara 
a beleza e a nobreza do ofício de interpretação do direito, interpretação do 
direito como construção da norma. Nós não somos meros leitores de textos 
normativos. Fôssemos meros leitores de textos normativos, bastaria a nós a 
alfabetização. Nós fazemos muito mais do que isso porque aqui integramos 
o ordenamento jurídico. Trabalhamos no segundo momento normativo, no 
espaço da dimensão normativa, distinto do espaço da dimensão legislativa.

 No caso específico, o relator entendeu que seria contraditório a 
impetrante exercer funções delegadas do Ministério Público Federal e, 
concomitantemente, ser considerada inapta a habilitar-se em concurso 
público para cargo de Procurador da República, no que foi acompanhado 
pela maioria.

 Em meu voto, também destaquei a semelhança dessa discussão 
com as teses elencadas nos embargos infringentes da ADI 1289. Indiquei 
que, nestes, o Tribunal fizera uma exceção - ou uma ressalva ao texto 
constitucional -, dizendo que, a partir de então, a regra seria de determinado 
modo. 

 Ao complementar esse entendimento, Min. Ayres Britto destacou 
ainda que interpreta a teoria do pensamento de possibilidades como teoria 
da lógica paraconsistente. Na sua definição, isso se justifica no sentido de 
que esta:

é uma tentativa de conciliação do aspecto formal aristotélico, lógico, formal, 
com a funcionalidade, com a exigência do caso concreto. Newton da Costa, 
filósofo brasileiro, trabalha bem com isso, e Miro Quesada, também, do 
Peru. A Lógica Paraconsistente não é uma negação da lógica formal, mas 
tenta conciliar a lógica formal com as peculiaridades do caso.

 O que se procurou no caso foi a adoção de interpretação que não 
conduzisse a nenhum absurdo e conciliasse, da melhor forma possível, 
alternativas ao caso concreto.

 Na suspensão de segurança 3154/RS40 também ficou evidente a 

40 SS 3154/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão de 28.3.2007.
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necessidade de utilizar-se o pensamento de possibilidades para resolver 
questões limítrofes. Tratava-se de caso em que o Estado do Rio Grande 
do Sul procurava suspender decisão do Tribunal de Justiça gaúcho que 
determinara o pagamento integral das remunerações dos associados da 
ASDEPRS (Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Rio Grande do 
Sul) até o último dia do mês então vigente. 

 Diante de “notória crise estadual” e do argumento de que “se 
esgotaram os meios excepcionais de financiamentos do déficit estrutural do 
Estado”, nos termos de ato assinado pela então Governadora, restou definido 
que o único meio possível de satisfazer o pagamento do funcionalismo 
público estadual seria por meio de parcelamento de seus vencimentos em 
datas distintas. 

 A decisão então impugnada deferiu a medida liminar com 
fundamento na ofensa ao art. 35 da Constituição do Estado do Rio Grande do 
Sul, que prescreve que “o pagamento da remuneração mensal dos servidores 
públicos do Estado e das autarquias será realizado até o último dia útil do 
mês do trabalho prestado”.

 Ao apreciar a questão, indiquei que o Supremo Tribunal Federal já 
declarara a constitucionalidade do art. 35 da Constituição do Estado do Rio 
Grande do Sul. Todavia, ressaltei que a eficácia dessa norma constitucional 
depende de um estado de normalidade nas finanças públicas estaduais: No 
caso em análise, é notório que a Administração Pública estadual não dispõe, 
neste momento, de recursos financeiros suficientes para o cumprimento de 
todas as suas obrigações, motivo pelo qual elegeu a forma que achou mais 
adequada e razoável para o equacionamento desse problema.

 Entendi que a interpretação das normas constitucionais em questão, 
no sentido de um pensamento jurídico de possibilidades, poderia fornecer 
soluções adequadas ao problema em exame. O ato impugnado enquadrava-
se em excepcional situação de grave crise. As garantias constitucionais 
da irredutibilidade do pagamento em dia da remuneração deveriam ser 
interpretadas, nesse contexto extraordinário, conforme o pensamento de 
possibilidades. Ressaltei que não havia redução de remuneração e que a 
medida adotada não desbordava os parâmetros de proporcionalidade e de 
razoabilidade. Nesses temos, deferi o pedido de suspensão.
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 Também no Tribunal Superior Eleitoral o pensamento de possibilidades 
já foi utilizado como importante forma de construção de decisões. Em 
processo administrativo41 foi indagado, na Corte eleitoral, se dispositivo 
do Código Eleitoral que desobriga o alistamento eleitoral dos “inválidos” 
(expressão utilizada no dispositivo legal), estaria ainda em vigor, em face 
da disciplina constitucional conferida à matéria pelo art. 14, § 1º, inciso II, 
que faculta o alistamento e o voto apenas aos analfabetos, aos maiores de 
setenta anos e aos maiores de dezesseis e menores de dezoito anos42. 

 Os primeiros votos proferidos no processo acompanharam o parecer 
ministerial e concluíram pela obrigatoriedade do alistamento e do voto aos 
portadores de deficiência. Entenderam que a atual Constituição disciplinou, 
taxativamente, as hipóteses nas quais o alistamento e o voto seriam 
facultativos. Considerou-se, portanto, que a norma do Código Eleitoral não 
havia sido recebida pela Constituição Federal de 198843.

 Pedi então vista dos autos e, em estudo mais apurado, concluí que, de 
fato, o art. 14, parágrafo 1º, II, da Constituição Federal44, faculta o alistamento 
eleitoral e o voto apenas aos analfabetos, aos maiores de setenta anos, aos 
maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.  Nada diz, todavia, sobre as 
pessoas portadoras de deficiência.

41 PA 18.483 (TSE). Em sessão realizada em 19.9.2004, o Tribunal Superior Eleitoral, por 
unanimidade, aprovou a minuta de resolução, nos termos do voto do Rel. Min. Gilmar Mendes 
(DJ de 1o.10.2004).
42 Consulta formulada pelo Corregedor Regional Eleitoral do Espírito Santo acerca da vigência 
do art. 6º, inciso I, alínea a, do Código Eleitoral.
43 Em sessão de 13.03.01 votou o ministro Garcia Vieira, relator à época. Após o voto do 
Relator, pediu vista o ministro Fernando Neves que, ao levar o feito a julgamento na sessão 
de 22.03.01, lembrou que as Constituições de 1946 e de 1967 traziam disposições expressas 
acerca da possibilidade de exceções à obrigatoriedade do alistamento. Na seqüência, pediu 
vista o ministro Nelson Jobim. Continuando o julgamento, em 12.02.04, votou o senhor 
ministro Barros Monteiro, novo relator, que acompanhou os votos proferidos anteriormente. 
44 “Art. 14 [...]
[...]
§ 1º - O alistamento eleitoral e o voto são: 
[...]
II - facultativos para:
a) os analfabetos;
b) os maiores de setenta anos;
c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos”.
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 Por outro lado, o Código Eleitoral, em seu art. 6º, I45, faculta o 
alistamento eleitoral aos “inválidos”, assim como aos maiores de setenta 
anos. O legislador constitucional, ao facultar o voto aos maiores de setenta 
anos, atentou, certamente, para as prováveis limitações físicas decorrentes 
da sua idade, de modo a não transformar o exercício do voto em transtorno 
ao seu bem-estar46.  

 É certo também que algumas pessoas apresentam deficiências que 
praticamente tornam impossível o exercício de suas obrigações eleitorais, 
tais como os tetraplégicos e os deficientes visuais inabilitados para a leitura 
em braile. Todos eles podem encontrar-se em situação até mais onerosa do 
que a dos idosos.

 Ressaltei que nem todas as salas de seções de votações têm 
acesso adequado para deficientes. E não se cuida de problema que possa 
ser superado de imediato ou que dependa, como alguns sustentaram, de 
simples manifestação de vontade política. 

 Portanto, a solução que mais pareceu se aproximar desse pensamento 
de possibilidades, na espécie, era exatamente a que faculta o alistamento 
eleitoral e o voto aos cidadãos com deficiências que impossibilitam ou 
tornam assaz oneroso o exercício de suas obrigações eleitorais. Muito mais 
distante da vontade constitucional, em todos os seus sentidos, seria obrigar 
a pessoa portadora de deficiência, inabilitada ao sufrágio, a deslocar-se 
para sua sessão de votação e submetê-la à experiência frustrante de não 
conseguir exercer os elementares direitos de cidadania, ou, ainda, de fazê-lo 
com enorme sacrifício. 

45 Art. 6º -  O alistamento e o voto são obrigatórios para os brasileiros de um e outro sexo, salvo:
I - quanto ao alistamento:
a) os inválidos;
b) os maiores de setenta anos;
c) os que se encontrem fora do país.
II - quanto ao voto:
a) os enfermos;
b) os que se encontrem fora do seu domicílio;
c) os funcionários civis e os militares, em serviço que os impossibilite de votar.”
46 “Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, 
assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e 
garantindo-lhes o direito à vida.”
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 Daí ter considerado que o pensamento de possibilidades, no Direito 
Constitucional, autorizava, também aqui, uma interpretação compreensiva 
que permitiria ampliar as hipóteses de alistamento facultativo a essas 
estritas hipóteses.

 Essa orientação, apresentada em voto na sessão administrativa de 
3 de agosto de 2004, foi acolhida por unanimidade pelo Tribunal, que houve 
por bem entender como facultativos o alistamento e o voto dos cidadãos 
portadores de deficiências que impossibilitem ou tornem extremamente 
oneroso o exercício das obrigações eleitorais47.                               

47 Resolução Tse nº 21.920. Processo Administrativo nº 18.483 - classe - 19ª – espírito 
santo (vitória).
Relator: Ministro Gilmar Mendes
Ementa: Dispõe sobre o alistamento eleitoral e o voto dos cidadãos portadores de 
deficiência, cuja natureza e situação impossibilitem ou tornem extremamente oneroso o 
exercício de suas obrigações eleitorais.

O Tribunal Superior Eleitoral, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no 
parágrafo único do art. 1º da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965,
considerando a decisão proferida, em 3.8.2004, nos autos do Processo Administrativo nº 
18.483,
considerando a necessidade de garantia do princípio da dignidade da pessoa humana, 
princípio fundamental do Estado democrático de direito, 
considerando que o texto constitucional faculta aos maiores de 70 anos o exercício do voto, 
certamente com a finalidade de não causar transtorno ao seu bem-estar (CF, art. 14, § 1º, 
II, “b”)
considerando que algumas pessoas apresentam deficiências que praticamente tornam 
impossível ou extremamente oneroso o exercício de suas obrigações eleitorais,
considerando que o art. 5º, § 2º, da Constituição Federal, legitima a extensão do direito 
assegurado aos maiores de 70 anos às pessoas portadoras de deficiência nas condições 
referidas, 
considerando não haver razão para se aplicar as sanções legais àqueles que se encontram na 
situação acima descrita e que, por isso, deixam de exercer suas obrigações eleitorais,
considerando a necessidade de se estabelecer rotina procedimental para viabilizar o 
cumprimento da decisão referida, 
Resolve:
Art. 1º O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para todas as pessoas portadoras 
de deficiência.
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Parágrafo único Não estará sujeita a sanção a pessoa portadora de deficiência que torne 
impossível ou demasiadamente oneroso o cumprimento das obrigações eleitorais, 
relativamente ao alistamento e ao exercício do voto. 
Art. 2º O juiz eleitoral, mediante requerimento de cidadão nas condições do parágrafo único 
do art. 1º ou de seu representante legal, acompanhado de documentação comprobatória da 
deficiência descrita no parágrafo único do art. 1º, poderá expedir, em favor do interessado, 
certidão de quitação eleitoral, com prazo de validade indeterminado. 
§ 1o Na avaliação da impossibilidade e da onerosidade para o exercício das obrigações 
eleitorais, serão consideradas, também, a situação sócio-econômica do requerente e as 
condições de acesso ao local de votação ou de alistamento desde a sua residência. 
§ 2º Quando se tratar de eleitor cuja inscrição figure situação regular, o cartório eleitoral 
providenciará o registro, no cadastro, da informação de que a pessoa encontra-se na 
situação descrita no parágrafo único do art. 1º, mediante o comando de código FASE 
específico, a ser implantado pela Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral.
§ 3º Quando o requerente possuir inscrição cancelada ou suspensa, poderá solicitar 
a regularização de sua situação eleitoral, observadas as regras fixadas na Res.-TSE nº 
21.538/2003.
§ 4º A providência a que se refere o caput tornará inativa a situação de eventual registro, 
por ausência às urnas ou aos trabalhos eleitorais, desde que a ausência decorra da situação 
descrita no parágrafo único do art. 1º.
§ 5º O descrito neste artigo não alterará a aptidão da inscrição eleitoral para o exercício 
do voto.
Art. 3º A expedição da certidão a que se refere o caput do art. 2º não impede, a qualquer 
tempo, o alistamento eleitoral de seu beneficiário, que não estará sujeito à penalidade 
prevista no art. 8º do Código Eleitoral.
Art. 4º O disposto nesta Resolução não alcança as demais sanções aplicadas pela Justiça 
Eleitoral com base no Código Eleitoral e em leis conexas.
Art. 5º O comando do código FASE referido no § 2º do art. 2º, relativo a requerimentos 
formulados no período de fechamento do cadastro, somente será efetivado após a sua 
reabertura.
Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Ministro Sepúlveda Pertence, presidente - Ministro Gilmar Mendes, relator - Ministro 
Carlos Velloso - Ministro Francisco Peçanha Martins - Ministro Humberto Gomes De Barros 
- Ministro Luiz Carlos Madeira - Ministro Caputo Bastos.
Sala de sessões do Tribunal Superior Eleitoral.
Brasília, 19 de setembro de 2004.”
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 No mesmo sentido, a PA 19.297, sobre suspensão de direitos políticos 
de eleitor submetido à medida de segurança em ação instaurada pela prática 
de homicídio. Aí também referi que a interpretação constitucional guiada 
pelo pensamento de possibilidades abriria novas alternativas para preencher 
tal aparente lacuna constitucional.

 A Constituição, ao prescrever a regra geral da vedação da cassação de 
direitos políticos, estabelece, igualmente, os casos de perda e de suspensão 
desses direitos. E a expressão “só se dará nos casos de” indica que o elenco 
de incisos do art. 15 constitui um rol taxativo de hipóteses excepcionais de 
perda ou de suspensão de direitos políticos, insuscetível, a primeira vista, de 
ampliação.

 O texto constitucional prevê, no art. 15, inciso II, que a incapacidade 
civil absoluta é causa de suspensão de direitos políticos. O inciso III, por seu 
turno, estabelece a hipótese de suspensão no caso da condenação criminal 
transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos.

 Apesar da similitude dos temas, em nenhum dos casos existe menção 
expressa à perda ou suspensão de direitos políticos daqueles cidadãos que, 
processados e julgados pelo cometimento de infrações penais, são submetidos 
a medidas de segurança, por padecerem de deficiente estado psicológico.

 Todavia, questionei se o fato de o texto constitucional não ter 
contemplado expressamente esta hipótese representava obstáculo 
intransponível para que o Tribunal, diante do problema, identificasse, na 
linha do pensamento de possibilidades, o substrato axiológico das hipóteses 
de perda ou suspensão de direitos políticos e, num exercício de mediação 
entre realidade e necessidade, encontrasse as alternativas prospectivamente 
indicadas pela Constituição para a solução dos casos deixados em aberto no 
momento de sua germinação.

 Entendi que o ethos constitucional que atua como substrato axiológico 
do elenco de hipóteses de suspensão dos direitos políticos legitimaria a 
interpretação extensiva dos incs. II e III do art. 15 para abranger, além dos casos 
expressos, aqueles em que existe absolvição criminal imprópria, com aplicação 
de medida de segurança aos inimputáveis, em razão de doença mental ou de 
desenvolvimento mental incompleto ou retardado.
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 Por essas razões, votei no sentido de que a consulta fosse respondida 
nos seguintes termos: é legitima a suspensão dos direitos políticos dos 
indivíduos submetidos a medidas de segurança, tendo em vista a interpretação 
compreensiva do art. 15, incisos II e III, da Constituição Federal.

 Finalmente, um exemplo recente em que entendi ser a teoria 
do pensamento de possibilidades uma importante forma de solução de 
incompletude constitucional foi na controvérsia sobre o reconhecimento 
da união homoafetiva48. Pretendia-se, então, que esta fosse equiparada à 
entidade familiar, além da declaração de que os direitos e deveres decorrentes 
de uniões estáveis também seriam válidos a companheiros do mesmo sexo. 

 Destaquei que esse tipo de união era fato da vida e que a ausência 
de regulamentação normativa específica para uniões entre pessoas do 
mesmo sexo acabava por gerar insegurança jurídica, além de prejuízos 
ao reconhecimento de direitos na esfera estatal e no âmbito das relações 
públicas e privadas.

 Parti, então, da premissa de que havia, no caso, outros fundamentos 
e direitos envolvidos, direitos de perfil fundamental, associados ao 
desenvolvimento da personalidade, que justificariam a criação de um 
modelo de proteção jurídica para essas relações existentes.

 A orientação sexual e afetiva deve ser considerada como o exercício 
de uma liberdade fundamental, de livre desenvolvimento da personalidade 
do indivíduo, a qual deve ser protegida, livre de preconceito ou de qualquer 
outra forma de discriminação – como a que poderia se configurar por meio da 
impossibilidade de reconhecimento da manifestação de vontade de pessoas 
do mesmo sexo em se unir por laços de afetividade, convivência comum e 
duradoura, bem como de possíveis efeitos jurídicos daí decorrentes.

 É fato que a Constituição brasileira não dispõe textualmente sobre 
a união homoafetiva. De outro lado, também não a veda de forma expressa. 
No seu art. 226, caput49, define-se a família como base da sociedade, a qual 
tem especial proteção do Estado. 

48 ADPF 132, Rel. Min. Ayres Britto, julgado em 5.5.2011.
49 Art. 226, CF: A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.
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 A inexistência de expressa vedação constitucional à formação de 
uma união homoafetiva, a constatação de sua aproximação às características 
e finalidades das demais formas de entidades familiares e a sua 
compatibilidade, a priori, com os fundamentos constitucionais da dignidade 
da pessoa humana, da liberdade, da autodeterminação do desenvolvimento 
do indivíduo, da segurança jurídica, da igualdade e da vedação à discriminação 
por sexo e, em sentido mais amplo, por orientação sexual, apontam para 
a possibilidade de proteção e de reconhecimento jurídico da união entre 
pessoas do mesmo sexo no atual estágio de nosso constitucionalismo.

 Assim, com base no pensamento de possibilidades, mencionei 
que a controvérsia poderia ser encaminhada com o reconhecimento da 
constitucionalidade da união homoafetiva a partir da aplicação do direito 
fundamental à liberdade de livre desenvolvimento da personalidade do 
indivíduo e da garantia de não discriminação dessa liberdade de opção, em 
concordância com outros princípios e garantias constitucionais, como: os 
fundamentos da cidadania e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, II e 
III50); os objetivos fundamentais de se construir uma sociedade livre, justa 
e solidária e de se promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, I 
e IV51); a prevalência dos direitos humanos (art. 4º, II); a igualdade de todos 
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantida a inviolabilidade 
do direito à liberdade e à igualdade (art. 5º, caput52); a punição a qualquer 
discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais (art. 5º, 
XLI53); bem como a aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais (art. 

50 Art. 1º, CF: A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos:  II - a cidadania III - a dignidade da pessoa humana;
51 Art. 3º, CF: Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir 
uma sociedade livre, justa e solidária; IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de 
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
52 Art. 5º, CF: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
53 Art. 5º , XLI, CF:  a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades 
fundamentais;
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5º, §1º54) e a não exclusão de outros direitos e garantias decorrentes do 
regime constitucional e dos princípios por ela adotados ou incorporados por 
tratados internacionais (art. 5º, §2º55).

 Ressaltei, por fim, que uma simples decisão de equiparação irrestrita 
à união estável poderia, ao revés, gerar maior insegurança jurídica, inclusive 
se não se mantivesse aberto o espaço reservado ao regramento legislativo, 
por exemplo. A atuação do Supremo Tribunal Federal, neste ponto, deveria 
ser admitida como uma solução provisória que não inibe, mas estimula a 
atuação legislativa.

5. Conclusões

 Peter Häberle, citando lição de Ulrich Scheuner, indica que a 
Constituição, se quiser preservar sua força regulatória, em uma sociedade 
pluralista, não pode ser vista como texto acabado ou definitivo, mas, 
sim, como um “projeto” (“Entwurf”) em contínuo desenvolvimento.56 É 
justamente essa abertura constitucional a mudanças e a novas alternativas 
fator essencial à democracia moderna.   

 Atento a essa realidade, o Supremo Tribunal Federal brasileiro 
mostra-se cada vez mais receptivo às teorias defendidas por Peter Häberle. A 
Corte tem procurado se abrir não apenas a uma maior participação popular, 
mas também tem utilizado o pensamento de possibilidades em diversos 
julgados como importante forma de construção de soluções. Trata-se, como 
visto, de relevante instrumento para casos em que valores constitucionais 
devem ser sopesados em situações extremas, como nas hipóteses de 
incompletude constitucional.

54 Art. 5º, § 1º, CF: - As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação 
imediata.
55 Art. 5º, § 2º, CF: - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em 
que a República Federativa do Brasil seja parte.
56 Häberle, Die Verfassung des Pluralismus, cit., p. 4. 
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SUMáRiO: 1. Ministério Público brasileiro, uma breve análise da sua evolução 
legislativa nas constituições brasileiras;  2. Referências Bibliográficas.

RESUMO: O presente artigo aborda, de forma sintetizada, as regras e 
princípios norteadores da instituição Ministério Público Brasileiro, ao 
longo de sua evolução constitucional, trazendo a lume os dispositivos 
constitucionais expressos e implícitos das Constituições Federais Brasileiras 
de 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967-69 e 1988.

O pujante crescimento institucional deste Órgão Ministerial na seara 
constitucional demonstra a relevância do fortalecimento ministerial diante 
da normatização em sede constitucional do Ministério Público, como 
alicerce primordial para sedimentação do Estado Democrático de Direito e 
as garantias e direitos individuais e coletivos fundamentais para o efetivo 
exercício da cidadania brasileira.

Infere-se ainda que o Legislador Constituinte Originário progressivamente 
outorgou prerrogativas, vantagens, princípios e autonomia próprias do 
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Ministério Publico e de seus membros, proporcionando o exercício adequado 
da função publica ministerial em defesa e proteção dos interesses difusos, 
coletivos e individuais homogêneos da sociedade.

Neste compasso, o presente trabalho analisa brevemente os dispositivos 
normativos existentes nas Constituições Federais Brasileiras no tocante ao 
Parquet Brasileiro e sua paulatina evolução constitucional e existencial no 
seio da própria sociedade brasileira.    

ABSTRACT: The present article discusses, in a synthesized form, the rules 
and principles guiding the Brazilian Public Prosecutors Office, along its 
constitutional developments, bringing to light the constitutional provisions 
expressed and implied in the Brazilian Federal Constitutions of 1824, 1891, 
1934, 1937, 1946, 1967-69 and 1988.

The vigorous growth in importance of this Ministerial institution in these 
constitutional codes demonstrates how our legal system has evolved through 
out the years, with standardization in its constitution of the Public Prosecutor 
as primary foundation for sedimentation of the Democratic State of Law 
and the guarantees of individual and collective fundamental rights to the 
effective exercise of Brazilian citizenship.

It is inferred that the Originary Legislator  progressively gave privileges, 
advantages, and provided the principles of autonomy to the Prosecutors Office 
and to its members, providing the proper exercise of the public ministerial 
function in the defense and protection of interests (diffuse, collective and 
individual) of the society.

In this conext, the present work of art analyzes briefly the normative devices 
existing in various Brazilian Federal Constitutions regarding the Brazilian 
Prosecutors Office and its gradual constitutional development and evolution 
of its existence within Brazilian civil society itself.

PAlAvRAs-chAve: Ministério Público Brasileiro; Evolução Legal das 
Constituições Federais; Princípio da Autonomia; Prerrogativas e Princípios; 
Estado Democrático de Direito.

KEywORDS: Brazilian Prosecutor’s Office; Legal evolution of the Federal 
Constitution; the Principal of Autonomy; Privileges and advantages; 
Democratic State of Law.   
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1. Ministério Público brasileiro, uma breve análise da sua evolução 
legislativa nas constituições brasileiras

 A priori, é forçoso salientar que este trabalho intelectual não tem o 
condão de esmiuçar e ou destrinchar a evolução legislativa e constitucional 
desta brilhante e pujante Instituição Ministerial, mas sim, analisar 
modestamente a progressão constitucional paulatina do Ministério Público, 
frente as Constituições Federais Brasileiras de 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 
1967, 1969 e 1988.

 A Carta Magna de 1824, denominada na época de Carta Imperial fora 
publicada  em 25 de março daquele ano e dispunha de regras e normativas 
compatíveis com as crenças e interesses do Imperador da Monarquia 
Brasileira, por Dom Pedro I. 

 Assim, o presente diploma legislativo Imperial era composto de 179 
artigos e no seu título 6º disciplinava o Poder Judicial, o qual era integrado por 
juízes e jurados, tanto na esfera cível quanto na criminal, vejamos o artigo 151: 

 In verbis: 
 

“O Poder Judicial é independente, e será composto de Juízes e Jurados, os 
quais terão lugar assim no Cível, como no Crime, nos casos e pelo modo que 
os Códigos determinarem”. 

 Em que pese a normativa constitucional outorgasse independência 
ao Poder Judicial, na prática a doutrina ilustra que os Juízes de Direito 
detinham poderes limitados pelo próprio Monarca, inclusive de demissão e 
aposentadoria compulsória.  

 Outra observação assaz importante, declinada pelos historiadores, 
é da total ausência legislativa sobre o Ministério Público, mas a menção do 
chamado Poder Moderador como instrumento supremo, inviolável, sagrado 
e intocável do Imperador, podendo-o realizar qualquer ato administrativo 
necessário e fundamental para velar-se pela Independência e harmonia dos 
Poderes Políticos.  

 A título de exemplo da dependência do Poder Judiciário Octaciano 
Nogueira cita que: 

“O mais notório dos casos de violação do preceito da vitaliciedade ocorreu 
durante o Ministério da Conciliação, presidido pelo Marquês de Paraná, 
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entre 1853 e 1856, quando era Ministro da Justiça Nabuco de Araujo. O 
fato ficou conhecido na biografia de Joaquim Nabuco sobre seu pai, o 
Conselheiro Nabuco de Araujo, como o desembarque de Serinhaem”, e 
consistiu na aposentadoria de dois e na transferência de um terceiro juiz 
da Relação Pernambuco, por terem, em julgamento da violação da lei 
que puniu e suspendeu o tráfico, em 1850, absolvido réus importantes da 
Província que o Governo entendia culpados por conivência e omissão num 
desembarque clandestino de africanos ocorridos em Serinhaem”. 

 E ainda preleciona a importância da nossa primeira Carta 
Constitucional que:

“Uma série de circunstâncias, derivadas em grande parte do início do 
constitucionalismo moderno, contribuiu para que esse documento, ainda que 
outorgado, assumisse incontestável relevância em nossa história constitucional.”

 Em outra banda, a primeira Constituição Federal Brasileira, que de 
forma explicita e embrionária previu a instituição do Ministério Público, foi a 
Carta da República de 1891, publicada em 24 de fevereiro de 1891, tendo por 
influência a doutrina e democracia Americana e trazida pelo então Ministro 
da Justiça Rui Barbosa.

 A Carta Constitucional Republicana estabeleceu em seu artigo 58 
§ 2º que os Ministros do Supremo seriam designados pelo Presidente da 
República, entre cidadãos de notável saber e reputação, elegíveis para o 
Senado, isto é, maiores de 35 anos, para exercerem a função de Procurador 
Geral da República.

 Aliomar Baleeiro afirma categoricamente que:

“Diferentemente da Constituição dos Estados Unidos, os presidentes dos  
Tribunais eram eleitos por seus pares e o Procurador Geral da república seria 
designado pelo Presidente da República entre os Ministros do Supremo. Estes 
deveriam ser nomeados pelo Presidente da República dentre cidadãos de 
´notável saber e reputação, elegíveis para o Senado´(isto é, maiores de 35 anos)”.

 Ressalta-se que, na época, o médico Barata Ribeiro integrante do 
Supremo Tribunal Federal, foi nomeado pelo então Presidente da República 
Floriano Peixoto a exercer a função de Procurador Geral da República.
 
 Segundo relatos dos historiadores da época, o Estado Brasileiro não 
vivia um bom momento pelo clima emocional da população brasileira e da 
Monarquia, haja vista a proximidade com a Lei da Abolição da Escravatura 
publicada em 13 de maio de 1888 pela Princesa Isabel, em decorrência do 
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caos no mercado de trabalho. O impacto urbano pela abolição da escravatura 
fora tremendo. Neste sentido, os republicanos eram minoria e encabeçados 
pelo Ministro da Justiça Rui Barbosa e sua experiência com a República 
Americana.

 Neste ponto, a introdução do embrião ministerial na Carta 
Constitucional da República de 1891 foi sem dúvida nenhuma um marco 
para o crescimento e aperfeiçoamento democrático da instituição ministerial 
pela sociedade e ainda pelo legislador infra-constitucional.

 Já em 1º de novembro de 1932 o Governo de Getúlio Vargas, após 
intenso debate em torno da reorganização administrativa quanto a nova 
república em face da velha república. Assim, Getúlio Vargas baixou o Decreto 
nº 22.040 regulamentando os trabalhos da Assembleia Constituinte fixando 
o quorum de um terço de seus membros para instalação de reuniões e da 
maioria absoluta para deliberações.

 Diante disto, a Comissão do Itamaraty elaborou o anteprojeto de 
reforma constitucional, com linhas revolucionárias e com muita influência 
da Constituição de Weimar, criando normativas inovadoras como liberdade 
sindical, assistência aos pobres, o salário mínimo, a unidade da Magistratura, 
o unicameralismo, a eleição indireta para Presidente da República, além da 
alteração do Ministério Público contra a Velha República. 

 O anteprojeto previa a instituição do Ministério Publico Federal e 
Estadual, em seu artigo 63, vejamos:

“Art. 63. O Ministério Público será organizado, na União, por uma lei 
da Assembleia Nacional e, nos Estados, pelas respectivas Assembleias 
Legislativas:

§1º O Ministério Publico é o órgão da lei e da defesa social.

§2º O chefe do Ministério Público Federal é o Procurador Geral da República, 
podendo, porém, o Ministério da justiça dar-lhe instruções e defender 
pessoalmente a união perante o Supremo Tribunal e terá os mesmos 
vencimentos; só perderá o cargo por sentença, ou mediante decreto 
fundamentado do Presidente da República, aprovado por dois terços da 
Assembleia Nacional; e nos crimes de responsabilidade será processado e 
julgado pelo Tribunal Especial.

(...)

§4º Os membros do Ministério Publico Federal só perderão os cargos 
por sentença ou decreto fundamentado do Presidente da república, 
precedendo proposta do Procurador Geral e processo administrativo em 
que serão ouvidos.
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§5º Os membros do Ministério Publico estadual, desde que sejam formados 
em Direito, terão, asseguradas pelo Estado, garantias análogas as que 
constam dos parágrafos anteriores.”

 Já a Carta Constitucional publicada em 16 de julho de 1934 previa 
em seu artigo 95 a figura do Parquet Estadual e Federal, além de definir que 
o ingresso seria por meio de concurso.

 In verbis:

“Art. 95 §3º Os membros do Ministério Publico criados por lei federal e 
que sirvam nos juízos comuns serão nomeados mediante concurso e só 
perderão os cargos, nos termos da lei, por sentença judiciária, ou processo 
administrativo, no qual lhes será assegurada ampla defesa.”

  
 Em que pese a Constituição Federal de 1934 ter influência alienígena, 
trouxe elementos processuais e materiais inovadores com reflexo tanto no 
Poder Judiciário quanto no próprio Ministério Publico ao regulamentar 
situações jurídicas administrativas em oposição ao texto constitucional 
anterior de 1891.

 No tocante ao Ministério Público a nova ordem constitucional dispôs 
expressamente do Parquet Federal e Estadual, sedimentando a Federação 
Brasileira.

 A doutrina informa que na época a Comissão presidida por João 
Mangabeira e Themistocles Cavalcanti defendiam a federação e a unidade 
brasileira, como centro universal de direitos e deveres para o operador do 
direito e dos integrantes de organismos estatais.

 Ronaldo Poletti, em seus comentários ao texto constitucional, ilustra que:

“Caberia Mangabeira, mais uma vez, fazer a defesa do projeto. Sustenta 
que todo mundo jurídico do País, pelas suas instituições, se manifestava 
pela unidade, com exceção dos tribunais estaduais dos Estados fortes, São 
Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Rui a defendera na campanha 
civilista e no programa do Partido Liberal. A lógica parece, de fato, indicar 
que a unidade da Magistratura decorre da unidade do Direito; em sentido 
contrário, apenas a dualidade do direito material, como nos Estados 
Unidos da América, justificaria a existência de uma Magistratura em cada 
Estado-Membro. Além de Rui, outros grandes nomes do Direito brasileiro 
defendiam a unidade, dentre eles, Clóvis Bevilacqua e João Monteiro.”

   
 Diferentemente da Constituição Federal de 1934 que teve influência 
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da doutrina americana, a Constituição Federal de 1937 se pautou na 
Constituição Polonesa, denominada “polaca’ de 23 de abril de 1935.

 A Constituição Federal de 1937 publicada em 10 de novembro 
do corrente ano consolidou os princípios do Estado Social e o efetivo 
fortalecimento do Poder Executivo.

 As lições de Walter Costa Porto informam que:

“Essa Constituição, dirá Pontes de Miranda, não saiu só do Brasil, veio de 
outros sistemas, velhos e novos, e seria falsear-lhe os ditames querê-las 
separar do mundo e dos seus modelos que – a contrário do que sucedera 
a de 1891, mais americana – é algo de intermediário entre o norte-
americano do século XVIII e o europeu de após guerra. Mas já é menos 
norte americana que a de 1934 e menos liberal que a Carta, a linhas retas, 
de 1891” in comentários á Constituição de 10 de novembro de 1937, Rio de 
Janeiro, Irmãos Pogentti Editores, 1938, p. 13-14”.

 Neste ponto, o artigo 99 da Constituição Federal de 1937 previa a 
figura do Ministério Público Federal, vejamos o dispositivo:

“Art. 99. O Ministério Publico Federal terá por chefe o Procurador – Geral 
da República, que funcionará junto ao Supremo Tribunal Federal, e será 
livre nomeação e demissão do presidente da República, devendo recair 
a escolha em pessoa que reúna os requisitos exigidos para ministro do 
Supremo Tribunal Federal.” 

 A doutrina informa que o diploma constitucional de 37 não era fascista, 
mas fora outorgada em momento de crise universal e de autoridade. Em um 
momento de pós guerra e do golpe de Estado, haja vista, as grandes conotações 
populares e de desordens potenciais no seio da sociedade brasileira. 

 Francisco Campos em entrevista ao Correio da Manhã do Rio de 
Janeiro em 3 de março de 1945 teceu as seguintes considerações sobre a 
Constituição Federal de 1937, vejamos:

“O Golpe de Estado de 1937 foi dado num momento de graves ansiedades 
e apreensões públicas. Foi-lhe dada por causa imediata uma situação de 
profundas desordens potenciais. A sua finalidade não poderia ser tão 
somente a de proteger a ordem politica e social do País, mas também a 
de realizar um grande obra administrativa, procurando resolver alguns 
problemas da mais transcendental importância para o Pais. Dentro de 
pouco, porém, revelou-se que o golpe de Estado, ao invés de favorecer ou 
exaltar o dinamismo do Governo, contribui, ao contrário, para acentuar a 
sua adinamia e o seu hábito inverterado de preferir, sempre, e em todas as 
circunstâncias, as decisões as dilatações.”
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 Neste sentido, a Constituição Federal de 1946 estabeleceu uma 
continuidade normativa ao regulamentar em sede constitucional a pujante 
evolução institucional do Ministério Público Brasileiro, regrando em 
seus artigos 125 a 128 princípios basilares da instituição ministerial e sua 
organização administrativa. Estabelecendo um comando constitucional ao 
legislador infra, além de prever a figura estadual do órgão.

 In verbis:

“Art. 127. Os membros do Ministério Público da União, do Distrito Federal e 
dos Territórios ingressarão nos cargos iniciais da carreira mediante concurso. 
Após dois anos de exercício, não poderão ser demitidos senão por sentença 
judiciária ou mediante processo administrativo em que lhes faculte a ampla 
defesa; nem removidos, a não ser mediante representação motivada do 
chefe do Ministério Publico, com fundamento em conveniência do serviço.

Art. 128. Nos Estados, o Ministério Público será também organizado em 
carreira, observados os preceitos do artigo anterior e mais o princípio de 
promoção de entrância a entrância.”

 Em linhas gerais a Carta Magna de 1946 foi extremamente 
influenciada pela Constituição de 1891 e suas disposições alienígenas, 
destacam-se alguns princípios elencados neste diploma constitucional como 
a existência de 218 artigos no texto central, além dos 36 artigos no Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias. 

 Ressalta-se como situações jurídicas no texto constitucional a 
existência de comissão parlamentar de inquérito, a composição do Tribunal 
de Contas como integrante do Poder Legislativo, a representação classista de 
órgão governamental, a exacerbação do presidencialismo, a debilidade do 
judiciarismo e a multiplicidade de partidos políticos.

 Aliomar Baleeiro preleciona com maestria o caráter do diploma 
constitucional, que:

“Os defensores do presidencialismo, como Rui nas primeiras décadas da 
República, Levi Carneiro, João Mangabeira e outros muito esperaram do 
Supremo Tribunal que, segundo aqueles publicistas, teria sido, entretanto, 
um pouco tímido nas grandes crises em que foi chamado a intervir 
(exemplo, o sequestro do Presidente Café Filho, em 1955, em favor do 
qual o Presidente da Ordem dos Advogados, Jorge Fontenelle Dyott, pediu 
habeas corpus e mandado de segurança).”

 Infere-se que a Constituição de 1946 no tocante à Instituição 
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Ministerial não trouxe grande inovações conceituais, mas repisou a força dos 
preceitos definidores da primeira carta da república. Aliás, enquanto o diploma 
constitucional anterior inseria o Ministério Público no titulo do Poder Judiciário, 
esta carta de 46 previu em seu titulo III, em apartado, a figura do Ministério 
Público. Posto isto, o constituinte reativou os preceitos constitucionais 
assentados pela carta constitucional de influência norte americana.

 Em outro momento, politico, econômico e cultural adveio a 
Constituição Federal de 1967 mantendo o Ministério Público em seção 
separada do Poder Judiciário e com regras inovadoras do ingresso por meio 
de concurso público de provas e títulos, descritos pelo artigo 95 §1º da 
presente carta constitucional. 

 Aliomar Baleeiro informa em sua doutrina que a Constituição 
Federal de 1967 era calvinista, vejamos;

“Um juízo geral sobre esta Constituição: a meu ver, é uma Constituição 
calvinista. Embora o povo seja católico, é uma Constituição para defender 
como alvo supremo o desejo de enriquecimento do povo, sob o rotulo de 
desenvolvimento econômico. 

A reforma religiosa, o protestantismo, em parte, se inspirou num desejo que 
tinha uma parte da população da Europa de liberta-se daquelas tremendas 
proibições dos concílios da Igreja – Nicéia etc., que proibiam o juro, o lucro e 
previam que todo comercio devia isentar-se do espírito ávido de lucro grande.

Dentre outros, é a tese de Max Weber a proposito da ética protestante, que 
veio impulsionar esse enriquecimento. Esta Constituição é calvinista, é para 
enriquecer. A preocupação é de proteger o comercio e a indústria, mesmo 
que se sacrifique aquela coisa que é essencial de qualquer um, de qualquer 
povo, de qualquer civilização, de qualquer desenvolvimento- o homem. O 
homem, alvo precípuo da Constituição de 1946. A de 1967 põe em primeiro 
plano a indústria, o comercio e do desenvolvimento econômico.”    

 Extrai-se que a Carta de 67, publicada em 24 de janeiro, fortaleceu o Poder 
Executivo com a ampliação de iniciativa de leis, chamada delegação legislativa, 
emendas constitucionais, expedição de decretos leis e outras tantas atribuições 
com o fito de centralizar o poder politico e o federalismo perante a União. 

 No tocante ao Ministério Público o arcabouço constitucional de 
67 e de 69 manteve os princípios, as garantias e deveres dos integrantes 
da instituição ministerial, em especial a disposição do artigo 96 caput, que 
outorgou aos Estados Membros a possibilidade de organização própria 
administrativa do órgão ministerial.
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 In verbis:

“Art. 96. O Ministério Publico dos Estados será organizado em carreira, por 
lei estadual.”

 Em 1988 foi editada a Carta Magna Cidadã, em 05 de outubro, sob a 
presidência da Assembleia Nacional Constituinte do então Deputado Federal 
Ulisses Guimarães, afirmando em sua promulgação que “A Constituição é, 
caracteristicamente, o estatuto do homem, da Liberdade, da Democracia (...). 
Tem substância popular e cristã o título que a consagra: a Constituição Cidadã”.

 Caio Tácito leciona afirmando que:

“a Constituição brasileira de 1988 mantem e amplia a diretriz das 
Constituições anteriores, relativa aos direitos fundamentais , objeto de 
título próprio, que se desdobra em capítulos dedicados sucessivamente 
aos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, aos Direitos Sociais e aos 
Direitos Políticos.

Os direitos individuais e coletivos estão enunciados no art. 5º, em setenta e 
sete incisos e em dois parágrafos. Em confronto com a Constituição anterior 
(a de 1967 emendada em 1969), qual a Declaração de Direito correspondia 
a trinta e seis parágrafos, teria havido aparentemente um alargamento de 
direitos fundamentais. Em verdade, os direitos e liberdades são praticamente 
os mesmos, com desdobramentos e particularismos que visam a coibir ausos 
de direito. De outra parte, diversas garantias e direitos que tradicionalmente 
figuram no direito comum passam a ter status constitucional.

Refletindo a reação contra a anterior experiência autoritária de governo, 
a Assembleia Constituinte traduz, em normas programáticas, o anseio de 
atendimento a aspirações populares de liberdade e de justiça social, segundo 
o movimento pendular próprio das fases de restauração democrática.

Entre os objetivos fundamentais da República (art. 3º) inscreve-se o de 
construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza e a 
marginalização, reduzir as desigualdades sociais e promover o bem de todos, 
sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 
de discriminação, devendo a lei punir atos atentatórios a esses valores.”         

 In fine, cito a doutrina de Walter Costa Porto onde menciona Getúlio 
Vargas quando da edição da Carta Brasileira de 37 enfatizando que: 

“Quando acadêmico de Direito, em discurso de homenagem ao Conselheiro 
Afonso Pena, Francisco Campos utilizou-se de uma frase de Emerson:
Toda instituição é a sombra alongada de um homem”. 
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 Desta feita, conclui-se que o Constituinte Originário de 88 
contemplou ao Ministério Publico comandos constitucionais inovadores 
e modernos fortalecendo a instituição ministerial em sua atividade 
laboral e funcional dos membros do Parquet, e por via de consequência, 
a própria sociedade brasileira foi comtemplada com um Orgão Ministerial 
independente postulando em juízo e administrativamente direitos e garantias 
assaz fundamentais ao cidadão brasileiro.

 Ademais o representantes do Parquet hodiernamente exercem 
atribuições em vários segmentos da proteção dos hipossuficientes e dos 
preceitos constitucionais assegurados ao todos os brasileiros como a saúde, 
preservação da probidade administrativa, direito a cidadania, proteção 
integral a infância e juventude, ao consumidor, meio ambiente adequado e 
outros tantos interesses transindividuais ou metaindividuais indisponíveis.

2. Referências Bibliográficas

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10.004 -  Resíduos 
sólidos: classificação. Rio de Janeiro: ABNT, 2004.

BALEEIRO Aliomar. 1891. 2. ed. Brasília: Senado Federal : CEE/MCT, 2001. 
(Coleção constituições brasileiras, v. 2).

BALEEIRO Aliomar. LIMA SOBRINHO, Barbosa. 1946. 2. ed. Brasília: Senado 
Federal : CEE/MCT, 2001. (Coleção constituições brasileiras, v. 5).

CAVALCANTI ThemÍstocles; BRITTO Luiz Navarro de; BALEEIRO, Aliomar. 
1967. 2. ed. Brasília: Senado Federal : CEE/MCT, 2001. (Coleção constituições 
brasileiras, v. 6).

NOGUEIRA, Octaciano. 1824. 2. ed. Brasília: Senado Federal : CEE/MCT, 2001. 
(Coleção constituições brasileiras, v. 1).

POLETTI Ronaldo. 1934. 2. ed. Brasília: Senado Federal : CEE/MCT, 2001. 
(Coleção constituições brasileiras, v. 3).

PORTO Walter Costa. 1937. 2. ed. Brasília: Senado Federal : CEE/MCT, 2001. 
(Coleção constituições brasileiras, v. 4).

TÁCITO, Caio. 1988. 2. ed. Brasília: Senado Federal : CEE/MCT, 2001. (Coleção 
constituições brasileiras, v. 7).



177

1. Apresentação 

2. Entrevista

3. Artigos 
Ações afirmativas, justiça e igualdade

Sobre o que a mediação penal (não) pode ser: uma 
abordagem crítica das práticas luso-brasileiras

Efetividade do direito à saúde pública no Brasil

Interpretação constitucional e “pensamento de 
possibilidades” 

Ministério Público brasileiro, uma breve análise da 
sua evolução nas constituições brasileiras

Unasul e a cidadania cosmopolita

O caminho para o Brasil: A única saída

A presunção da inocência e a impossibilidade de 
inversão do ônus da prova em matéria criminal: os 
Tribunais Estaduais contra o STF

Cultura e previsibilidade do direito 

A proteção jurídico-penal do correio eletrônico 
no Direito Penal espanhol: um parâmetro para o 
legislador brasileiro

Sobre o juízo de admissão do pedido de provas no 
processo penal

Ministério Público: responsabilidade política e social 
- da teoria à prática

4. Seção Estudante 
O Interrogatório Judicial do Acusado: Sob a 
Perspectiva do Direito ao Silêncio e da Busca da 
Verdade

5. Resenha 
Princípio da Litigiosidade Mínima

6. Jurisprudência Comentada Cível 
A possibilidade de dispensa da nomeação de curador 
especial à lide em ações de interdição nas quais 
o MP atua como fiscal da lei: uma análise sob a 
recente perspectiva do STJ

7. Jurisprudência Comentada Penal
Argumento “da” autoridade: da imparcialidade do 
juiz togado frente ao jurados 
Marcelo Balzer Correia 

8. Espaço Centros de Apoios 
Conexões entre a teoria crítica dos direitos humanos 
e a atuação do Ministério Público para sua proteção: 
uma homenagem a Joaquin Herrera Flores

Nota Técnica Conjunta 01/2015



178

1. Apresentação 

2. Entrevista

3. Artigos 
Ações afirmativas, justiça e igualdade

Sobre o que a mediação penal (não) pode ser: uma 
abordagem crítica das práticas luso-brasileiras

Efetividade do direito à saúde pública no Brasil

Interpretação constitucional e “pensamento de 
possibilidades” 

Ministério Público brasileiro, uma breve análise da 
sua evolução nas constituições brasileiras

Unasul e a cidadania cosmopolita

O caminho para o Brasil: A única saída

A presunção da inocência e a impossibilidade de 
inversão do ônus da prova em matéria criminal: os 
Tribunais Estaduais contra o STF

Cultura e previsibilidade do direito 

A proteção jurídico-penal do correio eletrônico 
no Direito Penal espanhol: um parâmetro para o 
legislador brasileiro

Sobre o juízo de admissão do pedido de provas no 
processo penal

Ministério Público: responsabilidade política e social 
- da teoria à prática

4. Seção Estudante 
O Interrogatório Judicial do Acusado: Sob a 
Perspectiva do Direito ao Silêncio e da Busca da 
Verdade

5. Resenha 
Princípio da Litigiosidade Mínima

6. Jurisprudência Comentada Cível 
A possibilidade de dispensa da nomeação de curador 
especial à lide em ações de interdição nas quais 
o MP atua como fiscal da lei: uma análise sob a 
recente perspectiva do STJ

7. Jurisprudência Comentada Penal
Argumento “da” autoridade: da imparcialidade do 
juiz togado frente ao jurados 
Marcelo Balzer Correia 

8. Espaço Centros de Apoios 
Conexões entre a teoria crítica dos direitos humanos 
e a atuação do Ministério Público para sua proteção: 
uma homenagem a Joaquin Herrera Flores

Nota Técnica Conjunta 01/2015

Unasul e a cidadania 
cosmopolita1
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Unasul and the cosmopolitan citizenship

* Pós Ph.D pela Universidade de Coimbra – Centro de Estudos Sociais – Orientador Prof. 
Boaventura de Sousa Santos. Doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná. 
Mestre em Direito das Relações Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Diretor Geral da Escola Judicial 
da América Latina. Vice-Presidente Financeiro da Rede Latino-americana de Juízes. Professor 
Titular da Faculdade de Direito dos Campos Gerais. Membro do Instituto Brasileiro de Direito 
Processual e do Instituto Brasileiro de Direito do Consumidor. 

SUMáRiO: 1. Considerações introdutórias; 2. Breve contextualização; 
3. Da cidadania histórica à nova cidadania; 4. Conclusão; 5. Referências 
Bibliográficas.

“Os direitos fundamentais cumprem a função de direitos de defesa dos 
cidadãos sob uma dupla perspectiva: (1) constituem, num plano jurídico-
objetivo, normas de competência negativa para os poderes públicos, 
proibindo fundamentalmente as ingerências destes na esfera jurídica 
individual; (2) implicam, num plano jurídico-subjetivo, o poder de exercer 
positivamente direitos fundamentais (liberdade positiva) e de exigir 
omissões dos poderes públicos, de forma a evitar agressões lesivas por 
parte dos mesmos (liberdade negativa).” 
José Joaquim Gomes CANOTILHO. Direito Constitucional. 
Coimbra: Almedina, 6ª. ed., 2ª reimpressão, p. 539.

1 O presente texto é resultado de Conferência proferida no Seminário “O Direito nos Tribunais 
Superiores”, da Escuela Judicial de America Latina, realizada em Foz do Iguaçu, no dia 14 de 
março de 2015, em homenagem ao Ministro Sérgio Luiz Kukina, do STJ, sob inspiração do 
novo instituto da cooperação judicial inserida no novo Código de Processo Civil sancionado 
no dia 16 do mesmo mês.
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RESUMO: No texto são abordados temas instigando um repensar da Unasul 
– União das Nações da América do Sul, quanto a necessidade da quebra 
de paradigmas a respeito da Cidadania Histórica, originada das revoluções 
liberais e a urgente necessidade da concretização da Nova Cidadania, uma 
cidadania Cosmopolita fundada no reconhecimento e declaração universal 
dos direitos do homem e do cidadão. A revolução causada pela Rede 
Mundial de Computadores inaugurou uma nova fronteira de integração, 
desfez fronteiras regionais e lançou por terra o tradicional conceito de 
cidadania, que não mais satisfaz as exigências do mundo contemporâneo 
e da integração regional. Dessa forma o texto destaca a necessidade de 
se pensar o homem como dotado de valores que devem ser reconhecidos 
universalmente. A “nova” cidadania rejeita o modelo nacional e sustenta uma 
cidadania baseada na ideia de que todos os seres humanos são membros de 
múltiplas comunidades políticas espalhadas pelo planeta.

ABSTRACT: The topics covered in the text urge a rethink of Unasul – Union 
of South American Nations, as the need to break the paradigms about the 
Historical Citizenship, originated from the liberal revolutions and urgent 
need to implementation of a New Citizenship, a Cosmopolitan citzenship 
based on recognition and declaration universal declaration of human  
rights and citizenz. The rvolution caused by World Wide Web opened a new 
border integration, undid regional borders and has launched the ground 
traditional concepts of Citizenship and no longer meets the requeriments 
the contem-porary world and regional integration. This way the text 
emphasizes the to think the man of values must be universally recognized. 
The “new“ citizenship rejects the natio-nal model and supports a citizenship 
based on the idea that all human beigns are members of mutiple political 
communities aroud the planet.

PAlAvRAs-chAves: Unasul; Cidadania; Cosmopolita; Estado-Nação; 
Integração; Blocos Regionais; Mercosul; Cidadania histórica; Nova Cidadania.

KEywORDS: Unasul; Citizenship; Cosmopolitan; state-nation; Integration; 
Regional Bloc; Mercosul; Historical Citizenship; New Citizenship.
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1. considerações introdutórias

 Temos realizado um périplo questionando e propondo um repensar 
da Unasul – União das Nações da América do Sul, em especial no que toca à 
fundamentação do desiderato a partir não do capital, mas do interesse das 
Nações que a integram.

 Nesse sentido, realizou-se uma conferência magna no VI Congresso 
Ibero-Americano de Cooperação Judicial – “Justicia sin frontera: desafios 
al crimen organizado, interculturalidad y família”, promovido pela Red 
Latinoamericana de Jueces – Redlaj e realizada na Escola Judicial do México, 
em 29 de novembro de 2012.

 As ideias aqui defendidas, na verdade, têm como base reflexões 
também hauridas de conferências proferidas desde a Faculdade de Direito da 
Universidade de Buenos Aires, em conferência sob os auspícios e seminário 
da Corte Centro-Americana de Justiça, do Tribunal de Justiça da Comunidade 
Andina e do Tribunal Permanente do Mercosul e em outra quando do 
lançamento da Escola Judicial do Mercosul; como em Manágua, capital da 
Nicarágua, onde se encontra a sede da Corte Centro-americana de Justiça, 
no encontro de todas as Cortes Comunitárias do planeta, onde realizamos a 
conferência de abertura enfrentando tais questões, com o apoio e a presença 
da Corte de Justiça da União Europeia; como conferências realizadas em 
diversos Países, como Uruguai, Chile, Paraguai, Peru, Colômbia, Portugal, 
Espanha e outros. 

 No Brasil, realizamos conferências em diversos Estados, em especial 
em eventos promovidos pela Escuela Judicial de America Latina e pelo 
Copedem – Colégio de Presidentes da Escola da Magistratura, como em Santa 
Catarina e no Mato Grosso, em Poconé, neste presentes algumas das mais 
altas autoridades acadêmicas a respeito de Direito da Integração Regional e 
Direito Comunitário; destacando-se, sobremaneira, seminário realizado em 
Brasília, com a presença de Ministros, Desembargadores e Juízes de dezenove 
Países, promovido pela Escuela Judicial de America Latina, do qual resultou a 
Carta de Brasília, com a proposta da criação de um Tribunal para a Unasul.

 Em data mais recente, proferi conferência questionando os 
fundamentos da Unasul e a necessidade da fixação do referencial da cidadania 
cosmopolita no Seminário o Direito nos Tribunais Superiores, realizado em Foz 
do Iguaçu, em homenagem ao Ministro Sérgio Luiz Kukina, do Superior Tribunal 
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de Justiça, nos dias 13 e 14 de março de 2015, ocasião em que lançado o livro 
O Direito nos Tribunais Superiores, com capítulo titulado “Crises e perspectivas 
do desenvolvimento latino-americano; a necessidade de harmonização 
legislativa ambiental e de criação de um tribunal para a Unasul”.2

 O questionamento dos marcos teóricos da Unasul e a proposição de 
um Tribunal é referendada pelo Prof. Pós Ph.D Valerio de Oliveira Mazzuoli, 
com extensos e bem postos fundamentos.3 Em seu estudo, prova o Prof. 
Valerio Mazzuoli a real possibilidade de se criar um Tribunal de Justiça para o 
bloco, sob os paradigmas do Tribunal de Justiça da União Europeia e da Corte 
Centro-Americana de Justiça, medida premente à integração jurídica da 
América do Sul e capaz de contribuir para a real integração dessa privilegiada 
região do planeta.4

 Tudo isso leva a crer na possibilidade de se entender a Unasul 
sob a ótica de uma cidadania cada vez menos hermética e cada vez mais 
cosmopolita, como se verá nas linhas que seguem.

2. Breve contextualização 

 De início, podemos pensar a cidadania a partir dos ensinamentos de 
Aristóteles. Para ele, cidadão é aquele que participa da vida política. Gomes 
Canotilho, reconhecendo o que consagrado na doutrina contemporânea, 
afirma que cidadania afere-se pela nacionalidade, uma qualidade atribuída 
aos indivíduos que pertencem a um determinado Estado-Nação. Entretanto, 
diante da sociedade on line, dos novos mecanismos de integração das relações 
sociais e do trabalho, não poucos são aqueles que defendem a existência de 
uma cidadania cosmopolita, baseada inclusive em uma ordem moral universal. 
Em um primeiro momento há necessidade de repensar os fundamentos para a 

2 FAGUNDES CUNHA, J. S. e RABAY GUERRA, Gustavo. Crises e perspectivas do desenvolvimento 
latino-americano; a necessidade de harmonização legislativa ambiental e de criação de 
um tribunal para a Unasul. In: FAGUNDES CUNHA, J. S. O direito nos tribunais superiores: 
homenagem ao Ministro Sérgio Luiz Kukina. Curitiba: Bonijuris, 2015, p. 458-472.
3 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Por um Tribunal de Justiça para a Unasul: a necessidade 
de uma corte de justiça para a América do Sul sob os paradigmas do Tribunal de Justiça da 
União Europeia e da Corte Centro-Americana de Justiça. Brasília: Senado Federal/Secretaria 
de Editoração e Publicações, 2014 [o mesmo estudo encontra-se reproduzido na Parte I, 
Capítulo I, desta obra].
4 Ob. cit.
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definição da cidadania, partindo-se do clássico e constitucional entendimento 
que a cidadania existe a partir do Estado, o qual tem ascendência em relação a 
determinada Nação, para a discussão de quais interesses preponderam para a 
definição de uma cidadania cosmopolita ou não.5

 Não obstante os manuais de direito constitucional traçarem 
linhas sustentando extensos e louváveis fundamentos teóricos a respeito 
da soberania do Estado, o fato é que a soberania, até por uma questão 
etimológica, está muito mais vinculada à figura do tirano que erguia as armas 
e sob o argumento da força, e não a força dos argumentos, como ora muitos 
querem fazer parecer. A tal se acrescente as descobertas do continente 
americano e outros.

 Portanto, parte praticamente de uma falácia histórica o argumento 
dos constitucionalistas para defender que é atributo do Estado a soberania, 
quando, historicamente, a dita soberania foi construída pelo esforço das 
armas e da subsunção dos nativos à força dos europeus que invadiram 
as terras destes, saqueando e aniquilando não poucas nações, além de 
escravizarem os africanos.

 O argumento dito científico dos constitucionalistas é uma antítese 
da realidade social e perde em credibilidade perante a sociedade, aliás, da 
qual cada vez mais alguns ramos do direito se afastam, não conseguindo 
atender a contento as aspirações quer dos empresários, quer da cidadania.

 A partir disso é que se tenta resgatar o universo do político e do 
social para as análises jurídicas. Sem esse resgate não há possibilidade de um 
discurso capaz de interpretar o discurso capitalista, muito menos a questão 
da integração regional. Aliás, como afirmado por um constitucionalista 
paranaense, serão as relações de poder que obrigarão o direito a assumir 
sua atual forma: um direito legislado e abstrato. Um direito intimamente 
vinculado à espessura estatal e política, embora mantendo certa autonomia 
relativa.6 Buscamos inspiração para a interpretação e elucidação nas palavras 
de Clémerson Merlin Clève, que leciona:

5 Cf. MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Direito humanos e cidadania à luz do novo direito 
internacional. Campinas: Minelli, 2002.
6 CLÈVE, Clémerson. O direito e os direitos: elementos para uma crítica do Direito 
Contemporâneo, 3. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 20.
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A questão no momento é captar a especificidade do direito contemporâneo, 
conhecer seu modo atualizado de aparecer, bem como uma funcionalidade. 
Articulá-lo com as lutas que se travam em sociedade, em todos os níveis, 
reconhecendo sua ligação, a partir das revoluções liberal-burguesas, com 
o Estado. Isso não significa cair no imobilismo, mas ao contrário, integrar o 
saber no processo histórico, definindo a teoria como inócua se distanciada 
da práxis.7

 Dizer o que é o direito é verificá-lo enquanto localizado no espaço e 
tempo, o que significa compreender sua flutuação história e a possibilidade 
de sofrer transformações. Esse tipo de pensamento não está ausente em 
Bloch e Mialle, os quais, estudando a construção do direito contemporâneo, 
nem por isso deixam de pugnar pela sua mudança, resgatando o sentido 
revolucionário dos direitos humanos e do jusnaturalismo; mas estes não 
enquanto discursos explicadores da conformação jurídica, senão como armas 
de luta em busca de outro padrão de juridicidade. Portanto, a cidadania 
deve ser definida a partir de diversos vetores, quer diante dos direitos 
fundamentais, como das relações de consumo, de Estado e de mercado; 
necessita da demonstração das lutas que são e serão travadas por aqueles 
no cenário da Unasul, para projetar a interpretação e a elucidação. E se 
Claude Lefort confirma os direitos humanos como uma política, instrumento 
de luta que deve ligar-se a outro mais amplo: a política de invenção 
democrática,8 indaga-se onde está situado o Poder Judiciário – e onde 
deveria situar-se – como controle dos direitos humanos (em especial dos 
direitos humanos do cidadão-consumidor), refletindo a respeito de alguns 
institutos processuais,9 vez que no processo devidamente estruturado pelas 
leis respectivas, chega-se ao fornecimento da justiça necessária à prevenção 
ou encerramento dos conflitos de interesses.

 Kelsen chegou a afirmar o processo como garantia da liberdade do 
cidadão frente ao Estado.10 Nós, também, o temos afirmado como o contínuo 
refazimento da democracia, no sentido de consolidar a defesa dos direitos 
adquiridos ao lado da reivindicação incessante de novos direitos.11

7 Ob. cit., p. 134. 
8 LEFORT, Claude. Direitos do homem e política. In: A invenção democrática. São Paulo: 
Brasiliense, 1983, p. 37.
9 Direito de petição, mediação e arbitragem endoprocessual, e reenvio processual, a exemplo.
10 KELSEN, Hans. La garantie jurisdictionalee de la Constitutión. In: Revue du Droit Public, 1928, p. 204. 
11 FAGUNDES CUNHA, J. S. O pensamento jurídico, a prisão civil, o Mercosul e o método 
de pesquisa. In: http://jus.com.br/artigos/3094/o-pensamento-juridico-a-prisao-civil-o-
mercosul-e-o-metodo-de-pesquisa#ixzz3Uk7DHWwh. Consulta em 15 de março de 2015. 

http://jus.com.br/artigos/3094/o-pensamento-juridico-a-prisao-civil-o-mercosul-e-o-metodo-de-pesquisa#ixzz3Uk7DHWwh
http://jus.com.br/artigos/3094/o-pensamento-juridico-a-prisao-civil-o-mercosul-e-o-metodo-de-pesquisa#ixzz3Uk7DHWwh
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 A sociedade democrática é aquela que não apenas garante os 
direitos individuais e coletivos historicamente conquistados, mas também 
os promove. A democracia tomada aqui como referência não é mais a de 
cunho representativo-parlamentar, cuja valia não se viu, em verdade, 
superada, mas sim a participativa, abrangente dos contornos daquela outra, 
resultado de uma evolução sumamente enriquecedora.12

 Desde o enfrentamento das questões atinentes ao Mercosul 
entendemos que mais que simples pactos econômicos, que envolvem um 
compromisso democrático – é necessário situar o cidadão, em especial o 
cidadão-consumidor,13 diante das forças sociais em conflito para podermos 
obter a significação e o alcance das normas que dispõe a respeito da 
integração regional pela Unasul.

 A democracia participativa inserida nos blocos regionais assinala 
– pela emergência de novos protagonistas (inclusive movimentos sociais e 
corpos intermediários, às vezes desprovidos de personalidade jurídica), pelas 
formas de atuação por estes assumidas e pela reação do sistema político oficial 
a essas novas situações de pressão – uma realidade destacadamente distinta, 
de percepção ainda inconclusa e desdobramentos em processo de formação.

 Se a democracia pressupõe, para que sua prática se efetive, um jogo 
dialético e infindável de tensões, é evidente que, em cenários como o que neste 
enfrentamos, o Judiciário receberá  como tem recebido uma diversificada gama 
de conflitos que, expressando situações e valores de presença relativamente 
recente, corresponde à pressão do sistema sobre o aparelho judicial.

 A democracia participativa, em estágio de veemente eclosão na vida 
do país – e dos países que integram o Mercosul, investe seus atores e agentes 
de legitimidade para pressionar o sistema político e reivindicar direitos 
no Judiciário. Reivindicação que, assumindo forma própria de inserção no 
sistema judicial relações de consumo demandam reflexões que conduzam 
à posição sociopolítica do direito processual e do acesso à ordem jurídica 
justa, edição atualizada e melhorada do acesso à Justiça.

12 Nesse sentido: CARVALHO, Luiz Fernando Ribeiro de; VIANA, Luiz Werneck. Democracia e 
Acesso à Justiça, Seminários Friedrich Naumann/IUPERJ, Instituto Universitário de Pesquisas 
do Rio de Janeiro, v. 5, passim.
13 MARQUES, Cláudia Lima; MAZZUOLI, Valério de Oliveira. O Consumidor-depositário infiel, os 
tratados de direitos humanos e o necessário diálogo das fontes nacionais e internacionais: a 
primazia da norma mais favorável ao consumidor. Revista de Direito do Consumidor, nº 71, 2009.



185

1. Apresentação 

2. Entrevista

3. Artigos 
Ações afirmativas, justiça e igualdade

Sobre o que a mediação penal (não) pode ser: uma 
abordagem crítica das práticas luso-brasileiras

Efetividade do direito à saúde pública no Brasil

Interpretação constitucional e “pensamento de 
possibilidades” 

Ministério Público brasileiro, uma breve análise da 
sua evolução nas constituições brasileiras

Unasul e a cidadania cosmopolita

O caminho para o Brasil: A única saída

A presunção da inocência e a impossibilidade de 
inversão do ônus da prova em matéria criminal: os 
Tribunais Estaduais contra o STF

Cultura e previsibilidade do direito 

A proteção jurídico-penal do correio eletrônico 
no Direito Penal espanhol: um parâmetro para o 
legislador brasileiro

Sobre o juízo de admissão do pedido de provas no 
processo penal

Ministério Público: responsabilidade política e social 
- da teoria à prática

4. Seção Estudante 
O Interrogatório Judicial do Acusado: Sob a 
Perspectiva do Direito ao Silêncio e da Busca da 
Verdade

5. Resenha 
Princípio da Litigiosidade Mínima

6. Jurisprudência Comentada Cível 
A possibilidade de dispensa da nomeação de curador 
especial à lide em ações de interdição nas quais 
o MP atua como fiscal da lei: uma análise sob a 
recente perspectiva do STJ

7. Jurisprudência Comentada Penal
Argumento “da” autoridade: da imparcialidade do 
juiz togado frente ao jurados 
Marcelo Balzer Correia 

8. Espaço Centros de Apoios 
Conexões entre a teoria crítica dos direitos humanos 
e a atuação do Ministério Público para sua proteção: 
uma homenagem a Joaquin Herrera Flores

Nota Técnica Conjunta 01/2015

 Acreditamos que está em curso uma gigantesca reforma nas relações 
do cidadão com o governo. Ao lado do Estado e do mercado, entidades 
comunitárias como as ONGs vão formar uma nova ordem social.

 O foco específico da análise, contudo, não pode resumir-se no 
cidadão/consumidor no marco da integração regional Mercosul frente 
a possibilidade de disparidade de tratamento entre habitantes do bloco 
regional; por isso busca a discussão da necessidade de um órgão de 
uniformização da aplicação das normas de direitos humanos (e em especial, 
Direitos do Consumidor).

 Neste cenário de internacionalização o modelo de interpretação da 
integração das normas decorrentes dos tratados internacionais (leading 
case: Recurso Extraordinário n.º 80.004), herdado dos valores vigentes no 
final do regime de exceção passado, está na pauta das discussões.

 Crises e transformações emergem das novas demandas calcadas 
em ideais como a plena cidadania e a universalidade dos direitos humanos, 
gerando mudanças nos papéis tradicionalmente cometidos aos institutos 
fundamentais de Direito Constitucional e de Direito Civil, culminando com 
consequências nas normas do Direito da Integração e de Direito Comunitário.14

3. Da cidadania histórica à nova cidadania

 Em sumária retrospectiva podemos afirmar que a compreensão 
de cidadania no mundo moderno originou-se das revoluções liberais, tais 
como a Revolução Francesa (1789) e a Declaração de Independência dos 
Estados Unidos da América (1776). Impregnados dos ideais de Liberté, 
Egalité, Fraternité, franceses e americanos colocaram fim às monarquias 
absolutistas, inaugurando um novo ciclo da história. 

 Em semelhante contexto, um novo conceito de cidadania é fundado 
no reconhecimento e declaração universal dos direitos do homem e do 
cidadão, que por sua vez se vincula a um Estado, o que se denominou 
nacionalidade. Entretanto, a realidade social é no sentido de que as relações 

14 FAGUNDES CUNHA, J. S. O pensamento jurídico, a prisão civil, o Mercosul e o método 
de pesquisa. In: http://jus.com.br/artigos/3094/o-pensamento-juridico-a-prisao-civil-o-
mercosul-e-o-metodo-de-pesquisa#ixzz3Uk7DHWwh. Consulta em 15 de março de 2015. 

http://jus.com.br/artigos/3094/o-pensamento-juridico-a-prisao-civil-o-mercosul-e-o-metodo-de-pesquisa#ixzz3Uk7DHWwh
http://jus.com.br/artigos/3094/o-pensamento-juridico-a-prisao-civil-o-mercosul-e-o-metodo-de-pesquisa#ixzz3Uk7DHWwh
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sociais se realizam independente do controle do Estado, por meio da 
imensa rede social de computadores, quando, a exemplo, durante o dia são 
elaborados projetos arquitetônicos no Brasil e quando noite no Brasil são 
elaborados os projetos estruturais da mesma obra na Índia, a fim de evitar o 
ônus das relações de trabalho com o pagamento de adicional noturno.

 Os contratos de venda e compra, prestação de serviços, transferência 
de tecnologia e outros são realizados instantaneamente pela internet sem 
a presença do Estado. Diante de tais relações sociais principiou um novo 
modelo de cidadania, em grupos que tem um mesmo interesse. Há quem 
afirma que uma nova concepção de cidadania tem instigado as ciências 
humanas e sociais, é a cidadania cosmopolita. 

 Os proponentes dessa corrente rejeitam o modelo nacional e 
procuram desenvolver uma nova forma de cidadania a partir da ordem moral 
universal e, especialmente, da proteção internacional dos direitos humanos.15 
Assim, com inspiração na filosofia lockeana e kantiana, é possível sustentar 
que todos os seres humanos pertencem a uma comunidade moral universal. 

 Exemplo próximo dessa nova perspectiva é o que se verifica no item 
nº 5, do art. 15 da Constituição Portuguesa, pelo qual a lei pode atribuir, em 
condições de reciprocidade, aos cidadãos dos Estados-membros da União 
Europeia residentes em Portugal o direito de elegerem e serem eleitos 
Deputados ao Parlamento Europeu.

 Apesar de muito já ter se debatido sobre o mencionado dispositivo, 
o certo é que não se reconheceu ainda a existência de verdadeira cidadania 
europeia, pois a cidadania da União submete-se à mediação dos Estados-
membros. Assim, na Europa, continua a pertencer a estes a definição 
dos requisitos da aquisição e perda da cidadania estatal, conforme 
adverte Wellington Magalhães.16 Como leciona o autor, se na antiguidade 
consideravam-se cidadãos apenas os que estivessem aptos para a vida 
política, hoje, sob o enfoque da modernidade, cidadania se vincula ao 
elemento nacional, ou seja, é cidadão todo indivíduo, sem distinção de 

15 Cf. MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Direito humanos e cidadania à luz do novo direito 
internacional. Campinas: Minelli, 2002.
16 MAGALHÃES, Wellington. Breves considerações acerca da cidadania cosmopolita. Brasília: 
Conteudo Juridico, 18 maio 2011. Disponivel em: <http://www.conteudojuridico.com.
br/?artigos&ver=2.32165&seo=1>. Acesso em: 17 mar. 2015.
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qualquer gênero, pertencente a um determinado Estado-Nação.17

 Por sua vez, a dimensão cosmopolita da cidadania rejeita o modelo 
nacional e sustenta uma cidadania baseada na ideia de que todos os seres 
humanos são membros de múltiplas comunidades políticas espalhadas 
pelo planeta. 

 Em semelhante perspectiva, diante da Unasul, o que se verifica é 
que em relação a harmonização de legislação das relações sociais existem 
áreas que impendem urgente providência.

 É princípio da integração regional a livre circulação de pessoas, por 
consequência, com semelhantes direitos quando em transito pelas áreas 
albergadas pelos pactos, tratados e convenções que delimitam os direitos 
decorrentes.

 No Brasil, v.g., há o seguro obrigatório de veículos, cuja natureza 
jurídica é de relação de consumo. E mais: segundo o desembargador do 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro Nagib Slaib, trata-se de uma 
contribuição para-fiscal. O fato é que ocorrendo o ato ilícito no trânsito 
de veículos, resultando lesões corporais, faz jus a parte a um valor para o 
desembolso no tratamento, bem como para lesões permanentes e morte.

 Enfim, principia a discussão se aqueles que integram a Unasul têm 
direito a semelhante recebimento no caso de ocorrer um acidente de trânsito 
em solo nacional.

 Há um precedente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 
quando um argentino se encontrava em solo brasileiro, após atravessar a 
ponte, com resultado morte, determinando o pagamento do seguro.

 Entretanto, é por demais sabido que sequer as notas fiscais emitidas 
no Paraguai são aceitas para os fins e efeitos de garantia dos bens eletrônicos 
lá adquiridos.

 Como se nota, há uma disparidade de tratamento que destoa no 
trato dos direitos fundamentais decorrentes da cidadania, desde o direito à 
saúde e à vida, permeia pelas relações de consumo e pelo meio ambiente.

17 Op. cit.
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 A finalidade do presente é despertar o questionamento de quais 
fundamentos devem informar essa nova cidadania que tende a surgir; se 
no Mercosul o “Estado” vai cuidar apenas do mercado e dos interesses 
das multinacionais, ou desta feita passa a ser a Unasul, efetivamente, 
um mecanismo de integração dos povos que compõem a razão de ser do 
Estado, eis que no bloco há apenas dois idiomas, um história comum e muito 
próxima, tão diferente das União Europeia com tantos idiomas e guerras.

 A preponderância do cidadão como fundamento de realização da 
integração regional parte da recente experiência do Mercosul, este que se 
fundamenta no mercado do Cone Sul, mas que representa um fracasso em 
termos de cidadania.

 A experiência do Mercosul demonstra que se fortaleceram os 
mercados dos Países para o império das multinacionais, não promovendo a 
integração dos povos, como efetivamente deveria ser.

 Que a Unasul possa conquistar um espaço de cidadania cosmopolita 
verdadeiro, integrado com um franco diálogo entre as instituições judiciárias 
dos países do bloco, rumo a criação de um Tribunal de Justiça para a Unasul.

4. Conclusão

 O tradicional conceito de cidadania até hoje conhecido não mais 
satisfaz as exigências do mundo contemporâneo e da integração regional. É 
necessário, hoje, pensar o homem como dotado de valores que devem ser 
reconhecidos universalmente.

 A dimensão cosmopolita da cidadania rejeita o modelo nacional e 
sustenta uma cidadania baseada na ideia de que todos os seres humanos são 
membros de múltiplas comunidades políticas espalhadas pelo planeta.

 Nesse sentido, o que se deve doravante lutar é para que a ideia de 
cidadania cosmopolita de espalhe para a União das Nações Sul-Americanas, 
tendo em vista que, relativamente à harmonização de legislação das relações 
sociais, há áreas que impendem urgente providência, especialmente no 
que tange ao diálogo que deve existir entre os tribunais nacionais dos 
Estados-partes.
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O caminho para o Brasil:  
A única saída

Judas Tadeu Grassi Mendes*

The way for Brazil: One exit

* Judas Tadeu Grassi Mendes é Ph.D. em Economia pela Ohio State University, autor de oito 
livros de Economia e fundador e diretor presidente da EBS Business School (EBS).

RESUMO:  Durante quase duas décadas (1961-79) nenhum pais cresceu tanto 
quanto o Brasil. Naquela época, duas coisas positivas aconteciam juntas: os 
brasileiros pagavam (apenas) um quarto do PIB em impostos e o país investia 
algo como 25% do PIB. A partir dos anos 80, o Brasil parou de crescer a taxas 
elevadas, e se tornou um dos países que menos cresce na América Latina, 
porque os impostos passaram a representar algo como 36% do PIB e os 
investimentos caíram para menos de 20% do PIB.  Tudo isso ocorreu porque 
tem havido um enorme descontrole dos gastos públicos em itens que pouco 
ajudam o país como juros, pessoal e máquina administrativa. É fundamental 
para o país voltar a crescer que a sociedade tenha um maior controle da 
gastança dos governos nas três esferas para que sobre mais recursos para 
investimentos e crie condições para a queda nos impostos. O Brasil precisa 
voltar a ter o duplo 25% do PIB, nos impostos e nos investimentos.  Para 
tanto, somente se a sociedade, via movimentos nas ruas, exigir do Congresso 
as reformas politica, administrativa e fiscal-monetária, com um governo com 
déficit nominal zero. Um bom exemplo foi o governo alemão que conseguiu 
em 2014 superavit nominal.
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ABSTRACT: For nearly two decades (1961-79) no country grew as much as 
Brazil. At that time, two positive things happened together: Brazilians paid 
(only) one-quarter of GDP in taxes and the country invested something like 
25% of GDP. From the years 80, the Brazil stopped growing at high rates, 
and became one of the countries least grows in Latin America, because taxes 
representing something like 36% of GDP and investments have fallen to less 
than 20% of GDP.  All this occurred because there has been a huge lack of 
public expenditure on items that little help the country as interest, personnel 
and administrative stuffs. It is essential for the country to grow back that 
society has a greater control of the expenditures by Governments in the three 
spheres to which about more resources for investments and create conditions 
for the drop in taxes. The Brazil needs to have the double 25% of GDP, taxes 
and investments.  To do so, only if the society, via movements in the streets, 
demanding by the Congress reforms: political, administrative and fiscal-
monetary, with a Government with zero nominal deficit. A good example was 
the German Government succeeded in 2014 nominal surplus.

PAlAvRAs-chAve: Economia Brasileira; Politicas Econômicas e Gastos 
Públicos.

KEywORDS: Brazilian Economy; Economic Policy; Public Expenditures.
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Um governo descontrolado nos gastos

 Nas últimas quatro décadas o Brasil tem tido baixo crescimento 
econômico e lutado constantemente contra a inflação, que é estrutural. O 
famoso “Custo Brasil” – péssima educação, excesso de burocracia, excesso 
de impostos (que representam mais de 36% do PIB), juros absurdos e 
desnecessariamente elevados e infraestrutura cara e ineficiente – tira 
competividade do país, gera déficit na balança comercial, como o que 
tivemos em 2014, sem contar ainda a política cambial que manteve o real 
muito valorizado nos últimos anos, apesar dos aumentos recentes. 

 O dólar atual, se aproximando dos R$ 3 está apenas se aproximando 
do valor real de 1994, descontando-se a inflação no Brasil e nos EUA. Tudo 
isso se reflete no baixo crescimento do PIB, colocando o Brasil na rabeira da 
América Latina. Poucos são os países que crescem menos do que o nosso, 
fruto do irrisório investimento público (por conta dos gastos descontrolados 
do governo, em especial os do atual governo nos últimos quatro anos) e 
da queda nos investimentos privados (por causa dos juros elevados e dos 
demais elementos do custo Brasil). O governo precisa entender duas coisas: 

 1. que a inflação brasileira não é de demanda agregada, mas de 
oferta (tem a ver com os custos elevados internos).  Tanto é verdade que a 
Selic aumentou de 7,25% no início de 2013 até chegar agora aos 12,25% (ou 
seja, 5 pp) e mesmo assim a inflação até ficou maior;

 2. que só investimentos garantem crescimento sustentado. A China 
é um bom exemplo. Já o Brasil vem insistindo em estimular o consumo, cujo 
modelo funcionou bem em 2010, mas já está esgotado.

Em 3 itens torramos R$ 700 bilhões por ano

 As manifestações populares do mês de junho de 2013 soaram como 
a grande oportunidade que o Brasil precisa para corrigir seus erros históricos, 
fruto da exagerada gastança do governo federal em três itens praticamente 
inúteis, e que pouco ou quase nada ajudam os brasileiros:

 • Juros de 12,25% sobre a enorme dívida interna, que já está 
próxima a R$ 2,3 trilhões. Atual, o governo brasileiro paga algo como R$ 
270 bilhões por ano, somente em juros, que se constitui no principal item 
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de gasto do nosso governo.  O Brasil é o único país do mundo que gasta 
mais com juros do que investe em educação, o que por si só evidencia que 
há algo errado.  Nós últimos 12 anos, o governo petista fez aumentar esta 
dívida em mais de R$ 1,5 trilhões e além disso pagou de juros cerca de R$ 2 
trilhões, ou seja, entre juros e aumentos da dívida torramos algo como R$ 
3,5 trilhões, dinheiro jogado no lixo.  Em outras palavras, o governo do PT 
simplesmente torrou algo como R$ 800 milhões por DIA em dois itens que 
nada nos ajudam (juros e aumento da dívida interna).  É claro que o sistema 
financeiro agradece penhoradamente.  É por isso que alguns grandes bancos 
tiveram lucros mensais em 2014 acima de R$ 1 bilhão. 

 • Pessoal.  Os gastos públicos com pessoal têm crescido muito acima 
da inflação nos últimos anos, a ponto de agora custar mais de R$ 220 bilhões 
por ano.

 • Máquina administrativa. A gastança com este item já ultrapassa 
R$ 200 bilhões por ano. Em outras palavras, somente nestes três itens, o 
governo brasileiro torra algo como R$ 700 bilhões por ano. 

Nos programas sociais e infraestrutura, falta dinheiro

 Mas se com os banqueiros o governo tem sido bonzinho, com a 
educação, a saúde, a segurança, o saneamento e a infraestrutura, a história 
tem sido outra. Em 2014, o governo federal não investiu nem R$ 150 bilhões 
em programas sociais e na infraestrutura, mas, repito, jogou no lixo R$ 270 
bilhões somente em juros.  A prova disso está nas manifestações populares 
ao perceber que o governo continuará nos enganando, e que nada vai 
mudar, a não ser pela pressão popular. No início de 2015, o povo começou 
a perceber ainda mais claramente o quanto foi enganado na última eleição, 
pois a presidenta Dilma vendeu algo totalmente diferente da realidade 
atual. A mídia tem falado muito em “estelionato eleitoral”. Mas afinal, o que 
devemos fazer para termos um Brasil decente? 

As mudanças necessárias

 A seguir elencamos um conjunto de ideias nos planos político, 
administrativo e fiscal-monetário.
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 No plano político, por meio da almejada reforma política, devemos:

 • extinguir todos os 32 atuais partidos e permitir a criação de no 
máximo cinco novos partidos.  Assim, acabaremos com a pressão para 
termos tantos ministérios com o intuito de dar apoio no Congresso para o 
executivo;

 • instituir a fidelidade partidária, sem as coligações estaduais (que 
vira uma verdadeira “zona”);

 • implantar o voto distrital que permitirá gente séria e com menos 
recursos se candidatar e ganhar;

 • acabar com as votações secretas no Poder Legislativo;

 • proibir o financiamento de campanhas por meio de doações de 
empresas, passando o fundo partidário a ser a única fonte de recursos para 
as campanhas;

 • proibir os políticos de abandonarem o mandato para se candidatar 
a outro cargo;

 • unificar as eleições municipais, estaduais e federais, com o intuito 
de impedir as coligações absurdas que só atendem a interesses pessoais;

 • adotar o voto facultativo, extinguindo o voto obrigatório;

 • tornar o Bolsa Família um programa de Estado e não vinculado a 
um partido para desvinculá-lo de votos.

 • acabar com a aposentadoria especial de senadores, deputados 
federais, estaduais e vereadores. O tempo no cargo conta apenas como 
tempo de serviço para fins de aposentadoria do setor público;

 • obrigar os políticos a terem estilo de vida semelhante ao das 
pessoas  comuns da sociedade, a exemplo do que ocorre nos países nórdicos;
 
 • extinguir o número absurdo de assessores que têm os deputados 
estaduais, federais e senadores, ficando as assessorias técnicas vinculadas 
apenas aos cinco Partidos para a elaboração de leis;
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 • implantar um novo modelo de padrão moral no meio político, em 
que as regalias não serão toleradas;   

 • fazer a reforma política via Congresso, sob pressão popular, uma 
vez que nossos políticos não se mostram confiáveis. Consultar o povo sobre 
as alterações realizadas via referendo e não via plebiscito, pois ao contrário 
do plebiscito, que é um cheque em branco dado pelo povo aos políticos, o 
referendo é um cheque já preenchido que o povo irá decidir se assina ou não.
 

 No plano administrativo do governo, há uma imperiosa necessidade 
de um choque de gestão pública, de modo a:

 • reduzir drasticamente o número de 39 ministérios para no 
máximo 15, sendo que um desses ministérios deve ser o de gerenciamento 
de projetos públicos vinculado diretamente à presidência, para controlar e 
acompanhar as obras públicas, que hoje custam muito acima do projetado e 
não são concluídas nos prazos;

 • reduzir em 90% (noventa por cento) o número de cargos 
comissionados, ditos de confiança, utilizados apenas para servir ao 
Partido que está no poder. Hoje, são mais de 20 mil, e custam milhões aos 
contribuintes.  A boa gestão pública tem que ser feita por funcionários 
públicos concursados;

 • fazer o tal do choque de gestão pública. O governo tem que 
aprender com o setor privado e adotar práticas de gestão eficaz. Muitos dos 
problemas na saúde e na educação se originam da péssima gestão pública;

 • adotar medidas drásticas contra a corrupção. A população deve 
ficar atenta e exigir a prisão dos culpados. Os protestos nas ruas são um 
excelente veículo. O caso da Operação Lava Jato só terá um fim desejável 
com punição efetiva dos culpados se o povo for para as ruas.

 • acabar com o foro privilegiado para políticos.

 • acabar com o processo de indicação de nomes para os Tribunais de 
Contas dos Estados e da União, que ficam à mercê de indicações de quem está 
no poder, colocando pessoas politicamente apadrinhadas para fiscalizá-los. 
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 • limitar os elevados gastos com a máquina administrativa. O 
melhor caminho é limitar que os aumentos anuais daqui para frente sejam 
apenas metade da inflação prevista para cada ano. Assim, o aumento real 
vai caindo aos poucos. Esse é um dos caminhos para sobrar dinheiro para os 
investimentos nos serviços públicos;

 • controlar os elevados gastos com pessoal, cujos aumentos de 
salários deverão ser limitados aos índices da inflação. Assim, o aumento real 
será zero, mas os funcionários públicos têm o benefício da estabilidade.

 • estipular metas para os serviços públicos, de modo que haja 
premiação pela competência e dedicação;

 • reduzir a burocracia que impera em todos os níveis de governo.

 No plano fiscal-monetário, o governo deve adotar as seguintes 
medidas urgentemente:

 • extinguir o conceito de superávit primário (em 2014 o governo  
mascarou os resultados com maquiagens e mágicas contábeis e mesmo 
assim houve déficit), passando a adotar apenas o conceito de déficit nominal 
zero (que inclui o pagamento de juros). Isso fará com que o governo mude 
a sua desnecessária política monetária de juros altos, que só favorece aos 
bancos de uma maneira geral.

 • tornar inelegíveis para a eleição subsequente os Governos do 
executivo (em todos os três níveis) que tiverem, na média dos três primeiros 
anos de mandato, déficit nominal zero;

 • fazer a reforma tributária de modo que daqui a dez anos tenhamos 
uma carga tributária de no máximo 25% do PIB. Assim, de maneira gradual, 
reduzindo ao menos 1% ao ano, passaremos dos atuais 36% para 25% do PIB 
em impostos. Nesta reforma, precisamos vir a ter uma única legislação para 
o ICMS em todos os estados e não a parafernália que temos hoje com 27 
legislações diferentes. As manifestações populares são fundamentais para 
virmos a ter um sistema tributário mais justo

 • reduzir o juro (SELIC) para padrões internacionais, o que somente será 
possível com o déficit nominal zero, e com a liberação do compulsório também 
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a padrões internacionais, algo como no máximo 10% e não os atuais 45%. 

 • apoio do governo à entrada de novos bancos e, principalmente, 
cooperativismo de crédito, a exemplo do Sicredi. É inaceitável que um país 
que tem inflação de 7% ao ano, tenha bancos cobrando mais de 200% ao ano 
em cartões de crédito. O sistema bancário brasileiro é oligopolizado, com 
oito bancos controlando mais de 80% do crédito.

 • com juros menores, o setor privado volta a investir mais. Além 
disso, o governo tendo equilíbrio fiscal (déficit nominal zero), voltará a investir 
aos padrões que investia até os anos 80. Dessa maneira, os investimentos 
(públicos e privados) aumentarão dos atuais 18,5% para 25% do PIB ao 
longo dos próximos cinco anos. Afinal, sabemos que somente investimentos 
garantem crescimento sustentado. O atual modelo de crescimento via 
consumo está esgotado. Para tanto, precisamos ter um ambiente jurídico 
confiável que possibilite e incentive o setor privado a investir no país. Para 
que as PPPs funcionem, a confiança jurídica é fundamental, pois afinal, o 
setor público é incapaz de sozinho resolver os problemas de infraestrutura 
física e social do país. 

 • com mais investimentos públicos e privados, a educação, a 
saúde, a segurança, e a infraestrutura passarão a receber investimentos 
substanciais, e, ao lado de uma melhor gestão pública, finalmente teremos 
serviços públicos decentes. 

 • o Brasil precisa encarar um sério problema na sua educação 
pública superior, cujos alunos custam mais de R$ 20 mil por ano (um valor 
absurdamente elevado), enquanto os do ensino básico não recebem nem 
um quarto desse valor. Temos que ter uma política educacional superior 
em que o aluno pagará de acordo com o nível de renda familiar, podendo 
chegar à gratuidade para os mais pobres. Atualmente, o ensino superior 
gratuito serve para atender as classes de renda mais elevadas e não os mais 
necessitados. Estes, por não conseguirem entrar nas universidades públicas, 
têm de trabalhar para custear o ensino superior privado. Esse sistema precisa 
mudar, pois é injusto, e se é para o Brasil mudar, temos que corrigir todas as 
injustiças, e esta é uma delas.
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Mudanças, só com povo nas ruas

 Por fim, as manifestações populares de 2013 e as que devem 
acontecer ainda em 2015, decorrentes da insatisfação em relação ao setor 
público, pelos péssimos serviços que este oferece, apesar da enorme carga 
tributária que cobra dos brasileiros, só terão efeitos práticos de uma efetiva 
mudança se soubermos o que queremos mudar e ai sim pressionarmos as 
instâncias políticas para que as mudanças ocorram. 

 Em outras palavras, a via é a democrática, mas como temos um 
Congresso onde a maioria dos políticos pensa apenas em proveitos próprios, 
somente a pressão popular será capaz de exigir que estas mudanças acima 
mencionadas sejam aprovadas no Congresso. Não podemos nos frustrar. 

 Esta é a grande e talvez a única oportunidade de virmos a ter um 
país menos injusto e mais humano.  

 Só depende de nós, pois o povo tem que mostrar aos políticos quem 
manda nesse país. É a nossa hora. Vamos mudar o Brasil!
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A presunção da inocência e a 
impossibilidade de inversão do 
ônus da prova em matéria criminal: 
os Tribunais Estaduais contra o STF

Lenio Luiz Streck*

The presumption of innocence and the imposibility 
to reverse the proof encumbrance on criminal law: 
the State Courts against the Supreme Court.

* Professor titular da Unisinos-RS e Unesa-RJ; Doutor em Direito pela UFSC; Pós-Doutor 
pela FDUL-PT; Professor Visitante da Universidade Javeriana-Bogotá; professor Visitante 
da Universidade de Lisboa e Coimbra-PT. Coordenador do DASEIN – Núcleo de Estudos 
Hermenêuticos (Unisinos-RS). Procurador de Justiça/RS aposentado. Advogado.

SUMáRiO: 1. Introdução; 2. A presunção de inocência e a impossibilidade de 
inversão do ônus da prova; 3. Um olhar sobre a jurisprudência: Os Tribunais 
Estaduais contra o STF. Quem está com a razão?; 4.  Considerações Finais; 5. 
Referências Bibliográficas. 

RESUMO: a presunção de inocência é um dos princípios basilares de um 
Estado Democrático de Direito, estando prevista, inclusive, como direito 
fundamental previsto na Constituição Federal. Entretanto, ainda que a 
ordem constitucional siga vigente, a práxis jurídica brasileira muitas vezes 
desconhece a força normativa da Constituição na medida em que parcela 
considerável dos Tribunais de Justiça dos Estados vem aplicando a tese da 
inversão do ônus probatório em matéria criminal, flexibilizando as garantais 
processuais penais e as conquistas civilizatórias. O método abordado no 
texto se alinha à matriz hermenêutico-fenomenológica inspirada nas teses de 
Martin Heidegger e Hans-Georg Gadamer, em uma perspectiva de revolver 
o chão linguístico pelo qual se assenta a tradição a fim de desencobrir as 
vicissitudes não problematizadas. Nesse sentido, o objetivo se dirige em 
demonstrar a crise de baixa constitucionalidade que se encontra as práticas 
jurídicas brasileiras, através de pesquisa jurisprudencial.
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RESUMEN: la presunción de inocencia es uno de los principios básicos de un 
Estado democrático de Derecho, incluyendo,  como un derecho fundamental 
establecido en la Constitución. Sin embargo, aunque el orden constitucional 
sigue vigente, la práctica jurídico brasileño a menudo inconscientes de 
la fuerza normativa de la Constitución en la medida en que una parte 
considerable de los Tribunales de Justicia de los Estados ha estado aplicando 
la tesis de la inversión de la carga probatoria en materia penal, aliviando 
garantais del proceso penal y logros de la civilizacion. El método discutido 
en el texto se alinea a la matriz-hermenéutica fenomenológica inspirado en 
las tesis de Martin Heidegger y Hans-Georg Gadamer, en una perspectiva 
de revólver el suelo lingüístico por el cual descansa la tradición con el fin 
de descubrir las vicisitudes no problematizadas. En este sentido, el objetivo 
está dirigido a demostrar la crisis de bajo constitucionalidad en que se 
encuentran las prácticas jurídicas de Brasil a través de la investigación de la 
jurisprudencia.

ABSTRACT: the presumption of innocence is one of the base principles of the 
Democratic State of Law, predicted, inclusively, as a fundamental right at the 
Federal Constitution. However, even the constitutional arrangement goes on, 
the judicial brazilian practices many times do not recognize the normative 
power of the Constitution considering that many sections of the brazilian 
Courts have been applying the inversion of the proof encumbrance thesis on 
criminal law, fading the procedural criminal guaranties and the civilizations 
achievements. The method that has been approach is the hermeneutic-
phenomenological inspired on the Martin Heidegger’s and Hans-Georg 
Gadamer’s thesis, in the sense to uncover the problems and troubles that 
are hidden in the language. On this way, the objective goes to demonstrate 
the low constitutionality crisis that is hidden in the brazilian judicial practices 
through an empirical cases research.

PAlAvRAs-chAve: presunção de inocência; inversão do ônus 
da prova em matéria criminal; Crítica Hermenêutica do Direito. 

PALABRAS CLAVE: presunción de inocência; inversión de la carga de la prueba 
en materia penal; Crítica Hermenéutica del Derecho.

KEywORDS: presumption of innocence; inversion of the proof encumbrance 
on criminal law; Hermeneutical Critics of Law.
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1. introdução 

 De La Torre Rangel denunciava as iniquidades da justiça na América 
Central dizendo: “La ley es como la serpiente; solo pica a los descalzos”. 
Na mesma linha, ao analisar o direito brasileiro vemos que este (também) 
é pródigo nessas desproporcionalidades. Assim, poderíamos citar o 
tratamento dado ao crime de furto qualificado e à lavagem de dinheiro, sem 
contar a facilidade que é provar a qualificadora do furto e a dificuldade para 
comprovar o branqueamento de capitais. Qualquer laudo firmado por um 
marceneiro e um engenheiro possui reconhecido valor, todavia, não há algo 
similar nos crimes do colarinho branco.

 Em tempos de defesa da coerência e integridade do Direito, 
assentados numa principiologia constitucional, faz-se necessária uma reflexão 
constante sobre a nossa prática penal e das suas leituras doutrinárias a fim de 
que não perpetuemos retrocessos. Neste sentido, apresenta-se a temática 
tratada neste texto: a presunção de inocência e a impossibilidade de inversão 
do ônus da prova na seara criminal. Ora, pensar diferentemente é recair num 
contrassenso lógico – uma vez que se é presumida a inocência o ônus de 
provar o contrário recairá (necessariamente e inteiramente) em quem acusa. 
Ademais, e com maior relevância, tal concepção “legitimaria” uma processo 
penal ao arrepio das garantias constitucionalmente estabelecidas ao cidadão 
frente à longa manus do Estado no âmbito penal.     

 Para além de uma discussão teórica este estudo voltou os olhos 
para a práxis jurisprudencial, no intuito de verificar como os nossos tribunais 
tratam a matéria e se há alguma harmonia de entendimento entre a posição 
expressa pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e as Cortes Estaduais.

 O artigo se subdivide em duas partes. Na primeira é feita uma 
abordagem acerca dos contornos doutrinários do tema. Na segunda, a 
discussão estará centrada na jurisprudência, perfazendo uma leitura a partir 
do STF até os Tribunais Estaduais, apresentando os posicionamentos e as 
teses sustentadas, junto com a devida apreciação crítica.
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2. A presunção de inocência e a impossibilidade de inversão do 
ônus da prova 

 O direito (penal) dentro de um estado democrático deve pressupor, 
minimamente, tanto um controle do poder estatal quanto uma promoção 
dos direitos fundamentais. Logo, o poder punitivo do Estado, que deveria 
ser usado como a última ratio, encontra expressos limites e diretrizes 
constitucionais que devem (has a duty) ser respeitadas. Em outras 
palavras, não são meros ornamentos ao dispor para serem usados ou 
não pelo Judiciário, ao contrário, como normas vinculativas deveriam ser 
obrigatoriamente aplicadas. 

 Neste contexto está a presunção de inocência, que veio sobrepor 
à presunção de culpabilidade de outrora. Em uma brevíssima incursão 
histórica podemos relembrar a importância e o sentido desta garantia. No 
Medievo uma extrema insegurança pairava sobre aquele(s) que sofria(m) a 
acusação de ter cometido um crime. Poderíamos começar com o fato de 
que neste período não eram incomuns práticas de tortura para que fosse 
feita uma suposta confissão, o que está diretamente relacionado com uma 
presunção de culpa. 

 O acusado estava entregue ao arbítrio judicial de tal modo que 
poderia sofrer quaisquer tipos de penas não existindo limites referentes a 
uma previsão legal anterior e que fosse razoável, isto é, que estabelecesse 
penalizações não aviltantes ou cruéis. Este processo penal do terror foi sendo 
minorado a partir do Iluminismo; e de outros acontecimentos históricos como 
as revoluções liberais1, de modo a consolidar na Modernidade um controle 
do ius puniendi em exigências legais que traziam cada vez mais garantias ao 
cidadão.  

 A presunção de inocência manifesta-se no seio de uma série de 
medidas legais que visavam proteger o cidadão ante ao poder quase que 

1 Para Antonio Magalhães Gomes Filho, o princípio da presunção de inocência provém do 
common law, sendo um parâmetro para reforma do sistema repressivo intentada pela 
revolução liberal do século XVIII. GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Presunção de inocência 
e prisão cautelar. São Paulo: Saraiva, 1991. p. 9.
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incontrastável do Estado e também de seus pares, de modo que apenas 
indicativos não seriam mais suficientes para a imputação de pena2. Seria 
necessário então um julgamento feito por um juiz previamente determinado, 
limitado às previsões legais, possibilitando uma ampla defesa e carecendo de 
um conjunto probatório suficiente a ser demonstrado por quem acusa. 

 Na realidade brasileira nos remontamos ao Código Penal da 
República, de 1890, que em seu artigo 67 asseverava: “Nenhuma presunção, 
por mais veemente que seja dará lugar a imposição de pena”.  Ou seja, não 
haveria de se punir alguém por meros indícios, uma vez que estes seriam 
insuficientes quanto à inocência presumida.

 Este processo de consolidação certamente não encontrou 
dificuldades. Valdir Szinck3 salientava que nem todas as correntes doutrinárias 
eram favoráveis à presunção de inocência. Como exemplo cita a influência 
da denominada Escola Positivista (Ferri, Garófalo) que defendia, em linhas 
gerais, ser um obstáculo à ação processual do Estado para tornar eficazes 
as sanções penais; e que a presunção de culpabilidade seria a mais razoável 
já que o réu que na maioria dos casos já se apresenta culpado pela opinião 
pública4. Assim, seja a presunção de inocência ou o princípio do in dubio pro 
reu ambas estariam limitados apenas à fase instrutória.

 Transpassados quase um século vemos no âmbito constitucional 

2 Neste sentido Valdir Szinck ao escrever sobre o desenvolvimento histórico da presunção 
de inocência diz que: “o juiz tem no indiciado não um culpado (como na época medieval), 
nem um réu que deva confessar (ainda que sob tortura), mas um suspeito, alguém que tem 
contra si indicações de ter cometido um crime; mas apenas indicações, suspeitas que deverão 
ser provadas. Enquanto não se provar estas indicações ele é inocente. (...) Essa a norma que 
prevalece em um país democrático, onde impera a liberdade do cidadão acima de tudo e, 
abaixo, apenas, do império da lei. SZNICK, Valdir. Liberdade, prisão cautelar e temporária: 
presunção de inocência, juiz natural, devido processo legal, indícios e presunções, prisão em 
flagrante, prisão preventiva. 2. ed. São Paulo: LEUD, 1995. p.53.
3 O próprio jurista em sua obra datada de 1995 informa que a presunção de inocência era 
um tema raro nas discussões acadêmicas. Cf. SZNICK, Valdir. Liberdade, prisão cautelar e 
temporária: presunção de inocência, juiz natural, devido processo legal, indícios e presunções, 
prisão em flagrante, prisão preventiva. 2. ed. São Paulo: LEUD, 1995. p.52.
4 Cf. SZNICK, Valdir. Liberdade, prisão cautelar e temporária: presunção de inocência, juiz 
natural, devido processo legal, indícios e presunções, prisão em flagrante, prisão preventiva. 
2. ed. São Paulo: LEUD, 1995. p.57.
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pátrio a previsão expressa da presunção de inocência no art. 5º, inc. LVII, da 
Constituição Federal que dispõe: “ninguém será considerado culpado até o 
trânsito em julgado de sentença penal condenatória”5. 

 Acompanhando e lastreando este reconhecimento jurídico interno 
são frequentes as referências a presunção de inocência em documentos 
internacionais de Direitos Humanos. No artigo no artigo 9º da Declaração 
dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 tem-se que: “Todo acusado 
é considerado inocente até ser declarado culpado e, se julgar indispensável 
prendê-lo, todo o rigor desnecessário à guarda da sua pessoa deverá ser 
severamente reprimido pela lei”.  Na declaração Universal dos Direitos do 
homem de 1948, em seu art.11 reza que: “ 1. Toda a pessoa acusada de 
um ato delituoso presume-se inocente até que a sua culpabilidade fique 
legalmente provada no decurso de um processo público em que todas as 
garantias necessárias de defesa lhe sejam asseguradas”. Na Convenção 
Europeia dos Direitos do Homem, de 1950, em seu art. 6º, § 2° consta que: 
“Toda a pessoa no curso de uma infração se presume inocente até que a 
sua culpabilidade tenha sido legalmente conhecida”. A mesma previsão é 
encontrada no Pacto de San José da Costa Rica (1969), nos seguintes termos: 
“Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência 
enquanto não se comprove legalmente sua culpa”.

 Em geral, as constituições do pós-guerra trouxeram sem seu bojo a 
presunção de inocência (Ex.:Itália, França, Espanha, Portugal). Por todas, cito 
o artigo 24 da Constituição espanhola de 1978:

1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los 
jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin 
que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la 
ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación 
formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con 
todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su 
defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la 
presunción de inocencia. (g.n)

5  A redação do texto não faz referência ao termo presunção de inocência, apesar de enunciar 
seu conteúdo. Nesta mesma perspectiva, foi redigida esta garantia na Constituição Italiana 
(1948), de onde provavelmente sofremos inspiração, in verbis: “” l’ imputato non è considerato 
colpevole sinna a la condanna definitiva”.     
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 Não obstante a previsão constitucional e internacional e a sua 
inegável importância, por vezes, a presunção de inocência parece ser uma 
ilustre desconhecida6 em terrae brasilis, sobretudo, quando percebermos 
um crescente apoio jurisprudencial a possibilidade de inversão do ônus da 
prova em matéria criminal.   

 Uma vez que “superamos” o processo inquisitivo que se baseava 
na presunção de culpabilidade há que se pensar na intima relação entre a 
presunção de inocência e o onus probandis, sob pena, de sustentarmos uma 
concepção anacrônica diante das conquistas civilizatórias. 

 Sob três aspectos a presunção de inocência poder analisada7: 1) 
como uma garantia política do cidadão, parte “essencial” e estrutural do 
sistema acusatório que, respeitando a dignidade humana, garante um estado 
de inocência que somente poderá ser afastado diante de uma prova plena 
do ilícito e dentro do devido processo legal; 2) como regra de julgamento 
em caso de dúvida acerca de fato relevante para a sentença, confundindo-
se com o in dubio pro reu ; e 3) regra de tratamento do acusado durante o 
processo impedindo que seja tratado como se culpado fosse.

 Pensando a presunção de inocência e sua necessária relação com o 
in dubio pro reu e demais garantias penais, não há que se falar em inversão 
do ônus da prova, ao revés, existe barreiras constitucionais para esta 
possibilidade. Gustavo Henrique Righi Bardaró em obra8 dedicada ao ônus 

6 Júlio Casara em texto elucidativo intitulado Uma Ilustre desconhecida: a presunção 
de inocência argumenta que: Basta pensar no número de presos provisórios (pessoas 
encarceradas antes de serem condenadas), na naturalização do uso abusivo/desnecessário 
de algemas (muitas vezes com o único objetivo de aviltar os imputados), na prisão como 
forma de coagir eventuais testemunhas ou obter confissões de indiciados e na “inversão do 
ônus probatório em matéria penal” (declarada por um dos Ministros do Supremo Tribunal 
Federal no julgamento da AP 470, para justificar seu voto pela condenação de um dos réus) 
para se perceber que a incidência do princípio da presunção de inocência tem se tornado 
problemática (sic). CASARA, Júlio. Uma ilustre Desconhecida: a presunção de inocência. 
Disponível em: http://justificando.com/2015/01/17/uma-ilustre-desconhecida-presuncao-
de-inocencia/ Acesso em: 31/03/2015. 
7 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da prova no processo penal. São Paulo: R. dos 
Tribunais, 2003. p.280, e pp. 283-286.
8 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da prova no processo penal. São Paulo: R. dos 
Tribunais, 2003.
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da prova no processo penal afirma que:

Um aspecto relevante da presunção de inocência enquanto regra de 
julgamento é que, no processo penal, diversamente do que ocorre no 
campo civil, não há verdadeira repartição do ônus da prova. O ônus da 
prova não supõe que exista, necessariamente, uma repartição de tal ônus. 
Mesmo que não haja repartição do ônus da prova é necessário que haja 
regra de julgamento, determinando que em qualquer caso, a dúvida sobre 
fato relevante será decidida sempre contra o autor, ou sempre contra o réu. 
No caso do processo penal o in dubio pro reu é uma regra de julgamento 
unidirecional. O ônus da prova incumbe inteiramente ao Ministério Público, 
que deverá provar a presença de todos os elementos necessários para o 
acolhimento da pretensão punitiva9.

 Neste aspecto, enquanto regra de julgamento a presunção de 
inocência e as garantias correlatas geram o que doutrina denomina de 
ônus objetivo da prova. Ou seja, destina-se ao juiz, direcionando a quem se 
aproveitará, digamos assim, ao fim e ao cabo, o benefício da dúvida. Quando 
falamos do ônus subjetivo da prova estamos nos referindo ao incentivo para 
que as partes atestem os fatos relevantes do seu interesse.

 A inversão do ônus da prova é uma regra de julgamento somente 
autorizada por lei e que se aplica quando o autor não conseguindo 
comprovar sua pretensão e o réu tampouco os chamados fatos impeditivos, 
modificativos ou extintivos, ainda assim a ação será julgada procedente. 

 Entendemos que a inversão do ônus da prova como ocorre no 
Código de Defesa do Consumidor, não pode ser extensível à seara criminal. 
Isto, por inexistir a repartição do onus probandi no processo penal, e por 
transformar a garantia do in dubio pro reu em in dubio pro societate. 

 Se na área cível não é possível fazer numa inversão convencional 
do ônus da prova quando se trata de direitos indisponíveis quanto mais no 
âmbito criminal em que se está em “jogo” a liberdade do ser humano.  

9 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da prova no processo penal. São Paulo: R. dos 
Tribunais, 2003. pp.295-296.
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 Assim, Flávio Mirza em artigo entende que10: 

A acusação (Ministério Público ou querelante) deverá provar, cabalmente, 
os fatos deduzidos na denúncia (queixa), com todas as suas circunstâncias 
relevantes (artigo 41 do Código de Processo Penal). Ou seja, o(s) fato(s) 
constitutivo(s) de seu direito. Ao réu cabe, tão somente, opor-se à pretensão 
do acusador, ou seja, o ônus da prova é todo da acusação. Vale mencionar 
que a dúvida quantos aos fatos constitutivos leva, inexoravelmente, à 
absolvição. A rigor, o réu não alega fato algum, apenas opõe-se à pretensão 
ministerial ou àquela do querelante. Isto porque é presumidamente 
inocente e a dúvida o socorre, sendo a absolvição medida que se impõe11.  

 Deste modo, diante da presunção de inocência e do in dubio pro 
reu enquanto garantias constitucionais há uma vedação à inversão do ônus 
da prova na seara criminal12. Pensar em contrário é aventar uma hipótese 

10 MIRZA, Flávio. Processo justo: o ônus da prova à luz dos princípios da presunção de inocência 
e do in dubio pro reo in: Revista Eletrônica de Direito Processual, Volume V. Disponível em: 
http://www.arcos.org.br/periodicos/revista-eletronica-de-direito-processual/volume-v/
processo-justo-o-onus-da-prova-a-luz-dos-principios-da-presuncao-de-inocencia-e-do-in-
dubio-pro-reo#_ftn12 Acesso em: 04/04/2015.
11 Na mesma linha e subdividindo os aspectos, subjetivo e objetivo, do ônus da prova Gustavo 
Bardaró afirma que: Em suma, quanto ao ônus subjetivo, há onus probandi do ministério 
Público, para que não que não sucumba em seu interesse em ver provada a tese acusatória. 
Na ação penal condenatória, embora em tese fosse concebível que o acusado tivesse sua 
atividade probatória balizada por ônus, diante do in dubio pro reo, ele jamais poderá ser 
prejudicado pela dúvida sobre o fato relevante. O querelante tem o ônus da prova dos fatos 
invocados na queixa crime.
De outro lado, é inconteste a existência do chamado ônus objetivo da prova, que, identificado 
com a regra de julgamento do in dubio pro reo, como manifestação da presunção de inocência. 
Contudo, essa regra de julgamento não pode ser considerada como “ônus”, ante seu caráter 
objetivo, que é incompatível com o conceito de imperativo de interesse. Existe regra de 
julgamento no processo penal, mas ela não é, tecnicamente, um ônus. BADARÓ, Gustavo 
Henrique Righi Ivahy. Op.Cit pp.240-241.
12 Nesta trilha, Gregório Camargo D’Ivanenko, apresentou uma importante monografia 
no Cesusc, sob o título A inversão do ônus da prova no processo penal Brasileiro e sua 
incompatibilidade com a Constituição Federal (Florianópolis, 2012). Em artigo D’Ivanenko 
afirma que: A inversão do ônus da prova, por diversas vezes, é a única coisa que sustenta o 
édito condenatório. Não é difícil encontrar nos julgados a tese de que, por exemplo, no caso 
de furto, se a coisa furtada for encontrada no poder dos acusados, cabe a eles a comprovação 
da origem lícita dos objetos, o que viola, frontalmente, a inocência inerente a todos as 
pessoas. A inversão do ônus da prova no processo penal é, na verdade, uma flexibilização da 
presunção de inocência, ou seja, flexibilização de preceito constitucional em face de política 
criminal.  D’IVANENKO, Gregório Camargo. Um brevíssino estudo sobre A inversão do ônus 
da prova no processo penal Brasileiro e sua incompatibilidade com a Constituição Federal.
in: iBCCRiM, Setembro, 2010. Disponível em: http://www.ibccrim.org.br/artigos/2010/09 
Acesso em: 06/04/2015

http://www.ibccrim.org.br/artigos/2010/09
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que não encontra respaldo no atual sistema normativo e que também se 
manifesta como um retrocesso histórico. 

3. Um olhar sobre a jurisprudência: Os Tribunais estaduais contra 
o sTF. Quem está com a razão? 

 Após um panorama geral dos contornos teóricos da temática será 
feita uma análise de sua expressão na cotidianidade das práticas jurídicas, 
especificamente, sobre o modo como a jurisprudência brasileira tem se 
posicionado. 

 Iniciando pelo Supremo Tribunal Federal, podemos afirmar que o 
posicionamento da corte está em consonância com a doutrina no sentido da 
impossibilidade de inversão do ônus da prova na seara criminal13, conforme 
se consegue depreender dos julgados doravante expostos.

 No Habeas Corpus (HC) 107448 o STF definiu que incumbe ao 
Ministério Público o ônus de comprovar a imputação penal para o crime de 
tráfico ilícito de entorpecentes, pois do contrário haveria afronta ao princípio 
da não-culpabilidade em razão de o acusado não ter feito prova da versão 
que narra que a substância apreendida se destinava ao consumo pessoal.

Ementa: SENTENÇA – ENVERGADURA. Ante o fato de o Juízo ter contato 
direto com as partes envolvidas no processo-crime, o pronunciamento 
decisório há de merecer atenção maior. PROCESSO-CRIME – PROVA. Cabe 
ao Ministério Público comprovar a imputação, contrariando o princípio 
da não culpabilidade a inversão a ponto de concluir-se pelo tráfico de 
entorpecentes em razão de o acusado não haver feito prova da versão 
segundo a qual a substância se destinava ao uso próprio e de grupo de 
amigos que se cotizaram para a aquisição. HC 107448, Rel. Min. Ricardo 
Lewandowski, julgado em 18/06/2013, Dje 03/10/2013

 No HC 97701, o Pretório Excelso entendeu que não é cabível recusar 
o pedido defensivo de incidência da minorante do art. 33, § 4º da Lei de 
Tóxicos sob o fundamento de inexistir prova da primariedade do acusado, 
incorrendo em indisfarçável inversão do ônus da prova.

13 Esta conclusão é extraída do posicionamento geral da Corte, mesmo podendo algum 
ministro, isoladamente, possuir entendimento diverso.  
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Ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA 
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. 
REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA. ORDEM DEFERIDA EM PARTE. 1. Inserido na 
matriz constitucional dos direitos humanos, o processo penal é o espaço de 
atuação apropriada para o órgão de acusação demonstrar por modo robusto 
a autoria e a materialidade do delito. Órgão que não pode se esquivar da 
incumbência de fazer da instrução criminal a sua estratégica oportunidade 
de produzir material probatório substancialmente sólido em termos de 
comprovação da existência de fato típico e ilícito, além da culpabilidade do 
acusado. 2. Atento a esse marco interpretativo, pontuo que, no caso dos 
autos, as instâncias precedentes recusaram o pedido defensivo de incidência 
da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 sob o fundamento 
de inexistir prova da primariedade do acusado. Incorrendo, assim, numa 
indisfarçável inversão do ônus da prova e, no extremo, na nulificação da 
máxima que operacionaliza o direito à presunção de não-culpabilidade: in 
dubio pro reu. Preterição, portanto, de um direito constitucionalmente 
inscrito no âmbito de tutela da liberdade do indivíduo. 3. Ordem parcialmente 
deferida para, de logo, reconhecer a incidência da minorante do § 4º do art. 
33 da Lei 11.343/2006 e determinar ao Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal 
de Campo Grande/MS que refaça, no ponto, a dosimetria da pena. HC 97701, 
Rel. Min. Carlos Ayres Britto, julgado em 03/04/2012, Dje 20/09/2012

 No HC 88344 o Supremo asseverou que não cabe ao Poder 
Judiciário pressupor a atuação em dolo específico do acusado quando do seu 
inadimplemento de duplicatas emitidas já quando de abertura de sociedade 
empresária, a fim de se configurar o crime de estelionato. O relator coloca 
no voto que “a abertura de sociedade empresária, por si só, não configura 
crime, constituindo direito de todo e qualquer cidadão, desde que cumpra 
os requisitos exigidos pelas normas civis, comerciais e administrativas”, sob 
pena de se inverter o ônus da prova.

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO 
DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE E ILEGITIMIDADE DE PARTE. MEDIDA 
EXCEPCIONAL. INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. 
ESTELIONATO. CONCURSO DE PESSOAS. DOLO ESPECÍFICO. INVERSÃO DO 
ÔNUS DA PROVA. ORDEM CONCEDIDA. I - Reputa-se inepta a denúncia 
quando os fatos imputados aos pacientes não configuram, prima facie, 
crime. II - Não cabe ao Poder Judiciário pressupor ou tecer conjecturas sobre 
a prática de eventual crime, mas sobre a ausência de provas cabais. III - A 
abertura de sociedade empresária, por si só, representa o exercício lícito de 
um direito, assegurado a todos os cidadãos. IV - Ordem concedida. HC 88344/
PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 12/12/2006, Dje 23/02/2007.
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 No HC 70274, tratando-se de apropriação indébita, o STF entendeu 
que o simples depósito bancário de valor administrado por parte do 
mandatário não torna possível inverter o ônus probatório de modo ao agente 
ter de produzir prova de fato negativo (de não haver praticado o crime).

Ementa: APROPRIAÇÃO INDEBITA - CONFIGURAÇÃO. A FIGURA DA 
APROPRIAÇÃO INDEBITA PRESSUPOE O DOLO ESPECIFICO, OU SEJA, 
A TOMADA DE COISA ALHEIA EM PROVEITO PRÓPRIO. A EXISTÊNCIA 
DE RELAÇÃO JURÍDICA MANDANTE-MANDATARIO E CONDUCENTE A 
PRESUNÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOLO. O SIMPLES FATO DE O MANDATARIO 
HAVER DEPOSITADO EM CONTA BANCARIA VALOR POR ELE ADMINISTRADO 
NÃO IMPLICA A INVERSAO DO “ONUS PROBANDI,” NO QUE COLOCARIA EM 
COMODA POSIÇÃO O ESTADO-ACUSADOR. DESCABE COGITAR DA PROVA 
DA AUSÊNCIA DA INTENÇÃO DE APROPRIAR-SE, PORQUANTO INERENTE 
A RAZOABILIDADE QUE NORTEIA O PROCEDIMENTO PADRAO. NO CAMPO 
PROCESSUAL PENAL E IMPROPRIO TRANSFERIR-SE AOS OMBROS DO 
AGENTE PROVA DE FATO NEGATIVO - O DE NÃO HAVER PRATICADO O 
CRIME - MORMENTE COM A CONSEQUENCIA DE, NÃO A IMPLEMENTANDO, 
VIR A SER CONDENADO.  HC 70274, Rel. Min. Marco Auréio, julgado em 
26/10/1993, Dje 18/04/1994

 Não obstante o notório respaldo do Supremo Tribunal Federal no 
ordenamento jurídico pátrio e na doutrina, nossa investigação verificou que 
os Tribunais Estaduais não estão tendo este mesmo posicionamento, ao 
contrário, têm-se aberto à possibilidade de inversão do ônus da prova no 
âmbito penal.   

 Podemos partir do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que em 
diversas ocasiões tem utilizado da seguinte fundamentação:

Presume-se a responsabilidade do acusado encontrado na posse da coisa 
subtraída, invertendo-se o ônus da prova, transferindo-se ao agente o 
encargo de comprovar a legitimidade da detenção da “res furtiva”, mormente 
se não há prova da escusa apresentada.(Processo 1.0525.12.008540-8/001)

No crime de furto, presume-se a autoria se a coisa furtada é encontrada na 
posse injustificada do acusado, incumbindo ao possuidor demonstrar, de 
forma inequívoca, que a adquiriu legitimamente, a fim de elidir eventual 
delito. (10016130006501001 MG).

http://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_resultado2.jsp?listaProcessos=10525120085408001
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 Em sentido similar poderíamos citar inúmeros julgados de 
praticamente todos os Tribunais Estaduais dos quais citamos apenas alguns14:

TJ/ACRE, APELAÇÃO 0012801-58.2011.8.01.0001, Relator Des. Pedro Ranzi, 
julgado em 22/11/2012, DJe 24/11/2012, Comarca Rio Branco. Ementa: 
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A 
MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE 
COMPROVADAS. INveRsÃO DO ÔNUs DA PROvA. IMPROVIMENTO DO APELO. 
1. Estando devidamente comprovada a origem ilícita dos bens apreendidos 
na posse do agente, tendo este alegado que adquiriu os mesmos com 
valor muito abaixo do praticado no mercado, bem como não apresentando 
justificativa hábil a demonstrar sua boa-fé, descabida é a desclassificação 
para a receptação na modalidade culposa. 2. Ocorre a inversão do ônus da 
prova quando o produto proveniente de crime for apreendido no poder 
do agente, ficando caracterizada a receptação dolosa quando os indícios e 
circunstâncias a indicarem.  (g.n)  

TJ/AMAPÁ, Apelação 0031739-86.2007.8.03.0001, Rel. Des. EDINARDO 
SOUZA, julgado em 24/01/2012, DJe 30/01/2012. Ementa: PROCESSUAL 
PENAL - PENAL MILITAR - Res furtiva - Apreensão na posse do agente 
- inversão do ônus da prova - Tese defensiva indemonstrada - Acerto da 
condenação - Objeto em alojamento militar de uso restrito - Coisa perdida não 

14 Da pesquisa realizada no Dasein – Núcleo de Estudos Hermenêuticos,foram encontrados diversos 
julgados em sentido favorável a inversão do ônus da prova em todos os Tribunais Estaduais com 
exceção do Estado de Amazonas. Dentre as principais teses defendidas encontram-se: a) é dever 
do interrogado apresentar justificativa plausível para não ser condenado; b) no caso de furto 
qualificado, quando a res furtiva for encontrada em poder do demandado, resta presumida a sua 
responsabilidade penal; c) No crime de receptação, é dever do acusado apresentar justificativa 
convincente sobre a origem lítica do bem apreendido; d) no delito de porte ilegal de arma de 
fogo, a posse injustificada das armas já presume o crime de receptação; e) ao indivíduo que é 
preso com o bem oriundo de crime de furto cabe justificar a origem ilícita do objeto; f) caso o 
réu resuma em sua defesa a firmar que comprou arma de fogo de desconhecido sem a devida 
documentação e à época do fato já respondia por outro crime envolvendo armas, evidencia-se 
que não se trata de pessoa ingênua, cabendo a inversão do ônus da prova; g) a apreensão da 
res em poder do delinquente, logo após a subtração, gera a presunção de autoria, justificando 
a inversão do ônus da prova; h) no crime de de furto qualificado, quando o réu é encontrado na 
posse da res furtivae e com alicate utilizado para cortar cabos, inverte-se o ônus da prova; i) em 
sede revisional, posto que o requerente tem contra si uma decisão condenatória transitada em 
julgado, inverte-se o ônus da prova, resolvendo-se a questão segundo a máxima “in dubio pro 
societate”.j)No crime de embriaguez ao volante, a confissão perante a autoridade policial induz a 
inversão do ônus da prova; k)No roubo circunstanciado as alterações que o réu fizer para alterar 
a lógica materialidade e a autoria do crime inverte o ônus da prova; l)No atraso de prestação de 
contas (Decreto lei 201/67) cabe ao réu provar a fiel prestação de contas, sendo inviável a inversão 
do ônus da prova, ou seja, atribuir ao órgão ministerial o dever de provar o contrário; m)Por fim, 
nos crimes contra a ordem tributária ocorre a inversão do ônus da prova quando é alegada uma 
circunstância elisiva da punibilidade, devendo o réu comprovar a prescrição do crédito tributário; 
n) em caso de roubo majorado com emprego de arma de fogo, cabe ao réu que alegar a ausência 
do potencial lesivo da arma, provar que esta era inapta para deflagrar projéteis (Precedente do 
STF); o) no tráfico de drogas é dever do acusado provar que os objetos aprendidos não tinha 
como finalidade a preparação e/ou transformação de substâncias entorpecentes.
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configurada - Desclassificação de furto (CPM, art. 240) para o de apropriação 
de coisa achada (CP M, art. 249, parágrafo Único) - Impossibilidade - Apelação 
- Improvimento - 1) A apreensão da res furtiva com o acusado de furto, aliado 
ao seu proceder desde o instante em que entrou na posse da coisa, inverte 
o ônus da prova, razão pela qual impõe-se a confirmação da condenação, se 
o agente não demonstra a veracidade de suas alegações. 2) Se a coisa estava 
em alojamento militar de uso restrito, não há como reconhecê-la perdida, 
para o fim de desclassificar o crime de furto para o de apropriação de coisa 
achada. 3) Apelo improvido. (g.n) 

TJ/DISTRITO FEDERAL, APELAÇÃO 2013 09 1 030694-2 APR (0030013-
32.2013.8.07.0009 - Res.65 - CNJ), Relator Des. SOUZA E AVILA, julgado em 
11/12/2014, DJe 15/12/2014. Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. 
ABSOLVIÇÃO. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. NÃO 
DEMONSTRADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO 
PROBATÓRIO COESO. INveRsÃO DO ÔNUs. DOLO CONFIGURADO. 
Suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de 
receptação, por meio de conjunto probatório coeso, impossível se mostra a 
absolvição por insuficiência de provas. Mantém-se a sentença condenatória 
pelo crime de receptação, quando as circunstâncias em que o delito foi 
praticado demonstram que o réu conhecia a origem ilícita do bem. No crime 
de receptação, a apreensão do produto de origem ilícita em poder do agente 
gera a presunção de sua responsabilidade e inverte o ônus da prova. Recurso 
conhecido e não provido. (g.n) 

TJ/ESPÍRITO SANTO, APELAÇÃO 0013928-71.2009.8.08.0012 (012090139283), 
Relator Des. MANOEL ALVES RABELO, julgado em 12/06/2013. Ementa: 
RECEPTAÇÃO - ART. 180,CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - ABSOLVIÇÃO - RES 
FURTIVAAPREENDIDA NA POSSE DO ACUSADO - NÃO APRESENTAÇÃO 
DE JUSTIFICITIVA RAZOÁVEL SOBRE A ILICITUDE DO BEM APREENDIDO 
- INveRsÃO DO ÔNUs DA PROvA - RECURSO DESPROVIDO.1- Restando 
comprovada a origem criminosa da res apreendida em poder do agente, 
inverte-se o ônus da prova, cabendo ao possuidor demonstrar, de forma 
inequívoca, a licitude do bem. 2- In casu, restou caracterizado o dolo direto 
da conduta típica prevista no caput, do art. 180 do Código, uma vez que foi 
flagrantemente preso conduzindo uma motocicleta que sabia ser produto de 
roubo. Essa é a conclusão que se pode extrair diante das provas produzidas 
e da própria conduta do apelante, que além de não conseguir destituir as 
presunções geradas no fato da res furtiva ter sido apreendia em seu poder, 
sem qualquer justificativa plausível, não fez qualquer prova acerca da origem 
do bem. 3- Recurso desprovido. (g.n) 

TJ/GOIÁS, APELAÇÃO 59147-25.2014.8.09.0006, Relator Des. FABIO 
CRISTOVAO DE CAMPOS FARIA, julgado em 02/12/2014, DJe 08/01/2015, 
Comarca ANÁPOLIS. Ementa: Apelação Criminal. Receptação em concurso 
formal. 1 - Ônus da prova. inversão. Manutenção da condenação. A 
apreensão de veículo e de semijoias de procedências ilegais na posse do 
agente gera para ele o ônus de demonstrar as origens lícitas dos bens, objetos 
das receptações. Devidamente comprovadas a materialidade e autoria do 
crime, impõe-se a confirmação da sentença condenatória, desprovendo o 
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pleito absolutório. 2 - Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Inviável 
a aplicação do princípio da insignificância ao caso porque, além do valor dos 
bens receptados serem de considerável monta, o apelante ostenta em seu 
desfavor ações penais em andamento e condenações transitadas em julgado. 
3 - Redução da pena-base. Se algumas circunstâncias judiciais foram analisadas 
impropriamente, a reprimenda basilar deve ser redimensionada. No entanto, 
não deve reduzi-la no mínimo legal, quando presentes circunstâncias judiciais 
desfavoráveis. 4 - Apelo conhecido e parcialmente provido. (g.n) 

TJ / SP, Ap. 0017904-77.2009.8.26.0047, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, 
julgado em 16/12/2014, Dje 18/12/2014. Ementa: FURTO QUALIFICADO 
Insuficiência de provas. Não configurada. Autoria e materialidade 
comprovadas. Res furtiva encontrada em poder dos agentes. inversão do 
ônus da prova. Não havendo justificativa plausível é de se reconhecer a 
responsabilidade do acusado. RECURSO NÃO PROVIDO. (g.n) 

TJ / SC, Ap. 2010.027136-3, Rel. Des. Jorge Schaefer Martins, julgado em 
11/04/2011. Ementa: FURTO QUALIFICADO. RÉUS PRESOS EM FLAGRANTE. 
RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 
DEPOIMENTO CONSISTENTE DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS QUE EFETUARAM 
O FLAGRANTE. RES FURTIVA EM PODER DO RÉU LOGO APÓS A OCORRÊNCIA 
DO DELITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JUSTIFICAÇÃO DUVIDOSA 
E CONTRADITÓRIA SOBRE A ORIGEM IDÔNEA DA POSSE. AUTORIA 
COMPROVADA. Em tema de furto, a apreensão da coisa subtraída em poder 
do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo-se o 
ônus da prova, impõe-se-lhe justificação inequívoca. A justificação dúbia e 
inverossímil, reforçada pelos maus antecedentes do agente e pela inexistência 
de prova em desfavor do lesado, autoriza o decreto condenatório (TACRIM-SP 
- AC - Rel. Haroldo Luz - RT 688/334). RECURSO NÃO PROVIDO. (g.n) 

 Diante deste quadro, percebemos a ausência de coerência entre a 
posição do STF e dos Tribunais Estaduais, e também de integridade uma vez 
que estamos diante de um flagrante desrespeito a garantias constitucionais. 
A pergunta que fazemos é: A Constituição somente vale para o STF?

 Novamente afirmo que não há — e não pode haver — presunção de 
culpabilidade no direito penal. Além disso, o artigo 5º do Código de Processo 
Penal (CPP) ainda vale, não há responsabilidade objetiva. Não há inversão 
do ônus da prova. Nem mesmo é permitido usar a tese em direito penal 
de que álibi não provado, réu culpado. Quem deve provar a acusação é o 
Estado. O réu pode permanecer em silêncio. Esse silêncio não é imoral. Não é 
inconstitucional. A responsabilidade é só do Ministério Público. Mesmo que 
o sujeito seja pego com a “mão na massa”, isso não quer dizer que se inverta 
o ônus da prova. Aliás, se alguém é encontrado de posse da res furtivae, tal 
circunstância não passa de prova indiciária. Não há uma relação de causa e 
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efeito inexorável. É como o sujeito que entra em uma sala molhado, e lá fora 
está chovendo. Isso quer dizer que ele veio da chuva? Provavelmente. Mas 
não prova que, por exemplo, não possa ter sido molhado de outro modo.

 É lamentável que ainda hoje, no Brasil, queira-se aplicar no direito 
processual penal uma tese do direito do consumidor. Sim, no Código de 
Defesa do Consumidor existe a inversão do ônus da prova em razão da 
hipossuficiência. O problema é que inverter o ônus da prova no direito penal-
processual penal é o mesmo que dizer que, no confronto entre o Estado e o 
réu, a parte fraca seria o Estado, o que seria um contrassenso.

 O Tribunal de Justiça de Minas Gerais parece ser o locus privilegiado 
da inversão do ônus da prova. Por exemplo, no processo 1.0701.13.04572300-
01 o Tribunal inverteu também o ônus da prova testemunhal. Segundo o 
julgado, cabe à defesa infirmar a credibilidade dos policiais depoentes, verbis:

Para não se crer dos relatos extremamente coerentes dos policiais, civis 
ou militares, necessário seria a demonstração de seus interesses diretos 
na condenação do apelante, seja por inimizade ou qualquer outra forma 
de suspeição, pois, se de um lado o acusado tem razões óbvias de tentar 
se eximir da responsabilidade criminal, por outro, os policiais, assim como 
qualquer testemunha, não tem motivos para incriminar inocentes, a não 
ser que se prove o contrário, ônus que incumbe à Defesa. (g.n) 

 Ademais, qual seria o suporte desta afirmação: 

É pacífico o entendimento jurisprudencial e doutrinário de que a apreensão 
de bens em poder do suspeito determina a inversão do ônus da prova, 
impondo ao acusado o dever cabal de explicar e provar os fatos que alega, 
com o intuito de elidir o delito ou demonstrar a aquisição daqueles.

 
 Mesmo afirmando que haveria uma doutrina sedimentada 
entendemos que isto inexiste. No processo 1.0024.11.2829.84-1/001, o 
mesmo Pretório criou outra figura jurídica: a presunção do dolo, que, aliado 
à inversão do ônus da prova, torna impossível a absolvição de qualquer 
vivente, verbis:

A posse da res furtiva, aliada às condições da prisão, mediante denúncia 
anônima, bem como diante da fragilidade da versão do agente e seu 
envolvimento com a criminalidade, faz presumir o dolo, conduzindo 
à inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento.
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 E a mesma tese possui várias versões, como esta: “Inverte 
o ônus probatório, a teor do disposto no art. 156 do CPP, o acusado que 
confessa o fato criminoso perante a autoridade policial, mas muda a versão 
dos mesmos fatos em juízo” (1.0456.06.04.7203-6/001)”.

 Nos crimes de recepção e de posse de arma, o Tribunal tem seguido 
na mesma linha, verbis:

Em se tratando de crime de receptação, em que o bem é apreendido na 
posse do réu, compete a este provar o desconhecimento quanto à origem 
ilícita. (1.0103.13.002247-0/001).

Tendo sido a ré surpreendida na posse da arma de fogo, inverte-se o 
ônus da prova15. (1.0024.11.283464.-3/001).

 O TJ-MG chega a dar efeito ex tunc à posse da res furtivae, quando 
assevera que: “A demonstração da posse pretérita da res furtiva pelo 
réu induz à inversão do ônus probatório, fazendo-se presumir o dolo, 
cabendo a ele demonstrar a ignorância da origem ilícita do bem” (Processo 
1.0713.09.101347-2/001).

 Os acórdãos examinados demonstram que existe um entendimento 
disseminado na jurisprudência pátria favorável a inversão do ônus da prova 
na seara penal, em contradição ao posicionamento do STF. Tal entendimento 
é notoriamente inconstitucional. Mas o que impressiona nesse é o silêncio 
eloquente seja do Ministério Público a que cabe fiscalizar a lei e o regime 
democrático bem como de parcela considerável da doutrina penal. 

 Por fim, alguns penalistas falando da possibilidade da inversão do 
ônus da prova, usam para tanto a clássica frase de Malatesta de que “o 
ordinário se presume e só o extraordinário se prova”. Seguramente aqueles 
que sustentam isto não leram o que o anarquista italiano  escreveu. De 
fato, reconhecemos que “o-que-mal-atesta” disse foi isso mesmo. Todavia, 

15 Apenas por esclarecimento da pesquisa informamos que não desconhecemos que no  EREsp 
961.863-RS (2010) o STJ entendeu que, para caracterizar a majorante prevista no roubo não é 
necessário periciar ou apreender a arma de fogo. O que foi, ao nosso entender, um equívoco. 
Sabemos também que que somente em revisão criminal é que o ônus é do réu-autor-da-
revisão (HC 68.437-STF). Por fim, verificamos que já em 1990 o ministro Assis Toledo (RHC 
782-PE) dizia que não se podia presumir maus antecedentes contra o réu, e que há decisões 
peremptórias contra o uso da tese da inversão do ônus da prova, como esta: Apelação APL 
15021220078260201 SP 0001502-12.2007.8.26.0201 (TJ-SP). 

http://www.stj.gov.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=EREsp+961863
http://www.stj.gov.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=EREsp+961863
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somente duas páginas depois ele mesmo se desdiz. Assim, o próprio 
argumento se esvai por si mesmo, isto sem falar que jamais isto poderia ter 
o condão de afastar uma garantia constitucional.

4.  Considerações Finais 

 Gabriel Garcia Marquez conta, em Macondo, que o mundo era tão 
recente que muitas coisas careciam de nome e para mencioná-las precisava-
se apontar com o dedo. É surpreendente que mesmo após mais de ¼ de 
século da nossa Constituição, direitos e garantias ali asseguradas ainda são 
desconhecidas ou então, como no caso, são (supostamente) olvidadas. 
Nesta realidade a doutrina precisa se manifestar e isto é fundamental para o 
desvelar do sentido constitucional. 

 Neste texto o nosso apontar foi em direção à presunção de inocência 
e a sua repercussão na seara criminal, sobretudo, na impossibilidade de 
inversão do ônus da prova. Esta previsão constitucional está alinhada 
com um amplo espectro protetivo dos direitos humanos e como uma 
mudança paradigmática no processo penal que de inquisitivo tornou-se 
acusatório. Isto, num processo de contenção do ius puniendi estatal e em 
seu redirecionamento à luz dos direitos fundamentais dentro do Estado 
Democrático de Direito.

 Se um acusado é presumido inocente até que uma sentença penal 
condenatória não mais passível de recurso se estabeleça, isto juntamente 
com as demais garantias, deveria(m) vincular a jurisprudência impedindo 
a inversão do ônus da prova.  Todavia, não obstante um posicionamento 
expresso do STF neste sentido, os Tribunais Estaduais em sua maioria 
caminham numa vereda diametralmente oposta.

 Ora,  mutatis, mutandis, isso não difere tanto assim daquilo que 
se chamava de ordálias ou “prova do demônio”. Se assim for, poderíamos 
aprovar uma emenda ao CPP, e seguem algumas “sugestões”: 1) toda vez 
que a res furtivae é encontrada com alguém e este não provar que não é 
dele, estará dispensada a instrução criminal; 2) se preteritamente o acusado 
esteve na posse da res, é ônus dele provar que não era produto de crime; 3) 
se o acusado disse algo no inquérito e depois muda a versão, é ônus só dele 
provar que aquilo que disse na delegacia não era verdadeiro”; 4) cabe ao 
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acusado infirmar a palavra dos policiais que efetuaram a apreensão da res 
furtivae; a presunção é de que os policiais falam a verdade”; 5) Nos crimes 
de furto, encontrado o acusado na posse da res, o juiz sentenciará de plano, 
não havendo o acusado demonstrado tese contrária no inquérito”. 

 Precisamos defender a Constituição. Os direitos e garantias 
fundamentais não são ornamentos ao dispor do Judiciário, ao contrário são 
imperativos que devem ser respeitados pelo Poder Público. Do contrário 
talvez estejamos caminhado na contramão de conquistas historicamente 
estabelecidas, que somente servem porque são aplicadas para os “outros”.
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Cultura e previsibilidade 
do direito 

1
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Culture and legal predictability

RESUMO: Trata-se de artigo sobre a formação da cultura brasileira e sua 
vinculação com a necessidade de observância dos precedentes judiciais no 
Brasil. Sustenta que a existência de decisões contraditórias retira a força dos 
precedentes e da responsabilidade pela formação de uma consciência social 
baseada no respeito ao direito. 

ABSTRACT: This article deals with the brazilian culture formation and it´s 
linking with the autorithy of the judicial precedents in Brazil. Supports the idea 
that the conflicting decisions removes the strength of the judicial precedents 
and makes difficult the conformation of the social conscience based on the law. 
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SUMáRiO: 1. Falta de racionalidade e de previsibilidade no direito brasileiro;  
2. O impacto dos valores da contrarreforma nos países ibéricos e na colonização 
da América; 3. O “patrimonialismo” na formação da cultura brasileira: de 
Weber a Buarque de Holanda; 4. Cultura do personalismo, falta de coesão 
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1. Falta de racionalidade e de previsibilidade no direito brasileiro 

 Considerando-se a realidade da justiça civil brasileira, constata-se 
com facilidade que o jurisdicionado tem grande dificuldade para prever 
como uma questão de direito será resolvida. Isso se deve ao fato de os 
juízes e os tribunais não observarem modelos mínimos de racionalidade ao 
decidirem. É claro que a utilização de cláusulas gerais e a adoção de princípios 
constitucionais para a leitura das regras legais, por si só, ampliou a latitude de 
poder do juiz, ou melhor, o seu espaço de subjetividade para a definição dos 
litígios. Afinal, em um caso o juiz é chamado a definir o que não foi decidido 
pelo legislador e, no outro, tem poder para negar validade às regras legais em 
face da Constituição ou mesmo para conformá-las às normas constitucionais. 
Porém, mesmo quando tem simplesmente de aplicar uma regra, o juiz se 
encontra diante da necessidade de valorar e decidir ou optar, o que significa 
que tem que traçar, em qualquer dos casos, um raciocínio argumentativo 
dotado de racionalidade. Só a argumentação racional constitui justificativa 
aceitável.

 Sucede que frequentemente não se observa, mesmo nas decisões 
judiciais que se limitam a aplicar regras legais, qualquer preocupação com 
a explicitação das razões que, por exemplo, poderiam justificar a opção por 
uma determinada diretiva interpretativa. Na verdade, amiúde faltam razões 
justificadoras das opções valorativas realizadas no raciocínio judicial. É como 
se, a despeito de estar decidindo a partir de valorações, o juiz pudesse 
encobri-las mediante uma fundamentação que alude apenas à letra da lei 
e a passagens doutrinárias e jurisprudenciais que nada indicam a respeito 
das opções valorativas implícitas na decisão. Falta argumentação dotada de 
força capaz de convencer, de tornar a decisão racionalmente aceitável. Essa 
aceitabilidade, é claro, relaciona-se com a opinião pública, especialmente 
com os litigantes envolvidos no caso. 

 Na verdade, a prática judiciária brasileira revela que, não obstante 
se parta da premissa de que decidir não é simplesmente revelar a norma 
contida no texto legal, ainda não se transformou o ato de fundamentar numa 
atividade de argumentar racionalmente para justificar as opções decisórias 
– inclusive a decisão final - tomadas no curso do raciocínio decisório. Vale 
dizer que, se o juiz tem poder para extrair o direito do texto legal mediante 
a interpretação, é preciso ainda caminhar para que o direito se torne prática 
argumentativa e, nessa dimensão, tenha racionalidade e legitimidade. 
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 De qualquer forma, a argumentação dotada de racionalidade 
não supre outra espécie de racionalidade, que é aquela que diz respeito 
à aplicação do direito pelo Poder Judiciário. O sistema judicial tem, 
internamente, órgãos incumbidos de eliminar as dúvidas interpretativas, 
exatamente por ser incoerente e irracional aplicar “vários direitos” diante 
dos casos conflitivos. Cabe ao Superior Tribunal de Justiça, diante do recurso 
especial, definir o sentido do direito federal infraconstitucional, expressando 
uma norma dotada de autonomia em face da lei, que, assim, incorpora-se à 
ordem jurídica. Ora, um sistema judicial que, apesar da intervenção da sua 
Corte Suprema, admite interpretações diferentes, é completamente incapaz 
de gerir a sua função de distribuir “justiça” nos casos concretos. Esse sistema 
não viabiliza a coerência da ordem jurídica, a igualdade perante o direito, 
a liberdade e a previsibilidade. O desrespeito aos precedentes das Cortes 
Supremas é porta aberta para a distribuição desigual e aleatória da “justiça”, 
com todas as suas perversas consequências. 

 No Brasil, parcela significativa dos juízes de primeiro grau de 
jurisdição e dos Tribunais de Justiça e Regionais Federais não respeitam 
os precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Na verdade, esses juízes 
e tribunais sequer argumentam para deixar de aplicar uma decisão da 
Suprema Corte. O próprio Superior Tribunal de Justiça tem entendimentos 
diferentes a respeito de casos iguais. Isso ocorre não só quando uma Turma 
diverge da outra. Uma mesma Turma, não raras vezes, não mantém estável 
determinada decisão. Isso ocorre porque o Superior Tribunal de Justiça ainda 
funciona como uma Corte de correção das decisões dos tribunais ordinários. 
Ainda não possui o semblante de uma Corte de precedentes, que define 
a interpretação ou a norma que deve regular os casos futuros, inclusive 
aqueles que chegarem às suas mãos.

 De outra parte, não obstante o recurso extraordinário para o 
Supremo Tribunal Federal esteja submetido ao requisito da “repercussão 
geral” da questão constitucional – indício de uma Corte de Precedentes 
–, ainda se discute sobre a eficácia obrigatória – também dita vinculante - 
das decisões tomadas em recurso extraordinário. Chegou-se a argumentar 
que a eficácia vinculante seria privilégio das decisões tomadas nas ações 
relacionadas ao controle direto de constitucionalidade, o que obviamente é 
um absurdo, especialmente quando a eficácia vinculante, para os que assim 
argumentam, resta circunscrita à parte dispositiva da decisão. 

 É interessante comparar o sistema brasileiro de controle difuso 
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de constitucionalidade, atrelado à ausência de vinculação aos precedentes 
constitucionais, com o sistema estadunidense. É certo que nos Estados 
Unidos a ideia de precedente constitucional não brotou no mesmo instante 
da concepção da tese do judicial review of legislation. Porém, o controle de 
constitucionalidade, no Brasil, além de não ter sido objeto de aprofundadas 
discussões na comunidade jurídica – deriva do empenho pessoal de Rui 
Barbosa -, teve o seu significado e consequências simplesmente ignorados pela 
sociedade. Ou melhor, aqui a ideia de controle de constitucionalidade nada 
deve aos valores da sociedade, ao contrário do que ocorreu nos Estados Unidos. 

 Quando se afirma que all laws which are repugnant to the Constitution 
are null and void não se revela um resultado extraído de um simples exercício 
de lógica estruturado a partir da ideia de pirâmide, uma vez que a Constituição, 
para os colonizadores e para os fundadores do constitucionalismo 
americano, tinha um significado que transcendia o limite do jurídico2. O 
constitucionalismo estadunidense é o primeiro constitucionalismo escrito, 
de lado algumas experiências inglesas de inspiração calvinista. Como diz 
Fernando Rey Martínez, a tradicional ênfase americana em uma Constituição 
escrita deve muito à insistência dos puritanos de que o direito superior 
(higher law) deve ser um direito escrito (written law)3. Os colonos puritanos 
não apenas reproduziram a teoria de Calvino, no sentido de que o direito 
tinha que ser escrito, a lex scripta - vista como prova da lei natural4 -, como 

2 Ver Sanford Levinson, Constitutional Faith, Princeton: Princeton University Press, 1988.
3Fernando Rey Martínez, La ética protestante y el espíritu del constitucionalismo, Bogotá: 
Universidad Externado de Colombia, 2003, p. 55 e ss; Gordon Wood adverte que, “do mesmo 
modo que todos os ingleses, os colonos estavam familiarizados com documentos escritos 
como barreiras ao poder ilimitado” (Gordon S. Wood, The Creation of the American Republic: 
1776 – 1787, North Carolina: The University of North Carolina Press, 1998, p. 268). 
4 A “declaração de independência”, adotada pelo Congresso Continental em 4 de julho de 1776, já 
no primeiro parágrafo refere-se às “Leis da Natureza” como fundamento para o ato de separação 
política entre as colônias norte-americanas e a Inglaterra. A seguir considera “verdades auto-
evidentes” o fato de que “todos os homens são criados em igualdade, que eles possuem certos 
direitos inalienáveis atribuídos pelo Criador, que entre esses direitos encontram-se a vida, a 
liberdade e a busca da felicidade. Que para assegurar esses direitos, governos são instituídos 
entre os homens, e derivam seus poderes do consenso entre os governados. Que sempre que 
alguma forma de governo torne-se destrutiva desses direitos, é Direito do Povo alterar ou abolir 
o governo, e instituir um novo governo”. É explícita a aceitação de princípios jusnaturalistas, 
especificamente na formulação de John Locke: “Quando uma pessoa ou várias tomarem para 
si a elaboração de leis, pessoas as quais o povo não autorizou para assim o fazerem, então tais 
pessoas elaboram leis sem autoridade, as quais o povo, em consequência, não está obrigado 
a obedecer; em tais condições, o povo ficará novamente desobrigado de sujeição, e poderá 
constituir novo legislativo conforme julgar melhor, estando em inteira liberdade para resistir 
à força aos que, sem autoridade, quiserem impor-lhe qualquer coisa”. (John Locke, Second 
Treatise of Government. Hackett: Indianápolis, 1980 [1690] p. 80). 
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tinham presente a experiência da Reforma, caracterizada pela afirmação do 
texto da Bíblia como meio para a libertação do homem em face do “poder 
divino” criado pela Igreja católica. Lembre-se que uma das mais importantes 
vitórias puritanas em solo inglês ocorreu em 1628, quando foi imposta a 
Carlos I a célebre Petition of Rights, que claramente frisava a teoria calvinista 
de um direito superior que submetia tanto o legislador quanto o juiz5.

 Quer isso significar que, se a ideia de precedentes constitucionais 
demorou certo tempo para surgir nos Estados Unidos, isso provavelmente 
decorre do cuidado com o que o texto constitucional era aplicado6. A 
Constituição, dada a sua natureza de lei suprema de caráter quase que sagrado, 
deveria ser aplicada literalmente, sem abrir oportunidade para o Judiciário 
aplicar regra com ela conflitante. Porém, quando aparecem indícios de 
dúvidas interpretativas se faz presente a lógica da autoridade dos precedentes 
da Suprema Corte, até porque o controle judicial da constitucionalidade das 
leis possui, intrinsecamente, a força unificadora do direito, na exata medida 
em que, num sistema de recíproco controle entre os poderes – checks and 
balances -, não se pode conceber a fragmentação do que é dito pelo Poder 
Judiciário - decisões judiciais variadas sobre a validade das leis. 

 No Brasil, muitos juízes ainda imaginam que podem atribuir 
significado aos textos que consagram direitos fundamentais a seu bel-prazer 
- como se a Constituição fosse uma válvula de escape para a liberação dos 
seus valores e desejos pessoais - e, assim, decidir sem qualquer compromisso 
com os precedentes constitucionais, numa demonstração clara de ausência 
de compreensão institucional.
 
 Estão por detrás da falta de respeito aos precedentes argumentos 
retóricos de natureza jurídica, valores culturais e, inclusive, um nítido 
interesse num sistema judicial incoerente e aberto a mudanças repentinas. 
É importante perceber que a falta de autoridade das decisões das Cortes 

5 Fernando Rey Martínez, La ética protestante y el espíritu del constitucionalismo, cit., p. 57-61.
6 Os Framers, embora tenham tido experiência com os precedentes de common law, 
certamente não conheciam precedentes de natureza constitucional, ou seja, precedentes 
interpretativos de normas constitucionais. A jurisdição constitucional era algo absolutamente 
novo. A teorização dos precedentes constitucionais deve ter exigido ao menos o início da 
discussão acerca da interpretação constitucional. Em 1958, no caso Cooper v. Aaron, a 
Suprema Corte decidiu que “a interpretação da 14a. Emenda anunciada por esta Corte no 
caso Brown é lei suprema do país e o art. VI da Constituição faz com que esta decisão tenha 
efeito vinculante (“binding effect”) sobre os Estados”. Ver Michael J. Gerhardt, The power of 
precedent, New York: Oxford University Press, 2008, p. 48 e ss.
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Supremas não deriva apenas da rejeição teórica à ideia de que as suas 
decisões devem definir o sentido do direito e, portanto, orientar os demais 
tribunais, mas também do desinteresse de posições sociais significativas na 
racionalização da distribuição do direito no país. 

 Bem vistas as coisas, várias posições que estão no mercado, assim 
como governos, corpos de juízes e parcela dos próprios advogados podem 
ter mais interesse na incoerência e na irracionalidade do que no contrário. 
Esse ponto, apesar de nunca descortinado, tem grande relevância nos países 
de civil law marcados por culturas avessas à racionalidade e à impessoalidade 
na administração pública, inclusive na administração da justiça.

2. O impacto dos valores da contrarreforma nos países ibéricos e 
na colonização da América 

 A Reforma, liderada por Lutero e mais tarde por Calvino, demonstrou 
os desvios da Igreja Católica, que, de lugar para a propagação da fé, 
transformara-se em local de manipulação do poder político e econômico. A 
Reforma enfatizou, entre outros pontos, a necessidade da leitura da Bíblia 
como forma de desmitificação dos dogmas da Igreja, salientando a invalidade 
dos sacramentos de salvação, bem como das obras como meio de salvação, 
os quais serviam para dar força política e econômica à Igreja. 

 Lembre-se que o calvinista acabou por entender que a 
comprovação da salvação se daria mediante o controle racional dos atos 
da vida intramundana. Os sacramentos de salvação e as obras foram vistos 
como magificação7. Nesse sentido, a Reforma contribuiu para o homem 
racionalizar a sua vida e, por consequência, para a racionalização dos grupos 
de que fazia parte e da própria vida em sociedade. Daí ter a Reforma dado 
origem - conforme demonstrou Weber em “A ética protestante e o espírito 
do capitalismo” - a um modo de viver centrado na ascese intramundana, da 
qual decorre a compreensão do trabalho como dever religioso, propiciando 
o desenvolvimento do capitalismo e a necessidade de um direito dotado de 
racionalidade formal, ao qual era inerente a previsibilidade8.

7 Max Weber, A ética protestante e o “espírito” do capitalismo (edição de Antônio Flávio 
Pierucci), São Paulo: Companhia das Letras, 2004. 
8 Max Weber, A ética protestante e o “espírito” do capitalismo (edição de Antônio Flávio 
Pierucci), cit; Max Weber, Essais de Sociologie des Religions, Paris: Gallimard, 1996. 
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 Roma e os povos latinos a ela aliados sentiram a necessidade de 
responder aos ataques da Reforma protestante. A resistência do Papado a 
uma conciliação levou Roma a manipular um Concílio que se tornou  inevitável 
– designado de Concílio de Trento -, donde surgiu a chamada contrarreforma, 
uma opção absolutista que fortaleceu a ortodoxia e enrijeceu a disciplina da 
Igreja, instituindo valores que foram responsáveis pela decadência dos povos 
peninsulares. 

 O catolicismo do Concílio de Trento, em substância, negou a grande 
conquista da Reforma: a liberdade moral, que levou ao exame da consciência 
individual, responsável pelo forte acento sobre a responsabilidade pessoal, 
tudo isso imprescindível para a postura que o protestante assumiu diante da 
sua vida. Ora, o Concílio de Trento condenou a razão humana e o pensamento 
livre, revelando-os como um crime contra Deus. A proibição da leitura da 
Bíblia, por exemplo, nada mais é do que qualificar como pecado a razão 
humana ou suspeitar da capacidade cognitiva do homem, obrigando-o a ter 
um modo de vida pautado no “entendimento” de alguns poucos iluminados. 

 Note-se que a impossibilidade de questionar os dogmas religiosos e a 
solução mágica oriunda dos sacramentos de salvação, como a confissão, não 
estimulam o exame de consciência para a investigação da responsabilidade 
pessoal e, assim, eliminam o motivo para uma vida guiada por uma pauta 
racional9.
  
 Os valores do catolicismo tridentino não apenas são distintos dos 
do calvinismo. Eles tiveram impactos opostos sobre o modo do homem 
conduzir a sua vida pessoal e, por conseguinte, sobre o desenvolvimento 
da sociedade. Enquanto o catolicismo proibiu o pensamento livre e tornou 
o homem dependente da Igreja - por exemplo com a confissão obrigatória 
ao padre, sublinhada na Sessão 14 do Concílio de Trento –, o calvinismo, 
fundado na vontade soberana de Deus e na predestinação, obrigou-o a 
buscar sinais de salvação nos atos do cotidiano, especialmente no exercício 
da profissão, o que demandou a racionalização do seu modo de vida, com a 

9 Antero de Quental, em discurso proferido em Lisboa no ano de 1871, argumentou que o 
catolicismo do Conselho de Trento não só foi um dos principais responsáveis pela decadência 
dos povos peninsulares nos séculos XVII, XVIII e XIX, como também teve influência nefasta 
sobre a colonização em solo americano. (Antero de Quental, Causas da decadência dos povos 
peninsulares nos últimos três séculos, Discurso proferido numa sala do Cassino Lisbonense, 
em Lisboa, no dia 27 de maio de 1871, durante a 1a. sessão das Conferências Democráticas). 
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investigação metódica da consciência e um sentimento muito acentuado de 
responsabilidade pessoal10. 

3. O “patrimonialismo” na formação da cultura brasileira: de 
Weber a Buarque de holanda  

 Sérgio Buarque de Holanda, no clássico “Raízes do Brasil” 11, analisa as 
bases e os fundamentos da nossa história a partir do critério tipológico de Max 
Weber12. Buarque de Holanda utiliza sempre dois tipos ideais (trabalhador e 
aventureiro, impessoalidade e impulso afetivo etc) para, relacionando-os e 
contrapondo-os, extrair o esclarecimento de pontos de grande importância 
para a compreensão do nosso destino histórico13. Vale-se dos conceitos 
weberianos de patrimonialismo e burocracia para demonstrar o significado 
de “homem cordial”, um modo de comportamento pessoal típico à formação 
da cultura brasileira, avesso à impessoalidade e à racionalidade formal, 
nitidamente relacionado ao modelo das instituições e da administração 
pública brasileiras – que ainda permanece na cultura do país14.

 Importa recordar que Weber, ao tratar da legitimidade das 
relações de dominação, apresenta três fundamentos – vistos como tipos 
ideais – para a sua legitimação, que são classificados como i) racional ou 
burocrático-legal, ii) tradicional e iii) carismático. A dominação tradicional 
é fundada na crença na “santidade das tradições vigentes desde sempre e 
na legitimidade daqueles que, em virtude dessas tradições, representam a 
autoridade (dominação tradicional)”15. Essa espécie de dominação, quando 
contrastada com a dominação racional, possui características bem claras. 

10 Em sugestiva análise, David Landes, Professor Emérito de Economia da Harvard University, 
realça o diferente impacto que os valores protestantes e católicos tiveram sobre o 
comportamento social e relaciona-os com o desenvolvimento econômico das nações (David 
S. Landes, The Wealth and Poverty of Nations: Why Some Are So Rich and Some So Poor, New 
York: W. W. Norton, 1999).
11 Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, São Paulo: Companhia das Letras, 1995 [1936]. 
12 Para Weber, os tipos ideais, delineados com base em exageros deliberados de características 
do fenômeno investigado, são instrumentos para a análise da realidade.
13 Antonio Candido, O significado de “Raízes do Brasil”, in: Raízes do Brasil (Sérgio Buarque de 
Holanda), São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 13. 
14 Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, cit.; Sérgio Buarque de Holanda, O Homem 
Cordial, São Paulo: Companhia das Letras e Penguin Group, 2012. 
15 Max Weber, Economia e sociedade, v. 1, Brasília: Editora UnB, 2000, p. 141.
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Como diz Weber, a dominação racional se assenta em estatutos, de modo 
que se obedece à ordem impessoal, estabelecida objetivamente na lei, e aos 
superiores por essa ordem reconhecidos. Na dominação tradicional, porém, 
a obediência é prestada ao senhor, reconhecido como tal pela tradição, o 
que se faz em respeito aos costumes16.

 Na dominação tradicional não importa a impessoalidade e a 
racionalidade da forma de dominação, ao contrário do que ocorre na 
dominação racional ou burocrático-legal, nem a qualificação carismática do 
líder que a exerce – dominação carismática -, uma vez que se obedece à 
pessoa nomeada pela tradição e aos hábitos costumeiros17. 

 Quando trata da dominação tradicional, Weber indica como 
tipos primários a gerontocracia e o patriarcalismo. Em ambos inexiste um 
quadro administrativo para o senhor. Na gerontocracia a dominação dentro 
da associação é realizada pelos mais idosos, os quais presumivelmente 
conhecem melhor a tradição. No patriarcalismo primário a dominação é 
atribuída a um sujeito de acordo com regras sucessórias18.

 A indicação dos tipos patriarcalismo primário e gerontocracia 
é importante para que se compreenda a noção de patrimonialismo. 
Para Weber, apenas quando o senhor passa a contar com um quadro 
administrativo e militar pessoal a dominação tende para o patrimonialismo 

16 “No caso da dominação baseada em estatutos, obedece-se à ordem impessoal, objetiva 
e legalmente estatuída e aos superiores por ela determinados, em virtude da legalidade 
formal das suas disposições e dentro do âmbito de vigência destas. No caso da dominação 
tradicional, obedece-se à pessoa do senhor nomeada pela tradição e vinculada a esta (dentro 
do âmbito de vigência dela), em virtude de devoção aos hábitos costumeiros” (Max Weber, 
Economia e sociedade, v. 1, cit., p. 141).
17 Aristeu Portela Júnior, Florestan Fernandes e o conceito de patrimonialismo na compreensão 
do Brasil, Revista do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da USP, v. 19.2, 2012, p. 12.
18 “Os tipos primários da dominação tradicional são os casos em que falta um quadro 
administrativo pessoal do senhor: a) a gerontocracia e b) o patriarcalismo primário. Denomina-
se gerontocracia a situação em que, havendo alguma dominação dentro da associação, 
esta é exercida pelos mais velhos (originalmente, no sentido literal da palavra: pela idade), 
sendo eles os melhores conhecedores da tradição sagrada. A gerontocracia é encontrada 
frequentemente em associações que não são primordialmente econômicas ou familiares. É 
chamada patriarcalismo a situação em que, dentro de uma associação (doméstica), muitas 
vezes primordialmente econômica e familiar, a dominação é exercida por um indivíduo 
determinado (normalmente) segundo regras fixas de sucessão” (Max Weber, Economia e 
Sociedade, v. 1, cit., p. 151).
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e, quando extremo o poder do senhor, para o sultanismo19. A diferença entre 
patrimonialismo e sultanismo é fluida, designando Weber como patrimonial 
a dominação exercida “de pleno direito pessoal”20.

 A nota essencial deste tipo ideal é o personalismo das decisões 
do senhor, decorrente da expressão “de pleno direito pessoal”, empregada 
por Weber. Por isso se pode afirmar que o patrimonialismo é a forma de 
dominação em que o senhor atua mediante considerações pessoais, sem 
submissão a critérios objetivos ou impessoais retirados de estatutos.

 No patrimonialismo, a legitimidade – fundamento para a 
obediência - é baseada em uma autoridade sacralizada, que existe desde 
tempos imemoráveis. “Seu arquétipo é a autoridade patriarcal. Por se 
espelhar no poder atávico, e, ao mesmo tempo, arbitrário e compassivo do 
patriarca, manifesta-se de modo pessoal e instável, sujeita aos caprichos e à 
subjetividade do dominador. A comunidade política, expandindo-se a partir 
da comunidade doméstica, toma desta, por analogia, as formas e, sobretudo, 
o espírito de ‘piedade’ [o espírito de devoção puramente pessoal ao pater ou 
ao soberano, relacionado à reverência ao sagrado e ao tradicional] a unir 
dominantes e dominado”.21 

 Como demonstrado, ao contrário da gerontocracia e do patriarcalismo 
primário, o patrimonialismo exige um quadro administrativo, uma vez 
que, quando a comunidade doméstica – fundamento do patriarcalismo - 
é descentralizada, ou seja, quando os membros da comunidade passam a 
residir em propriedades dependentes do auxílio do patriarca, passa a ser 
necessário uma administração organizada e um grupo de funcionários – o 

19 “Ao surgir um quadro administrativo (e militar) puramente pessoal do senhor, toda 
dominação tradicional tende ao patrimonialismo e, com grau extremo de poder senhorial, ao 
sultanismo” (Max Weber, Economia e Sociedade, v. 1, cit., p. 151).
20 “Denominamos patrimonial toda dominação que, originariamente orientada pela tradição, 
se exerce em virtude de pleno direito pessoal, e sultanista toda dominação patrimonial que, 
com suas formas de administração, se encontra , em primeiro lugar,na esfera do arbítrio 
livre, desvinculado da tradição. A diferença é inteiramente  fluida” (Max Weber, Economia e 
Sociedade, v. 1, cit., p. 151).
21 Rubens Goyatá Campante, O patrimonialismo em Faoro e Weber e a sociologia brasileira, 
Revista de Ciências Sociais, v. 46, n. 1, 2003, p. 162 e 190.
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funcionalismo patrimonial22. Esse, contudo, não observa a separação entre 
as esferas privada e oficial, uma vez que a administração, na dominação 
patrimonial, é problema exclusivo - é patrimônio – do senhor. Cabe-lhe, 
com base em critérios puramente subjetivos, escolher os funcionários e 
delimitar as competências. No funcionalismo patrimonial, sendo o cargo 
preenchido com base em relações pessoais e de confiança, não importa 
a capacidade do beneficiado nem mesmo a prévia definição de realização 
de determinada tarefa. Como diz Weber, “todas as ordens de serviço que 
segundo nossos conceitos são ‘regulamentos’ constituem, portanto, bem 
como toda a ordem pública dos Estados patrimonialmente governados em 
geral, em última instância um sistema de direitos e privilégios puramente 
subjetivos de determinadas pessoas, os quais se originam na concessão e na 
graça do senhor. Falta a ordem objetiva e a objetividade encaminhada a fins 
impessoais da vida estatal burocrática. O cargo e o exercício do poder público 
estão a serviço da pessoa do senhor, por um lado, e do funcionário agraciado 
com o cargo, por outro, e não de tarefas ‘objetivas’” 23. 

 É importante reiterar que o patriarcalismo primário, a gerontocracia, 
o patrimonialismo e o sultanismo são tipos ideais, não encontráveis na 
realidade histórica, como destacado pelo próprio Weber24. Trata-se, como 
todos os tipos ideais, de instrumentos para a observação da realidade. 
Assim, quando se fala em “patrimonialismo”, há referência a uma forma 
de dominação baseada no personalismo e, consequentemente, na falta de 
objetividade e generalidade. No patrimonialismo as decisões seguem critérios 
pessoais do senhor, em tudo alheios à impessoalidade que prepondera na 
dominação racional.

 Portanto, quando se vincula patrimonialismo ao Poder Judiciário, 
faz-se referência ao caráter pessoal das decisões, estimulado num sistema 
em que não há respeito a precedentes das Cortes Supremas. Sérgio Buarque 
de Holanda alude a vários pontos de grande importância para a compreensão 

22 Aristeu Portela Júnior, Florestan Fernandes e o conceito de patrimonialismo na compreensão 
do Brasil, Revista do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da USP, v. 19.2, 2012, p. 13.
23 Max Weber, Economia e sociedade, v. 2, Brasília: Editora UnB, 2004, p. 255.
24 “O fato de que nenhum dos três tipos ideais, a serem examinados mais de perto no que 
segue, costumam existir historicamente em forma realmente ‘pura’, não deve impedir em 
ocasião alguma a fixação do conceito na forma mais pura possível” (Max Weber, Economia e 
Sociedade, v. 1, cit., p. 141, nota de rodapé 2)
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de como o patrimonialismo e particularmente o “homem cordial” inserem-
se na cultura brasileira. 

 Acostumado ao modo de viver do círculo familiar - na tipologia 
weberiana patriarcalismo primário, convertido em patrimonialismo após 
a implantação de um quadro administrativo -, em que vigoram as relações 
de afeto e de mera preferência, o brasileiro, ao se deparar com o mundo 
exterior, não consegue vê-lo de forma impessoal e racionalizada, procurando 
moldar todas as relações e locais, especialmente a administração pública, 
com base em critérios afetivos e de pessoalidade. Projeta-se, assim, como um 
“homem cordial”, ou seja, como alguém que não suporta a impessoalidade 
e tenta reduzi-la a custa de um comportamento de mera aparência afetiva, 
não sincera, que sempre busca simpatia, benefícios pessoais e facilidades25.

  Lembra Sérgio Buarque de Holanda que não era fácil aos detentores 
das posições públicas de responsabilidade, formados a partir do ambiente 
do tipo primitivo da família patriarcal, compreenderem a distinção 
fundamental entre os domínios do privado e do público, motivo pelo qual 
“eles se caracterizam justamente pelo que separa o funcionário ‘patrimonial’ 
do puro burocrata conforme a definição de Max Weber” 26. Afinal, prossegue 
Sérgio, “para o funcionário ‘patrimonial’, a própria gestão política apresenta-
se como assunto de seu interesse particular; as funções, os empregos e os 
benefícios que deles aufere relacionam-se a direitos pessoais do funcionário 
e não a interesses objetivos, como sucede no verdadeiro Estado burocrático, 
em que prevalecem a especialização das funções e o esforço para se 
assegurarem garantias jurídicas aos cidadãos. A escolha dos homens que 
irão exercer funções públicas faz-se de acordo com a confiança pessoal que 
merecem os candidatos, e muito menos de acordo com as suas capacidades 
próprias. Falta a tudo a ordenação pessoal que caracteriza a vida no Estado 
burocrático. O funcionalismo patrimonial pode, com a progressiva divisão 
das funções e com a racionalização, adquirir traços burocráticos”, mas na 
essência esse tipo de funcionalismo afasta-se do funcionalismo burocrático 
quanto mais os dois tipos estejam caracterizados27.

25 Diz Sérgio Buarque de Holanda que o temperamento do brasileiro admite fórmulas de 
reverência, mas até onde não suprimam a possibilidade de convívio do tipo familiar. “A 
manifestação normal do respeito em outros povos tem aqui sua réplica, em regra geral, no 
desejo de estabelecer intimidade” (Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, cit., p. 148).
26 Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, cit., p. 146. 
27 Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, cit., p. 146. 
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   Quer dizer que o ambiente da família, transportado para a esfera 
pública, leva o funcionário e aqueles que com ele devem estabelecer 
relações a se comportarem em detrimento da impessoalidade e sem que 
possa prevalecer a racionalidade legal. A esfera pública é invadida pelos ares 
do círculo familiar, do privado, passando o funcionário a se portar como se 
tivesse um cargo de que deve usufruir, inclusive a favor daqueles que lhe são 
íntimos, e esses a reivindicarem benefícios, e curiosamente também os seus 
reais direitos, sempre com base em artifícios de cordialidade, animados por 
gestos de simpatia e busca de intimidade. 

 Afirma Sérgio Buarque de Holanda que “pode dizer-se que só 
excepcionalmente tivemos um sistema administrativo e um corpo de 
funcionários puramente dedicados a interesses objetivos e fundados nesses 
interesses. Ao contrário, é possível acompanhar, ao longo de nossa história, o 
predomínio constante das vontades particulares que encontram seu ambiente 
próprio em círculos fechados e pouco acessíveis a uma ordenação impessoal. 
Dentre esses círculos, foi sem dúvida o da família aquele que se exprimiu com 
mais força e desenvoltura em nossa sociedade. E um dos defeitos decisivos 
da supremacia incontestável, absorvente, do núcleo familiar – a esfera, por 
excelência dos chamados ‘contatos primários’, do laços de sangue e coração – 
está em que as relações que se criam na vida doméstica sempre forneceram 
o modelo obrigatório de qualquer composição social entre nós. Isso ocorre 
mesmo onde as instituições democráticas, fundadas em princípios neutros e 
abstratos, pretendem assentar a sociedade em normas antiparticularistas” 28.

 Isso tudo certamente penetrou na administração da justiça, levando, 
por exemplo, à formação dos famosos “grupos” nos tribunais, quando passa 
a prevalecer a ética do tudo em favor do colega alinhado e, pior do que isso, 
a manipulação das decisões em favor daqueles  - inclusive dos governos e das 
pessoas e corporações ligadas ao poder político - que detêm relações com 
os que ocupam os “cargos”. Sem dúvida, não há motivo para supor que a 
administração da justiça não seria contaminada pela lógica e pelos impulsos 
que, desde os primórdios da nossa história, fazem supor que o espaço 
público deve ser usufruído não só a favor do funcionário, mas também dos 
que merecem a sua confiança, ou melhor, a sua estima e simpatia. 

 Também aí teve e ainda tem lugar o “homem cordial”, o juiz e o 

28 Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, cit., p. 146. 
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promotor que atuam com base nos velhos motivos que presidiam a família 
patriarcal, quando tudo girava em torno da pessoalidade. O advogado 
igualmente é investido dessa figura, tornando-se o “bajulador” que deixa 
de ser defensor dos direitos para se tornar lobista de interesses privados, 
para o que são mais efetivas as relações peculiares ao chamado “jeitinho” 
ou “jeito”29 do que conhecimento técnico-jurídico ou capacidade de 
convencimento do juiz.

 Produto do patrimonialismo brasileiro, o “homem cordial”, vestido 
de parte, advogado ou juiz, evidentemente inviabilizou a aplicação igualitária 
da lei, uma vez que essa deveria ser neutra e abstrata apenas àquele que 
não tivesse “boas razões” – ou seja, que não participasse do “círculo 
íntimo” - para ser tratado de forma individualizada. Na verdade, a lógica da 
aplicação da lei, numa cultura marcada pelo patrimonialismo e dominada 
pelo cidadão que lhe corresponde – o “homem cordial” -, só pode ser a da 
manipulação da sua aplicação e interpretação, bem sintetizada na conhecida 
e popular expressão: “aos amigos tudo, aos inimigos a lei!” Note-se que essa 
expressão, cuja autoria é controversa, mas que certamente há muito expressa 
o ambiente brasileiro, além de confirmar a aversão da nossa cultura pela 

29 O “jeito”, ou “arranjo”, é um modo simpático, muitas vezes até mesmo tocante ou desesperado, 
de relacionar o impessoal com o pessoal, de forma a permitir a justaposição de um problema 
pessoal a um problema impessoal, de maneira a solucionar este utilizando aquele como 
escada ou aríete. Normalmente invoca-se uma relação pessoal, da regionalidade, do gosto, da 
religião e de outros fatores externos ao problema formal/legal burocrático a ser enfrentado, 
mediante o que se obtém a simpatia do representante do Estado e, conseqüentemente, uma 
solução satisfatória. A distância entre o direito escrito e a sua aplicação prática fez do “jeito” 
uma instituição paralegal altamente cotada no Brasil, uma parte integrante da nossa cultura, 
a ponto de, em muitas áreas do direito, constituir a regra. O “jeito”, para aplacar o rigor 
da lei, é potencializado pelo sentimentalismo, provavelmente fundado na ética católica do 
perdão, na tendência cultural à conciliação e na proverbial “cordialidade” do brasileiro. O 
“jeito” é a variante cordial do “sabe com quem está falando”, pois ambos estão fundados 
na rede de relações pessoais que dão amparo às pretensões do malandro, seja ele cordial 
(que se utiliza do jeito) ou arrogante (que pode ser a mesma pessoa, após ver frustrada a 
tentativa do arranjo). Nos dois casos, promove-se a superação da estrutura formal igualitária 
e impessoal mediante – por exemplo - a invocação de parentes (jeito) ou de autoridades 
(“sabe com quem está falando”) e a burla à lei assume ares de “honrosa exceção”. Enfim, 
a aplicação diferenciada da lei ocorre ao sabor do jeito e da rede de relações pessoais de 
cada um. (Cf. Luiz Guilherme Marinoni e Laércio A. Becker, A influência das relações pessoais 
sobre a advocacia e o processo civil brasileiros, Trabalho apresentado no XX World Congress 
of Procedural Law, cidade do México, 2003). Ver Keith S. Rosenn, O jeito na cultura jurídica 
brasileira, Rio de Janeiro: Renovar, 1998; Roberto Damatta, Carnavais, malandros e heróis. 6ª 
ed. Rio de Janeiro: Rocco, 1997; Roberto Damatta, O que faz o brasil, Brasil? 12ª ed. Rio de 
Janeiro: Rocco, 2001.
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impessoalidade e pela racionalidade, evidencia que a igualdade e, mais clara 
e concretamente, a aplicação uniforme do direito sempre foram fantasmas 
a quem se acostumou a viver em um mundo destituído de fronteiras entre o 
público e o privado, acreditando na lógica das relações “pessoais”.
 
 Porém, se a universabilidade das regras é algo indispensável a uma 
sociedade que pretende se desenvolver e não privilegiar alguns poucos, é 
preciso parar para pensar a quem sempre interessou a irracionalidade e o que 
fazer para eliminar o caos em que está mergulhada a nossa administração da 
justiça. Sem rodeios, é preciso decidir se queremos abrir mão do “jeito” e 
privilegiar a universabilidade do direito e a autoridade do Poder Judiciário. 
Se queremos ser uma “família” ou uma nação.  

4. cultura do personalismo, falta de coesão social e fraqueza das 
instituições 

 Uma das características dos povos ibéricos é o personalismo: 
a exaltação da autonomia ou a preocupação exclusiva com a afirmação 
individual e a falta de comprometimento com objetivos que não se 
relacionem a interesses especificamente pessoais30. 

 A cultura do personalismo é o oposto daquela marcada pelo 
associativismo, em que os interesses da comunidade prevalecem e 
congregam o esforço dos seus participantes em nome da realização de 
objetivos comuns. O associativismo é animado pelo valor da  solidariedade, 
que, por algum motivo, estimula o indivíduo a se preocupar com os seus 
semelhantes e com um ambiente comum.

 A visão comunitária, voltada à realização de objetivos comuns, 
naturalmente colabora para a coesão social e, por consequência, exige a 
organização das vontades dos indivíduos no interior do grupo. Ou seja, a 
relação que se estabelece é entre solidariedade, coesão social e organização.

 De acordo com Sérgio Buarque de Holanda, as teorias negadoras 
do livre-arbítrio (predestinacianas, calvinistas) sempre foram encaradas 
com desconfiança e antipatia por espanhóis e portugueses. Isso porque, 

30 Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, cit., p. 32-40. 
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na medida em que negam a capacidade do indivíduo para alterar o que 
foi predestinado por Deus, não poderiam deixar de ser desprezadas por 
uma cultura definida pelo personalismo. Essa mentalidade personalista, 
própria aos espanhóis e portugueses, “teria  sido o maior óbice ao espírito 
de organização espontânea, tão característica de povos protestantes, e 
sobretudo de calvinistas. Nas nações ibéricas, à falta dessa racionalização da 
vida, que tão cedo experimentaram algumas terras protestantes, o princípio 
unificador foi sempre representado pelos governos. Nelas predominou, 
incessantemente, o tipo de organização política artificialmente mantida por 
uma força exterior, que, nos tempos modernos, encontrou uma das suas 
formas características nas ditaduras militares”31.  

 Lembre-se, ademais, que a ascese protestante, isto é, a preocupação 
com a correção dos atos que são praticados no cotidiano, deram ao trabalho 
uma configuração peculiar, uma vez que o seu exercício de forma digna e 
adequada era um dever e representaria uma comprovação de eleição32. 
Porém, a ascese intramundana não estava relacionada apenas a uma 
forma de trabalho voltada a realizações pessoais. O que importava, afinal, 
era o cumprimento dos deveres (entre eles o trabalho) indispensáveis à 
comprovação da predestinação33. Esses deveres, relacionados à vida diária, 

31 Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, cit., p. 37-38. 
32 “No conceito de Beruf, portanto, ganha expressão aquele dogma central de todas as 
denominações protestantes que condena a distinção católica dos imperativos morais em 
‘pracepta’ e ‘consilia’ e reconhece que o único meio de viver que agrada a Deus não está em 
suplantar a moralidade intramundana pela ascese monástica, mas sim, exclusivamente, em 
cumprir com os deveres intramundanos, tal como decorrem da posição do indivíduo na vida, 
a qual por isso mesmo se torna a sua ‘vocação profissional’” (Max Weber, A ética protestante 
e o “espírito” do capitalismo, cit, p. 72). 
33 “O que, portanto, da moral católica distingue essencialmente o moralismo puritano é 
que o zelo ativo do calvinista é estimulado pela única e inabalável certeza de que está salvo 
pelo único e soberano decreto de Deus, enquanto o católico crê dever agir moralmente para 
influenciar o decreto final de Deus. E o que desse ascetismo distingue o ascetismo medieval 
é que o crente de então buscava a fidelidade em uma rígida moral que se não deveria deixar 
conspurcar pelas atividades do século; Lutero tinha suprimido inteiramente as barreiras do 
convento; seu ascetismo, porém, persevera a tradicional relutância para com as atividades 
de um determinado mundo político e profissional. O Calvinismo, ao contrário, introduziu um 
ideal ascético no interior do século (innerhalb des weltlichen Berufslebens), e até em atividades 
profissionais as mais profanas. Vai até mais longe: é na prova das atividades temporais que a 
fé se verifica. Se é ele um réprobo, aparecerá o homem visivelmente como tal em sua maneira 
de comporta-se nas tarefas profanas; se ele é eleito, ao contrário, todas as suas atividades 
exteriorização a marca das bênçãos divinas”. (André Biéler, O pensamento econômico e social 
de Calvino, São Paulo: Editora Cultura Cristã, 2012, p. 590). 
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não poderiam deixar de estar ligados ao esforço necessário ao atingimento 
dos interesses do grupo ou da comunidade. O trabalho, ao importar como 
valor, vincula-se à solidariedade, que estimula a coesão social e requer a 
organização e a ordem. 

 Sucede que, como sublinha Buarque de Holanda, um fato que não 
se pode deixar de tomar em consideração no exame da psicologia dos povos 
ibéricos é a invencível repulsa que sempre lhes inspirou toda moral fundada 
no culto ao trabalho. Desse desdém ao valor do trabalho deriva uma reduzida 
capacidade de organização social. “Efetivamente o esforço humilde, anônimo 
e desinteressado é agente poderoso da solidariedade dos interesses e, como 
tal, estimula a organização racional dos homens e sustenta a coesão entre 
eles. Onde prevaleça uma forma qualquer de moral do trabalho dificilmente 
faltará a ordem e a tranquilidade entre os cidadãos, porque são necessárias, 
uma e outra, à harmonia dos interesses. O certo é que, entre espanhóis e 
portugueses, a moral do trabalho representa sempre fruto exótico. Não 
admira que fossem precárias, nessa gente, as ideias de solidariedade” 34. 

 A cultura do personalismo, ao não abrir margem para acordos e 
compromissos em favor da comunidade, bem como o desprezo ao valor do 
trabalho, ao desestimular a organização racional em proveito de “todos”, 
obstaculizaram a solidariedade e a ordenação social. Inibiram a coesão 
social, inviabilizando o associativismo em prol da realização de interesses 
comuns. 

 Na administração pública, em que o cargo era exercido em proveito 
do funcionário e para beneficiar aqueles que com ele tinham ligação, não 
havia qualquer possibilidade de conjugação de esforços para a realização 
dos interesses objetivos da instituição. Além dessa ser vista como um local 
privado, a conjugação de esforços podia se dar apenas para o alcance dos 
desejos daqueles que episodicamente se organizavam para a realização dos 
seus interesses pessoais, que obviamente nada tinham a ver com o interesse 
geral que deveria guiá-los.

34 Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, cit., p. 39. 
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5. A quem interessa a irracionalidade ?

 Numa cultura patrimonialista e marcada pela pessoalidade, os juízes 
tendem a tratar de modo diferente casos iguais. Como é óbvio, aqui não se 
pretende acusar ninguém de desvio de conduta ou algo dessa natureza. Do 
mesmo modo que se sustenta, em nível teórico, a necessidade de se garantir 
o direito do litigante participar adequadamente do processo – para que, 
por consequência, não vigore o obscurantismo e o arbítrio -, pretende-se 
deixar claro, nesse momento, que para se evitar a manipulação das decisões 
é imprescindível conferir a devida e natural autoridade aos precedentes das 
Cortes Supremas, retirando dos juízes e tribunais ordinários a “opção” de 
não tomá-los em consideração quando da resolução dos casos conflitivos. 

 Na verdade, ao se tomar em conta os motivos que conspiram contra 
o respeito aos precedentes das Cortes Supremas, não há como deixar de 
atentar para a obviedade de que um juiz que não tem um padrão impessoal 
de conduta não se sente bem num sistema em que há prévia definição 
de critérios decisionais. É claro que, nessa situação, a margem subjetiva 
e, portanto, de arbítrio do juiz é limitada. Ao menos no que diz respeito à 
aplicação do direito, não tem ele como se comportar de modo a privilegiar 
qualquer dos litigantes. 

 Como é evidente, um precedente pode ser afastado quando o caso 
sob julgamento tem particularidades que o distinguem do caso que levou à sua 
edição. Entretanto, o juiz ou o tribunal tem um pesado ônus argumentativo 
para deixar de aplicar um precedente que, segundo a argumentação de uma 
das partes, em princípio se aplica ao caso em vias de solução. 

 Ademais, a Suprema Corte não pode deixar de aplicar um precedente 
quando não estão presentes critérios que justifiquem a sua revogação. 
Recorde-se que a não concordância com determinada interpretação ou 
solução de questão de direito não abre oportunidade para a revogação de 
precedente. Enfim, o que importa é que a lógica dos precedentes obrigatórios 
impede a manipulação das decisões ou o favorecimento de um dos litigantes.

 Por outro lado, também é certo que os advogados podem não se 
sentir à vontade num sistema em que a solução dos casos não pode variar 
no que toca às questões de direito já resolvidas pela Corte Suprema. Não há 
dúvida que lhes sobrará menos espaço – quando sobrar - para a sustentação 



240

1. Apresentação 

2. Entrevista

3. Artigos 
Ações afirmativas, justiça e igualdade

Sobre o que a mediação penal (não) pode ser: uma 
abordagem crítica das práticas luso-brasileiras

Efetividade do direito à saúde pública no Brasil

Interpretação constitucional e “pensamento de 
possibilidades” 

Ministério Público brasileiro, uma breve análise da 
sua evolução nas constituições brasileiras

Unasul e a cidadania cosmopolita

O caminho para o Brasil: A única saída

A presunção da inocência e a impossibilidade de 
inversão do ônus da prova em matéria criminal: os 
Tribunais Estaduais contra o STF

Cultura e previsibilidade do direito 

A proteção jurídico-penal do correio eletrônico 
no Direito Penal espanhol: um parâmetro para o 
legislador brasileiro

Sobre o juízo de admissão do pedido de provas no 
processo penal

Ministério Público: responsabilidade política e social 
- da teoria à prática

4. Seção Estudante 
O Interrogatório Judicial do Acusado: Sob a 
Perspectiva do Direito ao Silêncio e da Busca da 
Verdade

5. Resenha 
Princípio da Litigiosidade Mínima

6. Jurisprudência Comentada Cível 
A possibilidade de dispensa da nomeação de curador 
especial à lide em ações de interdição nas quais 
o MP atua como fiscal da lei: uma análise sob a 
recente perspectiva do STJ

7. Jurisprudência Comentada Penal
Argumento “da” autoridade: da imparcialidade do 
juiz togado frente ao jurados 
Marcelo Balzer Correia 

8. Espaço Centros de Apoios 
Conexões entre a teoria crítica dos direitos humanos 
e a atuação do Ministério Público para sua proteção: 
uma homenagem a Joaquin Herrera Flores

Nota Técnica Conjunta 01/2015

da posição de seus clientes35. Isso, porém, ao contrário do que supõe uma visão 
corporativa, de defesa viciada da profissão, é absolutamente racional e ético. 

 Ora, a Corte Suprema existe exatamente para dar unidade ao direito, 
de modo que, após a sua intervenção e decisão, ficam os advogados com o 
ônus de informar aos seus clientes acerca do precedente da Corte, explicando-
lhes os riscos em face de eventual conflito judicial. Cabe-lhes  advertir sobre 
os prejuízos na propositura de demanda ou na resistência a uma pretensão 
fundada, com o que são naturalmente estimulados acordos, inibindo-se a 
expansão da litigiosidade com todas as suas nefastas consequências. 

 Some-se a isso que não há racionalidade nem ética - como deveria 
ser evidente - em reservar espaço de trabalho ao advogado à custa da 
imprevisibilidade das decisões judiciais. A previsibilidade, além de constituir 
um resultado natural da unidade do direito e do devido exercício da função 
constitucional das Cortes Supremas, não só é fator de grande importância 
para a otimização da administração da justiça, mas, especialmente, algo 
imprescindível para o desenvolvimento da sociedade num ambiente de 
respeito ao direito. 

 Isso não quer dizer que não existam posições sociais interessadas 
na falta de previsibilidade, ou melhor, na irracionalidade da distribuição da 
justiça. É certo que determinados litigantes não têm qualquer preocupação 
com a previsibilidade. Preferem acreditar nas relações de simpatia, estima 
e influência pessoais, reproduzindo a “mentalidade cordial” que marcou o 
sujeito que, provindo da família patriarcal, passou a ocupar o espaço público 
sem abandonar os seus hábitos.

 Lembre-se que a trajetória do “homem cordial” tem início quando 
ele percebe sua dificuldade em viver em um espaço racional e impessoal, 
em que as relações pessoais não importam para a sua inserção no ambiente 
social. O seu pavor diante desse lugar, levou-o a utilizar da aparência afetiva 
para seduzir e buscar intimidade para alcançar os seus propósitos. Essa 
cordialidade aparente, que o caracteriza, obviamente não pôde propiciar 
qualquer forma de associativismo ou congregação nem de respeito ao direito, 
uma vez que revelou apenas um interesse individual que, como consequência, 

35 A falta de previsibilidade, derivada da ausência de respeito aos precedentes, é um estimulo 
à “cordialidade” e, portanto, no mínimo à proliferação de lobistas travestidos de advogados. 
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gerou uma repulsa a qualquer lei capaz de contrariá-lo. A lei, diante da sua 
natureza impessoal, “não é para o homem cordial”; esse supõe um mundo 
que, como a família, tem que ser presidido pela pessoalidade e, portanto, 
naturalmente permitir o afastamento das regras que lhe fazem mal. 

 Precisamente, o homem cordial é a antítese da ideia de que a lei é igual 
para todos e, por mera consequência, o patrimonialismo que se incorporou à 
cultura brasileira é completamente avesso a uma ordem jurídica coerente e 
a um sistema racional de distribuição de justiça. Os governos autoritários, as 
posições sociais que sempre foram privilegiadas, os ambientes deformados 
da magistratura e da advocacia, não só não necessitam de previsibilidade, 
mas não querem igualdade nem muito menos coerência e racionalidade. 
Por isso fingem não ver a imprescindibilidade de uma teoria que privilegie a 
autoridade da função desempenhada pelas Cortes Supremas. 

6. Patrimonialismo versus generalidade do direito e sistema de 
precedentes

 Os sujeitos protagonistas de uma cultura patrimonialista, avessa 
à impessoalidade, têm a “generalidade da lei” como um empecilho ao 
desenvolvimento das suas aspirações. Nessa cultura o sujeito não se sente 
obrigado a se comportar de acordo com o direito e, portanto, apoiado nas 
suas relações, deve escapar da lei que lhe traz prejuízo. Esse é o espaço 
do “homem cordial”, do sujeito incapaz de viver diante de organizações e 
instituições caracterizadas pela racionalidade e pela impessoalidade.

 Há uma nítida conexão entre a incapacidade de conviver com a 
impessoalidade - e, assim, com a generalidade da lei - e a irracionalidade 
da distribuição da justiça. Tudo que possa comprometer a uniformidade do 
trato dos casos é bem-vindo por aqueles que têm interesse na prevalência 
das relações pessoais. Bem vistas as coisas, a máxima de que “casos similares 
devem ser tratados da mesma forma” é insuportável àqueles que se acham 
no direito de ter as suas reivindicações tratadas de forma particular.

 Vale dizer que, se há uma clara associação entre generalidade do 
direito e trato de casos similares do mesmo modo, há igualmente nítida 
relação entre pessoalidade e irracionalidade na aplicação do direito. 
Uma cultura patrimonialista não apenas abdica da previsibilidade ou 
calculabilidade, como também se beneficia de uma prática judicial que 
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compromete a racionalidade. Aplicar uma mesma norma legal de diversas 
maneiras ou decidir casos similares de modo diferente é algo que está de 
acordo com a lógica dessa cultura. 

 A cultura do “homem cordial” não é apenas desinteressada, 
mas sobretudo receosa a um sistema precedentalista. Tal cultura não 
vê a unidade do direito, a generalidade ou mesmo a igualdade perante 
o direito como ideais ou como valores. Afinal, o “homem cordial” é o 
sujeito do jeitinho, especialista em manipular, destituído de qualquer ética 
comportamental, que não se importa com o fortalecimento das instituições, 
a previsibilidade, a racionalidade das condutas, a racionalização econômica 
e os benefícios de uma sociedade em que os homens sejam conscientes das 
suas responsabilidades. 

 Um sistema judicial caracterizado pelo respeito aos precedentes 
está longe de ser um sistema dotado de uma mera característica técnica. 
Respeitar precedentes é uma maneira de preservar valores indispensáveis 
ao Estado de Direito, assim como de viabilizar um modo de viver em que 
o direito assume a sua devida dignidade, na medida em que, além de ser 
aplicado de modo igualitário, pode determinar condutas e gerar um modo 
de vida marcado pela responsabilidade pessoal.

7. Autoridade dos precedentes, respeito ao direito e 
responsabilidade pessoal 

 A incerteza sobre a interpretação de um texto legal ou a respeito da 
solução de uma questão de direito dilui o sentimento de responsabilidade 
pessoal. Ninguém se sente responsável por uma conduta quando há dúvida 
acerca da sua ilicitude. Quando o próprio Estado, mediante os órgãos 
incumbidos de aplicar o direito, mostra-se inseguro e contraditório, ora 
afirmando uma coisa ora declarando outra, torna-se impossível desenvolver 
uma consciência social pautada no sentimento de responsabilidade ou no 
respeito ao direito. 

 Uma vida pautada no direito, em que o sujeito se sente responsável 
por suas condutas, pressupõe um direito identificável, que não deixe 
margem para dúvidas e, portanto, a justificativas pessoais absolutórias. 
Decisões contraditórias destituem o direito de autoridade, ou seja, negam ao 
direito a sua força intrínseca de estimular e evitar condutas e, dessa forma, 
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a sua capacidade de fazer com que os homens se sintam responsáveis. 
Não há dúvida de que eventual sanção, quando aplicada sem qualquer 
compromisso com a unidade do direito, soa mais como arbítrio do que como 
responsabilização, mas a circunstância mais grave, quando se tem em conta 
a responsabilidade enquanto ética de comportamento, é a de que ninguém 
pode orientar a sua vida com base num direito que não pode ser identificado 
ou é aplicado de modo contraditório pelos tribunais. 

 É interessante lembrar que, conforme demonstrou Weber36, 
a ascese protestante deu origem a um modo de vida em que os atos do 
cotidiano, particularmente os ligados ao exercício do trabalho, deveriam 
conter um conteúdo que dignificasse a Deus. Especialmente os calvinistas, 
crentes na doutrina da predestinação do homem, sentiam-se constrangidos 
a realizar avaliações introspectivas para verificar se realmente estavam se 
comportando como eleitos. Essa cobrança do homem pelo próprio homem 
a partir de conteúdos bíblicos, deu origem a uma responsabilidade pessoal 
dotada de enorme peso, em que as figuras de acusador, defensor e juiz 
estavam investidas numa só pessoa. A ética protestante, além de ter feito 
do trabalho um dever religioso, teve grande acento sobre a responsabilidade 
pessoal, de modo a ser possível confundir comportamento protestante com 
comportamento pautado por uma quase que insuportável responsabilidade 
pessoal. 

 Alguém perguntaria o que isso tem a ver com um comportamento 
pautado no direito. É realmente necessário deixar claro que uma vida 
pautada no direito obviamente está longe do comportamento do homem 
que vive de modo a não ser alcançado pelo direito. Esse último, ao invés de 
dar valor a uma vida baseada no direito, está unicamente interessado em 
usufruir da vida de modo a não ser surpreendido pelo direito. O calvinista, é 
certo, tinha medo de não ser salvo, mas vivia de acordo com os preceitos da 
Bíblia para, convencendo-se a si mesmo – e a mais ninguém -, sentir-se digno 
diante de Deus. O homem que resolve ter uma vida pautada no direito não 
está preocupado em não sofrer sanções, mas deseja ter uma vida de acordo 
com o direito por um imperativo de ordem moral e pessoal. Tem um modo 
de vida que, para ser digna a ele mesmo, só pode estar em consonância com 
as regras estatais que regulam a vida em sociedade.

36 Max Weber, A ética protestante e o ‘espírito’ do capitalismo, cit. 
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 Ocorre que uma vida conforme o direito e, por consequência, 
permeada pela responsabilidade, só é viável num Estado que resguarda a 
coerência da ordem jurídica. A multiplicidade de decisões diferentes para 
casos iguais inviabiliza a postura de respeito ao direito, com o que perde 
força ou desaparece a responsabilidade sobre o sujeito.
 
 Mesmo quando se pensa nas vantagens de um comportamento 
que observa o direito por temor da sanção, fica claro que, quanto mais 
diversas são as decisões acerca de uma questão de direito, menor é a carga 
de pressão psicológica sobre o sujeito. Aqui não mais importa se o homem 
pode ter um comportamento eticamente orientado, mas apenas se o direito 
tem capacidade para inibir condutas e, assim, autoridade para se fazer 
respeitado. 

 Não há dúvida que o direito perde autoridade na proporção direta 
da sua indeterminação. A fluidez do sentido do direito conspira contra a sua 
autoridade, podendo destituí-lo de força para a regulação social. O direito, 
enquanto ameaça, é tanto menos efetivo quanto mais abre oportunidade 
para o sujeito pensá-lo como não incidente. Nesse sentido, é claro, falece 
autoridade ao direito para evitar o desvirtuamento do comportamento 
social. Note-se, aliás, que, mesmo que o sujeito possa se sentir constrangido 
por um dos sentidos que os tribunais outorgam ao direito, ainda assim é 
possível que ele prefira não observá-lo para correr o risco quanto à sua 
eventual aplicação.

 Portanto, tanto para se ter uma vida pautada no direito, quanto para 
o direito ter força para regulá-la, é fundamental a unidade do direito e, dessa 
forma, que as Cortes Supremas funcionem como Cortes de Precedentes37. 
A individualização do direito, indispensável a sua autoridade, contribui 
para o desenvolvimento da responsabilidade pessoal, embora de maneiras 
distintas, em qualquer desses casos.  

37 Luiz Guilherme Marinoni, Precedentes Obrigatórios, 3a. ed., São Paulo: Ed. Revista dos 
Tribunais, 2013; Luiz Guilherme Marinoni, O STJ enquanto Corte Suprema, 2a. ed., São Paulo: 
Ed. Revista dos Tribunais, 2014; Daniel Mitidiero, Cortes Superiores e Cortes Supremas, 2a. ed., 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. 
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SUMáRiO: 1. Introdução; 2. Delitos informáticos; 3. A intimidade como um 
direito fundamental e sua proteção no ordenamento jurídico espanhol;  
4. O direito ao segredo nas comunicações e sua proteção no ordenamento 
jurídico-constitucional espanhol; 5. A proteção jurídico-penal do correio 
eletrônico no Direito espanhol; 5.1. Considerações iniciais; 5.2. Apropriação 
de e-mail; 5.3. Interceptação de e-mail; 5.4. O tipo agravado de difusão, 
revelação ou cessão do conteúdo do e-mail; 5.5. O tipo agravado em razão 
da esfera de domínio profissional do autor do delito; 5.6. O tipo agravado em 
razão do caráter de dados sensíveis do conteúdo do e-mail ou se o delito for 
praticado contra menores de idade ou incapazes; 5.7. O tipo agravado pelo 
ânimo de lucro; 6. Conclusão; 7. Referências Bibliográficas.

RESUMO: O presente artigo tem por escopo realizar uma abordagem acerca 
da proteção jurídico-penal do correio eletrônico (e-mail), abordagem esta 
amparada no Direito Comparado. Para tanto, buscou-se uma aproximação 
ao tratamento normativo dado a este importante meio de comunicação 
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pelo Direito Espanhol, iniciando-se com um alígero estudo sobre o direito 
à intimidade à luz da Constituição Espanhola. A posteriori, parte-se para 
a análise do tema desde a perspectiva do Código Penal espanhol onde o 
e-mail, enquanto meio de comunicação privada, goza de proteção desde a 
primeira metade dos anos noventa. Ademais, empreende-se uma necessária 
referência ao tratamento jurídico dispensado ao correio eletrônico pelo 
Direito Brasileiro, com o fito de diagnosticar em que grau de eficiência 
normativa encontramo-nos.

ABSTRACT: This article aim an approach about the protection of electronic 
mail (e-mail) from the criminal law principles, legislation and comparative 
law. With this scope, we sought an analysis of the regulatory treatment of 
this important communication means in the Spanish law, starting out with 
the right to privacy informed by the Spanish Constitution.  Subsequently, 
from the perspective of the Spanish Penal Code, proceeds to study the legal 
protection of e-mails while private communications, safeguarded as such 
since the first half of the nineties. Furthermore, a necessary reference to the 
legal treatment given to the electronic mail by the Brazilian Law, aiming to 
diagnose the degree of legal efficiency of the legal protection in Brazil.

PAlAvRAs-chAve: correio eletrônico; proteção jurídica; Direito Espanhol.

KEywORDS: e-mail; Legal protection ; Spanish law.
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1. introdução
 
 O crescente e espetacular desenvolvimento das novas tecnologias, 
principalmente a informática e a telemática, trouxe, junto às constantes 
inovações, o surgimento de uma nova classe de delinquência.

 É inquestionável a expressiva utilização do correio eletrônico 
(e-mail) nos dias atuais. Neste diapasão, é mister que o Direito Penal ofereça 
proteção jurídica a este meio de comunicação, assim como o faz para as 
correspondências postais convencionais.

 O Direito Penal espanhol, no desempenho de sua tarefa de 
adaptação às novas formas de criminalidade, disciplinou a proteção jurídica 
ao e-mail enquanto meio de comunicação privada.

 Nosso escopo no presente trabalho é, justamente, realizar uma 
breve análise acerca da proteção jurídico-penal dispensada pelo Direito 
espanhol ao correio eletrônico, o que passamos a fazer à continuação.

2. Delitos informáticos

 Existem realmente delitos informáticos? Eis um tema o qual foi, e 
ainda é, objeto de muita discussão em seara doutrinária.

 Não vamos aqui examinar a fundo esta problemática, uma vez que 
este não é nosso objetivo precípuo. Entretanto, devemos ressaltar que a 
doutrina se encontra dividida no que tange ao tema.

 As opiniões são as mais variadas. Vejamos, primeiramente, o 
conceito de delito informático elaborado por Luis Camacho Losa. Para este 
autor:

“En una primera aproximación podríamos definir el delito informático como 
toda acción dolosa que provoca un perjuicio a personas o entidades, sin que 
necesariamente conlleve un beneficio material para su autor, lo que, por el 
contrario, produce un beneficio ilícito a su autor aún cuando no perjudique 
de forma directa o inmediata a la víctima, y en cuya comisión intervienen 
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necesariamente de forma activa dispositivos habitualmente utilizados en 
las actividades informáticas” 1.

 Cabe destacar que o citado autor não considera como delitos 
informáticos os crimes que já se encontram tipificados em um Código Penal, 
e que possuem somente uma relação ocasional com a informática como, por 
exemplo, o furto de hardware2.

 Outros, tais como Antonio-Henrique Pérez Luño, preferem a 
denominação criminalidad informática, sustentando que a heterogeneidade 
de situações que podem ser incluídas na expressão “delito informático” 
aconselha que se utilize a primeira denominação3.

 Independentemente da denominação que se adote, seja delito 
informático, criminalidad informática, computer crime (Estados Unidos), 
computerkriminalität (Alemanha) etc., o que deve ficar claro é que na 
chamada “era da informática”, na qual poucos aspectos de nossas vidas não 
estão afetados pelas novas tecnologias, máxime a informática e a telemática, 
crimes podem e de fato estão sendo praticados com o uso destas novas 
tecnologias, o que demanda uma adaptação das características permanentes 
e intangíveis do Direito.

3. A intimidade como um direito fundamental e sua proteção no 
ordenamento jurídico espanhol

 O conceito de intimidade é de difícil elaboração. Refere-se ao 
âmbito de reserva de determinados aspectos os quais constituem a parcela 
privada da vida de determinada pessoa. Nos Estados democráticos de 
Direito, a intimidade é um direito fundamental, reconhecido e respeitado, 
essencialmente, por este status.

1 Camacho Losa, Luis: Delito Informático, 1ª ed., Condor, Madrid, 1987, p. 25.
2 Ibidem.
3 Pérez Luño, Antonio-Henrique: Manual de Informática y Derecho, 1ª ed., Ariel, Barcelona, 
1996, p. 70.
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Seguindo os passos da Constituição portuguesa (1976), primeiro diploma a 
consagrar o direito à intimidade à nível constitucional na Europa, a Espanha 
reconheceu, em sua Constituição (1978), o direito à intimidade4.

 Não obstante, a proteção penal ao direito à intimidade, no âmbito 
do ordenamento jurídico espanhol, não correspondia aos anseios de sua 
Carta Magna, tendo em vista que, até 1995, o nível de proteção dispensado 
pelo Código Penal espanhol a este direito era inexpressivo, por não dizer 
inexistente.

 Neste sentido, a doutrina de José Luis Manzanares e Javier Cremares:

“La intimidad, en cuanto bien jurídico independiente, no había sido objeto 
de tutela jurídica por parte de los anteriores Códigos Penales. Esta es, pues, 
una de las más destacadas novedades del actual Código Penal que se hace 
eco, de esta forma, de la importancia y dimensión autónoma que ha ido 
adquiriendo progresivamente el derecho a la intimidad” 5.

 Com a reforma do aludido Codex (Lei Orgânica 10/1995, de 23 de 
novembro de 1995) este panorama foi modificado. O atual Código Penal 
espanhol (a partir de agora CPE) reservou um Título específico para os “delitos 
contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del 
domicilio”. Para nós interessa, no presente estudo, o Capítulo primeiro deste 
citado Título, em especial o artigo 197 do CPE, pelo que a este limitaremos 
nossa análise.

4 Artigo 18 da Constituição Espanhola: “ 1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen. 2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o 
registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso 
de flagrante delito. 3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las 
postales, telegráficas y telefônicas, salvo resolución judicial. 4. La ley limitará el uso de la 
informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y 
el pleno ejercicio de sus derechos ”. À título ilustrativo, a Constituição Espanhola de 1931 
prescrevia, em seu artigo 32, que: “Queda garantizada la inviolabilidad de la correspondencia 
en todas sus  formas, a no ser que se dicte auto judicial em contrario”. De certa forma, o 
referido preceito constitucional protegia, ainda que indiretamente, a intimidade do indivíduo, 
ainda que limitando-se à aspectos íntimos materializados em toda e qualquer forma de 
correspondência.
5 Manzanares, Luis e Cremares, Javier: Comentarios al Código Penal, 1ª ed., La Ley, Madrid, 
1996, p. 74.
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4. O direito ao segredo nas comunicações e sua proteção no 
ordenamento jurídico-constitucional espanhol

 Como já tivemos oportunidade de mencionar, o segredo das 
comunicações está garantido, no Direito espanhol, pela Constituição daquele 
país. De conformidade com o artigo 18.3 do Texto Maior espanhol: “Se 
garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, 
telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial”. Alertamos para a 
ressalva estabelecida por este preceito constitucional, vale dizer, havendo 
ordem judicial, rompe-se dita garantia6.

 O segredo nas comunicações consiste em uma garantia da vida 
privada, no sentido de que preserva ao indivíduo um âmbito de atuação livre 
de ingerências de terceiros e, em especial, do Estado. Trata-se, pois, de uma 
garantia que pressupõe a liberdade das comunicações (entenda-se também 
telecomunicações), ainda que a Constituição espanhola não tenha previsto 
expressamente desta maneira.

 Seguindo esta linha de raciocínio, a liberdade e o segredo nas 
comunicações afeta à todo e qualquer procedimento de intercomunicação 
privada praticado nos dias atuais, com todos os meios técnicos disponíveis e 
em uso.

 Se bem observamos o Texto Fundamental espanhol, encontraremos 
referência – expressa - tão-somente às comunicações postais, telegráficas 
e telefônicas. Todavia, não esta fora da proteção constitucional qualquer 
forma de comunicação (desde que privada) que dispomos atualmente, 
verbi gratia, fax, correio eletrônico, vídeo conferência etc. Assim o é, em 
virtude de que o mencionado artigo 18.3 do Texto Fundamental espanhol 
contempla um rol aberto, ainda que enfatizando uma proteção especial para 

6 Como é cediço, o Texto Constitucional brasileiro (art. 5º, XII) somente excepciona 
a inviolabilidade das comunicações telefônicas, in verbis: “é inviolável o sigilo da 
correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, 
salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para 
fins de investigação criminal ou instrução processual penal”.(grifo nosso). Não obstante, e 
em que pese a discussão acerca da ousadia aparentemente inconstitucional da Lei 9.296/96, 
este diploma legal estendeu a possibilidade de quebra da inviolabilidade às comunicações de 
dados. É o que se extrai do parágrafo único de seu artigo 1º: “O disposto nesta Lei aplica-se à 
interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática”.
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as comunicações postais, telegráficas e telefônicas. Ademais, o Texto Magno 
castelhano prescreve que cabe ao legislador infraconstitucional a tarefa de 
limitar o uso da informática para que não ocorram lesões à, entre outros 
direitos, intimidade dos indivíduos. É que o se extrai de seu artigo 18.4: “La 
ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad 
personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”.

 Em suma, o direito ao segredo nas comunicações possui caráter 
constitucional e constitui um dos pilares que sustentam o direito à intimidade. 
Protege, em tese, qualquer comunicação privada, independentemente dos 
meios utilizados para a realização desta.

 Passamos agora à análise da proteção jurídico-penal dispensada 
ao correio eletrônico (enquanto uma forma de comunicação privada) pelo 
Direito Penal espanhol.

5. A proteção jurídico-penal do correio eletrônico no Direito 
espanhol
 
5.1. Considerações iniciais

 Não é nosso escopo abordar conceitos básicos os quais, dado o nível 
de influência das novas tecnologias no cotidiano de qualquer pessoa, já são 
de conhecimento geral. Por outro lado, e como nosso estudo centra-se na 
proteção penal dispensada ao correio eletrônico (daqui para frente e-mail), 
entendemos ser necessário apresentarmos, ao menos, uma breve noção 
sobre o mesmo. Em poucas palavras, e-mail, simplificação do vocábulo 
inglês electronic mail, é a expressão utilizada para se referir a tudo que esteja 
relacionado com a gestão, envio e recebimento de mensagens por meios 
eletrônicos.

 As referências, diretas e indiretas, que podemos encontrar acerca 
do e-mail no CPE são em número razoável. Neste sentido, o e-mail pode 
ser utilizado, por exemplo, como meio para causar dano a um determinado 
sistema informático (art. 264.2 CPE), para difundir ou exibir material 
pornográfico a menores (art. 186 CPE), para cometer o crime de publicidade 
enganosa (art. 282 CPE) etc.
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 Como dito anteriormente, nosso estudo está voltado à proteção 
dispensada ao e-mail pelo ordenamento jurídico-penal espanhol, sempre 
levando em consideração o seu caráter de meio de comunicação. Centraremos 
nossa análise às condutas típicas de interceptação e apropriação de mensagens 
eletrônicas. Para tanto, estudaremos o artigo 197 do CPE, o qual prevê estas 
figuras típicas, sempre as relacionando com a proteção à intimidade e à 
garantia de segredo nas comunicações. Trata-se, segundo a terminologia 
castelhana, do delito de descubrimiento y revelación de secretos7.

5.2. Apropriação de e-mail 8

 Estabelece o artigo 197.1 do Código Penal espanhol, em sua primeira 
parte, que: “El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de 
otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de 
correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales (...) 
será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce 
a veinticuatro meses”.9

 Resta incontroverso que a violação de um e-mail está equiparada, 
na legislação espanhola, à violação de correspondência postal convencional. 
De outra banda, interessa-nos neste momento, insistimos, a conduta típica 
de apropriação de mensagens eletrônicas, em especial, de e-mails10.

7 Para um estudo completo sobre o crime de descobrimento e revelação de segredos, vide 
Prats, Josep Miquel: Delitos contra la libertad y la seguridad, Cuadernos de Derecho Judicial, 
Madrid, 1996, pp. 243-268.
8 No anterior Código Penal espanhol esta figura típica se encontrava prevista no artigo 497.2, 
o qual se referia, expressamente e tão-somente, a cartas e papéis, deixando de fora o e-mail 
e quaisquer outros documentos.
9 Aqui, não se trata da conduta de invadir dispositivo informático alheio, com violação de 
mecanismo de segurança, com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações, 
conduta esta que será, a posteriori, por nós abordada.
10 No tocante à proteção dada à apropriação, e não à interceptação, indevida de correio 
eletrônico pelo Código Penal brasileiro, o problema reside no sentido dado ao vocábulo 
“correspondência”. Assim, em vários tipos penais previstos no aludido Codex (Violação de 
correspondência - art. 151; Sonegação e destruição de correspondência – art. 151, § 1º, I; 
Violação de correspondência comercial – art. 152, ou ainda Divulgação de segredos – art. 153), 
não caberia interpretação extensiva no sentido de incluir, dentro da noção do mencionado 
vocábulo, o e-mail. Ademais, a Lei de Privilégio Postal da União (Lei 6.538/78) serve de 
parâmetro para se aferir o real significado de “correspondência”. Segundo prescreve o seu 
artigo 47, correspondência seria “toda comunicação de pessoa a pessoa, por meio de carta, 
através da via postal, ou por telegrama”. Por fim, cabe uma necessária menção à discussão 
doutrinária sobre a suposta revogação dos crimes de “violação, sonegação e destruição de 
correspondência” (art. 151, caput e § 1º, do Código Penal), pela já aludida Lei de Privilégio 
Postal da União (art. 40 caput e § 1º).
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 Primeiramente, devemos admoestar que os segredos e documentos 
a que se refere o dispositivo legal acima transcrito, são de caráter privado, pois 
o CPE prevê em artigos próprios (arts. 413 a 418) o tratamento dispensado 
aos documentos e segredos públicos.

 Ademais, já tivemos oportunidade de abordar o conceito de 
intimidade. Por segredo deve-se entender, segundo a doutrina de Carlos 
Vazquez Iruzubieta, como: “(...) algo reservado al conocimiento de un número 
determinado de personas y oculto a otras; debe recaer sobre el contenido 
y no sobre el objeto, porque las cosas no son el secreto sino el objeto del 
secreto” 11.

 Assim, e à princípio, podemos pensar que as condutas de “descobrir 
segredos” e “vulnerar a intimidade” são idênticas. Entretanto, isso não é 
de todo correto. Por exemplo, se alguém se apropria de um e-mail, o qual 
não contêm nenhum segredo, estará somente vulnerando a intimidade de 
determinada pessoa, sem descobrir segredo algum.

 A conduta delituosa consiste, nesta primeira parte do artigo 197.1 
do CPE, em apropriar-se de e-mail com o dolo direto, específico, de descobrir 
segredos ou vulnerar a intimidade. Obviamente que esta apropriação deve 
realizar-se sem o consentimento do titular da mensagem eletrônica. Assim, 
em nossa opinião, é desnecessária a referência à falta de consentimento, 
uma vez que a presença deste causaria a atipicidade da conduta. Todavia, 
assim entendeu e o fez o legislador espanhol.

 Basta, para a consumação do delito em tela, que o agente se aproprie 
de um e-mail, não sendo necessário que haja um resultado lesivo para o titular 
da mensagem eletrônica, vale dizer, não é necessário que o agente tome 
conhecimento do conteúdo do e-mail para que se consume o tipo delituoso. 
Em que pese esta opinião, há os que sustentam que para a consumação do 
delito é imprescindível que o agente tome conhecimento do conteúdo da 
mensagem eletrônica. E mais, argumentam que o dito conteúdo deve estar 
relacionado com o titular do e-mail, pois não havendo esta relação, o fato é 
atípico. Neste sentido a opinião de Carlos Vazquez Iruzubieta: “El simple echo 

11 Vazquez Iruzubieta, Carlos: Nuevo Código Penal, 1ª ed., Reunidas, Madrid, 1996, p. 297.
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material de apoderamiento documental no es bastante si no va acompañado 
del conocimiento de su contenido, que debe referirse al proprietario de los 
documentos, pues si el secreto es de otra persona, la acción es atípica” 12.

 Não comungamos deste entendimento. Em nossa opinião, maior 
razão se deve dar à posição de Fermin Morales Prats, in verbis:

“(...) se acude así a la presencia de un elemento subjetivo del injusto para 
adelantar el momento de la consumación al acto de ‘apoderamiento 
intencional’ sin que sea precisa la efectiva toma de conocimiento de lo que 
contiene el documento para la perfección típica. El efectivo descubrimiento 
de la intimidad documental de otro, tan sólo juega un papel de engarce de 
este tipo básico con el tipo agravado de difusión o revelación tipificado en 
el núm. 3 del art. 197; pero, debe subrayarse que ese efectivo conocimiento 
es un elemento que se sitúa extramuros de la perfección del tipo básico 
expresado en el art. 197.1.” 13.

 Estamos em comunhão com a opinião deste autor, uma vez que se 
trata de um “delito mutilado de dos actos” (na terminologia castelhana), 
onde o ato é realizado pelo agente como meio subjetivo de uma atuação 
posterior deste mesmo sujeito. São condutas instrumentais que funcionam 
como meio para uma possível realização do fim proposto, sem que seja 
necessária a verificação da posterior atuação lesiva.

 No tocante à alegação de que é necessária a relação de titularidade 
do conteúdo do e-mail com determinada pessoa, basta que conjecturemos 
a situação de um amigo que envia uma mensagem eletrônica a outro 
comentando um segredo, mensagem esta que é objeto de apropriação, por 
exemplo, quando esteja sendo exibida na tela do monitor do computador 
deste amigo que a recebeu. O segredo refere-se ao amigo que enviou, e 
não ao que teve seu e-mail (na verdade seu conteúdo) apropriado. Houve 
apropriação do conteúdo de um e-mail o qual versava sobre um segredo de 
terceiro. Ocorreu descobrimento de segredo ou vulneração da intimidade? 
Quem é o sujeito passivo do delito? Cremos, respeitadas as opiniões 
em contrário, que o mens legis é a proteção do segredo e da intimidade, 
pertençam, ou não, ao titular do e-mail. Todavia, a posição da doutrina 

12 Idem, p. 299.
13 Morales Prats, Fermin: Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal, 1ª ed., Aranzadi, 
Pamplona, 1996, p. 300.
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predominante não é neste sentido. Entendem que a expressão “(...) se 
apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico (...)”, leva a 
que a proteção penal se refira somente à intimidade do titular da mensagem 
eletrônica, e não à proteção da intimidade de “terceiros”.

 Registrada a existência de opiniões discrepantes acerca do 
momento de consumação do delito, é mister que chamemos atenção 
para um ponto importante desta primeira parte do artigo 197.1 do CPE. 
A apropriação do e-mail não pode dar-se, para efeitos de caracterização 
típica, via interceptação, pois esta conduta está tipificada na segunda parte 
do artigo 197.1 do CPE. Neste sentido, a conduta ilícita prevista na primeira 
parte do artigo acima mencionado se limita à apropriação de e-mail que 
não esteja, por assim dizer, “circulando” pela Rede (Internet), pois o caso 
seria, enfatizamos, de interceptação de mensagem eletrônica, fato que está 
previsto na segunda parte do artigo em questão.

 Também se encontra na esfera da conduta típica da primeira parte 
do artigo 197.1 do CPE a apropriação intelectual do e-mail, isto é, quando 
o agente se apropria do conteúdo de uma mensagem eletrônica que se 
encontra, por exemplo, sendo exibida na tela do monitor do computador, 
tirando uma foto do mesmo14. Sobre o tema, vejamos o entendimento de 
Calderón Cerezo e Choclán Montalvo. Para estes autores:

“Existe apoderamiento aunque no haya desposesión del titular, esto es, 
tanto por el simple hecho de obtención de copias, permaneciendo el soporte 
en poder de su titular, como el apoderamiento en su sentido estricto con 
desposesión del titular. Se trata de un delito de peligro que se realiza 
completamente con el mero apoderamiento del soporte que contiene la 
información, sin necesidad de que se produzca el efectivo conocimiento 
antijurídico de lo comunicado (apertura de la correspondencia guardada 
por su destinatário, por ejemplo)” 15.

 O que deve ficar claro é que a apropriação a que se refere a primeira 
parte do artigo 197.1 do CPE é a apropriação de e-mails, em regra geral, 
que não estão “circulando” pela Internet. E por que afirmamos “em regra 
geral”? Pelo fato de que, como veremos no próximo item, a apropriação 

14 Ibidem.
15 Calderón Cerezo, A.; e J. A. Choclán Montalvo: Derecho Penal Parte Especial, Tomo II, 1ª ed., 
Bosch, Barcelona, 1999, p. 710.
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pode dar-se sobre e-mails que não estão “circulando”, como, verbi gratia, 
que se encontram na caixa de entrada (in box), mas que já estão disponíveis 
para o titular da conta de e-mail.

 À princípio, o sujeito ativo do delito é, em tese, qualquer pessoa. 
Entretanto, se for o crime praticado por um empregado (de uma empresa 
privada) responsável por bancos de dados, suportes informáticos, eletrônicos 
ou telemáticos, ou ainda, de arquivos e registros, a conduta está prevista no 
artigo 197.4 do CPE. Por outro lado, tratando-se de funcionário público, o 
delito está tipificado no artigo 198 do CPE.

 O sujeito passivo, como outrora mencionado, deve ser o titular 
do segredo ou do documento, sendo necessariamente obrigatório que a 
dupla titularidade (segredo e documento) recaia sobre uma única pessoa. 
Esta é a posição que prevalece na doutrina penal espanhola. Ressaltamos, 
novamente, que esta não é nossa opinião.

 Tratando-se de sujeitos passivos menores de idade e incapazes, 
aplicar-se-á o disposto no artigo 197.5 do CPE, forma agravada do delito de 
descobrimento e revelação de segredo.

 Por fim, conforme prevê o artigo 200 do CPE, as pessoas jurídicas 
podem ser sujeitos passivos do delito, sejam pessoas jurídicas de direito 
público ou privado16.

5.3. interceptação de e-mail

 O artigo 197.1 do CPE, em sua segunda parte, prevê que: “El 
que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su 
consentimiento, (...) intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios 
técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de 
la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con 

16 De conformidade com o artigo 200 do CPE: “Lo dispuesto en este capítulo será aplicable al 
que descubriere, revelar o cediere datos reservados de personas jurídicas, sin consentimiento 
de sus representantes, salvo lo dispuesto en otros preceptos de este código”.
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las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro 
meses”17.

 Percebemos, cristalinamente, a intenção do legislador espanhol 
em incluir na expressão “o de cualquier otra señal de comunicación” o 
e-mail e outros possíveis meios de comunicação existentes ou a serem 
criados. Neste sentido, o entendimento de Esther Morón Lerma: “El tipo 
abarca, pues, la incriminación de conductas de interceptación de cualquier 
medio de comunicación, entre los que se hallan las comunicaciones a 
través de las redes de información, por ejemplo, por correspondencia 
informática” 18.

 A doutrina especializada na área de informática e telemática afirma, 
quase de forma unânime, que não existe privacidade no e-mail, salvo o caso 
de mensagens eletrônicas criptografadas19. Nesta linha, trazemos à colação a 
opinião de Mary Ann Pike, para quem:

“El derecho a la privacidad no está asegurado con el correo electrónico (...). 
En muchos casos no se establecen criterios para la privacidad del correo 
electrónico; por lo tanto asuma que todo su correo electrónico está sujeto 

17 Em seara de proteção jurídico-penal à interceptação de comunicações de dados no Direito 
brasileiro, e onde em nossa opinião, s.m.j., incluir-se-ia o correio eletrônico, temos a já 
mencionada Lei 9.296/96 a qual, em seu artigo 10, prescreve que: “Constitui crime realizar 
interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, ou quebrar segredo 
da Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei”. (grifo nosso)
18 Morón Lerma, Esther: Internet y Derecho Penal: Hacking y otras conductas ilícitas en la Red, 
1ª ed., Aranzadi, Pamplona, 1999, p. 50.
19 Etimologicamente a palavra criptografia deriva dos termos gregos kriptos (oculto) e grafus 
(escritura). Seria, em uma síntese apertada, a ciência que estuda métodos para conseguir 
codificar qualquer informação de forma que esta seja impossível de ser lida por terceiras 
pessoas que não disponham da chave de encriptação correspondente. Um exemplo 
esclarecerá melhor. Imaginemos que “X” quer enviar, com garantia de sigilo, uma mensagem 
à empresa “Y”, por exemplo, aceitação de uma oferta e consequentemente a formalização de 
uma compra telemática. O procedimento seria o seguinte. “X” teria de encriptar a mensagem 
eletrônica com sua chave privada (que somente ele a detém) e, para que dita mensagem 
não seja acessível a qualquer pessoa que disponha da chave pública da empresa “Y” (por 
exemplo, todos os potenciais clientes desta empresa provavelmente a possuam), basta que 
encripte novamente a mensagem com a chave pública da empresa “Y”, pois assim somente 
quem possua a chave privada desta empresa (obviamente a própria empresa) poderá ter 
acesso à mensagem e desencriptar-la, tendo, assim, acesso à mensagem original e legível. 
Atualmente o meio mais seguro de criptografia, e o mais utilizado também, é o de chave 
pública ou assimétrica.
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a examen. Incluso en las redes, cualquier persona con una pasarela puede 
leer los mensajes que pasen por ahí” 20. (Grifo nosso)

 O que devemos ter em mente é que um e-mail, ao ser enviado por 
um indivíduo à outro, percorre um longo caminho. Neste percurso, pode ser 
interceptado ilicitamente. Não queremos aqui adentrar em aspectos técnico-
informáticos, uma vez que este estudo não está dirigido, precipuamente, à 
leitores com formação nesta área, e sim à profissionais do mundo jurídico. 
Entretanto, pensamos ser imprescindível, com base na doutrina especializada, 
que mostremos o caminho percorrido por uma mensagem eletrônica desde 
sua “saída” do dispositivo informático do remetente, até sua “chegada” ao 
dispositivo informático do destinatário. Assim, poder-se-á ter claramente 
uma ideia no tocante à possibilidade de que um e-mail seja interceptado 
enquanto perfaz o dito caminho. Neste sentido, adverte-nos Ana Martos:

“Cuando envías un mensaje, tu ordenador lo transmite a un ordenador de 
tu proveedor, llamado servidor de correo saliente (SMTP server), que está 
activo permanentemente y cuya misión es distribuir el correo enviado por 
los usuarios.

El servidor de correo recibe tu mensaje, decide cuál es la mejor ruta para que 
llegue a su destino, que es otro servidor en el que se encuentra el buzón o 
cuenta del destinatario. Si no puede enviarlo por alguna razón, lo almacena 
para reenviarlo más tarde. Si no consigue enviar el mensaje, te enviará una 
notificación indicando que no ha sido posible entregar tu mensaje porque 
tal servidor no ha funcionado o no lo ha admitido.

El destinatario del mensaje debe conectarse desde su ordenador a su 
servidor de correo entrante (POP server), en donde se halla alojado su 
buzón, para que éste transmita los mensajes nuevos al ordenador local en 
donde el destinatário podrá leerlos.

El destino final del mensaje es, por lo tanto, un ordenador que aloja varias 
cuentas de correo o buzones, entre las que se halla la del destinatario del 
mensaje ” 21.

 À símile da primeira parte do artigo 197.1 do CPE, não é necessário 
para a consumação do delito que se conheça o conteúdo do e-mail. Também 

20 Pike, Mary Ann: Using the Internet, 1ª ed., Anaya, Madrid, 1995, p. 116. Tradução ao 
castelhano por Beatriz Parra Pérez.
21 Martos, Ana: Internet para todos, 1ª ed., Libertarias, Madrid, 2001, pp. 149-150.
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ressaltamos que a interceptação deve, impreterivelmente, ser realizada com o 
fim de descobrir segredos ou vulnerar a intimidade (dolo direto ou específico).

 Aqui regressamos à discussão acerca do momento da consumação 
do crime. E o fazemos porque, dependendo da corrente doutrinária seguida, 
as consequências penais podem ser diversas. Imaginemos a situação de um 
e-mail interceptado por um terceiro, por exemplo, quando a mensagem 
eletrônica esteja armazenada no computador do provedor (Internet Server 
Provider – ISP) do titular de dita mensagem. Após a apropriação, a qual como 
afirmado antes, deve haver sido realizada com a finalidade de descobrir 
segredos ou vulnerar a intimidade, constata o agente que essa mensagem 
eletrônica está criptografada, impossibilitando, assim, que este possa tomar 
conhecimento do conteúdo do e-mail.

 Para os que adotam a opinião de que o delito se consuma com a 
simples apropriação (nos termos expostos no item 5.2) ou interceptação 
do e-mail, este fato não influenciaria na consumação do crime. Este é, 
enfatizamos, nosso entendimento. Já para os que sustentam que o delito 
necessita, para sua consumação, do efetivo conhecimento do conteúdo da 
mensagem eletrônica, a situação não se apresenta tão simples, uma vez que 
o agente não obteve o dito conhecimento. Parece-nos que o caso seria crime 
tentado. Não aprofundaremos nosso estudo sobre esta quaestio22, mas 
ressaltamos que as consequências, segundo a orientação que se adote serão 
diversas, notadamente em matéria de cálculo da pena, tendo em vista que 
seguindo a primeira posição, estaríamos frente a um delito consumado e, 
em se adotando a segunda opinião, a hipótese seria de mera tentativa, com 
significativa alteração na quantidade da pena a ser imposta.

 No tocante aos sujeitos ativo e passivo do delito em questão, remetemos 
o leitor às considerações tecidas acerca da primeira parte do artigo 197.1 do 
CPE (item 5.2), as quais são de inteira aplicação, mutatis mutandis, à segunda 
parte do mencionado dispositivo legal. De igual forma, o consentimento do 
titular do e-mail produz a atipicidade da conduta. Trata-se, também, de um 
delito mutilado de dos actos, segundo a terminologia castelhana.

22 Para um estudo completo sobre o instituto da tentativa no Direito Penal espanhol, vide Jiméndez 
Díaz, María José: Comentarios al Código Penal, Tomo I, 1ª ed., Edersa, Madrid, 1999, pp. 778-863.
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 Por fim, devemos analisar a situação do sujeito que se apropria de 
e-mail alheio, vulnerando a senha (password) de determinada pessoa. A Ley 
Orgánica número 5, de 22 de junho de 2010, alterou a redação do apartado 
número 3 do artigo 197 do CPE, passando a prever a conduta daquele que, 
por qualquer meio e violando dispositivo de segurança, tenha acesso a dados 
ou softwares de sistema informático de outrem, ou nele se mantenha contra 
a vontade do titular, estipulando pena de prisión de seis meses a dois anos. 
Partindo-se da premissa de que a senha é um dispositivo de segurança, e que 
o e-mail é suporte para dados, inclusive dados pessoais, de caráter íntimo ou 
não, parece-nos que a conduta de apropriar-se de correio eletrônico alheio, 
vulnerando a senha (password) de determinada pessoa, amoldar-se-ia no 
tipo penal em tela23.

 Passamos, à continuação, a realizar uma célere alusão aos tipos 
agravados do delito de descobrimento e revelação de segredos (art. 197 do CPE).

5.4. O tipo  agravado  de  difusão, revelação ou  cessão do conteúdo do 
e-mail

 Para o estudo deste tipo agravado, faz-se necessária a fragmentação 
do artigo 197.424 do Codex espanhol em duas partes.

  A primeira parte do preceito legal estabelece que: “Se impondrá la 
pena de prisión de dos a cinco años si se difunden, revelan o ceden a terceros 
los datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas a que se refieren los 
números anteriores”.

 Destarte, aquele que, após se apropriar ou interceptar um e-mail, 
sempre com a intenção de descobrir segredos ou vulnerar a intimidade, 

23 No âmbito do ordenamento jurídico pátrio, ao Código Penal foi acrescentado, pela Lei 
12.737/2012, o artigo 154 A, cujo caput passou a considerar crime a conduta daquele que: 
“Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante 
violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir 
dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar 
vulnerabilidades para obter vantagem ilícita” (grifo nosso). Parece-nos que o sentido dos 
termos “dados” ou “informações”, abrangeria o conteúdo de e-mails, configurando-se, 
destarte, conduta ilícita a sua obtenção, adulteração ou destruição.
24 De acordo com a nova enumeração do artigo realizada pela Lei Orgânica 5/2010.
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difunde, revela ou cede o conteúdo do mesmo pratica, em sua forma 
agravada, o delito de descobrimento e revelação de segredos.

 Já a segunda parte do dispositivo  legal  que  ora  analisamos  prevê 
que: “Será castigado con las penas de prisión de uno a tres años y multa de 
doce a veinticuatro meses, el que, con conocimiento de su origen ilícito y sin 
haber tomado parte en su descubrimiento, realizare la conducta descrita en 
el párrafo anterior””.

 A conduta típica, neste fragmento, consiste em difundir, revelar ou 
ceder o conteúdo de uma mensagem eletrônica pertencente a terceiro sem 
haver praticado a apropriação ou interceptação de dita mensagem, e com a 
consciência da ilicitude na obtenção da mesma25.

 Acautelamos para o fato de que nenhuma das condutas (tanto da 
primeira quanto da segunda parte do art. 197.4 do CPE) de difundir, revelar ou 
ceder, e principalmente esta, pode estar motivada pelo ânimo de lucro, pois, 
como veremos, esta conduta típica está prevista no artigo 197.7 do CPE26.

5.5. O tipo agravado em razão da esfera de domínio profissional do autor 
do delito

 Segundo o artigo 197.5 do CPE27: “Si los hechos descritos en los 
apartados 1 y 2 de este artículo se realizan por las personas encargadas 
o responsables de los ficheros, soportes informáticos, electrónicos o 
telemáticos, archivos o registros, se impondrá la pena de prisión de tres a 
cinco años, y si se difunden  o  revelan los datos reservados, se impondrá la 
pena en su mitad superior”.

25 No tocante ao Direito Penal brasileiro, esta não foi a opção feita pelo legislador 
infraconstitucional, tendo em vista que somente aquele que se apropriou dos dados e 
informações, ressalte-se, de caráter privado (comunicações eletrônicas privadas, segredos 
comerciais ou industriais, e informações sigilosas) e de forma não autorizada, e posteriormente 
os divulga, seja a que pretexto for, a terceiro, é que terá a pena agravada. Neste sentido o 
artigo 154-A, § 4º, in verbis: “Na hipótese do § 3o, aumenta-se a pena de um a dois terços se 
houver divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro, a qualquer título, dos dados ou 
informações obtidos”.
26 De acordo com a nova enumeração do artigo realizada pela Lei Orgânica 5/2010.
27 Idem.
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 Neste sentido, e a título ilustrativo, se um empregado de determinado 
provedor de conexão à Internet (ISP) se apropria ou intercepta um e-mail, 
pratica o delito, em forma agravada, de descobrimento e revelação de 
segredo. Também pratica o crime em sua forma agravada o empregado 
que, nas condições acima descritas, difunde, revela ou cede o conteúdo da 
mensagem eletrônica apropriada ou interceptada. Neste caso, o conteúdo 
do e-mail deve revelar segredos ou aspectos relativos à intimidade do 
sujeito passivo. Alertamos, também, para o fato de que este empregado 
deve possuir a função de responsável pelo sigilo e inviolabilidade dos e-mails 
armazenados no computador do provedor de conexão à Rede (ISP)28.

 Sobre a aplicação dessa forma agravada ao âmbito das mensagens 
eletrônicas, trazemos à colação a doutrina de Fermin Morales Prats:

“(...) probablemente el legislador ha querido contemplar la posibilidad 
de que el tipo agravado, ahora comentado, opere también con respecto 
a determinadas modalidades típicas básicas presentes en el art. 197.1 
CP. Me refiero, principalmente, a los actos de interceptación, grabación o 
reproducción ilícita de mensajes de correo electrónico-informático, en los 
que puede tener pleno fundamento la agravación con respecto a sujetos 
responsables o encargados de sistemas informáticos o redes de bancos de 
datos” 29.

 Salientamos que a empresa para a qual trabalha o sujeito ativo do 
delito em tela deve ser de caráter privado, pois em se tratando de funcionário 
público a conduta está descrita no artigo 198 do CPE.

5.6. Tipo agravado em razão do caráter de dados sensíveis do conteúdo  do 
e-mail, ou se o delito for praticado contra menores de idade ou incapazes

 Estabelece o artigo 197.6 do Codex Penal espanhol30 que: 
“Igualmente, cuando los hechos descritos en los apartados anteriores 
afecten a datos de carácter personal que revelen la ideología, religión, salud, 
origen racial o vida sexual, o la víctima fuere menor de edad o un incapaz, se 
impondrán las penas previstas en su mitad superior”.

28 À título ilustrativo, o Código Penal brasileiro não contempla esta forma agravada.
29 Morales Prats, Fermin: Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal, op. cit., pp. 319-320.
30 De acordo com a nova enumeração do artigo realizada pela Lei Orgânica 5/2010.
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 Assim, uma vez que o e-mail apropriado ou interceptado contenha 
referência a algum dado sensível (ideologia, religião, vida sexual etc.) 
concernente ao sujeito passivo, a conduta típica será agravada. Da mesma 
forma que, sendo o sujeito passivo do delito de descobrimento e revelação 
de segredos um menor de idade ou um incapaz, o delito se configurará na 
sua forma agravada. Por derradeiro, as condutas de difundir, revelar ou ceder 
o conteúdo do e-mail apropriado ou interceptado também entram âmbito 
de proteção jurídica do apartado ora estudado.

5.7. O tipo agravado pelo ânimo de lucro

 Prevê o artigo 197.7 do CPE31 que: “Si los hechos se realizan con 
fines lucrativos, se impondrán las penas respectivamente previstas en los 
apartados 1 al 4 de este artículo en su mitad superior. Si además afectan a 
datos de los mencionados en el apartado anterior, la pena a imponer será la 
de prisión de cuatro a siete años”.

 Aqui, a ganância financeira do sujeito ativo agravará a conduta com 
exacerbação da pena32, ainda mais se o sujeito passivo for menor de idade ou 
incapaz, partindo-se de uma dedução lógica de fragilidade da vítima. 

5.8. O tipo agravado se o delito é praticado no âmbito de organizações 
criminosas

 Estabelece o artigo 197.8 do CPE33 que: “Si los hechos descritos en los 
apartados anteriores se cometiesen en el seno de una organización o grupo 
criminales, se aplicarán respectivamente las penas superiores en grado”. Este 
apartado, acrescentado ao CPE pela Lei Orgánica número 5 de 2010, reflete 
preocupação mundial com a atuação nefasta das organizações criminosas, as 
quais encontraram na Internet um fértil terreno para a prática de crimes.

 De outra banda, a parte final do mesmo refere-se à aplicação das 

31 Idem.
32 Na seara do Direito penal brasileiro, e mormente na hipótese da prática do crime descrito 
no artigo 154-A do Código Penal, poderá a pena ser aumentada se os dados e informações 
obtidos forem objeto de cessão a qualquer título, inclusive à título oneroso. 
33 De acordo com a nova enumeração do artigo realizada pela Lei Orgânica 5/2010.
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penas “superiores en grado”. Entendemos oportuno, esclarecer o sistema 
de aplicação da pena no caso de delito perpetrado no seio de organizações 
criminosas. Para se calcular qual é a pena “superior en grado”, entenda-se 
em uma tradução literal, “superior em grau”, partir-se-á da pena máxima 
abstratamente considerada para o crime, acrescentando-se a esta a sua 
metade. O resultado será a pena “superior en grado”. Exemplificando: se a 
pena abstratamente prevista para o crime for de 2 (dois) a 4 (quatro) anos 
de prisão, e a sentença estabelece que deve a pena ser imposta em um 
“grado superior”, o limite mínimo da pena serão 4 (quatro) anos, e o limite 
máximo serão 6 (seis) anos, vale dizer, a soma de 4 (quatro) anos (limite 
máximo de pena previsto para o delito) com mais 2 (dois) anos (metade de 
quatro). Destarte, a pena “en grado superior”, neste caso hipotético, será de 
4 (quatro) a 6 (seis) anos de prisão. 

6. Conclusão

 Como epílogo deste breve estudo acerca da conduta típica de 
“apropriação e interceptação de e-mail” no Direito Penal espanhol, 
permitimo-nos externar algumas ilações.

 A mensagem eletrônica (e-mail) está equiparada, na legislação 
penal espanhola, à correspondência postal convencional.

 As condutas ilícitas que podem recair sobre a mensagem eletrônica 
são as de apropriação e interceptação. Quando referimo-nos à apropriação, 
queremos dizer apropriação “física” do e-mail.

 Ainda que o delito esteja intitulado como de “descobrimento e 
revelação de segredos”, não são necessários o dito descobrimento ou a 
dita revelação, consumando-se o crime com o mero fato da apropriação ou 
interceptação da mensagem eletrônica.

 O Direito Penal espanhol, desde o ano 1995, protege o direito à 
intimidade nas comunicações privadas, em especial, e no caso que interessa-
nos neste momento, o direito à intimidade no âmbito das comunicações via 
e-mail, garantindo, assim, o uso deste meio de comunicação cada vez mais 
comum na sociedade atual.
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RESUMO: O trabalho busca fazer um exame sobre o juízo de admissibilidade 
do pedido de provas em processo penal, analisando um julgado do Superior 
Tribunal de Justiça, de relatoria do Min. Felix Fischer. Assim, inicialmente 
pretendeu-se analisar os fundamentos para a realização do juízo de 
admissibilidade do pedido de provas, para em um segundo momento 
examinar as hipóteses em que o juiz tem o dever de indeferir esses pedidos 
(provas impertinentes, irrelevantes e protelatórias), discorrendo, também, 
sobre qual deve ser o conteúdo do pedido de produção de provas formulado 
pelas partes no processo penal.
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ABSTRACT: En el trabajo se buscó hacer un examen acerca del juicio de 
admisibilidad de la solicitud de pruebas en el proceso penal, analizando un 
precedente del “Superior Tribunal de Justiça” brasileño, en que fue ponente 
el Min. Felix Fischer. Así, inicialmente se pretendió analizar los fundamentos 
para la realización del juicio de admisibilidad de la solicitud de pruebas, para 
entonces, en un según momento, examinar las hipótesis en que el juez tiene 
el deber de denegarla (pruebas impertinentes, irrelevantes y dilatorias), 
descorriendo, también, acerca de cual debe ser el contenido de las solicitudes 
de producción de prueba formuladas por las partes en el proceso penal. 

PAlAvRAs-chAve: Direito Processual Penal; Direito Probatório; 
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1. introdução

 Dedico o presente trabalho ao eminente Min. Felix Fischer, como 
uma pequena homenagem pelo grandioso trabalho junto ao Superior 
Tribunal de Justiça e ao Ministério Público do Estado do Paraná, instituições 
em que sempre apresentou uma extraordinário preparo técnico e uma 
sensível razão prática.

 Justamente por conta disso é que o tema que se pretende abordar 
neste artigo é eminentemente prático, do dia-a-dia do fórum, sendo que 
parece estar a merecer um estudo um pouco mais amplo, com o objetivo 
de, quem sabe, alterar a práxis que vem reinando nos mais diversos juízos 
criminais deste país.

 Para lançar mão desta pequena reflexão, a ideia é se valer do seguro 
fio condutor apresentado Min. Fischer, em precedente de sua relatoria. 

 Trata-se do acórdão proferido pela 5a Turma do Superior Tribunal 
de Justiça, no HC 132.908/CE, que foi julgado em 13/08/2009 e que tem a 
seguinte ementa, transcrita apenas na parte em que interessa:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. (...) INDEFERIMENTO DE 
INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS DOMICILIADAS NO EXTERIOR E ARROLADAS 
NA DEFESA PRÉVIA. INOCUIDADE DA OITIVA. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL 
DA CELERIDADE PROCESSUAL. ARTS. 209 E 213 DO CPP. JUSTIFICATIVA 
IDÔNEA.
(...)
III - Testemunha é a pessoa que depõe sobre o fato criminoso ou suas 
circunstâncias, tanto que o CPP autoriza que não seja computada como 
testemunha aquela que, não obstante arrolada tempestivamente, nada 
souber que interesse à decisão da causa (art. 209, § 2º, parte final do 
CPP). Assim, o indeferimento justificado da inquirição de testemunha 
se apresenta, a uma, como medida consonante com as funções do juiz 
no processo penal a quem, segundo o art. 251 do CPP, incumbe prover a 
regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos e, 
a duas, como providência coerente com o princípio da celeridade processual 
(art. 5º, inciso LXXVIII, da Lex Fundamentalis).
IV - Na espécie, ficou caracterizada a prescindibilidade da inquirição das 
testemunhas arroladas, pois, além de residirem no exterior, nada sabiam 
acerca dos fatos apurados na ação penal ou sobre suas circunstâncias. 
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Ademais, a expedição de carta rogatória somente procrastinaria o 
encerramento da ação penal e a segregação cautelar da paciente.
(...)” 
(STJ - HC 132.908/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado 
em 13/08/2009, DJe 13/10/2009)

 A questão relativa à possibilidade ou não do indeferimento de 
pedido de provas no processo penal não chega a ganhar grande destaque 
nos manuais brasileiros2. Talvez por conta disso, quem sabe, o tema não vem 
encontrado muito eco na atuação diária dos juízes criminais.

 Essa reflexão é urgente, uma vez que, também se constata na 
prática, em especial nos casos mais complexos, um certo receio dos juízes 
em indeferir pedidos de prova.

 Talvez o risco de ver posteriormente atos processuais anulados, com 
sério prejuízo à pretensão de justiça que deve ser perseguida pelo sistema 
criminal3, também, explique a timidez com que o tema vem sendo abordado 
nas decisões judiciais.

 Tudo isso, porém, revela a importância do tema, bem como a 
extrema relevância do precedente aqui analisado, que sem dúvidas dá mais 
confiança aos juízes criminais para realizarem o devido exame dos pedidos 
de produção probatória.

2 Veja-se, a título de exemplo, as seguintes referências: LIMA, Renato Brasileiro de. Manual 
de Processo Penal. 2a ed. Salvador: Juspodvm, 2014, pp. 1257-1258;  LOPES JUNIOR, Aury. 
Direito Processual Penal, 11a ed. São Paulo: Saraiva, 2014, pp. 554-555 e 571; OLIVEIRA, 
Eugênio Pacelli. Curso de Processo Penal. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, pp. 281 e 
ss. RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 12a ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, pp. 401 
e ss.; TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 9a ed. 
Salvador: Juspodvm, 2014, pp. 536-537. 
3 Conforme afirma ROXIN: “A finalidade do processo penal tem (...) natureza complexa: a 
condenação do culpado, a proteção do inocente, a formalidade do procedimento afastada 
de toda arbitrariedade e a estabilidade jurídica das decisões. Todas essas exigências são 
igualmente significativas para uma comunidade organizada desde o ponto de vista do Estado 
de Direito. Sua realização simultânea e seu equilíbrio em caso de conflito, constituem o atrativo 
e a dificuldade desse ramo do jurídico.” ROXIN, Claus. Direito Procesal Penal. Buenos Aires: 
Editora del Puerto, 2006, p. 04. Sobre essa pretensão de justiça, veja-se: JIMÉNEZ REDONDO, 
Manuel. Estudio preliminar in VIVES ANTÓN, Tomás S. Fundamentos del Sistema Penal, 2ª. 
Ed., Valencia, Tirant lo Blanch, 2011, pp. 86-88. 
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 Feita essa pequena introdução (1), convém deixar claro o roteiro 
a ser seguido no presente trabalho, que conterá os seguinte tópicos: (2) 
dos fundamentos para a realização do juízo de admissibilidade acerca dos 
pedidos de provas; (3) dos requisitos para a admissão das prova; (4) Do 
conteúdo do requerimento de provas; e (5) conclusão.

2. Dos fundamentos para a realização do juízo de admissibilidade 
acerca dos pedidos de provas

 A análise a respeito dos fundamentos para a realização do juízo 
de admissibilidade acerca dos pedidos de produção de provas no processo 
penal está assentada basicamente em dois aspectos: (2.1.) o primeiro diz 
respeito justamente acerca do papel do juiz criminal como presidente do 
processo penal e, por consequência, da sua função de principal responsável 
por assegurar a realização do princípio do devido processo legal; e (2.2) o 
segundo é a necessidade de se promover a celeridade processual, que é 
dever imposto ao juiz e as partes em decorrência da concretização de um 
processo sem dilações indevidas. 

2.1. Do papel do juiz como presidente do processo penal 

 Ao Juiz criminal compete a direção do processo penal, “devendo 
zelar pela regularidade do seu desenvolvimento, para o que poderá dispor 
até mesmo da força pública” 4, cabendo-lhe  assegurar a realização do devido 
processo legal, garantindo o respeito ao princípio do contraditório e da ampla 
defesa, assim como o princípio da celeridade processual.

 De tal maneira, é função e dever do Juiz realizar o devido controle 

4 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo Penal. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2008, p. 379. Nesse sentido é o artigo 251 do CPP: “ Ao juiz incumbirá prover à regularidade 
do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos, podendo, para tal fim, requisitar 
a força pública.”. Assim, também, foi a fundamentação constante do julgado STJ - HC 132.908/
CE, Rel. Ministro Felix Fischer, 5a Turma, julgado em 13/08/2009, DJe 13/10/2009, aqui 
utilizado como referência. 
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sobre a marcha processual, avaliando os atos que devem, segundo o quadro 
normativo em vigor, ser realizados, assim como prevenindo eventuais 
interferências indevidas no curso do processo.

 Dessa função de presidente do processo, é possível extrair a primeira 
e óbvia conclusão deste trabalho no sentido de que as partes não têm um 
direito potestativo de produzir as provas que bem entenderem à revelia de 
qualquer juízo de admissibilidade do magistrado, como se tem visto a miúde 
na prática forense.

 Permitir a indicação arbitrária pelas partes das provas que pretendem 
produzir é deslocar a função de zelar pela regular tramitação processual do 
Juiz à acusação e à defesa, permitindo, inclusive, que as partes, nos casos 
mais complexos, inviabilizem a tramitação processual com a indicação de 
provas de difícil produção e totalmente desconectadas com os objetivos 
perseguidos no processo.

 Por isso, convém reafirmar o dever do juiz de tomar as rédeas do 
processo – de modo evidentemente democrático e respeitador dos demais 
atores processuais – buscando proteger a marcha processual de influências e 
dilações indevidas, promovendo assim o princípio do devido processo legal. 

2.2. O princípio da celeridade processual: por um processo penal sem 
dilações indevidas 

 Como forma de prestigiar, ainda mais, o princípio do devido 
processo legal, a Constituição da República, em seu art. 5o, inciso LXXVIII 
(incluído pela EC 45), consagrou o direito fundamental do indivíduo de que, 
no âmbito administrativo ou judicial, seja assegurada a obtenção de meios 
que garantam a celeridade da tramitação processual.

 Desse modo, houve o reconhecimento explícito em nossa 
Constituição do princípio da celeridade processual (speedy trial), que veicula 
um dever - ao Estado e aos particulares (portanto, ao juiz, Ministério Público, 
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acusação privada e defesa)5 - de atuar de modo a promover um processo 
sem dilações indevidas, de acordo com as específicas circunstâncias de cada 
caso concreto6.

 O princípio da celeridade processual tem sua origem na jurisprudência 
norte-americana de meados do século passado, em que se proclamou ser 
esse princípio um desdobramento lógico da cláusula do devido processo 
legal, estabelecida pela XIV Emenda Constitucional dos Estados Unidos7.

 Essa tese foi consagrada pela Suprema Corte no caso Smith v. Hoey 
(1969), em foi reconhecido que o devido processo legal estabelece três 
exigências mínimas a serem buscadas no processo penal: (i) impedir a prisão 
indevida e opressiva antes do julgamento; (ii) minimizar a preocupação e 
ansiedades derivadas da acusação pública; e (iii) limitar as possibilidades de 

5 Como é sabido, o dever de respeito aos direitos fundamentais não recai exclusivamente sobre 
o poder estatal (ainda que o seja de modo preponderante), podendo gerar também efeitos 
a terceiros particulares (eficácia horizontal), o que autoriza a conclusão de que o particular 
tem o dever de agir com lealdade no sentido de não embaraçar abusivamente a celeridade 
processual. A respeito da discussão da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, confira-
se: SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 10a ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2009, pp. 374-383. Veja-se que PEDRÁZ PENALVA se posiciona explicitamente no sentido da 
imposição, também aos particulares, desse dever de observância ao princípio da celeridade 
processual, ao afirmar que os direitos dessa natureza devem ser entendidos: “como 
princípios supremos do ordenamento jurídico em sua totalidade”, sendo que “tal afirmação 
acarreta uma vertical vigência dos mesmos, ou frente aos poderes públicos, e, ao mesmo 
tempo, horizontal, pois informaria também as relações recíprocas entre os particulares 
(Drittwirkung).” PEDRÁZ PENALVA, Ernesto. Derecho Procesal Penal: princípios de Derecho 
Procesal Penal, tomo I. Madrid: Editorial Colex, 2000, p. 389. Em suas conclusões, o mesmo 
autor afirma que: “(...) o direito a um processo sem dilações indevidas, integrante da garantia 
do devido processo (24.2. CE), implica no cumprimento pelo juiz e pelas partes dos prazos 
previstos pelo legislador processual. Ao obedecer o mandato constitucional, imediatamente 
voltado a efetividade, se salvaguarda a seguridade jurídica e se deixa de lado descriminações 
ou tratamentos arbitrários.” PEDRÁZ PENALVA, Ernesto. Derecho Procesal Penal: princípios de 
Derecho Procesal Penal, tomo I. Madrid: Editorial Colex, 2000, p. 399. Sobre o dever de boa-
fé no processo penal, veja-se: CABRAL, Antonio do Passo. Nulidades no Processo Penal, entre 
garantismo, instrumentalidade e boa-fé in Garantismo Penal Integral. CALABRICH, Bruno; 
FISCHER, Douglas; PELLELA, Eduardo. (orgs.). 2a ed. Salvador: Juspodvm, 2013, pp. 435-439.
6 VIVES ANTÓN, Tomás Salvador. La Reforma del Proceso Penal II: comentários a la ley de 
medidas urgentes de Reforma Procesal. Valencia: Tirant lo Blanch, 1992, p. 39. 
7 VIVES ANTÓN, Tomás Salvador. Op. cit., p. 39. Vide a esse respeito o julgado Klopfer v. North 
Carolina 386 US 213 (1967) em: PEDRÁZ PENALVA, Ernesto. Op. cit., p. 384.
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um grande atraso no processo que possa prejudicar a capacidade do réu se 
defender8.

 O princípio do speedy trial, porém, somente ganhou efetivamente 
força na jurisprudência dos EUA no julgamento do caso Barker v. Wingo 
(1972) 9. 

 Já no caso U.S. v. Marion (1971) houve uma abordagem mais completa 
de seu conteúdo, sendo que no caso U.S. v. Lovasco (1977) enfrentou-se 
especificamente o problema das dilações processuais indevidas 10.

 Assim, restou reconhecido esse dever de promover um processo 
sem dilações indevidas como forma de realização plena do princípio do 
devido processo legal.

 Entretanto, um ponto relevante a ser ressaltado acerca do princípio 
da celeridade processual, é a sua dupla função protetiva, já que busca 
proteger tanto interesses individuais do acusado, quanto o interesse público 
– que no sistema brasileiro é patrocinado pelo Ministério Público - uma vez 
que:

“os atrasos provocam uma distorção da justiça, (...) que é particularmente 
visível na justiça criminal: as penas impostas tardiamente perdem seu 
sentido, pois não logram seus objetivos de prevenção geral e resultam 
nefastas desde o ponto de vista da prevenção especial. A tutela jurídica, que 
constitui a função essencial das penas, sai assim prejudicada, aparecendo 
essas, não como um mal necessário, mas sim como causas adicionais de 

8 VIVES ANTÓN, Tomás Salvador. Op. cit., p. 39. Assim, também, PEDRÁZ PENALVA, Ernesto. Op. 
cit., p. 321. PEDRÁZ PENALVA afirma, ainda, que: “É por isso que a jurisprudência do Tribunal 
Constitucional [espanhol] vem reassentando o caráter da prova como íntimo correlato e como 
consequência do direito de defesa, reafirmando uma e outra vez: 1) a existência do direito 
de que a prova pertinente proposta em tempo e forma seja admitida pelos juízos e tribunais 
ordinários (SSTC 40/1986, 196/1988 e 87/1992); 2) a atribuição a eles do requisito exclusivo 
da relevância entre os meios de prova propostos pelas partes e o objeto de que se trate em 
cada caso (SSTC 55/1984 e 22/1990); y 3) a obrigação de motivar de maneira adequada as 
razões pelas quais determinado meio de prova resulta impertinente (SSTC 40/1986, 51/1985 e 
233/1992).” PEDRÁZ PENALVA, Ernesto. Op. cit. p. 324.
9 Sobre o caso BARKER e o princípio do speedy trial, veja-se: DRESSLER, Joshua; MICHAELS, Alan 
C. Understanding Criminal Procedures, vol. 2., 4a ed. Newark: LexisNexis, 2006, pp. 166-170. 
10 VIVES ANTÓN, Tomás Salvador. Op. cit., p. 39. 
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fricção e ruptura em excesso, podendo chegarem a transformar-se em atos 
de hostilidade, segundo a plástica expressão de Hobbes.” 11 

 Assim, o princípio da celeridade processual, que deriva do devido 
processo legal, pode ser invocado também pelo Ministério Público, dado que 
não se trata de um direito fundamental exclusivo do acusado, pois envolve 
também uma pretensão de proteção ao interesse público, no sentido de que 
os conflitos sejam resolvidos o mais rápido possível12.

 Mesmo porque é de interesse de todos, por exemplo, que eventual 
pessoa injustamente acusada seja o quanto antes absolvida e de que 
as testemunhas venham a ser ouvidas no processo penal com a maior 
brevidade possível, evitando-se, assim, que esqueçam dos fatos, dado o já 
conhecido efeito deletério do tempo sobre a memória humana13, o que pode 
gerar no processo o denominado efeito da prevalência probante dos atos 
investigatórios, com sérios prejuízos à defesa14.

 Por outro lado, a demora processual pode acarretar absolvições 
evitáveis - também com prejuízo à pretensão de justiça ínsita ao Sistema 
Penal - uma vez que:

“(...) em alguns casos o prolongamento do processo é buscado pelo próprio 
acusado como tática dilatória para obter a absolvição ou uma condenação 
mais benigna. A memória das testemunhas se debilita e mostra suas 
fraquezas nos depoimentos cruzados. Algumas podem morrer, mudar-se de 
lugar ou, simplesmente, negar a cooperar com as partes que as arrolou.” 15

 Desse modo, tanto a acusação quanto a defesa têm interesse na 

11 VIVES ANTÓN, Tomás Salvador. Op. cit., p. 76. 
12 VIVES ANTÓN, Tomás Salvador. Op. cit., p. 77. 
13 ROXIN, Claus. Op. cit., p. 116. 
14 Veja-se que se as testemunhas não se recordam exatamente dos fatos, potencializa-se 
o risco do denominado efeito da prevalência probante dos atos investigatórios, em que os 
elementos de informação produzidos na fase investigatória acabam se sedimentando como 
verdade processual na fase judicial. A respeito vide: SCHÜNEMANN, Bernd. La policía alemana 
como auxiliar do Ministerio Público: estructura, organización y actividades in Obras, tomo II. 
Santa fe: Rubinzal-Culzoni, 2009, pp. 473 e ss. 
15 HORVITZ LENNON, María Inés; LÓPEZ MASLE, Julián. Derecho Procesal Penal Chileno, tomo 
I. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 2003, p. 464.
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realização do princípio da celeridade processual, concretizado por meio de 
um processo penal sem dilações indevidas. 

 Daí é que surge a grande relevância do juízo de admissibilidade dos 
requerimentos de produção de provas no processo penal, como meio de 
assegurar o respeito à garantia do princípio do speedy trial, evitando-se a 
prática de atos processuais desnecessários que retardam o encerramento do 
processo, prejudicando, pois, a sua necessária celeridade16.

3. Dos requisitos para a admissão da prova

 No iter procedimental, o tema das provas aparece fundamentalmente 
em quatro fases distintas: (i) o requerimento das provas; (ii) o juízo de 
admissão; (iii) a produção das provas admitidas; e (iv) a valoração das provas 
produzidas17.

 O foco do presente trabalho será limitado basicamente à segunda 
fase (ii), em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade a respeito das 
provas requeridas18, ainda que, em um segundo momento, será discorrido 
também algo a respeito do conteúdo do requerimento de provas (i).

 Os requisitos para a admissão das provas vêm estabelecidos 
fundamentalmente pelo § 1o, do art. 400 do Código de Processo Penal:

“Art. 400.  (...)
§ 1o  As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir 
as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.”

 Referido parágrafo, apesar de fazer referência às provas produzidas 

16 Ademais, além do princípio da celeridade processual, existe uma imposição à administração 
pública de economizar tempo e recursos públicos, realizando apenas os atos necessários para 
o adequado cumprimento do seus deveres (CR, art. 37, caput). 
17 Cf.: LOPES JUNIOR, Aury. Op. cit., p. 571; TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Op. 
cit., pp. 536-537. HORVITZ LENNON, María Inés; LÓPEZ MASLE, Julián. Op. cit., p. 138.
18 Por transcender aos objetivos do presente trabalho, não analisaremos o indeferimento do 
pedido de juntada ou produção de provas ilícitas e ilegítimas.
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em audiência, apresenta uma inegável transcendência, balizando também o 
juízo de admissibilidade sobre as prova que não são realizados em audiência19, 
uma vez que essas provas, apesar de constituírem exceção aos importantes 
princípios da imediação e concentração20, ostentam o mesmo fundamento 
lógico consistente na ideia de que somente deve ser deferida a produção de 
provas que sejam importantes para o processo penal.

 Aliás, em sentido similar é o disposto no § 244, 3, do Código 
de Processo Penal Alemão (StPO), que estabelece critérios gerais para a 
admissão das provas no processo penal, ainda que com uma regência um 
pouco mais detalhada:

“Um pedido de produção de provas deve ser indeferido quando a produção 
probatória é inadmitida. Para os demais casos, um pedido de produção 
de provas somente pode ser negado quando a produção probatória for 
desnecessária, por se tratar de fato notório, quando o fato a ser provado 
é irrelevante para a decisão, quando ele já estiver provado, quando a 
prova for inapropriada ou inatingível, quando o pedido tem finalidade 
procrastinatória ou quando uma tese importante de defesa, com a qual 
o acusado pretende provar sua inocência, puder ser presumida como 
verdadeira.” 21

 Assim, a admissão do pedido pressupõe que a prova que se pretenda 
produzir, caso provada, tenha alguma influência, algum significado para a 

19 Pode-se citar como exemplo de provas que não são realizadas na audiência de instrução e 
julgamento: as perícias (CPP, art. 184), busca e apreensão (CPP, art. 240, § 2o), interceptação 
telefônica (Lei 9296/96, artigos 1o a 5o), dentre outras.
20 Cf.: MUÑOZ CONDE, Francisco. La Busqueda de la Verdade en Proceso Penal. 3a ed. Buenos 
Aires: Hammurabi, 2007, pp. 61 e ss.; GUARAGNI, Fábio André; GUIMARÃES, Rodrigo Régnier 
Chemin. Identidade Física do Juiz no Processo Penal: Percurso recente da questão no Brasil e 
a especial importância no tema de prova dos crimes econômicos in Direito e Processo Penal: 
entre prática e ciência. Curitiba: Luiz Carlos Estudos Jurídicos, 2013, pp. 151 e ss.
21 Tradução livre de:„Ein Beweisantrag ist abzulehnen, wenn die Erhebung des Beweises 
unzulässig ist. Im übrigen darf ein Beweisantrag nur abgelehnt werden, wenn eine 
Beweiserhebung wegen Offenkundigkeit überflüssig ist, wenn die Tatsache, die bewiesen 
werden soll, für die Entscheidung ohne Bedeutung oder schon erwiesen ist, wenn das 
Beweismittel völlig ungeeignet oder wenn es unerreichbar ist, wenn der Antrag zum Zweck der 
Prozeßverschleppung gestellt ist oder wenn eine erhebliche Behauptung, die zur Entlastung 
des Angeklagten bewiesen werden soll, so behandelt werden kann, als wäre die behauptete 
Tatsache wahr.”
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decisão do juiz penal (frustra probatur quod, probatum non rèlevat)22. 

 De tal maneira, considerando-se que incumbe ao juiz, “prover a 
regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos”, 
bem como velar pelo respeito ao “princípio da celeridade processual (art. 5º, 
inciso LXXVIII, da Lex Fundamentalis)” 23, pode-se concluir que o pedido de 
produção de provas pode ser indeferido nos seguintes casos: (3.1.) provas 
impertinentes; (3.2.) provas irrelevantes e (3.3.) provas protelatórias. 

3.1. Das provas impertinentes 

 O primeiro motivo que autoriza o indeferimento do pedido de 
provas é quando esta se afigura impertinente para o julgamento do processo 
penal. 

 Sobre a prova impertinente (prova sem significado para a decisão), 
VOLK afirma: 

“O fato que se pretende provar somente não tem significado para a decisão 
(für die Entscheidung ohne Bedeutung) quando ele não é suscetível de 
afetar, de alguma forma, a decisão, seja por razões fáticas ou seja por 
razões jurídicas. ” 24 

 A impertinência da prova por razões fáticas ocorre quando não há 
qualquer conexão entre os fatos que se pretende provar e a acusação, sendo 
que se trata de uma prova que o Judiciário pode obter, mas não quer25.

 Já a impertinência por razões jurídicas ocorre quando a prova que 
se pretende ver realizada já foi produzida e conhecida em outro processo 
penal em que houve condenação transitada em julgado e que já não pode 

22 CORDERO, Franco. Procedura Penale. 9a ed. Milano: Giuffrè, 2012, p. 571.
23  STJ - HC 132.908/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2009, 
DJe 13/10/2009.
24 VOLK, Klaus. Grundkurs StPO, 7. ed. München: Beck, 2010, p. 233.
25 VOLK, Klaus. Op. cit., p. 233.



280

1. Apresentação 

2. Entrevista

3. Artigos 
Ações afirmativas, justiça e igualdade

Sobre o que a mediação penal (não) pode ser: uma 
abordagem crítica das práticas luso-brasileiras

Efetividade do direito à saúde pública no Brasil

Interpretação constitucional e “pensamento de 
possibilidades” 

Ministério Público brasileiro, uma breve análise da 
sua evolução nas constituições brasileiras

Unasul e a cidadania cosmopolita

O caminho para o Brasil: A única saída

A presunção da inocência e a impossibilidade de 
inversão do ônus da prova em matéria criminal: os 
Tribunais Estaduais contra o STF

Cultura e previsibilidade do direito 

A proteção jurídico-penal do correio eletrônico 
no Direito Penal espanhol: um parâmetro para o 
legislador brasileiro

Sobre o juízo de admissão do pedido de provas no 
processo penal

Ministério Público: responsabilidade política e social 
- da teoria à prática

4. Seção Estudante 
O Interrogatório Judicial do Acusado: Sob a 
Perspectiva do Direito ao Silêncio e da Busca da 
Verdade

5. Resenha 
Princípio da Litigiosidade Mínima

6. Jurisprudência Comentada Cível 
A possibilidade de dispensa da nomeação de curador 
especial à lide em ações de interdição nas quais 
o MP atua como fiscal da lei: uma análise sob a 
recente perspectiva do STJ

7. Jurisprudência Comentada Penal
Argumento “da” autoridade: da imparcialidade do 
juiz togado frente ao jurados 
Marcelo Balzer Correia 

8. Espaço Centros de Apoios 
Conexões entre a teoria crítica dos direitos humanos 
e a atuação do Ministério Público para sua proteção: 
uma homenagem a Joaquin Herrera Flores

Nota Técnica Conjunta 01/2015

mais ser questionada26. Por exemplo, se a denúncia imputa ao réu José a 
participação, por cumplicidade, em um crime de tentativa de homicídio (v.g. 
entrega da arma do crime), não é juridicamente pertinente para o processo 
de José comprovar que a desistência ocorrida na execução material do crime 
por Joaquim foi voluntária, uma vez que já demonstrada a involuntariedade 
dessa desistência no processo penal em que Joaquim foi condenado27.

 A prova pertinente deve estar estritamente vinculada a tudo que 
corresponda ao modelo legal aplicável ao caso em julgamento, como, por 
exemplo, os elementos constitutivos do delito, os fatos que possam levar à 
de justificação ou à exculpação, as circunstâncias do fato e as condições e 
dados relevantes para a aplicação da pena28.

 Nesse sentido, assim sintetizam HORVITZ LENNON e LÓPEZ MASLE:

“Os fatos que serão matéria de prova são assim todos aqueles que, 
individualmente ou em seu conjunto, permitam estabelecer algum 
dos elementos do delito ou, em sentido contrário, questioná-los. Em 
outras palavras, se considerarmos que a pretensão punitiva deve estar 
concretizada, em cada caso, na imputação de um ou mais fatos, que, 
conforme a lei penal substantiva, constituem um delito determinado, serão 
fatos pertinentes aqueles que confirmam ou excluam a concorrência dos 
elementos do crime, a participação punível do acusado e as circunstâncias 
modificadoras da responsabilidade penal incluídas na acusação.” 29

 De tal maneira, fatos que não guardem qualquer vinculação com a 
imputação que delimita o objeto do específico processo penal a que o réu 

26 VOLK, Klaus. Op. cit., p. 233.
27 VOLK, Klaus. Op. cit., p. 233.
28 CORDERO, Franco. Op. cit., p. 571. Conforme afirma GOMEZ COLOMBER: “(...) dentre os 
fatos que são importantes para a decisão, ou seja, dentre os fatos que necessitam de provas, 
devem ser diferenciados, por sua vez, em fatos diretamente importantes, indícios e fatos 
auxiliares. Os primeiros são aqueles que fundam ou excluem por si mesmo a punibilidade; os 
indícios são os fatos que permitem chegar a um fato diretamente importante; os últimos são 
aqueles que permitem chegar à qualidade de um meio de provas.” GOMEZ COLOMBER, JUAN-
LUIS. El Proceso Penal alemán: introducción y normas basicas. Barcelona: Bosch, 1985, p. 129. 
Sobre a pertinência da prova para demonstrar a credibilidade ou não de um meio de prova, 
veja-se: HORVITZ LENNON, María Inés; LÓPEZ MASLE, Julián. Op. cit., pp. 134-136. Assim, 
também, ROXIN, Claus. Op. cit., pp. 186-187.
29 HORVITZ LENNON, María Inés; LÓPEZ MASLE, Julián. Op. cit., pp. 132-133.
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responde afiguram-se impertinentes.
 
 Veja-se que não é possível enumerar previamente o que é pertinente 
ou não para o processo penal30, devendo, pois, o juiz analisar cada caso 
concreto para poder fazer esse juízo de valor.

 Uma questão interessante – e que tem enorme repercussão prática 
– diz respeito à pertinência ou não da produção de provas com o objetivo 
de demonstrar que o acusado era “pessoa de bem”: as denominadas 
testemunhas abonadoras.

 A rigor, em um Direito penal democrático, toda a conduta social do 
acusado que não seja proibida em lei deveria ser um fato irrelevante para o 
julgamento do processo penal a que ele responde, o que levaria a conclusão 
evidente de que eventual pedido de produção de prova com o objetivo de 
demonstrar a sua boa conduta social deveria ser tida como impertinente e, 
portanto, o pedido deveria ser indeferido31.

 Ocorre, porém, que, considerando-se as disposições expressas do 
Código Penal no sentido a emprestar relevância legal à conduta social do 
acusado (v.g. artigos 44, II; 59, caput; 71, parágrafo único; 77, II), ainda que, 
em nossa opinião, de maneira inconstitucional, e tendo em conta que muitos 
juízes continuam a aplicar referidos dispositivos, tais pedidos de prova 
ilegitimamente acabam ganhando pertinência. Mas isso, em minha opinião, 
não deveria ser assim, com exceção dos processos penais cujo julgamento 
é feito pelo Tribunal do Júri, em que os jurados julgam com base em sua 
convicção íntima.

30 CORDERO, Franco. Op. cit., p. 571.
31 Sobre o tema, veja-se o que afirma MENDONÇA: “Questão que poderá ser levantada é sobre 
a pertinência e/ou relevância da chamada testemunha de antecedentes ou de ‘canonização’, 
que nada sabe sobre os fatos, mas que é arrolada com o único propósito de depor sobre 
a conduta social do acusado. Como estas testemunhas, em princípio, podem auxiliar na 
formação da convicção do magistrado, especialmente no tocante às circunstâncias judiciais 
do art. 59 do CP, entendemos que o juiz deve permitir a produção da prova nesta hipótese. No 
entanto, se o magistrado vislumbrar que se trata de medida meramente procrastinatória, com 
o intuito, por exemplo, de ocorrência da prescrição, poderá indeferir a sua oitiva.” MENDONÇA, 
Andrey Borges de. Manual do Procurador da República: teoria e prática. Salvador: Juspodvm, 
2013, p. 477. 
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 Desse modo, verifica-se que as partes têm direito de produzir provas 
pertinentes32, não tendo, porém, a toda evidência, o direito potestativo de 
impor a produção de provas que não guardem relação de pertinência com o 
processo penal, o que gera, como consequência, o dever judicial de indeferir 
tais pedidos, como forma de assegurar o direito das partes a um processo 
sem dilações indevidas. 

3.2. Das provas irrelevantes

 As provas irrelevantes, por sua vez, são aquelas que, muito embora 
sejam pertinentes para o processo penal, não precisam ser produzidas, ou 
seja, a sua produção é inconveniente, irrelevante naquele determinado 
processo penal.

 Exemplos clássicos das provas irrelevantes são as provas para 
demonstrar fatos notórios ou fatos já comprovados.

 Fatos notórios são aqueles de conhecimento geral de determinada 
comunidade e, como consequência, também conhecidos pelos juízes33. 
Nesse sentido, explica ROXIN:

“Notórios são, antes de tudo, os denominados fatos por todos conhecidos. 
Eles pertencem a fatos da natureza (p. ex. o momento de um eclipse da 
lua) e os acontecimentos históricos (p. ex. o assassinato de pessoas judias 
em campos de concentração, BGH NStZ 94, 140), assim como, em geral, 
todos aqueles fatos dos quais normalmente tem conhecimento as pessoas 
sensatas ou sobre os quais elas podem se informar em fontes confiáveis 
(enciclopédia, mapas e similares) (BGHSt 6, 293; 26, 59). Também é possível 

32 PEDRÁZ PENALVA, Ernesto. Op. cit., p. 321. Referido autor afirma, ainda, que: “É por isso que 
a jurisprudência do Tribunal Constitucional [espanhol] vem reassentando o caráter da prova 
como íntimo correlato e consequência do direito de defesa, reafirmando uma e outra vez: 1) 
a existência do direito de que a prova pertinente proposta em tempo e forma seja admitida 
pelos juízos e tribunais ordinários (SSTC 40/1986, 196/1988 e 87/1992); 2) a atribuição a eles 
do requisito exclusivo da relevância entre os meios de prova propostos pelas partes e o objeto 
de que se trate em cada caso (SSTC 55/1984 e 22/1990); e 3) a obrigação de motivar de 
maneira adequada as razões pelas quais determinado meio de prova resulta impertinente 
(SSTC 40/1986, 51/1985 e 233/1992).” PEDRÁZ PENALVA, Ernesto. Op. cit. p. 324.
33 CAROCCA PÉREZ, Álex. Manual el Nuevo Sistema Procesal Penal Chileno. 5a ed. Santiago: 
Legal Publishing Chile, 2009, p. 147.
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apresentar um conhecimento semelhante quando o conhecimento está 
limitado a um círculo determinado de pessoas (p. ex. os habitantes da 
cidade X com relação a situação local).” 34

 De tal maneira, por exemplo, em um processo penal em que se 
imputa a prática do crime de perturbação de culto (CP, art. 208), é totalmente 
irrelevante o pedido com o objetivo de comprovar que o altar e a cruz de um 
igreja católica são objetos de culto religioso. 

 Da mesma forma, para comprovar a majorante do tráfico 
internacional de entorpecentes (Lei n. 11.343/06, art. 40, I) não é necessária 
a realização de perícia, sendo de conhecimento notório que um determinado 
município em que o acusado embargou no avião pertence a determinado 
país e o município em que o réu desembarcou e foi preso pertence ao Brasil.

 É claro que nem todos fatos notórios dispensam a produção de 
prova. A morte de um famoso político, por exemplo, ainda depende de 
um exame de necropsia dada a obrigatoriedade da realização desse exame 
(CPP, art. 162) 35 ou o fato de uma famosa atriz ter sabidamente apanhado 
do marido, não dispensa a realização do exame de lesão corporal, dada a 
necessidade da realização de exame de corpo de delito nas denominadas 
infrações penais não transeuntes, ou seja, que costumam deixar vestígios 
materiais36.

 Por sua vez, o pedido de produção de prova já realizada nos autos, da 

34 ROXIN, Claus. Op. cit., p. 187. ROXIN fala também dos fatos notórios judiciais, que são 
aqueles conhecimentos a que o juiz chegou, de modo confiável, por conta de seu ofício 
judicial. Cf.: ROXIN, Claus. Op. cit., pp. 187-188.
35 Nesse sentido afirma GRECO FILHO: “Diferentemente do que ocorre no processo civil, 
no processo penal os fatos notórios também dependem de prova se corresponderem a 
elementares do tipo penal. Não é porque a morte de alguém seja fato notório que poderá 
ser dispensado o exame de corpo de delito. São dispensados de prova os fatos notórios 
circunstanciais, observando-se que basta a notoriedade relativa, que é aquela que abrange o 
local do processo e o tribunal que julgará em segundo grau.” GRECO FILHO, Vicente. Manual de 
Processo Penal. 8a ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 187. Discordamos do autor quando afirma 
que todas as elementares do crime, mesmo quando forem notórias, devem ser provadas. Há 
casos excepcionais, conforme consignado acima no exemplo da cruz e do altar, em que os 
fatos notórios não precisam ser provados, mesmo quando elementares do tipo penal.
36 Cf.: LIMA, Renato Brasileiro de. Op. cit., pp. 618-627.
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mesma forma, afigura-se irrelevante, devendo o pedido para a sua produção 
ser indeferido.

 O pedido, por exemplo, de juntada de uma fotografia ou de 
documentos que já se encontram nos autos deve ser indeferido, uma vez 
que essa prova é irrelevante para o processo.

 O tema das provas já produzidas, ainda que pareça banal, tem 
especial relevância em muitos casos.

 Na prática há vários casos em que o Ministério Público ou a defesa 
juntam diversas cópias do mesmo documento, gerando uma verdadeira 
“poluição processual”, o que prejudica sobremaneira a análise dos autos 
e, em muitos casos, tal expediente é utilizado como estratégia para tentar 
atrasar a tramitação processual37.

 Não raro, por exemplo, em processos penais em que se imputa 
fraude a licitação, constata-se a existência de várias cópias do mesmo 
procedimento licitatório, do mesmo contrato administrativo, etc.

 O pedido de juntada aos autos desses documentos repetidos deve 
ser firmemente indeferido pelo juiz, dado que são provas irrelevantes. 

 Evidentemente há casos em que esse cotejo sobre serem ou não 
repetidos os documentos juntados é bastante complexo, sendo que, uma 
solução interessante para esse problema, é que o juiz – caso desconfie de que 
há provas repetidas - determine que a parte apresente o rol dos documentos 
que junta com a denúncia ou com a resposta à acusação, facilitando, pois, o 
juízo de admissibilidade dessa prova. 

 Ainda sobre esse tema, não se pode ignorar que o Ministério Público, 
as vezes, encontra dificuldades em selecionar os documentos efetivamente 
relevantes para o processo penal pois, normalmente, eles já vem encartados 
no inquérito policial. 

37 Nesse último caso a prova, além de desnecessária, seria protelatória. Vide a respeito o item 
3.3. infra
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 Nesses casos, busca o Ministério Público preservar o histórico da 
tramitação do inquérito policial, bem como evitar eventuais alegações 
da defesa no sentido de que estaria ocultando documentos relevantes 
produzidos no inquérito policial.

 Uma boa solução, porém, para os casos mais complexos, seria a 
extração pelo Ministério Público de fotocópia exclusivamente dos elementos 
de informação relevantes para o processo penal juntando-os com a denúncia, 
ao mesmo tempo em que requer seja determinado o apensamento do 
inquérito policial ao processo penal que se pretende ver instaurado.

3.3. Das provas  protelatórias 

 Outro motivo para o indeferimento do pedido de provas é quando 
estas manifestem um propósito nitidamente protelatório, revelando, pois, 
um abuso do direito de petição de prova, consistente no emprego de 
expedientes que busquem apenas o retardo da tramitação processual38. 

 O pedido da prova com caráter protelatório pode até mesmo ser 
pertinente ou relevante, porém, expressa uma finalidade obscura consistente 
no atraso da tramitação processual.

 A respeito dos denominados pedidos protelatórios de prova, VOLK 
esclarece que:

“Para avaliar se um pedido de provas tem finalidade procrastinatória não 
basta constatar apenas que ele leva a um atraso do processo (§ 246, 1). 
Além disso, ele deve preencher três requisitos:
- A obtenção de provas levaria a um atraso substancial no encerramento do 
processo (fator objetivo do tempo).
- O pedido de provas não traria nada de importante para o processo 
(prognose do Judiciário).
- O requerente sabe disso e não tem outro objetivo que não o atraso do 
processo (intenção).”39

38 GÖSSEL, Karl-Heinz. El Proceso Penal ante el Estado de Derecho: Estudios sobre el Ministerio 
Público y la prueba penal. Lima: Grijley, 2004, p. 154.
39 VOLK, Klaus. Op. cit., p. 234.
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 Há quem defenda, porém, como NIEMÖLLER, que a intenção de 
procrastinar o feito é suficiente para o indeferimento da prova, sendo que 
os dois outros critérios acima indicados funcionariam como indícios dessa 
intenção40.

 Ademais, é importante consignar que o BGH (Bundesgerichtshof) – 
Tribunal alemão semelhante ao nosso STJ – indicou que pretende deixar de 
lado o critério do atraso substancial (BGH NStZ 2007, 659). Nesses casos, 
o juiz presidente pode conceder ao requerente novo prazo para indicação 
de provas com o objetivo de que explique o que pretendia com a prova 
requerida, propiciando, assim, que o magistrado tenha acesso a indícios 
mais significativos a respeito da eventual intenção procrastinatória do 
requerente41. 

 O fato é que, na prática, são empregados inúmeros expedientes com 
o objetivo único e exclusivo de atrasar o curso do processo, buscando, com 
isso, eventual relaxamento da prisão cautelar por excesso de prazo; criar 
dificuldades na produção das provas pertinentes e relevantes, por conta do 
esquecimento, mudança de endereço ou mesmo desinteresse das vítimas 
no processo; ou mesmo objetivar o transcurso do prazo prescricional, com a 
consequente extinção da pretensão punitiva Estatal.

 Assim, é de rigor que o magistrado fique bastante atento para não 
permitir esse abuso do direito de petição de provas, ao mesmo tempo em 
que deve cuidar para não cercear a defesa ou acusação.

 De todo modo, há expedientes clássicos que buscam apenas o 
retardamento da tramitação processual, tais como: (i) arrolar testemunhas 
que residam em comarcas distantes ou com notório excesso de prazo, 
apenas para atrasar a marcha processual; (ii) arrolar testemunhas que 
residam no exterior, como ocorreu no caso aqui examinado, em que o Min. 
Felix Fischer, corretamente reconheceu como legítimo o indeferimento do 

40 VOLK, Klaus. Op. cit., p. 234.
41 VOLK, Klaus. Op. cit., p. 235.
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pedido de provas42; (iii) arrolar testemunhas que gozem da prerrogativa de 
serem “inquiridos em local, dia e hora previamente ajustados entre eles e o 
juiz” (CPP, art. 221); (iv) arrolar testemunhas que estejam frequentemente 
fora de suas residências, como caminhoneiros, pessoas que viajam bastante 
a trabalho; (v) indicar testemunhas com endereço errado ou inexistente. 

 Assim, apesar da dificuldade de identificar-se os pedidos de prova 
com caráter protelatório, é importante que os juízes criminais estejam 
atentos a essas manobras e os Tribunais tenham a coragem de manter esses 
indeferimentos, quando devidamente fundamentados.

 
4. Do conteúdo do requerimento de provas

 É corolário do princípio do contraditório e do devido processo legal 
(sistema acusatório) que as partes tenham direito a formular pedido de 
produção de provas43, sendo que há um momento adequado para que se 
faça tais requerimentos (v.g. na prova testemunhal o momento adequado 

42 O correto fundamento utilizado pelo Min. Fischer foi o seguinte: “Testemunha é a pessoa 
que depõe sobre o fato criminoso ou suas circunstâncias, tanto que o próprio Código de 
Processo Penal autoriza que não seja computada como testemunha (por não poder ser 
assim considerada!) aquela que, não obstante arrolada tempestivamente, nada souber 
que interesse à decisão da causa (art. 209, § 2o, parte final do CPP). Assim, o indeferimento 
justificado da inquirição de testemunha, longe de implicar em violação ao princípio da ampla 
defesa, se apresenta, a uma, como medida em perfeita consonância com as funções do juiz no 
processo penal a quem, segundo o art. 251 do CPP, incumbe prover à regularidade do processo 
e manter a ordem no curso dos respectivos atos e, a duas, como providência concordante, 
coerente com o princípio da celeridade processual ou razoável duração do processo (art. 5o, 
inciso LXXVIII, da Lex Fundamentalis). 
Desta forma, no caso, se mostra evidente a prescindibilidade (ou porque não dizer até 
inocuidade!) da inquirição das testemunhas arroladas, afinal, a própria paciente asseverou 
que elas não tinham qualquer conhecimento sobre o fato criminoso em apuração. 
O indeferimento, in casu, era medida que se impunha, pois como as testemunhas indicadas 
residem no exterior, seria necessária a expedição de cartas rogatórias para ouvi-las, sabendo, 
de antemão, que nada esclareceriam a respeito do crime ou suas circunstâncias, o que 
redundaria apenas na procrastinação do feito e da prisão cautelar da paciente.” Corpo do 
acórdão: STJ - HC 132.908/CE, Rel. Ministro Felix Fischer, 5a Turma, julgado em 13/08/2009, 
DJe 13/10/2009.
43 Veja-se que isso nem sempre foi assim. Não faz muito tempo, o interrogatório do acusado 
era visto como ato privativo do magistrado, sendo que as partes não tinha sequer direito de 
formular perguntas. Sobre um pequeno histórico acerca da evolução do direito de petição de 
provas, confira-se: GÖSSEL, Karl-Heinz. Op. cit., p. 139 e ss.
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para arrolar testemunhas pela acusação é na denúncia ou queixa e para 
a acusado é o da defesa à acusação) e um momento para acolher ou não 
esse pedido (normalmente no ato que designa a audiência ou logo após o 
requerimento da prova).

 A rigor, há duas formas de requerimento de prova: i) a petição para 
que se determine a produção de um concreto e determinado meio de prova, 
como por exemplo, o pedido de prova testemunhal a ser produzida em 
audiência; e ii) o oferecimento de provas, em que, desde já, se apresenta ao 
juiz a prova produzida, como é o caso, por exemplo, do pedido de juntada de 
documentos. 

 Geralmente, tais requerimentos devem estar amparados em 
elementos de informação constantes nos autos que permitam ao magistrado 
fazer um juízo acerca de sua admissibilidade, avaliando se o pedido tem 
pertinência, relevância e se não é protelatório.

 Assim, se o Ministério Público, por exemplo, arrola alguma 
testemunha que não foi ouvida na investigação pré-processual ou que não 
foi referida em nenhum dos elementos de informação ali produzidos, deverá 
explicitar qual é a justificativa para a produção dessa prova.

 Da mesma forma, a defesa, quando arrola testemunhas das quais 
não se tenha informações na fase investigatória, deverá fundamentar essa 
pertinência, relevância e a natureza não-procrastinatória da prova que 
pretende produzir. 

 Tal providência, tanto pela acusação, quanto pela defesa, afigura-se 
imprescindível para permitir que o juiz faça a decisão de admissibilidade, 
pois, caso contrário, o pedido de provas se trasmudaria em uma verdadeira 
requisição de provas pelas partes, o que é incompatível com a função de 
presidência do processo exercida pelo Poder Judiciário44.

44 Aliás, é justamente nesse sentido a redação do art. 222-A do CPP, que estabelece que: “As 
cartas rogatórias só serão expedidas se demonstrada previamente a sua imprescindibilidade, 
arcando a parte requerente com os custos de envio.” 
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 Assim, como todo pedido formulado em juízo, deve o pedido de 
produção probatória estar dotado das razões de convencimento que levem 
o juiz a deferir esse requerimento.

 Tal dever de fundamentar o pedido de provas, indicando os 
motivos que justifiquem sua produção, é bom frisar, não viola qualquer 
direito – especialmente da defesa - de desenhar uma estratégia de somente 
demonstrar tais motivos por ocasião da produção de provas, uma vez 
que o nosso sistema estabelece um momento adequado para o pedido e 
admissibilidade da prova, não havendo, pois, a possibilidade de apresentação 
de “provas-surpresa”.

 Na prática, porém, o que se verifica é que as partes simplesmente 
arrolam testemunhas e o juiz acaba as deferindo sem maiores indagações.

 Nos casos menos complexos, em que fica evidente a importância 
das provas indicadas, é até possível fiscalizar com menor rigor os pedidos 
formulados pelas partes.

 Nos casos complexos, porém, em que a tramitação processual já é 
insitamente mais demorada, é fundamental que o juiz exerça rigorosamente 
o controle sobre a prova que se pretende produzir.

 É prudente, entretanto, - ainda que não seja obrigatório – que 
quando o juiz verificar que a prova que se pretende produzir pode ser 
impertinente, irrelevante ou ter natureza protelatória, que o magistrado 
determine a intimação do requerente para justifique concretamente a 
necessidade da prova que pretende produzir, sob pena de indeferimento. 
Aliás, essa é providência sugerida pelo Bundesgerichtshof (BGH) alemão no 
caso acima noticiado (BGH NStZ 2007, 659).

 Desse modo, fica claro que é dever dos requerentes demonstrar a 
importância da prova que pretendem produzir, sendo que o dever correlato 
do magistrado é o de fundamentar concretamente o indeferimento de 
eventuais pedidos. 

 Ao proceder dessa maneira, não há dúvidas que se atenderá ao 
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princípio da celeridade, em que se consagra um processo penal sem dilações 
indevidas, resguardando tempo e recursos dos atores processuais para a 
produção de provas que efetivamente tenham alguma importância para a 
condenação ou absolvição do acusado.

5. Conclusão 

 Com essas pequenas reflexões espera-se contribuir para o 
cumprimento efetivo do mandado de celeridade processual, sem descurar, 
porém, dos direitos e garantias das partes, em especial do direito à ampla 
defesa.

 Já está na hora de que nos fóruns criminais se passe a exigir das partes 
que fundamentem adequadamente seus pedidos de produção probatória, 
bem como que se realize um efetivo controle desses requerimentos, 
indeferindo os pedidos impertinentes, irrelevantes e protelatórios.

 Afinal, em um país em que há uma carência de recursos e excesso de 
processos, não se pode se dar ao luxo de gastar tempo e dinheiro com provas 
que não tem a menor transcendência para o julgamento dos casos penais.
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Public Prosecutor’s Office: political and social 
responsibility – from theory to practice

SUMáRiO: 1.Introdução; 2. Desenvolvimento de competências e o Curso de 
Preparação e Aperfeiçoamento destinado ao Ingresso e Vitaliciamento na 
Carreira do Ministério Público do Estado do Paraná; 3. Considerações finais; 
4. Referências Bibliográficas.

RESUMO: A proposta deste projeto se desenvolve a partir de pesquisas e 
estudos realizados por alguns autores (GOULART, Marcelo Pedroso, 2001; 
SILVA, Cátia Aida, 2001; ALMEIDA, Gregório Assagra de, s.d), os quais apontam 
para um novo perfil de atuação do Ministério Público brasileiro. Este projeto 
busca dar continuidade à proposta de capacitação de Promotores Substitutos 
ou Promotores de Justiça em estágio probatório, prevista pela Resolução Nº 
2110/2011-PGJ1, para desenvolvimento de competências, aproximando-os 
de uma forma de atuação que os caracteriza como promotores de fato (SILVA, 
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1 PARANÁ. Resolução Nº 2110/2011-PGJ: Ministério Público do Estado do Paraná. Disponível em:
http://www.ceaf.mppr.mp.br/arquivos/File/Resolucoes/Res_2110_11_Ingresso_e_
Vitaliciamento_Membros.pdf. Acesso em: 12/03/2012.
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Cátia Aida, 2001), e especificamente, estabelecer parcerias com os Centros 
de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça (CAOP’s) e as coordenações 
de projetos institucionais, para utilização de Projetos estratégicos do 
MPPR, projetos de articulação social, como novos mecanismos de atuação 
da Instituição, com a com conversão em horas-aula do Curso de Preparação 
e Aperfeiçoamento destinado ao Ingresso e vitaliciamento na carreira do 
Ministério Público do Estado do Paraná; ampliar e consolidar a formação 
humanista, multidisciplinar e interdisciplinar dos membros do Ministério 
Público, com maior aproximação e sensibilização à realidade social entre os 
Promotores Substitutos ou Promotores de Justiça em estágio probatório; 
promover a ampliação e a estruturação do modelo do Ministério Público 
resolutivo (GOULART, Marcelo Pedroso, 2001); promover o exercício da 
função pedagógica da cidadania com a “divulgação dos direitos e deveres 
inerentes à cidadania, possibilitando que um maior número de cidadãos 
participem efetivamente do processo de democratização da sociedade 
brasileira e, com isso, não fiquem dispersos e sujeitos a manobras imorais 
e espúrias do poder político e econômico (ALMEIDA, Gregório Assagra de, 
s.d)”; promover cursos de capacitação para desenvolvimento de habilidades 
e competências entre os vitaliciandos, que atendam a essas demandas. 
Destaca-se que o MPPR em parceria com a UFPR, iniciou em 21 de novembro 
de 2011, a pesquisa “Formação Inicial de Promotores de Justiça em estágio 
Probatório para o Ingresso na carreira do Ministério Público do estado 
do Paraná: o I curso de Preparação e Aperfeiçoamento e a Aprendizagem 
do Exercício das Funções Ministeriais”, sobre o movimento evolutivo das 
concepções dos futuros profissionais, participantes do I Curso de Preparação 
e Aperfeiçoamento destinado ao Ingresso e Vitaliciamento na Carreira do 
MPPR. Dessa forma, a partir dos resultados dessa pesquisa, a ideia foi de 
implementar a proposta desse projeto (Ministério Público: Responsabilidade 
Política e Social - Da Teoria à Prática) vinculada aos Projetos estratégicos 
do MPPR, projetos de articulação social, nas comarcas de atuação dos 
promotores, os quais poderão, após a adesão voluntária, desenvolver a 
proposta individualmente ou com seus colegas. Busca-se assim, respeitando-
se uma proposta metodológica e um assessoramento para o desenvolvimento 
de competências e habilidades, possibilitar a liberdade para a atuação e 
contribuição de cada promotor, com ideias e iniciativas, para a elaboração 
de dinâmicas, atividades, produções educativas, palestras, entrevistas, 
materiais didáticos, participação/preparação de debates, entrevistas 
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na mídia, encontros, reuniões, organização e realização de exposições, 
concursos, eventos comemorativos, passeatas, etc. Prevê-se, para o alcance 
desses objetivos, as seguintes etapas: estudo para fundamentação teórica 
do projeto; auxílio aos parceiros para a mobilização, orientação e supervisão 
destinadas à capacitação nas fases de ingresso e vitaliciamento de Promotores 
Substitutos ou Promotores de Justiça em estágio probatório; promover 
cursos de capacitação; elaboração dos instrumentos para acompanhamento 
das propostas elaboradas e desenvolvidas pelos cursistas em conjunto com 
os parceiros; acompanhamento da implementação das propostas; coleta e 
tabulação dos dados dos instrumentos de acompanhamento, das propostas 
elaboradas e implementadas pelos cursistas; analise dos dados coletados; 
elaboração de relatórios; reavaliar a proposta junto aos parceiros e definição 
de temática para novos cursos de capacitação. Após a etapa de reavaliação da 
proposta junto ao(s) parceiro(s) se reinicia o ciclo, com o acompanhamento 
da elaboração das propostas dos parceiros e assim sucessivamente, com 
a divulgação e implementação anual de nova(s) companha(s) pela(s) 
coordenação(ões) do(s) Projeto(s) Social(is). A partir da implementação 
dessas proposições, deseja-se possibilitar aos vitaliciandos uma capacitação 
que promova a motivação e a opção por uma prática que caracterizem os 
Promotores Substitutos ou Promotores de Justiça em estágio probatório 
como “promotores de fato”.

ABSTRACT: The proposition of this project develops itself from researches 
and studies performed by some authors (GOULART, Marcelo Pedroso, 2001; 
SILVA, Cátia Aida, 2001; ALMEIDA, Gregório Assagra de, s.d), who indicate a 
new profile of action of the Brazilian Prosecutor’s Office. The present project 
seeks to continue the proposal of qualification of Substitute Prosecutors 
or Public Prosecutors in probationary phase, as stated in Resolution No. 
2110/2011-PGJ for the development of competencies bringing them closer 
to a way of acting which characterize them as real public prosecutors (SILVA, 
Cátia Aida, 2001), and specially, to stablish partnerships with the Centers 
for Operational Support (Centros de Apoio Operacional das Promotorias de 
Justiça – CAOPs) and with the coordination boards of institutional projects, 
for using Strategic Projects of MPPR, social articulation projects, with new 
action mechanisms of the Institution, together with the conversion in credit 
hours of the Preparatory and Further Training Course destined to the Entry 
and Granting of Lifelong Position in the Career of the Public Prosecutor’s 
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Office of the State of Paraná; to increase and consolidate the humanistic, 
multidisciplinary e interdisciplinary education of the members of the 
Public Prosecutor’s Office, with large approximation and awareness of the 
social reality between the Substitute Prosecutors and Public Prosecutors in 
probationary phase; promote the enlargement and structuration of the model 
of the resolutive Public Prosecutor’s Office (GOULART, Marcelo Pedroso, 
2001); promote the exercise of the pedagogical function of the citizenship 
with the “promotion of rights and duties inherent to the citizenship, making 
possible for a greater number of citizens to effectively participate in the 
process of democratization of the Brazilian society and therefore not to be 
dispersed and subjected to immoral and spurious maneuvers of the political 
authorities and those who hold economic power (ALMEIDA, Gregório Assagra 
de, s.d)”; to promote preparatory courses for the development of abilities 
and competencies among the ones to be granted with lifelong positions, 
which meet such demands. It is to be highlighted that MPPR and the Federal 
University of Paraná (Universidade Federal do Paraná – UFPR) initiated on 
November 21th, 2011, the research entitled “Initial Education of Public 
Prosecutors in probationary phase for the Entry in the Career of the Public 
Prosecutor’s Office of the State of Paraná: I Preparatory and Further Training 
Course and the Acquisition of the Exercise of the Ministerial Functions” 
(“Formação Inicial de Promotores de Justiça em Estágio Probatório para o 
Ingresso na Carreira do Ministério Público do Estado do Paraná: o I Curso de 
Preparação e Aperfeiçoamento e a Aprendizagem do Exercício das Funções 
Ministeriais”), about the evolutionary movement of the conceptions of the 
future professionals who participate of the I Preparatory and Further Training 
Course destined to the Entry and Granting of Lifelong Position at the Career 
of MPPR. In this way, bearing in mind the results of such research, the idea 
was to implement the proposition of the present project (Public Prosecutor’s 
Office: Political and Social Responsibility – From Theory to Practice) which is 
bound to the Strategic projects, projects of social articulation, in the districts 
where the public prosecutors operate, who will be able after the voluntary 
adhesion to individually develop the proposition or along with their fellow 
prosecutors. This line seeks guided by a methodological proposition and a 
advising syllabus to develop competencies and abilities, to make the free 
performance and contribution of each prosecutor possible, together with 
ideas and initiatives, for the elaboration of dynamics, activities, educative 
productions, lectures, interviews, didactic materials, participation/
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organization of debates, interviews in the media, congresses, meetings, 
organization of exhibition, contests, commemorative events, demonstrations 
etc. It is anticipated that the following steps are going to be taken in order 
to reach such objectives: study to theoretically substantiate the project; aid 
to the partners for the mobilization, orientation and supervision destined 
to the entry phases and phases of granting of lifelong position of Substitute 
Prosecutors or Public Prosecutors in probationary phase; to promote 
qualification courses; elaboration of the instruments for the monitoring of 
the propositions elaborated and developed by the course attendees together 
with the collaborators; monitoring of the proposal implementation; collecting 
and tabulating of the data of the monitoring instruments, of the propositions 
elaborated and implemented by the course attendees; analysis of the 
collected data; elaboration of reports; to reevaluate the proposition together 
with the collaborators and definition of thematic for the new qualification 
courses. After such reevaluation of the proposal the cycle is reinitiated with 
the monitoring of the da elaboration of the propositions of the collaborators 
and therefore successively with the annual promotion and implementation of 
new campaign(s) by the coordination board(s) of the Social Project(s). Based 
on the implementation of such propositions, it is intended to make possible for 
the ones to be granted with a lifelong position to be qualified in a way which 
promotes the motivation and the choice for a practice which characterize 
the substitute Prosecutors or the Public Prosecutors in probationary phase as 
“real public prosecutors”.

PAlAvRAs-chAve: Curso de Preparação para Ingresso na Carreira do 
Ministério Público; Aprendizagem do Exercício das Funções Ministeriais; 
Desenvolvimento de Competências; Educação Continuada. 

KEywORDS: Preparatory Course for Entry in the Career of the Public 
Prosecutor’s Office; Leaning of the Exercise of the Ministerial Functions; 
Development of Competencies; Further Training.
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1. introdução

“Eu não vos convido à ilusão! Nem vos convido muito menos à conformista 
esperança (...). Eu não vos convido sequer à felicidade, pois que da 
experiência que dela tenho, a felicidade individual me parece mesquinha, 
desumana, muito inútil. Eu vos quero alterados por um tropical amor do 
mundo, porque eu vos trago o convite da luta (...) pois que vos convido à 
luta (...) por uma realidade mais alta e mais de todos. 

Há grave ausência de homens que queiram aceitar este ideal. O maior 
número se refugia, acovardado, na luta pela própria existência. Mas se 
há falta de homens, façam-se homens! E esse é o dever irrecusável da 
mocidade a que pertenceis. Há sempre uma aurora para qualquer noite, e 
essa aurora sois vós. (...)2”   (ANDRADE. Mario, 1991) 

 A proposta desse projeto se desenvolve a partir de pesquisa e 
estudos realizados por alguns autores (GOULAR, M.P., 20013; SILVA,C.A, 
20014; ALMEIDA, G. A. de, s.d5), os quais apontam um novo perfil de atuação 
do Ministério Público brasileiro, que o coloca entre “grandes instituições 
constitucionais de promoção social” (ALMEIDA, G. A. de, s.d, p. 18)4 com 
uma “função mediadora que o mundo contemporâneo requer, habilitando-
se como agente privilegiado da luta pela democratização das relações sociais 
e pela globalização dos direitos da cidadania.”(GOULART, M.P., 2001, p.30)6.

2 ANDRADE, Mário de. Oração de paraninfo. In: Aspectos da música brasileira. Belo Horizonte: 
Ed. Villa Rica, 1991, p. 195. Disponível em: http://mail.fae.unicamp.br/~proposicoes/
textos/46-diversoeprosa-andradem.pdf. Acesso em: 17/03/2012.
3 GOULART, Marcelo Pedroso. Missão Institucional do Ministério Público. Revista Jurídica 
da Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo, n. 1, 2001. Disponível em 
http://www.esmp.sp.gov.br/2010/revista_1.pdf . Acesso em: 12/03/2012.
4 SILVA, Cátia Aida. Promotores de Justiça e Novas Formas de Atuação em Defesa de 
Interesses sociais e coletivos. Rev. bras. Ci. Soc. [online]. 2001, vol.16, n.45 [cited  2011-
09-20], pp. 127-144. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-
69092001000100007&script=sci_arttext . Acesso em: 12/03/2012.
5 ALMEIDA, Gregório Assagra de. O Ministério Público no Neoconstitucionalismo: perfil 
constitucional e alguns fatores de ampliação de sua legitimação social. São Paulo: 
Saraiva, 2003. Disponível em: http://www.mp.go.gov.br/portalweb/hp/10/docs/o_mp_no_
neoconstitucionalismo1.pdf . Acesso em: 12/03/2012.
6 GOULART, Marcelo Pedroso. Missão Institucional do Ministério Público. Revista Jurídica 
da Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo, n. 1, 2001. Disponível em 
http://www.esmp.sp.gov.br/2010/revista_1.pdf . Acesso em: 12/03/2012.

http://mail.fae.unicamp.br/~proposicoes/textos/46-diversoeprosa-andradem.pdf
http://mail.fae.unicamp.br/~proposicoes/textos/46-diversoeprosa-andradem.pdf
http://www.esmp.sp.gov.br/2010/revista_1.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-69092001000100007&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-69092001000100007&script=sci_arttext
http://www.mp.go.gov.br/portalweb/hp/10/docs/o_mp_no_neoconstitucionalismo1.pdf
http://www.mp.go.gov.br/portalweb/hp/10/docs/o_mp_no_neoconstitucionalismo1.pdf
http://www.esmp.sp.gov.br/2010/revista_1.pdf
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 Para que isso se efetive, porém, suas ações devem se pautar, conforme 
afirma Almeida, G.A. (s.d, p.56)7, pelos seguintes fatores constitucionais:

a) a priorização da atuação preventiva; b) o exercício da função pedagógica 
da cidadania; c) a realização periódica de audiências públicas; d) o combate 
articulado e sistematizado das causas geradoras de desigualdades sociais; e) 
a provocação articulada e sistematizada do controle da constitucionalidade; 
a ampliação e a estruturação do modelo do Ministério Público resolutivo; 
g) a atuação vinculada à especificação funcional da Instituição; h) o 
acompanhamento da tramitação processual e a fiscalização da execução 
dos provimentos jurisdicionais; i) a adequação da independência funcional 
do Órgão do Ministério Público ao planejamento funcional estratégico da 
Instituição; j) a formação humanista, multidisciplinar e interdisciplinar dos 
membros e servidores do Ministério Público. 

 Apesar da necessidade de se dar igual atenção a todos os fatores 
para manutenção e ampliação da legitimação social do Ministério Público, 
a título de desenvolvimento dessa proposta, se dará enfoque aos itens que 
tratam do exercício da função pedagógica da cidadania, da ampliação e a 
estruturação do modelo do Ministério Público resolutivo e da formação 
humanista, multidisciplinar e interdisciplinar dos membros e servidores do 
Ministério Público, para que “se façam homens”, a partir de um processo 
de capacitação e supervisão dos Promotores Substitutos ou Promotores de 
Justiça em estágio probatório para plena atuação no âmbito social.

 Aliás, a história não está determinada, precisa de agentes de 
transformação das realidades injustas, como ensina Paulo Freire:

diminuo a distância que me separa das condições malvadas em que vivem 
os explorados, quando, aderindo realmente ao sonho de justiça, luto pela 
mudança radical do mundo e não apenas espero que ela chegue porque se 
disse que chegará8.

 Assim, o objetivo dessa proposta é o de “transformar” os novéis 

7 ALMEIDA, Gregório Assagra de. O Ministério Público no Neoconstitucionalismo: perfil 
constitucional e alguns fatores de ampliação de sua legitimação social. São Paulo: 
Saraiva, 2003. Disponível em: http://www.mp.go.gov.br/portalweb/hp/10/docs/o_mp_no_
neoconstitucionalismo1.pdf . Acesso em: 12/03/2012.
8 FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. saberes necessários à prática educativa. 34ª ed. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2006. p. 138.
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Promotores em efetivos agentes políticos, para atuarem “integradamente 
e em rede nos mais diversos níveis - local, regional, estatal, comunitário 
e global - ocupando novos espaços e habilitando-se como negociadores 
e formuladores de políticas públicas”, a fim de se compreenderem como 
“trabalhadores sociais, cuja missão principal é o resgate da cidadania e a 
efetivação dos valores democráticos fundamentais”, conforme preconiza 
Almeida. G. A. de (s.d, 28)9.

2. Desenvolvimento de competências e o Curso de Preparação 
e Aperfeiçoamento destinado ao Ingresso e vitaliciamento na 
Carreira do Ministério Público do Estado do Paraná 

 Para que os objetivos estabelecidos nesse projeto sejam 
conquistados, um vultoso desafio se estabelece, na medida em que o 
Ministério assume para si a função social pedagógica, “com a educação da 
coletividade para o exercício da cidadania e das organizações sociais”, na 
medida em que:

Um dos grandes problemas educacionais no Brasil, talvez um dos mais 
graves, decorre do fato de nosso ensino ser muito formal e distante dos 
direitos da cidadania. O aluno, no ensino primário e secundário, é obrigado 
a estudar e aprender matemática, química e física, mas não aprende o 
mais importante para a sua convivência social: os direitos e deveres para o 
exercício da cidadania e convivência democrática. Ele sai do ensino médio 
sem saber quais são os seus direitos políticos, os seus principais direitos 
fundamentais, os seus direitos como trabalhador, como assegurado da 
previdência social, como consumidor etc. Ele nem sabe quais são as vias 
legitimas de acesso a esses direitos. Grande parte dos cidadãos brasileiros 
ainda pensa que o Promotor de Justiça está subordinado ao Juiz. Essa 
grande massa popular não conhece o Ministério Público, não conhece o 
Poder Judiciário e nem têm noção dos seus compromissos constitucionais 
e, assim, não consegue exercer a fiscalização legítima e necessária desses e 
de outras instituições constitucionais.

9 ALMEIDA, Gregório Assagra de. O Ministério Público no Neoconstitucionalismo: perfil 
constitucional e alguns fatores de ampliação de sua legitimação social. São Paulo: 
Saraiva, 2003. Disponível em: http://www.mp.go.gov.br/portalweb/hp/10/docs/o_mp_no_
neoconstitucionalismo1.pdf . Acesso em: 12/03/2012.
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O ensino no País contribui para a exclusão de um grande contingente 
popular do processo democrático e não cumpre os objetivos e princípios 
informadores da educação, estabelecidos no art. 205 da CF, especialmente 
o pleno desenvolvimento da pessoa e o seu preparo para o exercício da 
cidadania. (ALMEIDA,s.d, p.39)

 Para a superação desse quadro, o Ministério Público deverá agir em 
conformidade com os preceitos defendidos por Goulart. M.P. (2001, p.29), 
habilitando-se “como agente privilegiado da luta pela democratização das 
relações sociais e pela globalização dos direitos da cidadania”, pois:

Até que haja a reestruturação do ensino médio no Brasil, a Imprensa 
e as instituições de defesa social, como o Ministério Público, tem um 
compromisso, imposto constitucionalmente, de contribuírem para a 
divulgação dos direitos e deveres inerentes a cidadania, possibilitando 
que um maior número de cidadãos participe efetivamente do processo de 
democratização da sociedade brasileiro e, com isso, não fiquem dispersos 
e sujeitos a manobras imorais e espúrias do poder político e econômico.    

(ALMEIDA,s.d, p.39)

 Com isso, um dos objetivos desse projeto, é o de auxiliar esses 
promotores para a promoção na sociedade do pleno “Exercício da Função 
Pedagógica da Cidadania”, que é um Compromisso Constitucional Social do 
Ministério Público, previsto nos arts.1°, parágrafo Único, 3°, 6°, 127, caput, e 
205 da CF/88, no âmbito educacional, pois:

Esse compromisso com a função pedagógica da cidadania, além de 
fundamentar-se no parágrafo único do art. 1° a CF/88, onde está 
estabelecido que todo o poder emana do povo, que o exerce pelos seus 
representantes eleitos ou diretamente, nos termos dessa Constituição, 
também é desmembramento do principio da solidariedade coletiva, 
presente no art. 3°, I, da CF/88, constituindo-se, também, em direito 
social fundamental (arts. 6° e 205, ambos da CF/88), fundado na própria  
dignidade da pessoa humana (art. 1°, III, da CF/88). Assim, o exercício 
da função pedagógica da cidadania está enquadrado no âmbito do rol 
das matérias de interesse social, inserindo-se como um dos deveres 
constitucionais do Ministério Público, presente no art. 127, caput, da CF/88. 
Além das cartilhas cidadãs, da divulgação e da transparência em relação às 
medidas e ações da Instituição (...) e um legítimo canal para que o Ministério 
Público, em pleno diálogo com a sociedade, possa exercer, efetivamente, 
essa função pedagógica da cidadania, ampliando a sua legitimação social.  
(ALMEIDA, s.d, p. 40)
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 Além disso, a partir da compreensão de que as novas atribuições 
constitucionais do Ministério Público são fonte de poder a ser usado na 
“transformação da sociedade”, na “defesa de interesses e direitos afetados 
pelo funcionamento de políticas públicas e o contexto de redefinição do papel 
das várias esferas de governo na prestação de serviços e programas sociais”, 
deseja-se de um modo geral, a partir de uma proposta de capacitação e 
supervisão de atividades práticas, o aprimoramento de atuação ministerial 
no âmbito social, com “alargamento das funções dos promotores para muito 
além da esfera jurídica, tornando-os verdadeiros articuladores políticos nas 
comunidades em que trabalham” (SILVA, C.A. 2001, p. 140), reforçando-se o 
tipo “promotor de fatos”, bem caracterizado pela pesquisadora Cátia Aida 
Silva10, o qual conseguiria, entre outros:

- acionar organismos governamentais e não-governamentais;
- divulgar a legislação;
- estabelecer contatos, definir prioridades e estabelecer estratégias, 
elaborar propostas e executar “projetos”,
- tomar iniciativas, mobilizar recursos da comunidade, orientar 
reuniões, estabelecer negociações;
- colocar-se no papel de articulador de lideranças e organizações 
locais, como articulador político que defende causas coletivas;
- priorizar as questões que abrangem um grande número de pessoas 
ou que estejam ligadas a políticas e programas públicos;
- participar da execução de campanhas, mobilizações e eventos;
- ministrar palestras;
- estabelecer verdadeiros processos de negociação;
- influenciar até mesmo o conteúdo de legislações, políticas e 
programas municipais de atendimento;
- eleger o contato e o diálogo com os responsáveis por políticas e 
programas, para exercer uma espécie de “pressão formalizada” 
sobre os administradores públicos;
- buscar soluções para “resolver o problema social” relacionado a 
tais direitos.

10 SILVA, Cátia Aida. Promotores de Justiça e Novas Formas de Atuação em Defesa de 
Interesses sociais e coletivos. Rev. bras. Ci. Soc. [online]. 2001, vol.16, n.45 [cited  2011-
09-20], pp. 127-144. . Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-
69092001000100007&script=sci_arttext . Acesso em: 12/03/2012.
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 Deseja-se, pois, desenvolver-se por meio de estudos e atividades 
práticas, uma “formação humanista com maior aproximação e sensibilização 
à realidade social”11, para uma transposição mais harmônica entre teoria e 
prática, com o abandono gradativo de uma situação de passividade, para o 
de autonomia e iniciativa dos novéis promotores. 

 Além de se promover o aperfeiçoamento contínuo e a qualificação 
de membros, com conversão em horas-aula do Curso de Preparação e 
Aperfeiçoamento destinado ao Ingresso e Vitaliciamento na Carreira do 
Ministério Público do Estado do Paraná, essas ações possibilitam a intensificação 
da regionalização da ação institucional, bem como o reconhecimento do MPPR 
como instituição essencial à defesa da ordem jurídica, do regime democrático 
e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

 Assim sendo, este projeto busca dar continuidade à proposta 
de capacitação de Promotores Substitutos ou Promotores de Justiça 
em estágio probatório12, prevista pela Resolução Nº 2110/2011-PGJ13, 

11 PARANÁ. Resolução Nº 2110/2011-PGJ: Ministério Público do estado do Paraná. Anexo 
à Resolução Nº 2110/2011-PGJ, Regulamentação do Curso de Ingresso e de Vitaliciamento 
dos Membros do MPPR, Capítulo I, Da Finalidade, Da Carga Horária, e Da Inscrição no Curso, 
Art. 1º, I, Item C. Disponível em: http://www.ceaf.mppr.mp.br/arquivos/File/Resolucoes/
Res_2110_11_Ingresso_e_Vitaliciamento_Membros.pdf. Acesso em: 12/03/2012.
12 O MPPR em parceria com a UFPR, iniciou em 21 de novembro de 2011, a pesquisa “Formação 
Inicial de Promotores de Justiça em estágio Probatório para o Ingresso na carreira do 
Ministério Público do estado do Paraná: o I curso De Preparação e Aperfeiçoamento e 
a Aprendizagem do exercício das Funções Ministeriais”, sobre o movimento evolutivo 
das concepções dos futuros profissionais, participantes do I Curso de Preparação e 
Aperfeiçoamento destinado ao Ingresso e Vitaliciamento na Carreira do MPPR. Esta 
pesquisa teve como objetivo analisar a aprendizagem do exercício das funções ministeriais, 
para o ingresso na carreira do Ministério Público do Estado do Paraná, dos Promotores de 
Justiça em estágio probatório participantes do I Curso de Preparação e Aperfeiçoamento e 
especificamente caracterizar o modo como o vitaliciando se percebe como Promotor(a) para 
o ingresso na carreira do Ministério Público do Estado do Paraná; traçar o perfil conceitual dos 
vitaliciandos em relação à temática “Ministério Público: Responsabilidade Política e Social”; 
analisar o movimento evolutivo das concepções dos vitaliciandos com vistas à aprendizagem 
do exercício das funções ministeriais; verificar a possibilidade de tomada de consciência e as 
reestruturações conceituais, por parte dos vitaliciandos ao longo do Curso. Como instrumento 
de coleta de dados utilizou-se questionários com questões abertas, por meio de intervenções 
pedagógicas desenvolvidas ao longo do curso, em um trabalho pautado na Teoria de Mudança 
Conceitual. Essas intervenções pedagógicas, readequadas a cada proposição, continuam 
a ser aplicadas nos “Cursos de Preparação e Aperfeiçoamento destinado ao Ingresso e 
Vitaliciamento na Carreira do MPPR”.
13 PARANÁ. Resolução Nº 2110/2011-PGJ: Ministério Público do estado do Paraná. Disponível em:
http://www.ceaf.mppr.mp.br/arquivos/File/Resolucoes/Res_2110_11_Ingresso_e_
Vitaliciamento_Membros.pdf. Acesso em: 12/03/2012.

http://www.ceaf.mppr.mp.br/arquivos/File/Resolucoes/Res_2110_11_Ingresso_e_Vitaliciamento_Membros.pdf
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http://www.ceaf.mppr.mp.br/arquivos/File/Resolucoes/Res_2110_11_Ingresso_e_Vitaliciamento_Membros.pdf
http://www.ceaf.mppr.mp.br/arquivos/File/Resolucoes/Res_2110_11_Ingresso_e_Vitaliciamento_Membros.pdf
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para desenvolvimento de habilidades e competências, aproximando-
os de uma forma de atuação que os caracteriza como promotores de 
fato14, e especificamente, estabelecer parcerias com os Centros de Apoio 
Operacional das Promotorias de Justiça (CAOP’s) e as coordenações 
de projetos institucionais, para utilização de Projetos estratégicos do 
MPPR, projetos de articulação social, como novos mecanismos de atuação 
da Instituição, com a com conversão em horas-aula do Curso de Preparação 
e Aperfeiçoamento destinado ao Ingresso e vitaliciamento na carreira do 
Ministério Público do Estado do Paraná15; ampliar e consolidar a formação 
humanista, multidisciplinar e interdisciplinar dos membros do Ministério 
Público, com maior aproximação e sensibilização à realidade social entre os 
Promotores Substitutos ou Promotores de Justiça em estágio probatório; 
promover a ampliação e a estruturação do modelo do Ministério Público 
resolutivo15; promover o exercício da função pedagógica da cidadania com 
a “divulgação dos direitos e deveres inerentes à cidadania, possibilitando 
que um maior número de cidadãos participem efetivamente do processo de 
democratização da sociedade brasileira e, com isso, não fiquem dispersos 
e sujeitos a manobras imorais e espúrias do poder político e econômico16”; 
promover cursos de capacitação para desenvolvimento de habilidades e 
competências entre os vitaliciandos, que atendam a essas demandas.

 A ideia é implementar a proposta vinculada aos Projetos estratégicos 
do MPPR, projetos de articulação social, nas comarcas de atuação dos 
promotores, os quais poderão, após a adesão voluntária, desenvolver a 
proposta individualmente ou com seus colegas. Busca-se assim, respeitando-
se uma proposta metodológica e um assessoramento para o desenvolvimento 
de competências e habilidades, possibilitar a liberdade para a atuação e 
contribuição de cada promotor, com ideias e iniciativas, para a elaboração 
de dinâmicas, atividades, produções educativas, palestras, entrevistas, 

14 SILVA, Cátia Aida. Promotores de Justiça e Novas Formas de Atuação em Defesa 
de Interesses sociais e coletivos. Rev. bras. Ci. Soc. [online]. 2001, vol.16, n.45 [cited  
2011-09-20], pp. 127-144. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-
69092001000100007&script=sci_arttext . Acesso em: 12/03/2012.
15 GOULART, Marcelo Pedroso. Missão Institucional do Ministério Público. Revista Jurídica 
da Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo, n. 1, 2001. Disponível em: 
http://www.esmp.sp.gov.br/2010/revista_1.pdf. Acesso em: 12/03/2012.
16 ALMEIDA, Gregório Assagra de. O Ministério Público no Neoconstitucionalismo: 
perfil constitucional e alguns fatores de ampliação de sua legitimação social. São Paulo: 
Saraiva, 2003. Disponível em: http://www.mp.go.gov.br/portalweb/hp/10/docs/o_mp_no_
neoconstitucionalismo1.pdf . Acesso em: 12/03/2012.

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-69092001000100007&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-69092001000100007&script=sci_arttext
http://www.esmp.sp.gov.br/2010/revista_1.pdf
http://www.mp.go.gov.br/portalweb/hp/10/docs/o_mp_no_neoconstitucionalismo1.pdf
http://www.mp.go.gov.br/portalweb/hp/10/docs/o_mp_no_neoconstitucionalismo1.pdf
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materiais didáticos, participação/preparação de debates, entrevistas 
na mídia, encontros, reuniões, organização e realização de exposições, 
concursos, eventos comemorativos, passeatas, etc.

 Prevê-se, para o alcance desses objetivos, as seguintes etapas: 
estudo para fundamentação teórica do projeto; auxílio aos parceiros para 
a mobilização, orientação e supervisão destinadas à capacitação nas fases 
de ingresso e vitaliciamento de Promotores Substitutos ou Promotores 
de Justiça em estágio probatório; promover cursos de capacitação; 
elaboração dos instrumentos para acompanhamento das propostas 
elaboradas e desenvolvidas pelos cursistas em conjunto com os parceiros; 
acompanhamento da implementação das propostas; coleta e tabulação dos 
dados dos instrumentos de acompanhamento, das propostas elaboradas e 
implementadas pelos cursistas; analise dos dados coletados; elaboração de 
relatórios; reavaliar a proposta junto aos parceiros e definição de temática 
para novos cursos de capacitação. 

 Após a etapa de reavaliação da proposta junto ao(s) parceiro(s) se 
reinicia o ciclo, com o acompanhamento da elaboração das propostas dos 
parceiros e assim sucessivamente, com a divulgação e implementação anual 
de nova(s) companha(s) pela(s) coordenação(ões) do(s) Projeto(s) Social(is).

 A partir da implementação dessas proposições, deseja-se possibilitar 
aos vitaliciandos uma capacitação que promova a motivação e a opção por 
uma prática que caracterizem os Promotores Substitutos ou Promotores de 
Justiça em estágio probatório como “promotores de fato”.

 Para implementar a proposta, o CEAF estabeleceu parcerias com 
os Centros de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça (CAOP’s) e/ou 
as coordenações de projetos institucionais, em especial, vinculados a para 
utilização de Projetos estratégicos do MPPR, projetos de articulação social, 
auxiliando-os:

- no planejamento das ações, com a definição de objetivos e 
metas. Definição da metodologia para a conversão das atividades 
desenvolvidas em horas-aula, para o Curso de Preparação e 
Aperfeiçoamento destinado ao Ingresso e Vitaliciamento na Carreira 
do Ministério Público do Estado do Paraná;
- na mobilização, orientação e supervisão para capacitação de 
Promotores Substitutos ou Promotores de Justiça em estágio 
probatório;
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- orientação sobre a metodologia desenvolvida para que os 
aderentes possam atuar no planejamento e na divulgação de suas 
ações, além de organizarem e registrarem devidamente as atividades 
desenvolvidas;
- na coleta, tabulação e análise dos dados com a conversão das 
atividades desenvolvidas em horas-aula, para o Curso de Preparação 
e Aperfeiçoamento destinado ao Ingresso e Vitaliciamento na 
Carreira do Ministério Público do Estado do Paraná.
- reavaliação da proposta junto aos parceiros, com a definição de 
temática para novas propostas.

3. considerações finais 

 Após a implantação do projeto, que iniciou em maio de 2012, 
obtiveram-se, a partir da análise SWOT17, a constatação dos seguintes 
resultados positivos:

- adesão voluntária para utilização dos Projetos estratégicos do 
MPPR, projetos de articulação social, como novos mecanismos de 
atuação da Instituição, com conversão em horas-aula do Curso de 
Preparação e Aperfeiçoamento destinado ao Ingresso e Vitaliciamento 
na Carreira do Ministério Público do Estado do Paraná;
- desenvolvimento de propostas dos vitaliciandos individuais ou 
em grupo;
- liberdade para a atuação e contribuição de cada promotor, com 
ideias e iniciativas, para a elaboração de proposições;
- fortalecimento de uma cultura para a intensificação da 
regionalização da ação institucional;

17 A análise SWOT, cujas siglas significam Strengths (forças), Weaknesses (fraquezas), 
Opportunities (oportunidades) e Threats (ameaças), é uma ferramenta muito utilizada por 
empresas na busca por orientações estratégicas. Seus pontos fortes e fracos são determinados 
por elementos internos, enquanto as oportunidades e riscos são ditados por forças externas, o 
que permite sistematizar todas as informações possíveis e, após uma análise cuidadosa, tomar 
uma decisão balanceada. No meio científico essa ferramenta pode ser uma alternativa eficaz 
para analisar se um método de medida adotado é adequado para a aplicação em questão.
GONCALVES, L. R. G. et al. Aplicação da ferramenta sWOT para avaliação das técnicas de 
dano ao choque térmico em materiais refratários. Cerâmica [online]. 2010, vol.56, n.340, pp. 
320-324. ISSN 0366-6913.  http://dx.doi.org/10.1590/S0366-69132010000400002. Disponível 
em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0366-69132010000400002&script=sci_arttext. 
Acesso em: 12/03/2012.

http://dx.doi.org/10.1590/S0366-69132010000400002
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0366-69132010000400002&script=sci_arttext
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- compartilhamento e valorização de proposições bem sucedidas 
desenvolvidas pelos aderentes;
- possibilidade de ampliação do campo de intervenção do projeto 
com nova(s) parceria(s) estabelecida(s) com o CEAF18, além 
da estabelecida com a instituição de ensino superior pública: 
Universidade Federal do Paraná - UFPR.
É importante registrar, apesar dos excelentes resultados já 
alcançados, os pontos fracos, dificuldades, que podem surgir para a 
implantação efetiva de um projeto como esse: 
- ausência de Projetos estratégicos do MPPR, projetos de 
articulação social, parceiros;
- conversão inadequada das atividades desenvolvidas em horas-
aula, para o Curso de Preparação e Aperfeiçoamento destinado 
ao Ingresso e Vitaliciamento na Carreira do Ministério Público do 
Estado do Paraná;
- não adesão do público alvo à proposta;
- Projetos estratégicos do MPPR, projetos de articulação social, com 
propostas/metodologias/temática não atraentes ou complexas;
- divulgação ineficiente;
- lançamento de campanha anterior a posse dos novos membros ou 
próxima a etapa final de vitaliciamento;
- encerramento de campanha com conversão das atividades 
desenvolvidas em horas-aula, para o Curso de Preparação e 
Aperfeiçoamento destinado ao Ingresso e Vitaliciamento na Carreira 
do MPPR posteriormente a etapa final de vitaliciamento;
- ineficiência no assessoramento para orientações e acompanhamento 
dos vitaliciandos;
- ineficiência de instrumentos/relatórios/formulários para 
acompanhamento e registro das ações dos aderentes;

18 A partir junho de 2014 o CEAF estabeleceu parceria com a SUBPLAN a fim de ampliar o 
campo de intervenção desse projeto, a partir do escopo da proposta de capacitação dos 
Promotores Substitutos ou Promotores de Justiça em estágio probatório, aderentes aos 
Projetos estratégicos do MPPR, projetos de articulação social. Dessa forma, está sendo 
desenvolvida uma nova proposta, na qual se prevê que o Plano de Ação desenvolvido pelos 
aderentes junto aos projetos sociais, em parceria com o CEAF, deverá ser contemplado nos 
Planos Setoriais e Regionais de Ação, com a conversão em horas-aula do Curso de Preparação 
e Aperfeiçoamento destinado ao Ingresso e Vitaliciamento na Carreira do Ministério Público 
do Estado do Paraná.
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- período reduzido para desenvolvimento das ações pelos aderentes;
- repasse moroso ou inadequado de informações entre os 
parceiros (CEAF e Projetos estratégicos do MPPR, projetos de 
articulação social).

 Além disso, outro fator que pode gerar dificuldades para a 
implantação da proposta é a ausência de parcerias com outras instituições 
ou órgãos para desenvolvimento de ações junto à sociedade.

 A proposta, até o presente momento, foi implementada a partir de 
uma parceria entre o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - CEAF 
e o projeto social Movimento Paraná Sem Corrupção. A partir dela, no ano 
de 2012, houve a adesão de 59 promotores vitaliciandos, os quais puderam 
contar com assessoramento das equipes técnicas do CEAF e do projeto social 
Movimento Paraná sem Corrupção, como a disponibilização de materiais 
de apoio na Página eletrônica do Movimento (artigos, audiências públicas, 
cartilhas, jingles, palestras, sites úteis, spots rádio, vídeos, panfletos, ppt 
e etc.). A adesão de 60% dos Promotores Substitutos ou Promotores de 
Justiça em estágio probatório no projeto social parceiro do CEAF contribuiu 
significativamente para a realização de 718 ações (palestras, entrevistas, 
audiências públicas, passeatas, panfletagem, concursos de poesia, de 
redação, de desenho e de jingles, além de atividades culturais e esportivas) 
em todo Estado do Paraná.

 Já em 2013 a adesão de 42 promotores vitaliciandos, 51% dos 
Promotores Substitutos ou Promotores de Justiça em estágio probatório, 
foi decisiva para o desenvolvimento de ações em 117 cidades do Paraná, 
com a realização de 50 audiências públicas, 235 palestras em escolas da rede 
pública estadual de ensino do Paraná e o estabelecimento de 229 parcerias 
com outros órgãos/instituições. Essas atividades atingiram e mobilizaram 
75.462 pessoas em todo o Estado do Paraná. 

 Em 2014 a proposta envolveu 29 promotores participantes, que 
desenvolverão 127 palestras em 107 escolas da rede pública estadual 
de ensino do Paraná e estabelecerão 70 parcerias com outros órgãos/
instituições. A campanha atingiu 46 municípios e previu também a realização 
da Caravana e Gincana da Cidadania. Essas ações, entre outras desenvolvidas 
exclusivamente pelo Movimento, resultou na participação de 20.367 alunos 
das escolas da rede pública estadual de ensino do Paraná
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O Interrogatório Judicial do Acusado: 
Sob a Perspectiva do Direito ao 
Silêncio e da Busca da Verdade

Hugo Campitelli Zuan Esteves*

The Judicial Interrogatory of the Accused: From The 
Perspective of the Right to Silence and the Search For Truth

* Advogado. Graduado em Direito pela Universidade Norte do Paraná. Pós-Graduado em Direito 
do Estado pela Universidade Estadual de Londrina: especialista em Direito Constitucional.

SUMáRiO: 1. Introdução; 2. A relação entre o processo penal e os direitos 
fundamentais; 2.1. A necessária busca da verdade por intermédio do processo 
penal; 2.2. A busca da verdade como decorrência da eficiência do processo 
penal; 3. O interrogatório judicial do acusado como elemento de prova para a 
busca da verdade; 4. Direito à não autoincriminação e direito ao silêncio; 4.1. 
Direito ao silêncio é sinônimo de direito à mentira?; 4.2. A inviolabilidade do 
direito ao silêncio pela obrigação da verdade; 5. O interrogatório como ato 
prescindível e a proposta de aprimoramento legislativo – De lege ferenda; 6. 
Conclusão; 7. Referências Bibliográficas.

RESUMO: O presente artigo trata sobre as interferências dos institutos da 
busca da verdade e do direito ao silêncio sobre o interrogatório judicial 
do acusado. Em princípio, realiza-se análise sobre o processo penal e os 
direitos fundamentais que o embasam. Percebe-se que a busca da verdade 
é decorrência da necessária eficiência que o processo penal deve atingir. 
Em seguida, atribui-se às provas a missão de atingir a verdade, seja de qual 
espécie for, construindo-se uma visão sobre o acontecimento dos fatos. 
Desta forma, surge o interrogatório judicial do acusado como elemento de 
prova para a busca da verdade, já que notadamente pode ser usado para 
fundamentação de sentença condenatória ou absolutória. Ainda, ressalta-
se que o interrogatório é também meio de defesa, já que o acusado pode 
exercer o consagrado direito ao silêncio, tratado como espécie de direito 
à não autoincriminação (nemo tenetur se detegere). Busca-se responder 
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à indagação acerca de o direito ao silêncio constituir ou não um direito à 
mentira. Após esta construção, percebe-se que o interrogatório deve ser 
ato prescindível, vez que, à luz do direito ao silêncio, não se pode atribuir 
valoração ao fato de o acusado nada dizer. De mesmo modo, entende-se 
que o acusado deve prestar o compromisso de dizer a verdade, o que, em 
hipótese alguma, viola o direito ao silêncio. Por fim, propõem-se algumas 
alterações penais e processuais, no sentido de tornar o interrogatório ato 
prescindível, que deverá ocorrer somente quando a defesa requerer. Quando 
o fizer, entretanto, o desenvolvimento do estudo demonstra que o acusado 
deve dizer a verdade, sendo necessária, então, a criação de um tipo penal 
específico que condene o perjúrio do réu.

ABSTRACT: The current article treats about the interferences of the institutes 
of the search for truth and the right to silence on judicial interrogatory of the 
accused. In principle, the criminal proceedings and the fundamental rights 
were analyzed. It is noticed that the search for truth is a result of the necessary 
efficiency that the criminal proceedings must achieve. Then it is noticed that 
the evidences have the mission of reaching the truth, constructing a vision 
about the real facts. Therefore, the judicial interrogatory of the accused 
becomes an evidence for the search for truth, especially since it can be used 
for acquittal or condemnatory sentences. Still, the work points out that the 
interrogatory is also a defense because the accused may exercise the sacred 
right to silence, treated as a kind of right to not self-incrimination (nemo 
tenetur if detegere). So, the question the work wants to answer is whether the 
right to silence can be understood as a right to lie. After all this construction, 
it is clear that the interrogatory act must be dispensable, since, in the light 
of the right to silence, valuation cannot be attributed to the fact that the 
accused said nothing. Likewise, it is understood that the defendant should 
pay the commitment to tell the truth, which under any circumstances violates 
the right to silence. Finally, we propose some changes in the procedural law 
and criminal law, making the interrogatory act dispensable, which should 
occur only when the defense requests. When the defense requests, however, 
the development of work demonstrates that the accused must tell the truth, 
being required the creation of a specific crime of defendant’s perjury.

PAlAvRAs-chAve: Interrogatório; Autoincriminação; Silêncio; Verdade; 
Mentira.

KEywORDS: Interrogatory; Self-incrimination; Silence; Truth; Lie.
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Aquele que não conhece a verdade é simplesmente um ignorante, 
mas aquele que a conhece e diz que é mentira, este é um criminoso.

(Bertold Brecht)

1. introdução

 O interrogatório do acusado insere-se em contexto relativamente 
complexo no ordenamento jurídico brasileiro, notadamente sob o enfoque 
do princípio da busca da verdade e do princípio do nemo tenetur se detegere, 
que parece estar a reclamar uma releitura de seus contornos.

 É significativo examinar se o interrogatório, seja como ato de 
defesa, seja como ato de produção de prova, constitui ato obrigatório 
ou se a compulsoriedade de sua realização colide com o direito à não-
autoincriminação. Da mesma forma, é essencial verificar se a versão do réu, 
ainda que como ato exclusivo de defesa, pode ser dada de forma mentirosa 
ou deve obedecer à necessária busca da verdade.

 Isto porque, como está previsto hoje, o interrogatório é ato 
obrigatório, compõe necessariamente a instrução processual, mas o acusado 
tem em seu favor o direito ao silêncio, ou seja, pode deixar de responder às 
perguntas que lhe são formuladas. 

 Alguns acrescentam que, além da recusa de responder, o acusado 
teria em seu favor o direito de mentir. Costuma-se dizer que, assim, o aludido 
princípio do nemo tenetur se detegere estaria assegurado por tal direito ao 
silêncio, nada obstante a compulsoriedade do ato de interrogatório.

 Todavia, uma interpretação mais ampla desse mesmo princípio pode 
conduzir à conclusão de que o fato de o acusado ser compelido a comparecer 
para o interrogatório já representaria uma ofensa a direitos fundamentais, 
tornando necessário o exame da viabilidade de uma alteração legislativa 
que tornasse o interrogatório ato excepcional, que ocorreria tão somente a 
pedido da defesa e no interesse desta.

 Numa outra faceta do mesmo tema, entende-se necessário verificar 
se o direito ao silêncio – e o pretenso direito à mentira que dele emanaria 
– não colide com o princípio da busca da verdade e com a própria eficiência 
que se espera do Processo Penal.
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 Não se trata de questionar o direito ao silêncio em si mesmo, mas 
de analisar uma possível melhor interpretação, pela qual, na hipótese 
de o acusado – quando e se quiser – abrir mão do silêncio, pedindo para 
ser interrogado, tenha, nesse caso, a obrigação de dizer a verdade, o que 
impediria versões mentirosas, julgamentos injustos e a ineficiente prestação 
jurisdicional penal.

 Entende-se, portanto, que o tema eleito é relevante, já que guarda 
pertinência com a maior eficiência da persecução penal e, ainda, enfatiza a 
necessidade de ampliar a tutela de garantias fundamentais.

 A aplicabilidade da discussão levantada dependeria de ajustes no 
ordenamento jurídico, que é exatamente o que se pretende propor ao final 
(sugestões de alterações legislativas). 

 Não se trata, assim, da análise dogmática do sistema atualmente 
vigente, mas de singela tentativa de contribuir de alguma forma para o 
incremento do valor que o interrogatório do acusado pode ter no Processo 
Penal, seja na perspectiva de garantias fundamentais, seja sob o enfoque da 
ética e da eficiência.

2. A relação entre o processo penal e os direitos fundamentais

 As leis criadas pelo homem, dentre elas as de natureza penal, são 
essenciais à convivência em sociedade. Ainda não se encontrou outros 
meios, senão o estabelecimento de regras de convívio com o fim de alcançar 
a pretendida harmonia social.

 Por igual, a respeitabilidade dessas normas e a sua eficácia também 
são decisivas, pois de nada adianta a existência de regras rígidas que não são 
cumpridas e que perdem sua legitimidade. Quanto à necessidade de leis que 
venham ao encontro dos anseios sociais, Fernando da Costa Tourinho Filho 
leciona:

Para manter a harmonia no meio social e, enfim, para atingir os seus 
objetivos, um dos quais se alça à posição de primordial – o bem-estar geral 
-, o Estado elabora as leis, por meio das quais se estabelecem normas 
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de conduta, disciplinam-se as relações entre os homens e regulam-se as 
relações derivadas de certos fatos e acontecimentos que surgem na vida 
em sociedade. Essas normas, gerais e abstratas, dispõem, inclusive, sobre 
as consequências que podem advir do seu descumprimento. Em face de um 
conflito de interesses, dês que juridicamente relevante, a norma dispõe não 
só quanto à relevância de um deles, como também quanto às consequências 
da sua lesão. Tais normas são indispensáveis, para que se sabia o que se 
pode e o que não se pode fazer. O homem precisa, pois, contribuir para que 
a sociedade não se destrua, não se extermine, porquanto sua destruição 
implica no seu próprio aniquilamento. Se ele precisa da sociedade, 
obviamente deve pautar seus atos de acordo com as normas de conduta 
que lhe são traçadas pelo Estado, responsável pelos destinos, conservação, 
harmonia e bem-estar da sociedade.1

 Dentre as normas que o Estado elabora com vistas à conservação 
da sociedade, estão aquelas de caráter penal e processual penal. Nesse 
contexto, imperioso averbar que, modernamente, consideram-se dentre as 
principais funções do Direito Penal aquelas referentes à limitação do poder 
punitivo do Estado e a proteção de bens jurídico-penais, razão pela qual, 
longe de ser exclusivamente punitivo, o Direito Penal é instrumento de 
garantias do cidadão.

 Nessa ordem de ideias, é de se considerar que a lei penal restringe, 
simultaneamente, a liberdade das pessoas, ao proibir certas condutas, e 
o poder de punir do Estado, ao alinhar normas ao Estado Democrático de 
Direito na busca de um equilíbrio da proteção de interesses fundamentais da 
sociedade e o máximo de liberdade dos cidadãos. 

 Em razão disso, assevera João Paulo Orsini Martinelli:

Pode-se interpretar o fim a ser atingido pela lei penal de duas maneiras. 
Restritivamente, considera a proteção de bens jurídicos e a limitação ao 
poder punitivo do Estado; de forma ampla, a norma penal busca o bem-
estar de uma determinada comunidade, a convivência harmônica entre as 
pessoas.2

 

1 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo penal. 11. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Saraiva, 2009. p. 2.
2 MARTINELLI, João Paulo Orsini. Uma leitura utilitarista do direito penal mínimo. Revista 
Justiça e sistema criminal, Curitiba, v. 1, n. 1, p. 187 -188, jul./dez, 2009.
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 No sentido estrito, é essencial reconhecer que o Direito Penal tem, 
hodiernamente, acentuado caráter de garantia dos direitos básicos do 
indivíduo, até mesmo porque referido viés está conectado às normas inseridas 
na Constituição, decorrentes notadamente de acordos internacionais que 
visam à proteção dos direitos e garantias fundamentais.

 Por tal razão, importante consignar que a ideia central ora 
desenvolvida não pretende colidir com o pensamento de que o Direito 
Penal, antes de ser punitivo, é instrumento de garantia do cidadão, e 
tampouco almeja desconsiderar que os direitos fundamentais – decorrentes 
de convenções internacionais ou não – dirigem-se contra o Estado, como 
amparo do indivíduo contra aquele, implicando no seu papel de limitador.

 Entretanto, examinando as funções do Direito Penal no sentido 
amplo antes proposto, é necessário reconhecer que também exerce 
importante papel para o bem-estar social. Portanto, não é só a sua finalidade 
eminentemente garantista que deve ser considerada, mas também a 
vertente que demonstra que a realização efetiva da Justiça depende da 
adequada aplicação da norma penal.

 Nessa perspectiva, é precisa a lição de Fernando Capez, que traz a 
aplicação adequada da normal penal sob a ótica de função garantidora da 
paz social: 

Ao prescrever e castigar qualquer lesão aos deveres ético-sociais, o Direito 
Penal acaba por exercer uma função de formação do juízo ético dos 
cidadãos, que passam a ter bem delineados quais os valores essenciais 
para o convívio do homem em sociedade. Desse modo, em um primeiro 
momento sabe-se que o ordenamento jurídico tutela o direito á vida, 
proibindo qualquer lesão a esse direito, consubstanciado no dever ético-
social “não matar.” Quando esse mandamento é infringido, o Estado tem 
o dever de acionar prontamente os seus mecanismos legais para a efetiva 
imposição da sanção penal à transgressão no caso concreto, revelando á 
coletividade o valor que dedica ao interesse violado. Por outro lado, na 
medida em que o Estado se torna vagaroso ou omisso, ou mesmo injusto, 
dando tratamento díspar a situações assemelhadas, acaba por incutir na 
consciência coletiva a pouca importância que dedica aos valores éticos e 
sociais, afetando a crença na justiça penal e propiciando que a sociedade 
deixe de respeitar tais valores, pois ele próprio se incumbiu de demonstrar 
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sua pouca ou nenhuma vontade no acatamento a tais deveres, através de 
sua morosidade, ineficiência e omissão.3 

 Desse modo, é essencial que o Direito Penal, além de garantir ao 
cidadão efetivas limitações ao jus puniendi estatal, seja adequadamente 
aplicado, sob pena de que os valores por ele protegidos sejam gradativamente 
desrespeitados, posto que a confiança no Estado diminui conforme a 
inoperância do sistema de Justiça Criminal.

 Observe-se, a propósito, o que ocorre no país na atualidade, em que 
a crise de honestidade no ambiente público se mostra cada vez mais evidente, 
não se podendo negar que a pouca – ou quase nenhuma – incidência efetiva 
das normas penais sobre agentes públicos peculatários ou corrompidos seja 
fator contribuinte para tal situação.

 Portanto, praticada uma infração penal, surge para o Estado o direito 
de punir. Isto porque as infrações penais tutelam interesses ou bens que 
afetam sobremaneira as condições de vida em sociedade (como no caso do 
direito à vida, à honra, à integridade física, à probidade administrativa, etc.).

 Se a prática de infrações penais transtorna a ordem pública, a 
sociedade é a principal vítima, razão pela qual tem o direito de prevenir e 
reprimir atos lesivos à sua existência e conservação. A par do sistema de 
garantias – constitucionais e penais – que protegem o cidadão do exercício 
indevido do império do Estado, não há dúvida que a escorreita e legítima 
aplicação da norma penal é essencial ao convívio em sociedade.

 Porém, obviamente, não é a singela verificação do ilícito penal – 
ainda que manifesto e patente – que gera a sujeição do seu autor à execução 
forçada da pena prevista. Tão somente através do processo penal, submisso a 
preceitos constitucionais de garantia, é que a norma penal deve ser aplicada.

 A pretensão punitiva do Estado, que está consubstanciada no 

3 CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: parte geral. 7. ed. rev. e atual. de acordo com as Leis 
n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), 10.763 e 10.826/2003. São Paulo: Saraiva, 2004. v. 1, p. 2.  
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Direito Penal, com alicerce no direito fundamental de que não há crime sem 
prévia lei que o defina, nem pena sem prévia lei que a comine, só pode ser 
exercitada por intermédio de regras previamente estabelecidas. Aludidas 
regras regulamentam os atos que integram o processo penal. Conforme o 
magistério de Julio Fabbrini Mirabete:

Praticado um fato definido como crime, surge para o Estado o direito de 
punir, que se exercita através do processo penal. Este é o conjunto de atos 
cronologicamente concatenados (procedimentos), submetido a princípios e 
regras jurídicas destinadas a compor as lides de caráter penal. Sua finalidade 
é, assim, a aplicação do direito penal objetivo.4 

 O processo penal, portanto, surge como instrumento imprescindível 
para a aplicação da norma penal. É a única estrutura que se reconhece como 
legítima para a satisfação da pretensão acusatória e a imposição da pena, já 
que a vingança privada foi suprimida ao longo da história e em virtude da 
reafirmação dos direitos e garantias fundamentais do ser humano.

 Como explicam os processualistas, a prática de uma infração penal 
faz surgir uma lide de igual natureza, resultante do conflito entre o direito de 
punir do Estado e o direito de liberdade do acusado. 

 Com respaldo em Liebmann, possível afirmar que a pretensão 
punitiva encontra no direito de liberdade a resistência necessária para 
qualificar esse conflito como litígio, já que o Estado não pode fazer prevalecer, 
de plano, o seu interesse repressivo. O processo serve, assim, para solução 
desse conflito de interesses.

 O processo, então, seria um conjunto de normas – de forte viés 
constitucional (e, portanto, garantista), que regulamenta a atuação do Estado 
para impor a aplicação de sanções penais.

 Porém, como também se verá adiante, apesar do citado cunho 
garantista, não se pode negar que o processo deve ser equilibrado, capaz 
de produzir justiça e não apenas uma ilimitada proteção de direitos 

4 MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo penal. 18. ed. São Paulo: Atlas, 2007. p. 6.  
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fundamentais que conduza à impunidade e, de consequência, à falência 
plena do próprio Estado.

 De todo modo, o processo não passa de uma série de atos visando 
à aplicação da lei penal ao caso concreto. Entre o ato inicial, exercício 
do direito de ação, e a decisão final sobre o mérito, numerosos atos são 
realizados, de acordo com as regras e formalidades previamente traçadas, 
até o ponto culminante, quando o Judiciário decide se procede ou não a 
pretensão punitiva. Dentre esses atos, inclui-se o interrogatório do acusado, 
cuja importância, como se verá, é inquestionável.

 É fundamental reconhecer que o estudo do interrogatório, como 
parte do processo penal, como um dos atos que são (ou não, conforme a 
vontade do acusado em face do direito ao silêncio) praticados como fruto 
do exercício da pretensão punitiva, deve estar vinculado a um ambiente de 
normas que se extraem da Constituição.

 O processo penal sofre – e deve sofrer – interferência direta das 
normas constitucionais que estabelecem os direitos fundamentais e, por 
óbvio, o interrogatório não pode se afastar de tal concepção.

 A aplicação do Direito Penal, por intermédio do processo penal, 
vincula-se obrigatoriamente à tutela e à realização dos direitos humanos, 
postos como fundamentais na ordenação constitucional (artigos 5º, 6º e 7º, 
da Constituição Federal).

 Logo, não se pode negar a íntima ligação entre o Processo Penal e o 
Direito Constitucional, o que, mais uma vez, reafirma o caráter garantista das 
normas processuais (assim como das normas penais). Sobre essa visão, Ada 
Pellegrini Grinover explica que:

O importante não é apenas realçar que as garantias do acusado – que 
são, repita-se, garantias do processo e da jurisdição – foram alçadas a 
nível constitucional, pairando sobre a lei ordinária, à qual informam. O 
importante é ler as normas processuais à luz dos princípios e das regras 
constitucionais. É verificar a adequação das leis à letra e ao espírito da 
Constituição. É vivificar os textos legais à luz da ordem constitucional. É, 
como já se escreveu, proceder à interpretação da norma em conformidade 
com a Constituição. E não só em conformidade com a sua letra, mas também 



323

1. Apresentação 

2. Entrevista

3. Artigos 
Ações afirmativas, justiça e igualdade

Sobre o que a mediação penal (não) pode ser: uma 
abordagem crítica das práticas luso-brasileiras

Efetividade do direito à saúde pública no Brasil

Interpretação constitucional e “pensamento de 
possibilidades” 

Ministério Público brasileiro, uma breve análise da 
sua evolução nas constituições brasileiras

Unasul e a cidadania cosmopolita

O caminho para o Brasil: A única saída

A presunção da inocência e a impossibilidade de 
inversão do ônus da prova em matéria criminal: os 
Tribunais Estaduais contra o STF

Cultura e previsibilidade do direito 

A proteção jurídico-penal do correio eletrônico 
no Direito Penal espanhol: um parâmetro para o 
legislador brasileiro

Sobre o juízo de admissão do pedido de provas no 
processo penal

Ministério Público: responsabilidade política e social 
- da teoria à prática

4. Seção Estudante 
O Interrogatório Judicial do Acusado: Sob a 
Perspectiva do Direito ao Silêncio e da Busca da 
Verdade

5. Resenha 
Princípio da Litigiosidade Mínima

6. Jurisprudência Comentada Cível 
A possibilidade de dispensa da nomeação de curador 
especial à lide em ações de interdição nas quais 
o MP atua como fiscal da lei: uma análise sob a 
recente perspectiva do STJ

7. Jurisprudência Comentada Penal
Argumento “da” autoridade: da imparcialidade do 
juiz togado frente ao jurados 
Marcelo Balzer Correia 

8. Espaço Centros de Apoios 
Conexões entre a teoria crítica dos direitos humanos 
e a atuação do Ministério Público para sua proteção: 
uma homenagem a Joaquin Herrera Flores

Nota Técnica Conjunta 01/2015

com seu espírito. Pois a interpretação constitucional é capaz, por si só, de 
operar mudanças informais na Constituição, possibilitando que, mantida a 
letra, o espírito da lei fundamental seja colhido e aplicado de acordo com o 
momento histórico que se vive.5 

 O Direito Processual Penal é, essencialmente, um Direito de fundo 
constitucional. Assim sendo, deve se subordinar aos princípios estabelecidos 
na Carta Magna. Em se tratando de uma Constituição democrática, como 
é a brasileira, o Processo Penal deve ser igualmente democrático, servindo 
como instrumento a serviço da máxima eficácia do sistema de garantias do 
indivíduo.

 Essa leitura necessária do Processo Penal – que não parece padecer 
de dúvidas na doutrina moderna – pode, entretanto, conduzir a conclusões 
apressadas, no sentido de que a intervenção penal e a própria pretensão 
punitiva estariam sufocadas pelo ambiente garantista. Não se trata disso, 
conforme leciona Juarez Estevam Xavier Tavares:

A garantia e o exercício da liberdade individual não necessitam de qualquer 
legitimação, em face de sua evidência. [...] O que necessita de legitimação é 
o poder de punir do Estado, e esta legitimação não pode resultar de que ao 
Estado se lhe reserve o direito de intervenção.6 

 Nessa perspectiva, percebe-se que as garantias fundamentais 
constantes da Constituição democrática já estabelecem a legitimidade da 
liberdade individual, sendo que esta, para ser sacrificada, é que necessita de 
legitimação.

 Desse modo, o que se observa é que os direitos fundamentais, a 
princípio e na perspectiva sob enfoque, apenas limitam a pretensão punitiva 
e a intervenção estatal, mas não a inibem. Estão, na verdade, a exigir 
comprovada legitimidade para que a pretensão punitiva ocorra no ambiente 
garantista, mas não estão a impedir que o direito de punir do Estado seja 
exercitado.

5 GRINOVER, Ada Pellegrini. As garantias constitucionais do processo: novas tendências do 
direito processual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1973. p. 14-15.
6 TAVARES, Juarez. Teoria do injusto penal. 3. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. p. 162.
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 Portanto, como referido pela doutrina, não se confunde observância 
dos direitos fundamentais com impunidade, razão pela qual há que se 
buscar um processo penal equilibrado e que não aniquile a necessidade de 
intervenção penal como contribuinte para a paz social.

2.1. A necessária busca da verdade por intermédio do processo penal

 O processo penal tem por finalidade, por meio da produção da 
prova, reconstruir um fato histórico (crime ocorrido). Assim, tem uma função 
retrospectiva, em que, através das provas produzidas em contraditório, 
pretende criar condições para a atividade recognitiva do juiz acerca de 
um fato passado, a fim de que sua decisão importe em julgamento justo e 
congruente.

 Por outro lado, não sem muitas críticas, parte da doutrina afirma 
que o processo penal tem por objetivo a busca da verdade – alguns ainda 
acrescentam: verdade real. Mesmo para esta corrente, é certo que o sistema 
de garantias individuais que permeia todo o Processo Penal, à luz das bases 
constitucionais que o suportam, deve ser o fundamento para a busca de 
aludida verdade.

 Entretanto, doutrina moderna nega o princípio da verdade real 
como orientador da busca da prova, mencionando que o modelo processual 
brasileiro se aproxima mais de um sistema acusatório e não inquisitorial.

 Isto porque a busca da verdade real estaria muito mais ajustada a 
este último modelo (inquisitorial), porquanto o mito fundante seria a busca a 
qualquer custo, inclusive legitimando a produção de provas em descompasso 
com a ordem constitucional, que exige sua concepção à luz do garantismo.

 Há autores, inclusive, que negam peremptoriamente que o processo 
penal deva buscar a verdade, visto que no sistema acusatório a verdade não 
é fundante e a sentença é mero ato de crença do juiz. Nessa linha, anota 
Aury Lopes Jr.:

À luz de tudo isso, defendemos uma postura cética em relação à verdade 
no processo penal. Mais, negamos completamente a obtenção da verdade 
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como função do processo ou adjetivo da sentença. Não se nega que 
acidentalmente a sentença possa corresponder ao que ocorreu (conceito 
de verdade como correspondente), mas não se pode atribuir ao processo 
esse papel ou missão. Não há mais como pretender justificar o injustificável 
nem mesmo por que aceitar o argumento de que, ainda que não alcançável, 
a verdade deve ser um horizonte utópico [...]. 7 

 Outros, como Eugênio Pacelli de Oliveira, apresentam uma posição 
intermediária: embora neguem a busca da verdade real como função do 
processo penal, visto que tal pretensão estaria em sintonia com o modelo 
inquisitivo e não acusatório, admitem a necessidade da busca de certa 
verdade, que pode ser processual ou corresponder simplesmente a uma 
certeza jurídica.8

 Por outro lado, Fernando da Costa Tourinho Filho reafirma que o 
Processo Penal busca a verdade real, antagonizando com os citados autores 
mais modernos: “A função punitiva do Estado deve ser dirigida àquele que, 
realmente, tenha cometido uma infração; portanto o Processo Penal deve 
tender à averiguação e descobrimento da verdade real, da verdade material, 
como fundamento da sentença.”9 

 Há outros, ainda, como Habermas, que afirmam que o que deve 
prevalecer é uma teoria consensual (discursiva da verdade), pela qual 
a verdade seria uma pretensão de validez, isto é, seriam verdadeiros os 
enunciados fundamentados no melhor argumento e que consigam o 
assentimento de todas as pessoas.10 

 Dada a falta de acordo na doutrina acerca das características exatas 
da verdade que é perseguida pelo Processo Penal, não se pretende adjetivar 
a verdade que deve ser perseguida, ou seja, se real, material, processual, 
consensual ou qualquer outra.

7  LOPES JR, Aury. Direito processual penal. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 575.
8 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 
323-324.   
9 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo penal. 11. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Saraiva, 2009. p. 17.
10 HABERMAS apud TROIS NETO, Paulo Mário Canabarro. Direito à não autoincriminação e 
direito ao silêncio. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p. 56.
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 Porém, com apoio na brilhante obra de Paulo Mário Canabarro Trois 
Neto, deve-se aceitar a existência de um princípio da busca da verdade que 
permeie o Processo Penal, já que, sem a verdade – possível – o desfecho do 
Processo Penal é a injustiça.11

 Assim, nada obstante as referidas discrepâncias doutrinárias, há 
consenso entre os autores de que espécie de verdade, ou alguma modalidade 
dela, deve ser perseguida e atingida para fundamentar a sentença que 
encerra o Processo Penal.

 Sem a busca da verdade – e o atingimento daquela racional e 
materialmente possível – o Processo Penal se torna absolutamente aético, 
seja para condenação de um inocente, seja para absolvição de um culpado.

 Nesse sentido, Paulo Rangel afirma que:

A verdade processual deve ser vista sob um enfoque da ética, e não do 
consenso, pois não pode haver consenso quando há vida e liberdade em 
jogo, pelo menos enquanto se estiver compromissado com o outro como 
ser igual a nós, por sua diferença. A verdade obtida, consensualmente, 
somente terá validade se o for através da ética da alteridade (do latim alter, 
outro, + - (i)dade: qualidade do que é outro).12

 Conclui-se, sob o enfoque ético do Processo Penal, o seu desfecho 
tem que ser o de uma decisão baseada na verdade e jamais afastada dela, sob 
pena de distanciamento do Processo Penal justo e eficiente, configurando-
se, assim, falácia tendente a produzir injustiças, seja para punir inocentes, 
seja para impedir a responsabilização do culpado.

 Este último doutrinador, Paulo Rangel, tece considerações sobre 
referido posicionamento doutrinário, que diminui a importância da verdade 
no Processo Penal (inclusive por entender impossível sua obtenção):

Afirmar que a verdade, no processo penal, não existe é reconhecer que o 
juiz penal decide com base em uma mentira, em uma inverdade. Ao mesmo 

11 TROIS NETO, Paulo Mário Canabarro. Direito à não autoincriminação e direito ao silêncio. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p. 56. 
12 RANGEL, Paulo. Direito processual penal. 21. ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 7.
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tempo, dizer que ele decide com base na verdade processual, como se ela 
fosse única, é uma grande mentira.13

 Como ensina Luigi Ferrajoli, “se uma justiça penal integralmente 
‘com verdade’ constitui uma utopia, uma justiça penal completamente ‘sem 
verdade’ equivale a um sistema de arbitrariedade.” 14

 Obviamente, considerando o exposto, torna-se inviável suplantar 
garantias para o alcance da verdade, não sendo o caso de se voltar ao 
procedimento inquisitorial para validar a busca na verdade. Não se trata 
disso.

 Insista-se que a verdade não pode ser alcançada a qualquer preço 
e que certamente a busca da verdade está limitada pelos princípios gerais 
inerentes à prova, permeados pelo respeito à dignidade da pessoa humana. 
A busca da verdade precisa observar o devido processo legal e as garantias 
fundamentais, como se viu.

 Porém, essas constatações, que são inegociáveis, devem levar em 
consideração que o juiz, para decidir o caso penal, não pode se afastar das 
provas carreadas para os autos.

 Entretanto, como se conhece, as provas obtidas nem sempre 
condizem com a verdade primária ou original, isto é, a verdade dos fatos 
reconstituídos pelo Processo Penal. Sabe-se que testemunhas mentem, 
peritos falsificam ou erram em suas atividades, que documentos são 
falsificados, que confissões são falsas ou que os réus apresentam negativas 
de autoria forjadas.

 Assim, forçoso reconhecer que o Processo Penal deve se ocupar de 
meios que façam vir aos autos, observadas as garantias constitucionais, a 
reprodução dos fatos que mais se assemelhe com a verdade.

13 RANGEL, Paulo. Direito processual penal. 21. ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 7.
14 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. 6. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2002. p. 38.
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 É nessa perspectiva de busca da verdade – seja real, processual, ficta 
ou de qualquer outra natureza ou etiqueta que lhe tenha sido dada pela 
doutrina –, que o interrogatório do acusado deve ser examinado.

 Seja como meio de prova, meio de defesa ou um misto de ambos, 
forçoso reconhecer que o papel do interrogatório, em conjunto com as 
demais provas, possui um especial relevo na perquirição da verdade.

 Assim sendo, é imperioso que o interrogatório – caso seja pretendido 
pela defesa (e apenas por ela, como se propõe a seguir) – tenha conexão 
direta com a verdade e não seja, como pretendem alguns (e até como se 
verifica na prática, em regra), uma oportunidade excepcional para o réu 
mentir e tentar se furtar à sua responsabilidade penal.

 Mesmo porque, obviamente, o pretendido processo penal ético, 
eficiente, revestido de garantias, não pode caminhar de braços dados com a 
mentira.

 Se o Processo Penal contemplar atos que na sua essência jamais 
perseguem ou visam à verdade, tal qual a admissão de um interrogatório 
mentiroso, certamente falhará na sua necessária faceta ética e a eficiência 
que dele se espera, sendo que as funções do Direito Penal e do Direito 
Processual Penal estariam fatalmente fadadas ao insucesso.

 De um lado, há evidente arbitrariedade na produção de provas sem 
a observância dos princípios constitucionais inerentes ao Processo Penal. De 
outro, há inegável abuso ao se deferir a uma das partes, no caso o réu, o 
direito a usar da mentira para convencimento do juiz.

 Portanto, o interrogatório mentiroso constitui ato processual que 
está em desacordo com a busca da verdade que norteia o Processo Penal, 
não sendo, por óbvio, admissível.

 Como se verá adiante, elevar o direito ao silêncio a um pretenso 
direito a mentir constitui prática que ofende o Processo Penal que tem a 
pretensão de reconstituir a verdade possível e, com base nela, ofertar uma 
sentença justa.
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 Aproveitando as referências de Fernando Capez, colacionadas linhas 
atrás, se o Estado estimula a mentira e a aceita como estratégia válida de 
defesa, certamente se torna injusto, aplicando inadequadamente o Direito 
Penal e acabando por incutir na consciência coletiva a pouca importância 
que dedica aos valores éticos e sociais, afetando a crença na justiça penal e 
propiciando que a sociedade deixe de respeitar tais valores, pois ele próprio 
se incumbiu de demonstrar sua pouca ou nenhuma vontade no acatamento 
a tais deveres.

 Assim, a produção probatória é atividade que deve ser regrada pela 
verdade, pela ética, pela busca do que é justo, dentro de cujo contexto se 
insere o interrogatório do acusado.

2.2. A busca da verdade como decorrência da eficiência do processo penal

 A necessária busca da verdade pelo Processo Penal está intimamente 
conectada à ideia de eficiência que é inerente a este último. O regime de um 
Estado de Direito Democrático, como se pretende o brasileiro, estabelece 
como dever a obrigação de se prestar uma Justiça Penal eficiente, inclusive 
como forma de dar proteção aos direitos fundamentais e às estruturas 
sociais nas quais eles podem ser exercidos.

 Ao lado das garantias do indivíduo contra os excessos do Estado, o 
Processo Penal constitucional deve, obrigatoriamente, visar a uma Justiça 
Penal ágil, eficaz e ética, sob pena de ser ineficiente e, portanto, injusta, 
contrariando os objetivos do próprio Direito Penal de reafirmar a paz social.

 Do magistério de Luís Afonso Heck se extrai que:

O Estado de Direito somente pode ser realizado se está assegurado que os 
delinquentes, nos limites das leis vigentes, serão sentenciados e que uma 
pena justa lhes será atribuída. O Princípio do Estado de Direito, a obrigação 
do Estado de proteger a segurança de seus cidadãos, a sua confiança na 
aptidão funcional das instituições estatais e o tratamento isonômico de 
todos os inculpados no procedimento criminal exigem, essencialmente, a 
efetivação do direito de punibilidade estatal. A obrigação constitucional 
do Estado de garantir uma jurisdição funcionalmente apta abrange, 
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em conformidade com isso, regularmente a obrigação de assegurar a 
instauração e a execução do processo penal. 15

 O Direito Constitucional brasileiro, portanto, reconhece que a 
persecução penal deve ser eficaz, sob pena de o próprio Direito Penal restar 
inaplicado adequadamente.

 A administração da Justiça Penal com eficiência também pode ser 
postulado de garantia fundamental, porquanto tal atividade é inerente ao 
Estado de Direito, sem a qual, aliás, este se vê comprometido.

 A legitimidade do Direito Penal é dependente do desenvolvimento 
adequado do Processo Penal, com eficiência, já que os dois ramos guardam 
relação de complementariedade entre si. Paulo Mário Canabarro Trois Neto, 
com precisão, pontifica:

Como o direito penal somente pode ser realizado por meio do processo, 
o direito processual penal também toma parte na tarefa de proteção dos 
bens jurídicos. Se a lei penal prevê que o agente de uma certa conduta 
lesiva a um bem jurídico deve ser punido criminalmente, a realização 
dessa consequência jurídica é um dever estatal cuja existência, em face da 
obrigatoriedade do direito e do monopólio do uso legítimo da força, não 
pode ser posta em dúvida. 16

 Assim, novamente se reafirma o compromisso do Processo Penal 
com a efetiva realização da Justiça. Se o agente incorre no modelo de 
conduta de infração penal, remanesce para o Estado a obrigação de bem 
aplicar a sanção correspondente, fato que, obviamente, deve ser orientado 
pela verdade.

 Com isso, observadas as garantias constitucionais, a eficiência da 
Justiça Penal está fundamentada na correta aplicação do Direito Penal, isto 
é, a punição do autor do fato criminoso. Conforme a doutrina de Jorge de 
Figueiredo Dias:

15 HECK, Luís Afonso. O tribunal constitucional federal e o desenvolvimento dos princípios 
constitucionais. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1995. p. 196.
16 TROIS NETO, Paulo Mário Canabarro. Direito à não autoincriminação e direito ao silêncio. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011. p. 53.



331

1. Apresentação 

2. Entrevista

3. Artigos 
Ações afirmativas, justiça e igualdade

Sobre o que a mediação penal (não) pode ser: uma 
abordagem crítica das práticas luso-brasileiras

Efetividade do direito à saúde pública no Brasil

Interpretação constitucional e “pensamento de 
possibilidades” 

Ministério Público brasileiro, uma breve análise da 
sua evolução nas constituições brasileiras

Unasul e a cidadania cosmopolita

O caminho para o Brasil: A única saída

A presunção da inocência e a impossibilidade de 
inversão do ônus da prova em matéria criminal: os 
Tribunais Estaduais contra o STF

Cultura e previsibilidade do direito 

A proteção jurídico-penal do correio eletrônico 
no Direito Penal espanhol: um parâmetro para o 
legislador brasileiro

Sobre o juízo de admissão do pedido de provas no 
processo penal

Ministério Público: responsabilidade política e social 
- da teoria à prática

4. Seção Estudante 
O Interrogatório Judicial do Acusado: Sob a 
Perspectiva do Direito ao Silêncio e da Busca da 
Verdade

5. Resenha 
Princípio da Litigiosidade Mínima

6. Jurisprudência Comentada Cível 
A possibilidade de dispensa da nomeação de curador 
especial à lide em ações de interdição nas quais 
o MP atua como fiscal da lei: uma análise sob a 
recente perspectiva do STJ

7. Jurisprudência Comentada Penal
Argumento “da” autoridade: da imparcialidade do 
juiz togado frente ao jurados 
Marcelo Balzer Correia 

8. Espaço Centros de Apoios 
Conexões entre a teoria crítica dos direitos humanos 
e a atuação do Ministério Público para sua proteção: 
uma homenagem a Joaquin Herrera Flores

Nota Técnica Conjunta 01/2015

[...] é seguro não poder o Estado demitir-se do seu dever de perseguir e 
punir o crime e o criminoso, ou sequer negligenciá-lo, sob pena de minar 
os fundamentos em que assenta sua legitimidade. [...] Com o princípio 
da perseguição oficiosa das infrações, visa o Estado corresponder ao seu 
dever de administração e realização da justiça penal, por meio da qual deve 
obter, ao menos idealmente, a condenação judicial de todos os culpados e 
somente dos culpados da prática de uma infração penal. 17

 A lição deste último doutrinador estabelece o justo equilíbrio do 
Direito Penal e do Processo Penal: a obrigação de obter a condenação de 
todos os culpados e somente dos culpados. Ou seja, o Estado não pode 
extrapolar na sua missão, condenando inocentes; mas também não pode se 
furtar a ela, devendo punir os culpados.

 Para tanto, insista-se que se deve reconhecer que essa eficiência do 
Direito e do Processo Penal está atrelada, indissociavelmente, ao princípio 
da busca da verdade, já que, na medida do possível, devem ser evitados 
todos os julgamentos equivocados.

 Para a busca da verdade, excetuadas aquelas provas naturalmente 
restringidas pelas garantias fundamentais e que fogem aos ditames dos 
princípios constitucionais inerentes à produção probatória, não há dúvida de 
que todas as demais fontes e meios de prova devem ser utilizados.

 Nessa perspectiva, o interrogatório verdadeiro – nas hipóteses em 
que a defesa o indica como necessário – deve ser almejado para a prestação 
jurisdicional penal eficiente. Tal proposição está em consonância com a 
Justiça Penal eficaz e ética, que só pode ser aquela divorciada da mentira.

 Tal ponderação pode ser extraída do princípio da busca da verdade, 
por meio do qual se admite que o interrogatório verdadeiro (observado, é 
óbvio, o direito ao silêncio), é um meio de busca dessa mesma verdade que 
deve ser admitido pelo ordenamento jurídico.

 A tal respeito, cumpre observar a advertência de Paulo Mário 
Canabarro Trois Neto: “O princípio da busca da verdade repele prima facie 

17 DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito processual penal. Coimbra: Coimbra Almedina, 1974. p. 28. v. 1. 
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qualquer limitação do objeto da atividade probatória que não se justifique 
sob o aspecto epistêmico.” 18 

 Sendo assim, não se pode limitar uma releitura normativa acerca do 
interrogatório do acusado, à luz da eficiência almejada pelo Processo Penal. 
Não se pode impedir que a produção probatória abarque um interrogatório 
imune à mentira, porquanto é injustificável que a instrução criminal, sob o 
manto do princípio da busca da verdade, impeça a imposição legítima da 
obrigação de prestar declarações verdadeiras.

 A aceitação da mentira no interrogatório do acusado, como conduta 
válida e inerente à autodefesa, colide com o Processo Penal eficiente. E isto 
conduz à proteção insuficiente do Direito Penal sobre direitos fundamentais 
que sofram agressões de terceiros, como, por exemplo, no caso dos crimes 
contra a vida, etc.

 A atuação deficitária do Estado, que certamente é estimulada pela 
mentira contada pelo acusado em seu interrogatório, é vedada pela proibição 
da insuficiência. E a eficiência do Processo Penal é tanto comprometida pelo 
excesso (violação de garantias), como pela insuficiência (Direito Penal não 
aplicado adequadamente).

 Assim, a proposição de incriminação do interrogatório falso, 
realizada ao final, não está em desacordo com as garantias fundamentais e, 
sobretudo, afina-se com a eficiência do Processo Penal.

3. O interrogatório judicial do acusado como elemento de prova 
para a busca da verdade

 O ato de interrogatório do acusado está previsto no Capítulo III, do 
Título VII (Da prova), do Código de Processo Penal Brasileiro. O instituto é 
tratado do artigo 185 até o artigo 196 pelo referido diploma legal.

18 TROIS NETO, Paulo Mário Canabarro. Direito à não autoincriminação e direito ao silêncio. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011. p. 57.
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 O interrogatório pode ser conceituado como o ato judicial que 
proporciona ao acusado a chance de esclarecer ao próprio Juiz a sua versão 
dos fatos sobre aquilo de que está sendo acusado. É o momento em que o 
acusado pode ir de encontro à acusação, confessar ou até silenciar, se assim 
preferir.

 A Lei nº. 11719, de 20 de Junho de 2008, alterou relevante parte 
do CPP, modificando também o procedimento referente ao interrogatório. 
Desta forma, neste novo modelo, o Juiz basicamente, conforme os artigos 
396 e 396-A, ao receber a denúncia, deverá citar o acusado para responder a 
acusação de maneira escrita.

 Não sendo um dos casos de absolvição sumária de que trata o artigo 
397, o artigo 399 estabelece que o Juiz deverá designar audiência una de 
instrução e julgamento, na qual não poderá ouvir os sujeitos processuais de 
maneira aleatória, já que o artigo 400 do Código de Processo Penal é claro ao 
estabelecer uma ordem.

 Desta maneira, o Juiz tomará as declarações do ofendido, realizará a 
inquirição das testemunhas de acusação, fará a inquirição das testemunhas 
de defesa, procederá aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 
reconhecimento de pessoas e coisas, e, por fim, interrogará o acusado, 
necessariamente nesta ordem.

 Observa-se, portanto, que o interrogatório daquele que sofre a 
persecução criminal é o último ato da audiência de instrução e julgamento, 
antes do requerimento de eventuais diligências ou apresentação de alegações 
finais orais, se determinadas pelo juiz.

 Ou seja, o acusado conhecerá toda a produção de prova que recai 
sobre sua pessoa e, após a ciência de tudo aquilo que instrui a acusação, 
poderá se dirigir ao magistrado que preside tal instrução para, como 
explicitado, apresentar sua versão (confrontando a acusação), confessar o 
delito ou, ainda, exercer o direito ao silêncio – que ainda será clareado - e 
nada dizer.

 Ademais, o interrogatório é verdadeira expressão de garantias 
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judiciais trazidas pela Convenção Americana Sobre Direitos Humanos (Pacto 
de San José da Costa Rica), pela Declaração Universal de Direitos Humanos 
e pelo Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Tais tratados 
verdadeiramente garantem o direito à audiência.

 O Pacto de San José da Costa Rica, assinado em 22 de Novembro de 
1969 e ratificado pelo Brasil em Setembro de 1992, em seu artigo 8º, número 
1, estabelece que:

Toda pessoa tem direito de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro 
de um prazo razoável, por um juiz ou Tribunal competente, independente 
e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer 
acusação penal formulada contra ela. 19

 Nesta mesma Convenção Americana, o acusado preso ainda possui 
proteção especial, vez que, de acordo com o seu artigo 7º, 5:

 Toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à 
presença de um juiz ou outra autoridade autorizada por lei a exercer 
funções judiciais e tem o direito de ser julgada em prazo razoável ou de ser 
posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade 
pode ser condicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento 
em juízo.20

 Em mesmo sentido, a Declaração Universal de Direitos Humanos, 
adotada pela Organização das Nações Unidas em 10 de Dezembro de 1948 
(e na qual se baseia o Pacto de San José da Costa Rica), em seu artigo X, 
assevera que “toda pessoa tem direito, em plena igualdade, a uma audiência 
justa e pública por parte de um tribunal independente e imparcial, para 
decidir de seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação 
criminal contra ele.”21

19 CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Pacto de San José da Costa Rica. 
Disponível em: <http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/
sanjose.htm>.  Acesso em: 16 set. 2015.
20 CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Pacto de San José da Costa Rica. 
Disponível em: <http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/
sanjose.htm>.  Acesso em: 16 set. 2015.
21 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração universal de direitos humanos. Disponível 
em: <http://unicrio.org.br/img/DeclU_D_HumanosVersoInternet.pdf>.  Acesso em: 16 set. 2015.
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 Reforçando tais proteções, o Pacto Internacional dos Direitos Civis 
e Políticos, adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 19 de 
Dezembro de 1966 e que entrou em vigor no Brasil em 24 de Abril de 1992, 
em seu artigo 14, 1, proclama que:

Todas as pessoas são iguais perante os tribunais e as cortes de justiça. Toda 
pessoa terá o direito de ser ouvida publicamente e com as devidas garantias 
por um tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido por 
lei, na apuração de qualquer acusação de caráter penal formulada contra 
ela ou na determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil [...] 22

 Conforme se verifica das disposições trazidas pelos tratados 
internacionais expostos, dá-se extrema importância à necessidade de que o 
acusado seja conduzido à presença de um Juiz ou daqueles que irão julgá-lo, 
no caso de Tribunal.

 Ainda, não basta que este encontro seja realizado: deve-se aplicar 
a maior agilidade possível no ato. O acusado não pode se ver acusado da 
prática de delito e, ao mesmo tempo, sofrer as consequências inerentes do 
tempo, isto é, da demora de sua efetiva comunicação com o seu julgador.

 Não havendo o respeito ao direito do acusado de ser interrogado, 
haveria até que se falar em nulidade absoluta do processo.

4. Direito à não autoincriminação e direito ao silêncio

 Atualmente, vigora no ordenamento jurídico brasileiro (e em alguns 
outros países) a máxima latina nemmo tenetur se detegere, que significa que 
ninguém é obrigado a se descobrir.23

 A ausência de obrigação de se descobrir significa a impossibilidade 
de imposição de autoincriminação a qualquer pessoa. Silogisticamente, a 

22 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Pacto internacional dos direitos civis e políticos. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0592.htm>.  Acesso em: 16 set. 2015.
23 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 
323-378.
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melhor maneira de respeitar esta regra se dá com a permissão do silêncio.

 Na verdade, as três figuras mencionadas (nemo tenetur se detegere, 
direito à não autoincriminação e direito ao silêncio) compõem conformação 
única. A expressão latina é traduzida como a desnecessidade de confessar a 
prática de um crime, disto decorrendo o direito ao silêncio, caminho único a 
ser seguido por aquele que não tem o dever de se auto incriminar.

 Portanto, embora a não autoincriminação e o direito ao silêncio 
não tenham significados literalmente idênticos, encontram-se intimamente 
ligados, de maneira que o último é a tradução do primeiro.

 Em razão de o interrogatório ser o ato processual no qual o acusado 
se manifesta de maneira direta ao juiz, é especialmente neste ato que 
incidirão tais proteções.

 Em síntese, tais postulados impedem que o Estado exerça espécie 
de coação sobre o acusado, no sentido de constranger-lhe a assumir a prática 
de crime ou a fornecer provas ou indícios sobre a própria autoria delitiva.

 Nesta linha, explica Paulo Mário Canabarro de Trois Neto:

Considerando o grau de conexão entre o comportamento do investigado 
com a sua posição de sujeito do procedimento, é possível reconhecer ao 
menos três níveis básicos de proteção do direito à não autoincriminação: 
a) O direito de não se conformar com a acusação; b) O direito de não depor 
contra si; c) O direito de não contribuir para a própria condenação mediante 
outros comportamentos. 24

 A atual Constituição da República Federal do Brasil traz, no artigo 5º, 
LXIII, pela primeira vez, previsão sobre o direito ao silêncio. Muito embora 
o texto constitucional mencione o preso, o direito ao silêncio é estendido a 
toda e qualquer pessoa, incluindo a que está em liberdade, em razão dos 
pactos internacionais analisados.

24 TROIS NETO, Paulo Mário Canabarro. Direito à não autoincriminação e direito ao silêncio. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011. p. 123.
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De mesma maneira, o artigo 186, do CPP, dispõe que, antes de ser interrogado, 
o acusado deve ser informado sobre o direito ao silêncio, tendo o parágrafo 
único de referido dispositivo estabelecido que o silêncio não importará em 
confissão e tampouco em interpretação prejudicial à defesa.

4.1. Direito ao silêncio é sinônimo de direito à mentira?

 Parcela considerável da doutrina brasileira interpreta que o direito 
à não autoincriminação inclui não só o direito ao silêncio, mas também 
a autorização para praticar a mentira. Observa-se, em comentários à 
Convenção Americana de Direitos Humanos, a posição de Luiz Flávio Gomes:

O direito de não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a confessar-se 
culpada faz parte do princípio da não autoincriminação, que envolve: (a) o 
direito ao silêncio ou direito de ficar calado – CF, art. 5º LXIII (é a manifestação 
passiva da defesa); (b) direito de não declarar contra si mesmo; (c) direito 
de não confessar – Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, art. 
14, 3; Convenção Americana, art. 8º, 2 e 3; (d) direito de mentir (não 
existe o crime de perjúrio no direito brasileiro; de qualquer modo, é certo 
que a mentira do réu pode lhe trazer sérios prejuízos, porque ele perde 
credibilidade); (e) direito de não praticar qualquer comportamento ativo 
que lhe comprometa (ou que lhe prejudique). Exemplo: direito de não 
participar da reconstituição do crime, direito de não ceder material gráfico 
para exame grafotécnico (SRG, Ilmar Galvão, Informativos STF 122, p. 1) 
etc.; (f) direito de não produzir nenhuma prova incriminadora que envolva 
seu corpo humano (exame de sangue, exame de urina, bafômetro etc.25

 No mesmo sentido, o direito à mentira também é sustentado em 
razão de ninguém ser obrigado a se auto acusar, considerando o princípio 
à ampla defesa e por força da omissão legislativa no sentido de proibir este 
direito. 26

 Trata-se, contudo, de verdadeiro equívoco desta corrente. A posição 
defendida com tamanha amplitude é surpreendente, mormente porque 

25 GOMES, Luiz Flávio; MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Direito penal: comentários à convenção 
americana sobre direitos humanos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 106.
26 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. 8. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2011. p. 436.
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estabelece um nítido padrão ético sofrível e deplorável, já que aceita que 
um princípio de evidente cunho garantista crie ao acusado o direito de dizer 
inverdades e de criar situações processuais fantasiosas dentro do processo.

 Aparentemente, esquece-se que o objetivo final é necessariamente 
a realização da Justiça, que, apesar de possuir conceito vago, certamente 
jamais será fundada na falsidade.

 De outro lado, há autores que possuem posição mais moderada, 
entendendo que a mentira pode configurar outros delitos, tais como os do 
artigo 339 e 341, do Código Penal e, especificamente no interrogatório, a 
mentira pode ser utilizada como fundamento para remover crédito da 
resposta do acusado. 27

 A corrente menos incisiva à favor da mentira salienta que não há 
propriamente direito à mentira, sendo esta possível unicamente porque o 
ordenamento não prevê sanção ao acusado mentiroso. 28

 Realmente, possível crer que esta última interpretação é a melhor. 
Não se pode conceder a extensão pretendida pela primeira corrente, 
quase que louvando e enaltecendo a produção de mentiras, como se isto 
pertencesse ao plexo de garantias do acusado.

 Ainda, concessa maxima venia dos abalizados autores que sustentam 
abertamente que a mentira seria um direito, há uma implicação importante 
não refletida a respeito: trata-se do evidente descrédito que a palavra do réu 
possui na instrução processual, justamente pela impunidade da mentira.

 Ora, como seria possível dar crédito a quem não responde por crime 
ao mentir, a quem pode, segundo alguns, legitimamente inventar farsas e 
versões fantasiosas?

27 MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo penal. 18. ed. rev. e atual. até 31 de Dezembro de 2005. 
São Paulo: Atlas, 2007. p. 279.
28 ARANHA, Adalberto José Q. T. de Camargo. Da prova no processo penal. 3. ed. atual e ampl. 
São Paulo: Saraiva, 1994. p. 78.  
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 A exortação da mentira como um direito, difundida e defendida 
ao longo dos anos no Brasil, provocou inconteste desprestígio à versão do 
acusado. Assim, ainda que esteja declarando a verdade, o acusado padece do 
estigma de mentiroso, falseador de versões, consequência que contrasta com 
o sistema de garantias, já que francamente prejudicial aos interesses do réu.

 Como se verá, exigir a existência do interrogatório e, simultaneamente, 
oferecer o direito ao silêncio, longe de servir aos interesses do acusado só o 
coloca em posição negativa, desacreditada.

 O que talvez não se tenha percebido é que, se o silêncio não pode 
ser utilizado formalmente para fundamentar decisão condenatória, fato 
este que não encontra contrariedade na doutrina, tal princípio, vazado nos 
termos em que é interpretado costumeiramente (inclusive pela parcela que 
acredita existir o direito à mentira), não impede que a convicção íntima do 
julgador seja afetada.

 A tal respeito, Adalberto José Camargo Aranha, com maestria, 
leciona que:

Entre nós vigora o princípio nemo tenetur se detegere, com o que o réu 
pode permanecer em silêncio, já que não obrigado a uma autoacusação. 
Embora o réu seja o árbitro da conveniência ou não de responder ao 
interrogatório, é evidente que o seu silêncio causa uma impressão negativa 
no julgador, possível de constituir um elemento altamente desfavorável na 
formação do convencimento do julgador. 29

 Nesse particular, o próprio Guilherme de Souza Nucci, francamente 
apoiador do direito à mentira, à luz de sua experiência como juiz, evidencia 
o problema que o exercício do direito ao silêncio, nos moldes brasileiros, 
produz no juiz:

Não se nega que no espírito do magistrado o silêncio invocado pelo réu 
pode gerar a suspeita de ser ele realmente o autor do crime, embora, 
ainda que tal se dê, é defeso ao magistrado externar o seu pensamento 
na sentença. Ora, como toda decisão deve ser fundamentada (art. 93, 
IX, CF), o silêncio jamais deve compor o contexto de argumentos do 

29 ARANHA, Adalberto José Q. T. de Camargo. Da prova no processo penal. 3. ed. atual e ampl. 
São Paulo: Saraiva, 1994. p. 78.
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magistrado para sustentar a condenação do acusado. É preciso abstrair, 
por completo, o silêncio do réu, caso o exerça, porque o processo penal 
deve ter instrumentos suficientes para comprovar a culpa do acusado, sem 
a menor necessidade de se valer do próprio interessado para compor o 
quadro probatório da acusação.30

 Ora, o fato de o juiz não poder externar o convencimento que 
o silêncio produziu no seu espírito obviamente não é capaz de retirar a 
influência negativa ocorrida. Deixada de lado a hipocrisia, sabe-se bem 
que em um processo com a prova controvertida é perfeitamente possível 
defender robustamente uma posição ou outra, absolvição ou condenação.

 Numa situação como esta, o silêncio do acusado trabalhará - com 
perdão do trocadilho - silenciosamente no espírito do julgador, movendo-o 
para decidir pela condenação, o que demonstra o desacerto da interpretação 
do direito ao silêncio.

 Nesse contexto, há de destacar decisão do Juiz da Vara do Júri da 
Comarca de Guarulhos, Leandro Jorge Bittencourt Cano, em caso de grande 
repercussão, que condenou o réu Mizael Bispo de Souza, como incurso nas 
penas do delito de homicídio triplamente qualificado, tendo como vítima a 
advogada Mércia Nakashima.

 Na respeitável decisão, o juiz, ao dosar a pena do condenado, 
aumentou-a em 02 (dois) anos, justificando que o criminoso apresentou 
personalidade negativa, má índole e comportamento antiético e contrário 
aos valores da sociedade, tendo em vista que mentiu em seu interrogatório.

 No dizer do magistrado, “não estamos diante de um direito de 
mentir” e “não se pode tolerar o perjúrio como se fosse uma garantia 
constitucional, até pelo fato de o réu não precisar mentir para exercer o seu 
direito ao silêncio” 31

30 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. 8. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2011. p. 434.
31 BITTENCOURT, Leandro Jorge. Poder judiciário de são Paulo: vara do júri da comarca de 
Guarulhos. Disponível em: <http://www.criminal.caop.mp.pr.gov.br/arquivos/File/INF_
Mizael_ Sentenca.pdf>. Acesso em: 18 set. 2015.
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 Notadamente, apesar da não tipificação do crime de perjúrio do 
acusado no Brasil, não se pode admitir que a mentira seja um mecanismo 
aceito no ordenamento jurídico como meio de defesa.

4.2. A inviolabilidade do direito ao silêncio pela obrigação da verdade

 Tal qual aludido alhures, a eficiência do Processo Penal está vinculada 
à eficácia da proteção dos bens jurídicos tutelados pela norma penal. Nesta 
linha, a tarefa judicial de sentenciar um indivíduo acusado de um crime deve 
ser permeada, além de todas as garantias individuais, pela efetiva busca da 
verdade.

 Fundamental ressaltar, portanto, que não há colisão alguma com o 
direito (garantia) fundamental ao silêncio – expressado por intermédio de 
um interrogatório não obrigatório, mas excepcional – com o princípio da 
busca da verdade que deve permear o interrogatório solicitado pela defesa.

 Não se trata de colisão entre o eficientismo e o garantismo. Trata-se, 
em verdade, de uma colocação escalonada entre tais direitos fundamentais, 
com prevalência, inclusive, para o garantismo.

 Explica-se: na modalidade que se propõe, a garantia ao silêncio 
seria obrigatoriamente respeitada pelo fato de que o interrogatório deixaria 
de ser obrigatório, mas ato excepcional a critério da defesa, sem qualquer 
consequência danosa para o acusado (nem mesmo uma convicção íntima 
desfavorável do juiz). Assim, restaria amplamente cumprido o direito 
fundamental ao silêncio.

 Na sequência, caso quisesse ser interrogado, o acusado seria 
compromissado a dizer a verdade, medida que atenderia aos ditames da 
eficiência da Justiça Penal, na vertente da busca da verdade, cumprindo 
outro direito fundamental (da proteção penal eficiente).

 Trata-se, então, do correto equilíbrio entre os direitos fundamentais, 
porquanto observada a superioridade e a precedência da garantia individual 
ao silêncio.
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 O compromisso de dizer a verdade ao qual seria submetido o 
acusado que pretendesse ser interrogado não colide, de modo algum, 
com as garantias fundamentais, notadamente a do silêncio, porquanto 
esta restaria assegurada previamente e mais amplamente pelo caráter de 
excepcionalidade do interrogatório.

 Nessa perspectiva, conviria adotar o modelo anglo-americano, pelo 
qual o acusado não é interrogado em regra; porém, se fizer tal opção, é 
compromissado e tem que dizer a verdade sob pena do crime de perjúrio.
Destarte, à guisa de resumo deste ponto, não se observa qualquer ofensa ao 
direito ao silêncio a exigência, no interrogatório opcional, de que o acusado 
diga a verdade em respeito aos princípios da busca da verdade e da eficiência 
da Justiça Penal.

5. O interrogatório como ato prescindível e a proposta de 
aprimoramento legislativo – De lege ferenda

 Diante do tratado nos tópicos anteriores, a única conclusão possível 
é a de que o interrogatório não pode ser um ato obrigatório. Até mesmo 
sem as alterações legislativas abaixo propostas, percebe-se forte inclinação 
doutrinária neste mesmo sentido, isto é, que o direito ao silêncio teria 
implicação direta sobre a obrigatoriedade do interrogatório.

 Atualmente, o Código de Processo Penal, em seu artigo 185, 
estabelece que “o acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, 
no curso do processo penal, será qualificado e interrogado na presença de 
seu defensor, constituído ou nomeado.”

 Embora divergente, conclui-se que o interrogatório é tanto meio 
de defesa como meio de prova, vez que o acusado pode tanto se defender 
diretamente das imputações que recaem sobre sua pessoa, até mesmo 
permanecendo em silêncio, como declarar algo ou eventualmente confessar, 
situações que serão consideradas pelo juiz para formar sua convicção.

 Como se viu, os tratados internacionais expostos tratam o 
interrogatório como verdadeiro direito daquele que sofre a persecução 
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criminal. Diante disso e para real entendimento sobre as posições doutrinárias, 
há de se diferenciar bastante claramente dois atos cristalinamente diversos: a 
realização obrigatória do interrogatório e a oportunidade de comparecimento 
ao interrogatório.

 São tópicos que não se confundem, de modo que a resposta à 
indagação realizada também será diferente para cada um deles.

 Tem-se, portanto, de um lado a realização – obrigatória ou não - 
do interrogatório, que consiste no ato propriamente dito, isto é, no próprio 
encontro do acusado com seu julgador.

 De outro lado, tem-se a oportunidade concedida ao acusado de 
comparecer ao interrogatório, que consiste na intimação, prevista no artigo 
399 do Código de Processo Penal, para a audiência de instrução e julgamento.

 Posto isso, a doutrina constrói um cenário bastante interessante 
acerca da (im)prescindibilidade do interrogatório.

 Fernando da Costa Tourinho Filho afirma que há de se fazer 
inferência da necessidade do interrogatório porque é neste ato em que 
há a efetiva troca de olhares entre o julgado e seu julgador, de modo que, 
embora defendendo sempre ser meio de defesa, o juiz também ali formará 
seu convencimento e verdadeiramente conhecerá o acusado. 32

 O mesmo processualista ainda realça a necessidade do interrogatório 
pelo conteúdo do citado artigo 185 do Código de Processo Penal. Isto porque 
entende que o dispositivo permite que o acusado seja ouvido a qualquer 
tempo, mesmo que o ato seja realizado somente depois de sentença 
condenatória transitada em julgado, se ainda couber o recurso de apelação. 33

 Todavia, o doutrinador assevera que, embora necessário, porquanto 

32 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo penal. 11. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Saraiva, 2009. p. 550.
33 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo penal. 11. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Saraiva, 2009. p. 551.
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o artigo 564, III, e, prevê a nulidade no caso da ausência de citação do 
réu para o ato, o interrogatório é prescindível, de modo que há, inclusive, 
processo contra o revel, destacando ainda a Lei de Imprensa que torna o 
interrogatório dispensável.34

 Quase no mesmo sentido, Paulo Rangel ensina:

Trata-se de ato processual necessário, porém não é imprescindível à validade 
da relação jurídico processual, pois, se for citado e não comparecer, o réu 
responde o processo à revelia. Nesse sentido, necessária e imprescindível é 
a sua citação para comparecer em juízo, a fim de responder à acusação, sob 
pena de nulidade, mas não o interrogatório, pois do contrário, não haveria 
processo penal contra o revel. Se for citado e não responder ao chamado 
judicial, não há que se falar em nulidade.35

 Daí a importância da diferenciação anteriormente exposta entre o 
ato de interrogatório propriamente dito e a intimação que chama o acusado 
à participação do ato.

 Neste sentido, entende-se que caso o acusado, devidamente 
intimidado, não apresente nenhuma justificativa pertinente, não 
comparecendo à audiência, realiza a opção de nada dizer, ou seja, de exercer 
o direito ao silêncio.

 Assim sendo, nesta concepção, a realização do interrogatório passa 
a não ser mais imprescindível. Isto porque o próprio acusado, intimado a 
comparecer ao ato de seu interrogatório, oportunidade em que poderia, 
de algum modo, contribuir com a sua eventual absolvição, escolhe por não 
participar de tal entrevista.

 A situação é totalmente diferente quando analisado o direito à 
oportunidade de ser interrogado, previsto expressamente nos pactos citados 
como o “direito de ser ouvido”.

34 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo penal. 11. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Saraiva, 2009. p. 551.
35 RANGEL, Paulo. Direito processual penal. 21. ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 560.
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 Através do mero ideal de justiça, já é possível concluir que não 
haveria como ser diferente. O direito ao interrogatório consiste, na verdade, 
no direito do acusado de ser convidado a participar da audiência, na qual 
teria a oportunidade de se comunicar com o juiz e ser ouvido.

 Este último – ato de intimação do acusado para o interrogatório -, 
sim, deve ser compreendido como imprescindível, devendo ser escolha do 
próprio acusado, devidamente intimado, se quer realmente participar do 
interrogatório ou não, sendo esta garantia de opção a expressão máxima do 
direito ao silêncio.

 Destaca-se, este direito certo de oportunidade ao interrogatório 
não pode ser entendido de modo que afronte ao devido processo legal. O 
direito de ser ouvido somente pode ser compreendido naquele momento 
processual a ele inerente.

 Não há que se falar em direito de ser ouvido na fase de alegações 
finais, por exemplo. Se já se oportunizou ao acusado o ato do interrogatório e 
este, devidamente intimado, não compareceu de forma injustificada, não se 
está diante de nulidade alguma, mas de proteção sobre eventuais estratégias 
defensivas que verdadeiramente não buscam a justiça.

 Em sentido oposto, caso não seja oportunizado ao acusado o 
interrogatório, há de aceitar que este seja ouvido a qualquer tempo.

 Resumidamente, se o acusado não deseja ser ouvido, não há que 
se falar em nulidade alguma, desde que a efetiva intimação tenha sido 
realizada, interpretando-se tal ato como verdadeira invocação ao direito de 
nada dizer.

 Em sentido contrário é a ausência do convite à audiência em que 
seria ouvido, de modo que não oportunizar ao acusado seu comparecimento 
neste ato, deve, sim, ensejar nulidade absoluta do processo.

 Diante disso, é valido o ensinamento de Eugênio Pacelli de Oliveira:

O eventual não comparecimento na data de audiência una designada 
pelo juízo, enquanto não justificado, pode e deve ser entendido como 
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manifestação do direito ao silêncio, afinal ninguém pode ser coagido a 
comparecer perante o juiz, a não ser quando se tratar de réu preso, eis que 
o réu não pode manifestar livremente a sua vontade.36

 Por meio deste entendimento, afirma-se estar revogada a primeira 
parte do artigo 260 do Código de Processo Penal, que prevê, no caso do 
interrogatório, a condução coercitiva do réu, em razão de ser necessário 
permitir que o acusado, juntamente com o seu advogado, seja titular da 
decisão sobre se é ou não conveniente e vantajoso participar do ato de 
interrogatório, já que o ato também é meio de defesa.37

 Em Recurso Especial, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou 
no seguinte sentido:

O comparecimento do réu aos atos processuais, em princípio, é um direito 
e não um dever, sem embargo da possibilidade de sua condução coercitiva, 
caso necessário, por exemplo, para audiência de reconhecimento. Nem 
mesmo ao interrogatório estará obrigado a comparecer, mesmo porque as 
respostas às perguntas formuladas ficam ao seu alvedrio.38

 Nada obstante o entendimento doutrinário e jurisprudencial, ainda 
prevalece na prática a condução coercitiva do acusado, de sorte que a força 
policial é utilizada para trazer o réu ao processo, fazendo-o comparecer ao 
ato de interrogatório, mesmo que não responda nenhuma das perguntas 
formuladas.

 Guilherme de Souza Nucci, por sua vez, deixa claro que a 
imprescindibilidade do ato gira em torno do efetivo oferecimento, pelo juiz 
ao acusado, da oportunidade de ser ouvido. 39

36 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 
373.
37 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 
371.
38 BRASIL. sTJ. Resp 345577/RJ. Rel. Min. Fernando Gonçalves – j. 10 set. 2002, DJU, 30 set. 
2002.
39 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. 8 ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2011. p. 422-423.
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 É exatamente neste sentido que explica João Couceiro:

Não se pode deixar de lastimar a reforma introduzida pela Lei nº 10.792, 
de 01/12/2003. Com efeito, perdeu-se, ali, grande chance de tornar o 
interrogatório ato facultativo, a ser realizado mediante requerimento da 
defesa, como também de regular não só as declarações do acusado, mas 
sim qualquer comportamento deste que possa vir a ser fonte de prova. 40

 Igualmente, pontifica Maurício Zanoide de Moraes:

Mais importante que essa conotação inicial de que quem não colabora o 
faz para não se incriminar e, portanto, é criminoso e não quer colaborar, 
sobreleva a alteração do procedimento instrutório processual penal, para 
dele se excluir o interrogatório como ato obrigatório caracterizando-o 
definitivamente como meio de defesa a ser realizado ao final da instrução 
em razão do requerimento da defesa. 41

 Assim, deveras louvável o entendimento de que, na verdade, o 
melhor seria se o acusado sequer fosse intimado para o ato do interrogatório, 
ato que só seria realizado se a defesa expressamente o requeresse e, assim 
sendo, o acusado teria o compromisso de dizer a verdade.

 Destarte, o direito ao silêncio deve ser interpretado como o direito 
à realização facultativa do interrogatório e não mais como a exigência de 
comparecimento ao ato para, então, silenciar-se.

 Entretanto, a atual sistemática brasileira, a partir de uma particular 
leitura do princípio do nemmo tenetur se detegere, estabelece normas que 
conduzem a certa perplexidade, pois obrigam a realização do interrogatório 
(artigos 185, 400, 411 e 474, do CPP), porém, adotam o direito ao silêncio nesse 
mesmo ato (artigo 196, CPP), para o qual o acusado é forçadamente conduzido.

 Em resumo, primeiro compele-se o acusado ao interrogatório e, 
depois, temperando sua exigência, assegura-lhe o silêncio.

40 COUCEIRO, João. A garantia constitucional do direito ao silêncio. 1. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2004. p. 363.
41 MORAES, Maurício Zanoide de. Interrogatório: uma leitura constitucional. Escritos em 
homenagem a Alberto Silva Franco. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 341-342.
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 Por outro lado, a lei afirma que o silêncio não pode ser interpretado 
em prejuízo da defesa (art. 186, parágrafo único, do CPP), porém não 
consegue impedir que o juiz extraia convicções íntimas da ausência de 
respostas às perguntas formuladas (é inevitável que, psicologicamente, o 
julgador se faça a indagação: “por que o réu não responde, se é inocente?”).

 Na mesma linha, principiologicamente, o Processo Penal busca a 
verdade, mas o acusado, figura central, cujo comportamento é objeto de 
apuração, não tem qualquer compromisso com ela e, para boa parte, está 
autorizado a mentir.

 Dentro desse contexto, a testemunha, o perito, o intérprete e outros 
personagens do processo agem com o dever de verdade (art. 203 do Código 
de Processo Penal e art. 342 do Código Penal), mas não o réu, único que não 
tem compromisso algum com a verdade, nada obstante seja ele – e não os 
outros que intervém no processo – que esteja sendo acusado da prática de 
infração penal.

 Nota-se, assim, verdadeiro contrassenso, já que, se o acusado não 
está obrigado a se descobrir, se não está compelido a produzir prova contra 
si mesmo e se não é forçado a dar sua versão sobre os fatos, não há que se 
prever o interrogatório como ato compulsório.

 Assim, numa visão mais consentânea com o aludido princípio, 
o interrogatório deveria ser ato cuja realização estivesse submetida 
exclusivamente ao interesse da defesa, o que, sobretudo, garantiria visão 
judicial neutra sobre eventual ausência do ato.

 Esta é a verdadeira manifestação do nemmo tenetur se detegere, já 
que o acusado não ficaria compelido, em qualquer hipótese, a comparecer 
para se explicar perante a autoridade, seja policial, seja judicial, a não ser na 
hipótese da necessária identificação.

 Trata-se, induvidosamente, de uma significativa amplificação do 
direito ao silêncio, que passaria a ser a regra. O desdobramento natural 
dessa ideia é que, se solicitado pela defesa, o interrogatório seria realizado 
na perspectiva da obrigatoriedade da verdade, isto é, o acusado seria, tanto 
quanto a testemunha, compromissado a dizer a verdade.
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 Aludido pensamento representa vantagens tanto para a sociedade, 
notadamente no que pertine à eficiência do processo penal (iluminada pelo 
princípio da busca da verdade) e também ao acusado, já que, no interrogatório 
estritamente opcional, a versão que o acusado queira apresentar ganha 
relevo, crescendo em importância e conquistando largo espaço na formação 
da convicção do julgador.

 Na atualidade brasileira, contudo, não é possível negar que a mentira 
se tornou o método de defesa mais utilizado pelo acusado.

 A observância da prática forense revela que em muitos casos o 
acusado, longe de se contentar que o onus probandi incumbe ao Estado e 
de tão somente reagir para contrariar as provas que são apresentadas em 
seu desfavor, passa, ele próprio, a agir para “provar” sua ausência de culpa, 
falseando versões para se eximir de responsabilidade.

 Obviamente, afastada a hipocrisia, é preciso reconhecer que a 
mentira tem acentuadamente frequentado as salas de audiência do Poder 
Judiciário, como se o processo criminal fosse um jogo em que tudo é 
permitido, notadamente a falsidade.

 Ainda diante desse quadro todo, entende-se que são necessárias 
correções normativas no ordenamento penal e processual penal brasileiro, 
no sentido de duas mudanças básicas: a) interrogatório não obrigatório, 
mas excepcional, que venha a ocorrer apenas por conveniência da defesa; 
b) imposição do compromisso de dizer a verdade ao réu que peça para ser 
interrogado, tipificando como crime a violação de tal compromisso.

 Com essas poucas alterações, se amplificaria o direito ao silêncio, 
se evitaria formação de convencimento íntimo desfavorável ao acusado, 
seria valorizada a versão do réu, restaurando sua credibilidade, e, ainda, o 
interrogatório concorreria para a busca da verdade e tornaria a jurisdição 
mais eficiente, o que denota a vantagem das proposições formuladas.
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6. Conclusão

 Como se viu, o processo penal tem por finalidade, através da 
produção de provas, realizar a reconstrução de um fato histórico (crime 
ocorrido). Tal reconstrução tem por objetivo final alcançar a verdade, a fim 
de que a pretensão punitiva do Estado, consubstanciada no Direito Penal, 
seja exercida de maneira justa.

 Desta forma, o processo penal surge como instrumento 
imprescindível para aplicação da norma e, tendo em vista a ideia de eficiência 
inerente a este, a busca da verdade é que garantirá a verdadeira aplicação de 
justiça efetiva.

 Nesse contexto, são as provas, dentro do processo penal, o meio 
pelo qual a verdade será atingida. A produção probatória, respaldada nas 
garantias fundamentais e nos ditames dos princípios constitucionais que 
regem o instituto das provas, é que instruirá o processo para que o fato 
histórico se traduza em uma verdade.

 Diante disso, deve-se entender que o interrogatório judicial do 
acusado é elemento de prova para a busca desta verdade. Isto porque, 
inequivocamente, afeta o convencimento do julgador e legitima a 
fundamentação de sentença posterior.

 Não obstante, o ato é também meio de defesa, já que o acusado tem 
a opção de exercer o seu direito constitucional de se manter em silêncio. Não 
há como se negar que não existiria maior oportunidade de defesa do que 
responder as perguntas formuladas somente se assim desejar.

 Assim, compreensível a necessidade de se estudar o direito ao 
silêncio, espécie do direito à não autoincriminação (nemo tenetur se 
detegere). O direito ao silêncio, como exposto, não pode ser entendido como 
um direito à mentira. É inviável a existência de um processo penal ético, que 
tem como princípios a busca da verdade e da eficiência, tomando por base a 
mentira.
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 Evitando-se que o direito ao silêncio, quando exercido, acarrete em 
convicções íntimas negativas por parte do juiz, tem-se que o interrogatório, 
na verdade, deve ser concebido como ato prescindível, a ser realizado 
somente quando a defesa o requerer.

 Assim, tornando o interrogatório ato excepcional, retira-se qualquer 
possibilidade de inferências negativas sobre a pessoa do acusado. Todavia, 
ao manifestar interesse em dizer algo e participar da entrevista com o juiz, o 
melhor entendimento é de que o acusado deve dizer a verdade, assim como 
ocorre em alguns países e tratado no direito comparado.

 Isto ocorre porque a eficiência do processo penal e do próprio 
interrogatório, da qual decorre a necessária busca da verdade, não permite 
que a obrigação de dizer a verdade seja uma violação do direito ao silêncio. 
Em síntese, o direito ao silêncio deve ser protegido. Todavia, quando 
dispensado, não se pode proteger a mentira.

 Diante de todo o exposto, tornam-se necessárias algumas alterações 
legislativas processuais e penais, que sejam consoantes com todos os 
princípios apresentados.

 No que diz respeito à necessidade de alterações processuais penais, 
o interrogatório passaria a ser excepcional e não ato instrutório obrigatório, 
adquirido contornos de ato exclusivo de defesa, porém, optando-se pelo ato, 
haveria o compromisso de dizer a verdade, evitando-se, assim, que o silêncio 
– ou a ausência do ato – contribuísse para o convencimento do juiz.

 Por último, destaca-se a necessidade de tipificação do crime 
interrogatório falso, por meio da criação de um tipo penal autônomo, nos 
moldes do perjúrio oriundo do Direito Americano, o que ampliaria o prestígio 
do ato, sendo necessária, tanto para o acusado mentiroso quanto para o 
corruptor do acusado, a imposição de pena que se mostre suficiente para 
resguardar versões levianas e mendazes, férteis para provar o erro judicial.
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Princípio da Litigiosidade Mínima1 

Wilson Euclides Guazzi Massali2

1 Resenha extraída da obra Princípio da litigiosidade mínima: tutela coletiva, transacional e 
arbitragem / Wilson euclides Guazzi Massali, 1ª edição, curitiba, Appris, 2015, 267 p.
2 Promotor de Justiça no Estado do Paraná. Mestre em Direito Processual Civil pela 
Universidade Estadual de Londrina. Professor Universitário.

 Em tempos em que se empresta tanta ênfase à garantia plena do acesso 
à justiça, que hoje ganha até mesmo contorno constitucional, esquece-se, 
por outro lado, do abarrotamento dos serviços judiciários, onde milhões 
de processos aguardam julgamento e inviabilizam, em última análise, a tão 
almejada pacificação social. O problema da inefetividade da justiça afeta a 
própria ideia do direito como instrumento de busca da paz social. Em razão 
disso, nunca se esteve tão em voga a crise do sistema judiciário brasileiro. Os 
litígios crescem em proporção diametralmente oposta à estrutura material e 
humana para sua resolução.  
   
 De longa data, legisladores e juristas vêm buscando alternativas para 
enfrentar o crescente grau de demandas que chegam ao Judiciário, que 
sofre do grande malefício de uma estrutura arcaica, tanto no campo material 
como humano. O efeito devasso da entrega tardia e, muitas vezes, ineficaz, 
da prestação jurisdicional, é a proliferação ainda maior dos litígios e sua 
consequente eternização, o que afeta sobremaneira os fins colimados por um 
Estado Democrático de Direito, que finca seus ideais na pacificação social. Se 
não é possível impedir a existência dos conflitos, nem tampouco estruturar 
o poder jurisdicional com os meios e recursos necessários para a consecução 
de seu fim, torna-se crucial uma mudança na consciência coletiva, deixando 
um pouco de lado o tradicionalismo processualista individual e rumando 
para órbitas que visem a uma redução da litigiosidade.
  
 É nesse contexto que entra em cena o campo de pesquisa do presente 
trabalho, investigando, dentro da previsão normativa do ordenamento, os 
meios de que se dispõe para tornar mais célere e efetiva a pacificação dos 
conflitos, sem que com isso seja necessário comprometer ou restringir o 
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amplo acesso à justiça. É a invocação do princípio da litigiosidade mínima, 
que consagra a ideia de redução do número de demandas entregues à 
apreciação final do Poder Judiciário. 
  
 O que se pretende é difundir a ideia de que a transformação do 
sistema deve passar por um florescimento sintetizado em quatro pilares 
básicos. Primeiro, uma mudança de paradigma do processo individual para 
o coletivo, em que a tutela jurisdicional passa a ser molecularizada, ao invés 
de atomizada, atingindo um número maior de conflitos e um mais amplo 
espectro de pacificação social. Segundo, ainda dentro da esfera coletiva, o uso 
da tutela inibitória pelos legitimados à ação coletiva, com vistas à prevenção 
do ilícito, afastando, em muitos casos, a ocorrência do dano individual. 
Terceiro, o incentivo à utilização ainda maior da tutela transacional, nesta 
incluídos os institutos da negociação, conciliação e mediação, tanto para 
prevenir como encerrar um litígio. E, por fim, a resolução de conflitos pela 
via alternativa da arbitragem, retirando uma dada controvérsia do campo de 
apreciação e julgamento da jurisdição estatal, para entregá-la a um árbitro, 
investido, por lei, do poder jurisdicional privado. 
  
 O conflito é algo inerente ao ser humano, fruto de percepções e 
posições divergentes quanto a uma dada situação que envolva interesses 
comuns. O ordenamento jurídico brasileiro contempla um verdadeiro 
arsenal de mecanismos de resolução de conflitos, que vão desde as práticas 
consensuais até aquelas medidas de cunho coercitivo, apoiadas no poder 
jurisdicional do Estado. A oferta de diferentes meios de composição, com 
vistas ao alcance da justiça e da pacificação social, não exclui um ao outro. 
Ao contrário, interagem, de forma a possibilitar ao jurisdicionado a escolha 
daquele que se revelar mais eficiente ao enfrentamento da controvérsia. É 
certo que o processo judicial, sozinho, jamais será um instrumento suficiente 
para dar conta de todos os conflitos sociais. Assim, cresce a consciência de 
que, se o que importa é a pacificação, não interessa se ela foi obtida através 
do poder estatal ou por outro meio que, de igual forma, se revelou eficiente 
para a solução do litígio. O exacerbado intervencionismo estatal cede espaço 
a uma visão mais liberal de pacificação. 
   
 Mas quando nenhum dos meios oferecidos pelo ordenamento jurídico 
se revela eficiente para tal fim, surge o descrédito na justiça. Esse fator, que 
também é impulsionado pela demora na entrega da prestação jurisdicional, 
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sua inadequação ou total ausência de utilidade prática do provimento, faz 
surgir no jurisdicionado um estado de insatisfação. É aquilo que se chama de 
demanda reprimida, mais um ingrediente na ebulição dos problemas sociais. 
Até porque não se tem como falar em pacificação onde não há justiça. 
  
 É bastante crescente, na atualidade, a tendência em recorrer aos 
fins buscados por uma justiça de caráter restaurativo, em contraposição 
àquela de finalidade meramente retributiva. Essa nova forma de enxergar 
a justiça encara o conflito como algo que deve ser trabalhado em prol da 
reconstrução dos vínculos pessoais entre o ofensor e a vítima. O que se 
deseja, por meio dessa nova ideia, é oportunizar diretamente às pessoas 
envolvidas a busca por uma solução para o conflito. Contrapõe-se, assim, ao 
sistema de exclusividade retributivista, em que a aplicação da sanção pelo 
descumprimento da norma só tende a disseminar ainda mais o ódio, minando 
quase que completamente a relação entre ofensor e ofendido. É evidente que 
essa nova tendência (restaurativa) não é e nem pode ser encarada como um 
substitutivo do modelo retributivo. Ambas devem caminhar juntas, não se 
excluem, ao contrário, interagem. A prática de um ato ilícito deve sim impor 
ao infrator o cumprimento de uma sanção. Contudo, sempre que possível, o 
conflito há de ser trabalhado em sua causa, para que outros não venham a 
eclodir futuramente. Mesclam-se, assim, os modelos repressivo e preventivo. 
  
 A discussão sobre a necessidade de tornar a justiça acessível a todos 
tem acirrado grandes debates na comunidade jurídica. Hoje não mais se 
enxerga o acesso à justiça como algo equivalente ao mero ingresso em juízo, 
mas como a possibilidade de tornar efetivo o direito a quem dele fizer jus. 
Abandonou-se a ideia de obtenção da justiça processual, para rumar àquela 
de justiça substancial. Não basta a mera oportunidade de dirigir pedidos 
ao Poder Judiciário, nem tampouco a prolação de uma sentença de mérito 
favorável a quem o direito socorrer. É necessário, para que se possa falar em 
acesso à justiça, tornar efetivo, no plano dos fatos, o direito reconhecido 
na decisão judicial. Desnecessário aferir se esta justiça alcançou ares de 
efetividade através da tutela jurisdicional ou de outros meios alternativos de 
pacificação de conflitos. Como afirmado, o ordenamento jurídico brasileiro 
contempla um sistema plural de meios de solução de litígios, pouco 
importando por qual deles se atingiu o objetivo da resolução do problema. 
  
 Disso se pode extrair a conclusão de que de nada adianta aumentar 
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a gama de conflitos que podem ser levados à apreciação judicial, se não 
se é capaz de produzir resultados úteis e efetivos. E também não basta 
assegurar essa efetividade aos litígios decididos pelo Judiciário, deixando de 
lado um universo de conflitos que fogem do âmbito do poder jurisdicional. 
O verdadeiro acesso à justiça passa pela equação e balanceamento desses 
fatores, sem os quais não é possível atingir o desiderato da pacificação social.
  
 O sistema de acesso à justiça convive com uma crise quase que 
permanente. Diversos fatores têm contribuído para esse resultado, que se não 
inviabiliza a tarefa de pacificação de conflitos, a torna insatisfatória. Primeiro, 
a morosidade do Poder Judiciário em entregar a prestação jurisdicional que 
lhe é exigida através do direito de ação. Esse fator é consequência de um 
conjunto de outras razões que se interagem, tais quais: a falta de recursos 
financeiros destinados aos órgãos judiciais, que acaba por acarretar uma total 
desestrutura humana e material para o cumprimento de seu desiderato; a 
falta de suficiente capacidade de administração financeira e orçamentária 
ao nível dos Tribunais; a opção do legislador, por força do sistema, de dar 
grande ênfase ao valor “segurança jurídica”, em detrimento da aceleração 
dos julgamentos; por conta disso, a grande quantidade de recursos, previstos 
no ordenamento jurídico, para atacar uma decisão jurisdicional de instância 
inferior; a grande quantidade de demandas que chegam aos escaninhos do 
Judiciário, números que vêm em uma crescente quase que desordenada. 
Segundo, o surgimento de novos direitos, não reconhecidos até poucas 
décadas atrás, que torna ainda mais complexa e demorada a atividade de 
julgar. Nos dias de hoje, pode-se citar o aparecimento de controvérsias na 
área ambiental, na biotecnologia, na bioética, na cibernética, nos interesses 
transindividuais, dentre outros. Terceiro, a onerosidade excessiva àquele 
que procura as vias judiciais de resolução de conflitos. O processo, como um 
todo, possui um custo bastante elevado, principalmente para aqueles que 
não detêm condições financeiras sequer para contratar um advogado que 
patrocine sua causa. Quarto, a falta de informação do indivíduo quanto aos 
direitos que ostenta, um problema verdadeiramente cultural, que só pode 
ser solucionado a partir de um maior investimento em políticas públicas, em 
especial, a educação. 
   
 Diversas alternativas têm sido exploradas no decorrer dos tempos 
para revitalizar a ideia de acesso à justiça. Para isso, os estudiosos do direito 
buscaram identificar os pontos de estrangulamento do sistema, apontando 
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soluções para a superação dos obstáculos. A partir daí, medidas de ordem 
administrativa, legislativa e judicial são adotadas para permitir a fruição, por 
toda a coletividade, desse peculiar direito fundamental. 
  
 A primeira onda trouxe consigo a preocupação de garantir o 
acesso à justiça àqueles que, reconhecidamente, não possuem condições 
financeiras para custear honorários advocatícios e custas processuais. 
Todavia, é inegável que o resultado prático da implementação das medidas 
de assistência judiciária gratuita foi um grande aumento da demanda que 
chega ao Judiciário. E isso era previsível. Ao criar condições financeiras para 
que o indivíduo ingresse com uma ação judicial, a tendência é que aquele 
litígio que estava guardado, contido no seio social, seja levado à apreciação 
e julgamento do Estado. O reflexo disso é um maior abarrotamento dos 
serviços judiciários. Trata-se de um antagonismo necessário aos fins a que se 
propôs o titular da jurisdição estatal. 
  
 A segunda onda do movimento reformador visa conferir legitimidade 
adequada para a defesa dos interesses transindividuais, nestes compreendidos 
os difusos, coletivos e individuais homogêneos. O ordenamento jurídico 
brasileiro privilegia a cultura do processo individualista, para identificar os 
sujeitos legitimados ao ajuizamento de uma ação. Ou seja, pode propô-la 
aquele que teve a sua esfera de interesses jurídicos violada por conduta de 
outrem. Contudo, esse sistema individual de legitimidade não é suficiente 
para garantir a efetividade na proteção de interesses transindividuais. Não 
se poderia deixar ao alvedrio de cada pessoa lesada a iniciativa e o ônus 
de comparecer individualmente em juízo. Imagine-se a hipótese de uma 
ínfima lesão a um bem jurídico. Por certo, o lesado não se aventuraria aos 
riscos e desgastes de um processo, para ver tutelado um interesse que, 
financeiramente, seria inferior aos custos de patrocínio da causa. 

 Faz parte da terceira onda do movimento de revitalização do 
acesso à justiça aquela proposta que prega uma verdadeira reformulação 
dos procedimentos judiciais, de forma a simplificá-los, compreendendo o 
processo como um instrumento do acesso à justiça e da satisfação plena 
do direito material. É necessário assegurar o escorreito funcionamento do 
mecanismo de solução de litígios, pois só assim se poderá atingir o objetivo 
de uma ordem jurídica justa, mediante a adequada e efetiva prestação 
jurisdicional, a serviço da realização do direito material. 
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 Por fim, é forçoso reconhecer que os meios estatais de solução de 
conflitos não têm se mostrado hábeis a atingir, sozinhos, os fins da pacificação 
social. Cada vez mais forte é a tendência de recurso aos meios alternativos, 
que de longa data são colocados à disposição da sociedade, como uma 
forma de válvula de escape àqueles que não desejam seguir os percalços da 
jurisdição estatal.
  
 Embora seja inevitável, na maioria das vezes, a judicialização dos 
conflitos, crê-se na conscientização da importância de reduzir ao máximo 
o âmbito e o grau de litigiosidade, somente levando à apreciação judicial os 
conflitos que restarem insuperáveis, em homenagem ao que aqui se ousa 
chamar de princípio da litigiosidade mínima, que tem como ideia principal a 
utilização de meios legais que façam reduzir o número de demandas levadas 
à decisão final do Poder Judiciário. Mas, para que isso aconteça, necessário 
se faz uma mudança na consciência jurídica, hoje tão atrelada e conformada 
à ideia do litígio quantitativo e às técnicas do processo judicial individual. 
  
 E a esse respeito, tem-se que um enorme passo para a solução de 
conflitos, utilizando-se de um grau mínimo de litigiosidade, é a mudança 
de paradigma do processo individual para o coletivo. A tutela jurisdicional 
coletiva surgiu para garantir o acesso à justiça àqueles direitos que ficariam 
excluídos da apreciação judicial, caso se adotassem, pura e simplesmente, 
as regras do processo civil clássico, de orientação individualista. Prima a sua 
existência pelos critérios de celeridade, economia processual, efetividade do 
processo e substitutividade de partes, reduzindo o número de ações a serem 
encaminhadas ao exame judicial. Diga-se, a tutela coletiva gera a redução 
da litigiosidade pela simplificação subjetiva da lide. A decisão proferida em 
uma única ação beneficiará uma diversidade de pessoas, que para isso, não 
necessitam levar suas demandas individuais ao conhecimento do Judiciário.

 Os interesses transindividuais não são a soma de meros interesses 
individuais, mas aqueles que são compartilhados por grupos, classes ou 
categorias de pessoas, em que o objetivo é a preservação de valores que 
interessam a um grupo coletivamente e não especificamente a este ou aquele 
elemento que dele faça parte. Tais interesses distinguem-se dos meramente 
individuais, na proporção em que estes dizem respeito apenas aos direitos 
subjetivos individuais das pessoas envolvidas em dada relação fática ou 
jurídica. A tutela jurisdicional transindividual vem ao encontro da ideia de 
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efetividade do processo e realização dos direitos e da justiça, permitindo 
que o Estado cumpra, com maior propriedade, sua função de proteger os 
bens jurídicos, máxime diante de um conflito instaurado. Essa tutela passa a 
atingir um maior número de lides, proporcionando um mais amplo espectro 
de pacificação social. 
  
 Tem-se que o sistema processual pátrio fincou suas estacas sob a 
égide do processo de cunho individualista. Contudo, o aparecimento da 
sociedade de massa e o surgimento de novos direitos, não encontravam 
nessa técnica solução adequada. Necessária se fez uma mudança na forma de 
enxergar o processo, com vistas a superar as limitações observadas na tutela 
individual, ou seja, um conjunto de novas técnicas processuais destinadas a 
dar efetividade aos interesses metaindividuais. Diversos institutos passaram 
a ser repensados e remodelados. A legitimidade ordinária cede espaço à 
extraordinária ou, para alguns, à originária ou anômala. Os efeitos da coisa 
julgada não mais se circunscrevem às partes formais do processo, atingindo 
a outros que sequer participaram da relação processual. 
  
 Em lugar de interesses individuais, passa-se a tratar dos interesses 
metaindividuais, supraindividuais ou transindividuais. Tratando dessa 
última categoria, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 81, 
elenca tais modalidades em interesses difusos, interesses coletivos (stricto 
sensu) e interesses individuais homogêneos. A caracterização do interesse 
decorrerá, no caso concreto, do tipo de tutela jurisdicional postulada, ou 
seja, irá depender do pedido que venha a ser concretamente formulado na 
ação coletiva. Por exemplo, é difuso o interesse de pessoas ligadas por uma 
degradação ambiental em determinada região do País. É coletivo o interesse 
de pessoas que pleiteiam o reconhecimento da ilegalidade de um aumento 
nas prestações de um consórcio, fundado em cláusula abusiva. É individual 
homogêneo o interesse a ligar inúmeros consumidores, que adquiriram 
determinado produto defeituoso, pertencente a toda uma série de fábrica. 

 Há poucas décadas, o ordenamento jurídico não dava proteção 
adequada a bens ou direitos de caráter coletivo. As lesões causadas a bens 
de todas as pessoas, mas de nenhuma em particular, como o meio ambiente, 
não recebiam qualquer tutela do órgão encarregado da jurisdição. Isso 
porque não se contemplava legitimidade a nenhum ente em particular para 
a defesa de tais interesses. A regra da legitimidade ‘ad causam’ prevista no 
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artigo 6 do Código de Processo Civil, segundo a qual cada um defenderia 
em Juízo os seus próprios interesses, não comportava grandes exceções. 

Impunha-se uma reforma legislativa que criasse mecanismos de proteção dos 
interesses metaindividuais, tanto no plano material como processual. Afinal, 
o Direito não pode ficar alheio à transformação social, sob pena de restar 
esvaziado em seu conteúdo. Não basta que a Constituição Federal assegure 
uma enorme quantidade de direitos fundamentais de terceira geração, os 
chamados transindividuais, se o ordenamento jurídico não estabelece meios 
para sua justa e efetiva tutela.
  
 A transformação dessa mentalidade teve início com a edição da Lei 
da Ação Popular, no ano de 1965. Tímida, não trouxe grandes avanços na 
tutela coletiva, que só veio a ser melhor disciplinada com o advento da Lei 
da Ação Civil Pública, em 1985. Mas o tratamento adequado da questão 
só ganhou novos rumos com a Constituição Federal de 1988 e o Código de 
Defesa do Consumidor em 1990, que juntos, criaram um microssistema de 
tutela coletiva, que proporcionou um novo canal de acesso à justiça. Através 
de uma única ação coletiva muitas angústias e insatisfações serão represadas 
nos mares da justiça. O resultado útil da demanda proposta pelo autor 
coletivo beneficiará centenas, quando não muito, milhares de pessoas que 
estejam em uma dada situação fática ou jurídica. Por certo, tais pessoas não 
tomariam a iniciativa de ajuizar uma ação individual, seja pela incerteza do 
direito, seja pela morosidade da justiça, seja pelos altos custos do processo, 
seja pelo reduzido benefício que poderiam usufruir. 
  
 E nesse ponto reside uma das válvulas de redução de litigiosidade aqui 
sustentada. Através da substituição, quando possível, da tutela individual pela 
coletiva, menos ações serão levadas à apreciação final do Poder Judiciário, 
sem que isso importe em restrição ou impedimento do acesso à justiça. Mais 
do que ressaltar a importância que a tutela jurisdicional coletiva atinge na 
atualidade, é preciso destacar a necessidade de uma maior utilização de seus 
instrumentos, em prol da construção de uma sociedade mais justa e solidária. 

 O alcance da coisa julgada nas ações coletivas é o ápice dessa 
construção doutrinária. Os efeitos de uma decisão, em ação proposta por um 
autor coletivo, por ultrapassarem os limites das partes formais do processo, 
podem tutelar os interesses de outras pessoas que se encontrem na mesma 
situação fática e/ou jurídica, tornando desnecessária a propositura de ações 
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individuais, para buscar a defesa do interesse que se alega violado. Em um 
único processo, será possível pacificar uma extensa quantidade de conflitos, 
minorando a litigiosidade contida. É aquilo que se chama de eficácia ‘erga 
omnes’ e ‘ultra partes’ da sentença proferida em ação coletiva.

 Essa tutela jurisdicional transindividual incorporou a nova 
concepção de acesso à justiça, de forma que é difícil imaginar um Estado 
Social de Direito democrático que realize suas finalidades sem prever uma 
efetiva tutela desses interesses. Tratar de efetividade da tutela jurisdicional 
transindividual merece uma linha metodológica diversa daquela utilizada 
no processo individual. Neste, o foco principal é o encontro de meios para 
se alcançar o efeito prático semelhante ao que se daria caso houvesse o 
cumprimento espontâneo do dever jurídico descumprido. No processo 
de tutela jurisdicional transindividual, por sua vez, isso nem sempre é 
suficiente. Os interesses transindividuais exigem do operador do direito 
uma postura ativa, buscando sempre formular novas alternativas para 
melhor tutelá-los. Isso faz com que mesmo as inovações sejam analisadas 
criticamente, de forma que enquanto comemora-se o sucesso alcançado, 
já se deve fazer prognósticos dos problemas que o caminho aberto poderá 
levar. A efetividade de sua tutela passa por uma mudança na mentalidade 
dos educadores e operadores do direito. 

 Não há como negar, de certo modo, uma função normativa 
relacionada à tutela jurisdicional de índole coletiva. A solução dos conflitos 
massificados não reflete mais simplesmente a aplicação do direito positivo, 
mas também a realização de opções políticas em busca de um fim social. 
Assemelha-se, de certo modo, às opções que são levadas a termo pelo próprio 
legislador, ao editar o ordenamento positivo, e pelo Executivo, ao determinar 
a condução dos negócios do Estado. Apenas a título exemplificativo, quando 
o Ministério Público ajuíza uma ação civil pública para obrigar o Município a 
oferecer novas vagas em creches, para atender a demanda de centenas de 
crianças que delas necessitam, a concessão da tutela pretendida fará com 
que recursos públicos sejam direcionados à construção dessas unidades. Ou 
seja, através de uma sentença, o Judiciário, ainda que de maneira indireta, 
obriga o Executivo a ‘optar’ por essa política pública, em detrimento de 
outras. Sabendo que os recursos públicos são finitos e limitados, assim 
agindo, o Município estará, por imposição judicial, deixando de atender a 
outras diretrizes de governo que porventura já tivesse traçado. 
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  Ainda dentro da esfera coletiva, sustenta-se a pertinência do uso 
da tutela inibitória pelos legitimados da ação civil pública, como forma de 
prevenção do ilícito, o que afastará, em muitos casos, a ocorrência do dano 
individual. Afastando a lesão ou ameaça de lesão a direito individual, inibir-
se-á o ajuizamento de uma série de ações que, em tese, viriam a ser ajuizadas 
pelas pessoas singularmente consideradas. Nesse ponto, diga-se, reside mais 
um dos pilares da tão almejada redução de litigiosidade judicial. A realidade 
social, sobretudo nas sociedades de massa, prega a necessidade de um 
acesso à justiça amplo, não apenas no seu aspecto repressivo, mas também 
no preventivo, quando se trate de interesses ou direitos que mereçam uma 
proteção maior, ante a realização social que viabiliza a sua irreparabilidade e 
a sua importância para a estabilidade do próprio Estado. 
  
 Inegável que a via preventiva da ação coletiva, se adequadamente 
utilizada, pode ser uma das válvulas de escape a operar contra o problema 
do abarrotamento dos serviços judiciários. Evitar ou minorar o dano pode 
contribuir para impedir o surgimento dos conflitos ou reduzi-los. A título 
exemplificativo, se é possível impedir que uma fábrica potencialmente 
poluidora venha a arremessar seus dejetos em um rio que fica às suas margens, 
não haverá a necessidade de que diversos pescadores, que dele se utilizam 
para sua atividade diária, tenham que mover ações individuais de reparação 
pelos danos que seriam futuramente experimentados. De igual forma, 
impedir que produtos potencialmente maléficos à saúde sejam despejados 
no mercado, significa evitar que milhares de ações reparatórias do provável 
dano venham a ser ajuizadas pela massa de consumidores atingida. 

 Enfim, muitos podem ser os exemplos para ilustrar essa viabilidade. 
Mas essa ideia só sairá do papel e alcançará os resultados práticos esperados, 
quando se verificar uma mudança na consciência dos operadores do direito. 
Necessário se faz abandonar o tradicionalismo individualista repressivo, 
rumando para a órbita coletiva, inclusive em caráter preventivo.   

  Um outro ponto que vem de encontro à ideia de pacificação de 
conflitos com redução de litigiosidade é a tutela transacional. Prevenir ou 
encerrar um litígio através dessa via sempre foi a grande válvula para reduzir 
os males da morosidade e inefetividade da justiça. Pacifica-se o conflito 
pela autocomposição das partes, sem que para isso se torne necessária a 
intervenção estatal para declarar ou tornar efetivo o direito. 
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  Uma das manifestações dessa vertente diz respeito aos termos de 
ajustamento de conduta, na esfera dos interesses coletivos. É uma iniciativa 
que representa o esforço atual e conjunto de obter a redução da judicialização 
e da conflituosidade, no interesse da própria coletividade beneficiária. Não 
dependem de homologação judicial e, assim como os atos jurídicos em geral, 
o compromisso de ajustamento só pode ser rescindido por vício de vontade 
através de uma eventual ação anulatória, ou seja, apenas em casos extremos 
e excepcionais é que se exigirá a intervenção do Judiciário. 

 A via conflituosa jurisdicional opera segundo um modelo do 
tipo “perde e ganha”. Entrega-se a um sujeito imparcial o poder de dizer 
a quem compete o direito, adotando todas as providências que estiverem 
ao seu alcance para realizá-lo. É como se houvesse uma presunção de que, 
julgado o processo, o conflito automaticamente estaria superado. Mas, na 
prática, sabe-se que a situação é bem diversa. A imposição de uma decisão 
não traz consigo a consequência natural de fazer cessar o litígio entre as 
partes. Ao contrário, o conflito pode até mesmo se exasperar. Se há uma 
solução jurídica, pode não haver uma solução social. Isso porque a solução 
jurisdicional, e até mesmo a arbitral, está mais voltada para o passado do que 
para o futuro. Busca-se analisar os fatos pretéritos e dizer a quem compete o 
direito, promovendo a sua realização. Não há uma preocupação em reativar o 
vínculo de paz entre os litigantes. Existe uma tendência natural do perdedor, 
em um processo judicial, não se satisfazer com a decisão contra si exarada. 
Isto porque se cria um espírito de derrotismo. As partes tratam-se como 
inimigas. Não raras vezes, chega-se a incitar uma espécie de revanchismo, 
que pode até impulsionar a existência de novos processos e a perpetuação 
do litígio. Isso vem na contramão da ideia de pacificação dos conflitos com 
redução de litigiosidade. Ninguém sai vencedor, há prejuízo a tudo e a todos. 
Não basta apenas eliminar aquele litígio em espécie. Deve-se prevenir para 
que futuras querelas, resquícios de feridas mal curadas, não venham a ser mais 
uma vez trazidas ao já comprometido aparato judicial. O restabelecimento 
do diálogo entre as partes envolvidas no litígio é importante não só para 
encerrar aquele conflito em espécie, mas para prevenir que outros futuros 
não venham a se instalar. Necessária se faz, principalmente, uma mudança 
na mentalidade do operador do direito, a iniciar pelos bancos da faculdade. 
Criou-se no mundo jurídico a cultura do processo, do litígio, do conflito, 
que deve ser aos poucos abandonada, para migrar para uma cultura de 
pacificação, dando mais ênfase à via transacional. E isso, inegavelmente, 
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começa com um trabalho de base junto aos nossos futuros operadores do 
direito. É importante dizer que a via contenciosa não exclui a via transacional, 
e vice-versa. Ambas se completam na busca de um fim maior, a pacificação 
dos conflitos. 

 Outro fator que merece ser sopesado ao se optar pela via conciliatória 
de pacificação do conflito é a questão da tempestividade. É sabido que a opção 
contenciosa, por toda a sistemática processual e pela elevada quantidade de 
processos a cargo do Judiciário, tenda a perder-se no tempo. Muitas vezes, já 
dentro de um processo que se arrasta há anos, uma das partes se vê obrigada 
à renúncia parcial de seu direito material, cedendo a uma proposta que, 
se não lhe aproveita integralmente, ao menos, apazigua sua necessidade 
momentânea. O litígio jurídico estará resolvido, mas a justiça não se alcançou 
na integralidade. A chance de remanescer a litigiosidade contida é grande. A 
possibilidade de o conflito vir a ser retomado também é real. 

 Enfim, boa parte dessa gama de problemas presente na via 
contenciosa, encontra solução adequada na tutela transacional. Basta apenas 
retirá-la do papel, sem o medo de ver o direito cerceado ou comprometido. 
Até porque a via jurisdicional ali estará, caso não se colham os frutos 
conciliatórios. 

 Dentre as espécies de autocomposição presentes no ordenamento 
pátrio estão a unilateral e a bilateral. Nesta última, em especial, enquadram-
se as principais válvulas da tutela transacional, quais sejam a negociação, 
a conciliação e a mediação, todas direcionadas, com suas peculiaridades, 
à pacificação do conflito. A negociação refere-se a um meio pelo qual as 
partes envolvidas em um conflito, por si, diretamente, buscam resolver o 
impasse entre elas existente, mediante a solução negociada do problema.  A 
conciliação é um meio de autocomposição bilateral facilitada, através do qual 
um sujeito imparcial, utilizando-se de técnicas persuasivas e do bom senso, 
procura fazer com que as partes envolvidas em dado litígio cheguem a um 
acordo de vontades. Consiste a mediação em uma modalidade extrajudicial, 
autocompositiva, de pacificação de conflitos, informal, voluntária, não 
contenciosa, em que as próprias partes envolvidas, auxiliadas por um mediador, 
buscam não só a solução para o litígio, mas também o restabelecimento da 
boa comunicação entre elas, em uma perspectiva de futuro. 
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 Instituto que também se revela eficaz na busca de alternativas à crise 
do aparato judiciário é a arbitragem. É um meio alternativo, extrajudicial, 
heterocompositivo, de resolução de conflitos de caráter patrimonial 
disponível, segundo o qual as partes litigantes entregam, de comum acordo, 
a um árbitro, a solução da controvérsia que as envolve, sendo que a decisão 
proferida possui força de coisa julgada entre elas, impedindo, via de regra, a 
reapreciação da matéria de mérito pelo Judiciário. 

 O Estado, não mais conseguindo sustentar, sozinho, o desejado 
monopólio jurisdicional, delega uma fatia da tarefa pacificadora à arbitragem. 
A teoria do Estado mínimo, de postura liberal, é chamada a atender aos 
reclamos de uma sociedade que não mais enxerga no órgão jurisdicional 
estatal a chave exclusiva para a pacificação dos conflitos. Se o monopólio 
jurisdicional estatal não mais funciona a contento, de forma a atingir, de 
maneira plena, o ideal pacificador, outra alternativa não resta do que delegar 
a particulares essa possibilidade. Há de se ter em mente que a arbitragem, 
dentro do sistema pluralista aqui sustentado, é apenas mais um dos meios 
alternativos de resolução de conflitos de que se dispõe. É uma opção 
destinada àqueles que desejam fugir dos percalços de um processo judicial. 
Evidente que o sucesso do argumento passa pela necessária mudança de 
conduta do jurisdicionado, com postura hoje tão voltada à jurisdição estatal. 
Muito embora se veja incitado pela celeridade e economia do juízo arbitral, 
ainda parece desconfiar da segurança e efetividade de suas decisões. Criou-
se uma cultura de que o magistrado é sempre o ser mais capacitado a 
proferir as melhores decisões. Talvez por isso o instituto ainda não ganhou a 
engrenagem necessária no Brasil.

 As ideias desenvolvidas no presente trabalho só conseguirão alcançar 
o resultado esperado, de contribuir para a pacificação de conflitos com 
redução de litigiosidade, se for implantada uma mudança de mentalidade 
entre os operadores do direito. E isso, com certeza, passa pelo caminho da 
educação, um trabalho de base alinhavado em uma perspectiva de futuro. 
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A possibilidade de dispensa da 
nomeação de curador especial à lide 
em ações de interdição nas quais o MP 
atua como fiscal da lei: uma análise sob 
a recente perspectiva do STJ

Terezinha de Jesus Souza Signorini*

 Aborda-se, neste espaço, a possibilidade de dispensa da nomeação 
de curador especial nas ações de interdição em que o Ministério Público atua 
como fiscal da lei.

 O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por compartilhar do 
entendimento de que é inconstitucional que o MP figure na qualidade de 
representante da parte, tem rechaçado a possibilidade de que a Instituição seja 
nomeada para exercer a curadoria especial em ações de interdição. Por outro 
lado, na tentativa de preservar a letra do art. 1.770 do Código Civil e do § 1º do 
art. 1.182 do Código de Processo Civil, o TJ-PR ainda entende ser necessária a 
nomeação da Defensoria Pública para o exercício do referido encargo.1

 Recentemente, contudo, o Superior Tribunal de Justiça lançou 
nova compreensão sobre o tema, por ocasião do julgamento do REsp nº 
1.099.458/PR, assim ementado:

* Procuradora de Justiça no MP-PR, Coordenadora do Centro de Apoio Operacional das 
Promotorias de Justiça Cíveis, Falimentares, de Liquidações Extrajudiciais, das Fundações e 
do Terceiro Setor, Conselheira do Conselho Superior do MP-PR, com mandato para o período 
de 2015/2016, e Membra do Conselho do Fundo Especial do MP-PR. Especialista em Direito 
Tributário e Processo Tributário pela PUC-PR, Especialista em Direito Público com ênfase em 
Direito Administrativo pela UFPR e Mestre em Direito Socioambiental pela PUC-PR.
1 Em pesquisa de julgados do TJ-PR posteriores ao julgamento do REsp n° 1.099.458/PR pelo 
STJ, verifica-se que aquele Tribunal ainda tem se posicionado pela necessidade de nomeação 
da Defensoria como curadora à lide. Cita-se: TJPR – 11ª C. Cível –AI – 1270333-0 – Fazenda Rio 
Grande – Rel.: Rui Bacellar Filho – Unânime – J. 05.08.2015.
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PROCEDIMENTO DE INTERDIÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. CURADOR 
ESPECIAL. NOMEAÇÃO. CONFLITO DE INTERESSES. AUSÊNCIA. INTERESSES 
DO INTERDITANDO. GARANTIA. REPRESENTAÇÃO. FUNÇÃO INSTITUCIONAL 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR (CPC, ART. 
557) NULIDADE. JULGAMENTO DO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA. 1. Eventual 
ofensa ao art. 557 do CPC fica superada pelo julgamento colegiado do agravo 
regimental interposto contra a decisão singular do Relator. Precedentes. 2. A 
designação de curador especial tem por pressuposto a presença do conflito 
de interesses entre o incapaz e seu representante legal. 3. No procedimento 
de interdição não requerido pelo Ministério Público, quem age em defesa 
do suposto incapaz é o órgão ministerial e, portanto, resguardados os 
interesses interditando, não se justifica a nomeação de curador especial. 
4. A atuação do Ministério Público como defensor do interditando, nos 
casos em que não é o autor da ação, decorre da lei (CPC, art. 1182, § 1º e 
CC/2002, art. 1770) e se dá em defesa de direitos individuais indisponíveis, 
função compatível com as suas funções institucionais. 5. Recurso especial 
não provido. (REsp 1099458/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 
QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 10/12/2014).

 Segundo a Relatora Min. Isabel Galotti, é dispensável que a 
Defensoria Pública seja nomeada para atuar como curadora especial nas 
ações de interdição em que o MP está presente como fiscal da lei, porque 
nesta hipótese o interditando não se encontra numa posição de desequilíbrio 
processual que justifique a nomeação de curador especial.

 Propõe-se, neste artigo, destrinchar os fundamentos da 
hodierna perspectiva manifestada pelo STJ. À medida que as razões desse 
posicionamento são aprofundadas, torna-se mais evidente a fragilidade dos 
argumentos invocados em sentido contrário, eis que as teses tradicionais a 
respeito do tema encontram-se em descompasso com a realidade. Explica-se.

 Com base nos relatos práticos dos quais se tomou conhecimento 
deste o início da atual gestão do Centro de Apoio Operacional das Promotorias 
de Justiça Cíveis, Falimentares, de Liquidações Extrajudiciais, das Fundações 
e do Terceiro Setor, percebeu-se que a nomeação de curador especial à 
lide para atuar conjuntamente com o MP custos legis tem sido promovida 
com vistas ao cumprimento de uma formalidade legal (c.f. a letra do art. 
1.770 CC/02), bem como que o seu cumprimento não implica, em tese, 
numa tutela substancialmente mais efetiva dos interesses do interditando 
e também contribui para a morosidade do processo, haja vista a dificuldade 
de nomeação de um profissional para desempenhar o papel, mormente 
nas comarcas do interior – onde a instalação da Defensoria é ainda mais 
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incipiente –, e a presença de mais uma figura que deverá ser intimada a 
cada ato processual. Em outros termos, constatou-se que se trata de uma 
regra que não atende à sua razão de ser e, além disso, representa um fator 
de atravancamento da marcha processual. Em ambos aspectos, a norma 
vai de encontro à perspectiva contemporânea da simplificação e eficácia 
processual.2

 A posição pela prescindibilidade do curador especial quando o 
MP é interveniente está embasada num substrato concreto composto de 
sólidos indícios de ausência de prejuízo ao interditando. Além de ser uma 
constatação prática, tal perspectiva também é dotada de amplo respaldo 
teórico, conforme se demonstrará adiante.

 Das diretrizes constantes nos arts. 127 e 129 da CF/88 decorre a 
impossibilidade de o MP atuar na condição de representante da parte, pois as 
suas atribuições institucionais são incompatíveis com a parcialidade inerente 
ao posto do representante judicial. Ao defender direitos sociais e individuais 
indisponíveis, cabe ao MP adotar uma postura de imparcialidade, isto é, de 
equidistância das partes e de isenção quanto aos interesses estritamente 
privados dos litigantes. Dada a polissemia do termo, é preciso esclarecer mais 
profundamente o que se quer expressar com a menção à imparcialidade, a 
fim de que então seja possível traçar o parâmetro de conduta ministerial nas 
ações de interdição.

 Do ponto de vista processual, o MP pode atuar como agente 
(legitimidade para a defesa de interesses sociais), como substituto da parte 
(legitimidade extraordinária para pleitear direito alheio em nome próprio) 
ou como interveniente (terceiro interessado na correta aplicação do regime 
jurídico). Sob a égide constitucional, conclui-se que, independentemente da 
forma de participação no processo, a função primordial do Parquet sempre será 

2 Note-se que a regra de nomeação de curador especial à lide já estava prevista no art. 
449 do Código Civil de 1916, o qual detinha redação praticamente idêntica ao art. 1.770 
do atual Código Civil de 2002. O NCPC, por sua vez, revogará o art. 1.770 do CC/02 (vide 
inciso II do art. 1.072 do NCPC) com o único intuito de avocar o disciplinamento das questões 
eminentemente processuais. Substancialmente, porém, a matéria receberá tratamento quase 
idêntico. Analisando-se sistemática e historicamente a questão, conclui-se que o obsoleto art. 
449 do CC/16 foi reproduzido de forma irrefletida e anacrônica na legislação contemporânea.
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a defesa do regime jurídico democrático e dos interesses públicos primários. 
Para o patrocínio da vontade e dos interesses precipuamente particulares, a 
CF reservou a atuação do advogado (art. 133). Já para aqueles que não têm 
condições de suportar os custos da contratação de advogado particular, a CF 
previu as Defensorias Públicas (art. 134 e inciso LXXIV do art. 5º).

 No que se refere aos direitos individuais, a imparcialidade está 
refletida no fato de que a defesa destes direitos pelo agente ministerial 
circunscreve-se aos elementos de cunho indisponível, os quais comportam 
valores relevantes não só pra o indivíduo mas também para a vida 
comunitária. É precisamente nesse ponto que reside a via de diálogo com 
o posicionamento do STJ a respeito da curatela especial nas ações de 
interdição.

 Na ação de interdição, o que há de indisponível no direito é a 
necessidade de tutela da dignidade do interditando e a garantia de sua 
adequada assistência, caso se comprove que a pessoa está impossibilitada 
de provê-los por conta própria. Esse é o interesse indisponível que incumbe 
ao MP tutelar de forma imparcial, o que significa que o escopo de tutela dos 
direitos fundamentais do interditando não pode ser abalado por quaisquer 
outros interesses eventualmente envolvidos no feito.

 Por conduzir à incapacidade civil do sujeito, a medida de interdição 
representa uma grave restrição no espaço de autonomia individual. Nesse 
passo, a perspectiva de análise do MP em tais ações deve estar primariamente 
orientada pela tutela do elemento indisponível do direito individual do 
interditando e apenas secundariamente atenta ao perfil público e social 
dos atos de sua vida civil. Dada a amplitude da atuação ministerial, ambos 
os aspectos hão de ser considerados; porém, a severidade da medida de 
interdição impõe que a dignidade individual seja posta em primeiro lugar, 
pois nesse sentido está o comando do inciso III do art. 1º da CF.3

3 Para se ter em conta a amplitude da restrição de cidadania que a declaração de incapacidade 
acarreta, recomenda-se a leitura da sucinta e interessante palestra proferida pela Ministra 
Fátima Nancy Andrighi no seminário sobre Interdição realizado no STJ, em 07/11/2005. O 
conteúdo encontra-se disponível eletronicamente por meio do acesso à Biblioteca Digital 
Jurídica (BDJ) do STJ.
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 É nesse quadrante que deve ser analisada a atribuição especial de 
curadoria dos incapazes prescrita no inciso I do art. 82 do CPC. Diferentemente 
do representante judicial contratado estritamente para a defesa de interesses 
particulares, ao MP compete uma análise mais ampla do caso com a missão 
de identificar se a interdição é efetivamente necessária e se é a medida que 
melhor atenderá aos direitos fundamentais do indivíduo, dentre as opções 
que se apresentam no contexto concreto. Sendo assim, a principal atribuição 
do MP, sobretudo quando atua como custos legis, é proceder a um exame 
de cabimento e proporcionalidade da medida de interdição, sob a diretriz da 
tutela da dignidade do indivíduo. Nesse sentido, o Parquet que toma contato 
com o caso concreto deve sopesar com cuidado os potenciais benefícios e 
restrições resultantes da declaração de incapacidade civil e deve posicionar-
se de acordo com aquilo que entende mais apropriado para a tutela da 
dignidade pessoal do interditando.4

 Diante dessas considerações, não se verifica uma diferença 
substancial entre os moldes de atuação do MP custos legis e da Defensoria 
Pública curadora especial, no que se refere à tutela do núcleo de direitos 
fundamentais do interditando.5 Essa foi a conclusão alcançada também pelo 
STJ, conforme se verifica no excerto do voto do REsp n° 1.099.458, que se 
transcreve a seguir:

Proposta a ação pelos demais legitimados, todavia, caberá ao Ministério 
Público a defesa dos interesses do interditando (CPC, art. 1182, § 1º e 
CC/2002, art. 1770), fiscalizando a regularidade do processo, requerendo 
provas e outras diligências que entender pertinentes ao esclarecimento da 

4 Essa ponderação deve estar amparada não apenas na sensibilidade humanitária do operador 
do Direito, mas também nas provas efetivamente produzidas nos autos. Destaca-se, ainda, 
que a vontade manifestada pelo interditando deve ser efetivamente levada em consideração 
na ponderação do caso, pois a escuta atenta é condição primordial da tutela de sua dignidade.

5 Perceba-se que não se trata de afirmar que o Parquet deve absorver ambas as posições 
– curador especial e fiscal da lei –, pois, conforme já mencionado anteriormente, essa 
cumulação extrapola as atribuições institucionais. O que se coloca é que o curador especial 
só é necessário quando o MP for parte autora da ação de interdição, tendo em vista que, 
nos casos em que ele atua como custos legis, a presença da Instituição nos autos como 
interveniente é condição suficiente para que sejam devidamente preservados os interesses e 
direitos fundamentais do interditando.
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incapacidade e, ao final, impugnar ou não o pedido de interdição, motivo 
este pelo qual não se faz cabível a nomeação de curador especial para 
defender, exatamente, os mesmos interesses6 pelos quais zela o Ministério 
Público (GALOTTI, 2014, p. 07).

 O fato de que o curador especial defende os mesmos interesses pelos 
quais zela o MP como fiscal da lei fica ainda mais tangível se for perscrutado 
o perfil da atividade de curadoria especial exercida pela Defensoria Pública.

 Tipicamente, a Defensoria foi pensada para a tutela dos necessitados 
(art. 134 CF/88), isto é, das pessoas economicamente hipossuficientes, 
aquelas que não podem custear um advogado particular que lhes assista na 
garantia de seu direito de acesso à Justiça.

 Além dessa atribuição primordial, à Defensoria também incumbe, 
em caráter atípico, o exercício de curadoria especial nos casos previstos em 
lei, consoante dita o inciso XVI do art. 4º da Lei Complementar n° 80/1994, 
com as alterações incluídas pela Lei Complementar n° 132/2009.

6 No que se refere à caracterização dos interesses a serem defendidos pelos agentes 
ministeriais, transcreve-se um exemplo muito elucidativo abordado por Hugo Nigro Mazzilli: 
“O incapaz pode estar demandando sobre a propriedade de um imóvel; se ele fosse capaz, 
o que caracterizaria essa relação de propriedade? Ela seria disponível. Contudo, quando a 
pessoa é incapaz, por força da lei ela só terá capacidade de gozo, não de exercício — a lei não 
dá a uma criança a capacidade de dispor dos seus bens, ainda que estes lhe pertençam. (…) 
A lei põe o juiz como condição para autorizar os atos de disponibilidade dos bens do incapaz, 
mas não se contenta com isso: ainda exige a intervenção do Ministério Público nos autos, 
para examinar o que os pais, tutores, curadores ou mesmo o juiz vão fazer com os eventuais 
direitos do incapaz. Por que a lei inclui o Ministério Público nos autos? Porque à sociedade, ali 
representada pelo Ministério Público, enquanto instituição, convém que aquele valor jurídico 
— a indisponibilidade do interesse do incapaz — não seja violado ou, se a indisponibilidade for 
quebrada, que o seja nas hipóteses que a lei permite, o que significa exercer controle sobre a 
atuação de todos, inclusive a do juiz. (…) O Ministério Público tem um interesse nos autos? Sim, 
tem um interesse. Ele está lá para isso: defender esse interesse. O Ministério Público não está 
nos autos para dar inútil assessoria jurídica ao juiz, nem para ajudar o incapaz a ficar rico, nem 
para ajudar o incapaz a ludibriar ou a qualquer custo levar a melhor sobre a parte contrária. 
No exemplo dado, o Ministério Público estará presente nos autos para verificar se aquele bem 
do incapaz pode ou não ser alienado dentro da lei, em proveito do incapaz. Estará lá para fazer 
atuar o interesse público no caso concreto” (MAZZILLI, 2011, p. 05). [Destacou-se]
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 A curadoria especial não foi desenhada para suprir uma 
hipossuficiência econômica, mas sim uma hipossuficiência jurídica. O curador 
especial à lide deve ser nomeado nas situações em que se faz necessário 
estabelecer o equilíbrio processual, mediante a garantia do contraditório a 
um indivíduo que não teve esse direito oportunizado.7

 Nas ações de interdição de autoria do MP, justifica-se a nomeação 
do curador especial porque o feito foi impulsionado sob uma compreensão 
já pré formada do agente ministerial em relação ao cabimento da medida de 
interdição. Processualmente, em tais casos, o MP e o interditando ocupam 
polos opostos da ação, fato que enseja a nomeação do curador especial para 
que seja oportunizado o contraditório e suprido o desequilíbrio processual. 
Por outro lado, quando a ação é proposta por terceiro, o MP ingressa como 
interveniente munido da função de resguardar os direitos fundamentais do 
interditando. Nessa última hipótese, não se verifica desequilíbrio processual 
que enseje a participação obrigatória da Defensoria Pública na função de 
curadoria especial.8

 Por esses motivos, a interpretação constitucionalmente adequada 
do parágrafo primeiro do art. 1.182 do CPC9 é aquela que afirma suficiente 

7 A questão fica mais clara no exemplo do réu citado por edital que não apresenta defesa no 
prazo legal. Caso o réu tivesse sido pessoalmente citado e escolhesse não apresentar defesa, 
considerar-se-ia suprido o contraditório, pois este foi oportunizado. Tratando-se, porém, de 
réu citado fictamente, é devida a nomeação da Defensoria para exercer a função de curador 
especial, por se tratar de situação em que não é possível afirmar que o contraditório foi de 
fato oportunizado. A questão objeto deste estudo não implica na exclusão da hipótese de 
curadoria especial de um interditando que foi citado por edital. Porém, em se tratando de 
um interditando citado pessoalmente e assistido pelo MP custos legis, não há desequilíbrio 
processual a suprir.
8 Por outro lado, considerando o disposto no § 2º do art. 1.182 do CPC, nada impede que 
a Defensoria atue nos autos na condição de representante da parte economicamente 
hipossuficiente, caso o interditando solicite àquela Instituição que intervenha como 
representante judicial. Trata-se, porém, de hipótese que se diferencia da atuação obrigatória 
como curadora especial.
9 Art. 1.182. Dentro do prazo de 5 (cinco) dias contados da audiência de interrogatório, 
poderá o interditando impugnar o pedido. § 1o Representará o interditando nos autos do 
procedimento o órgão do Ministério Público ou, quando for este o requerente, o curador à 
lide. (…) [Destacou-se]



381

1. Apresentação 

2. Entrevista

3. Artigos 
Ações afirmativas, justiça e igualdade

Sobre o que a mediação penal (não) pode ser: uma 
abordagem crítica das práticas luso-brasileiras

Efetividade do direito à saúde pública no Brasil

Interpretação constitucional e “pensamento de 
possibilidades” 

Ministério Público brasileiro, uma breve análise da 
sua evolução nas constituições brasileiras

Unasul e a cidadania cosmopolita

O caminho para o Brasil: A única saída

A presunção da inocência e a impossibilidade de 
inversão do ônus da prova em matéria criminal: os 
Tribunais Estaduais contra o STF

Cultura e previsibilidade do direito 

A proteção jurídico-penal do correio eletrônico 
no Direito Penal espanhol: um parâmetro para o 
legislador brasileiro

Sobre o juízo de admissão do pedido de provas no 
processo penal

Ministério Público: responsabilidade política e social 
- da teoria à prática

4. Seção Estudante 
O Interrogatório Judicial do Acusado: Sob a 
Perspectiva do Direito ao Silêncio e da Busca da 
Verdade

5. Resenha 
Princípio da Litigiosidade Mínima

6. Jurisprudência Comentada Cível 
A possibilidade de dispensa da nomeação de curador 
especial à lide em ações de interdição nas quais 
o MP atua como fiscal da lei: uma análise sob a 
recente perspectiva do STJ

7. Jurisprudência Comentada Penal
Argumento “da” autoridade: da imparcialidade do 
juiz togado frente ao jurados 
Marcelo Balzer Correia 

8. Espaço Centros de Apoios 
Conexões entre a teoria crítica dos direitos humanos 
e a atuação do Ministério Público para sua proteção: 
uma homenagem a Joaquin Herrera Flores

Nota Técnica Conjunta 01/2015

a intervenção ministerial para a representação dos interesses indisponíveis 
do interditando e prescreve a necessidade de nomeação de curador 
especial à lide quando – e apenas nesta hipótese – o MP já figurar na ação 
como parte autora.

 De forma lamentável, o Novo Código de Processo Civil (Lei nº 
13.105/15) foi lançado antes do julgamento do REsp nº 1.099.458/PR e não 
incorporou plenamente a perspectiva traçada pelo STJ. O parágrafo único 
do artigo 72 do NCPC soluciona parcialmente a questão ao estabelecer 
que “a curatela especial será exercida pela Defensoria Pública, nos termos 
da lei”. Essa regra consagra o entendimento já arraigado de que o exercício 
de curadoria especial é de cunho mais adequado ao perfil institucional da 
Defensoria e incompatível com as atribuições constitucionais do MP. Assim, 
a referida norma sana qualquer dúvida quanto à possibilidade de que o MP 
atue como curador especial e reitera a regra já insculpida no inciso XVI do 
art. 4º da Lei Complementar n° 80/1994.

 Com a vigência do NCPC, o MP continuará legitimado à defesa dos 
interesses de incapazes (inciso II do art. 178 do NCPC), bem como persistirão 
sua legitimidade para requerer a interdição (inciso IV do art. 747 do NCPC) e 
a obrigatoriedade de sua intervenção como fiscal da lei nas causas em que 
não figure como autor (§ 1º do art. 752 do NCPC).  Sob outro vértice, consta 
no § 2º do art. 752 do NCPC a previsão de que, caso o interditando não 
constitua advogado, deverá ser-lhe nomeado curador especial.

 À vista dos argumentos perfilados acima, acredita-se que 
a mencionada regra merece questionamento sob o prisma de sua 
inconstitucionalidade. O art. 752 do NCPC estipula como obrigatório à 
Defensoria (leitura conjugada com o art. 72 NCPC) o exercício de atividade 
que, além de não integrar suas funções típicas (c.f art. 134 CF/88), também 
é inadequada porque desnecessária, já que não há desequilíbrio processual 
que justifique o exercício da curadoria especial na lide. Portanto, as 
considerações ora tecidas continuarão sendo relevantes mesmo depois da 
vigência do NCPC.
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 Ademais, levando-se em conta não só a ausência de prejuízo ao 
interditando, como também as dificuldades orçamentárias atualmente 
enfrentadas pela Defensoria, até mesmo para o cumprimento de suas 
finalidades típicas, a previsão de uma dupla atuação institucional, quando 
seria suficiente a presença de apenas uma delas, configura hipótese de 
violação aos princípios constitucionais de isonomia e eficiência (arts. 
5º e 37 CF/88), bem como aos princípios processuais de economia, 
instrumentalidade e celeridade.
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Argumento “da” autoridade:  
da imparcialidade do juiz togado 
frente ao jurados 

Marcelo Balzer Correia 
 Promotor de Justiça

Ementa. Processual Penal. Apelação. Homicídio simples. Tribunal do Júri. 
Condução do interrogatório. Violação do princípio da imparcialidade do 
juiz. Ocorrência. Possibilidade de influência na convicção dos jurados. 
Análise do mérito prejudicada. Nulidade da sessão. Recurso conhecido 
para anular a sessão de julgamento (TJ-MA, Apelação Criminal nº 
001861/214 , Segunda Câmara Criminal, Relator Desembargador José Luiz 
Oliveira, j. 05/06/14) 

 Embora inexpressiva a jurisprudência se comparada àquelas de 
excesso de linguagem aplicada na sentença de pronúncia, ou a referência a 
decisão de pronúncia; volta e meia os tribunais se deparam com alegação de 
nulidade por parcialidade do juiz da causa.

 O que motiva a escrever sobre o tema, é a controvertida existência 
de prejulgamento da causa em consequência de atos processuais, anteriores 
a sentença definitiva, praticados pelo juiz encarregado de conduzir o 
procedimento, principalmente no diz respeito a sua postura durante a 
colheita da prova oral, consistente seja num indeferimento de pergunta, que 
acabou provocando ato de fúria, deselegância e a perda de boas maneiras.

 Nesse modesto texto, não se tem a pretensão de divulgar verdades 
incontestáveis, nem de disseminar pensamento único, menos ainda de 
sustentar cuidar-se da melhor compreensão sobre a questão proposta. Mas 
tão somente alertar àqueles que atuam no Tribunal do Júri, sobre possíveis 
cautelar a serem tomadas para afastar possíveis nulidades.
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 O processo penal encampa determinadas solenidades, para as 
quais também, a lei reserva formalidades, com a finalidade de se garantir a 
realização plena do devido processo legal. São, portanto, normas de Direito 
Público.

 E uma das solenidades encartadas na norma processual penal 
diz respeito ao Tribunal do Júri, que se constitui na mais complexa das 
solenidades processuais, por inúmeros motivos que vão desde, convocação 
de jurados; testemunhas regularmente intimadas; oficiais de Justiça 
presentes; policiais militares destacados;  Magistrado; Promotor de Justiça, 
Advogado, réu, Escrivão e funcionários mobilizados, além das inúmeras 
refeições providenciadas e as vezes até hotéis.

 O júri de hoje, não é mais o júri de 20 anos atrás. A própria solenidade 
e suas antigas instalações refletiam a importância de suas decisões.  

 A escolha do jurado atualmente, feita de forma eletrônica e 
automática, deixa muito a desejar, pois aponta muitas das vezes candidatos 
a jurados desmotivados, sem herança social ou cultural, descompromissado 
e descomprometido com a sociedade, jurados estes que irão dividir o poder 
de julgar com juiz togado.

 Como o Tribunal do Júri é composto por jurados leigos, toda 
informação que lhe seja repassada pelo órgão jurisdicional sobre matéria 
de fato, não pode conter expressões ou termos com valoração subjetiva, 
principalmente do juiz togado, que tem uma posição precípua de manter 
a sua imparcialidade e em nenhum momento deixar que seu conhecimento 
jurídico ou entendimento pessoal aflore, de forma que induza os membros 
do conselho de sentença a proclamarem em seu veredicto uma decisão 
contrária à prova dos autos, seja para condenar, seja para absolve-lo, se 
inocente.

 Aí reside uma das maiores dificuldades a ser enfrentadas no Tribunal 
do Júri: a influência externa na imparcialidade do julgador. 

 E é certo que são muitas as influências à imparcialidade do 
Tribunal: uso de algemas, direito ao silêncio, ausência do réu, roupa do 
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sistema carcerário, mídia, faixas, familiares na assistência, camisetas, apitos, 
manifestações em frente ao fórum,  decisão de pronúncia, argumento 
de autoridade, e a influência da imprensa, conquanto exista, não é 
defeito inerente ao Tribunal do Júri: é defeito da própria legislação e do 
sensacionalismo dos órgãos de comunicação, que, ancorados na ausência de 
censura, emitem juízos de valor que podem influenciar os jurados. 

 No entanto, apesar do jurado leigo ser suscetível a influências 
externas, também é o juiz togado um seguidor da sua própria ideologia 
e de suas próprias convicções, além de que não se pode desconsiderar 
que a magistratura togada também é suscetível a pressões dos meios de 
comunicação, principalmente quando alguns juízes tem a possibilidade de 
aparecer nos noticiários televisivos.

 O ilustre jurista Evaristo de Moraes já advertia no início do século: 
“Repórteres e redatores de jornais, iludidos pelas primeiras aparências, no 
atabalhoamento da vida jornalística, cometem gravíssimas injustiças, lavram 
a priori sentenças de condenação ou absolvição, pesam na opinião pública e 
têm grande responsabilidade pelos veredictos”.

 É nesta esteira que trazemos à reflexão a ementa que inaugura 
este trabalho que anulou a sessão de julgamento do Tribunal do Júri, por 
entender que houve influência externa na decisão do conselho de sentença, 
por possível excesso praticado pelo juiz presidente.

 Extrai-se do bojo do referido acordão o seguinte voto:

As excrescências cometidas pelo magistrado foram gravadas em áudio 
(mídia acostada aos autos) e podem ser facilmente vislumbradas entre a 
faixa do 16:00 minuto ao 25:00 minuto, quando o magistrado: realiza juízo 
de valor de forma antecedente ao julgamento da causa; chama o acusado 
de mentiroso; realiza diversas intimidações ao acusado e, por fim, afirma 
que a versão do acusado não condiz com os autos .
[...]
Claramente observo do áudio contido na mídia de fls. 289, que, em vários 
momentos do interrogatório, o magistrado de primeiro grau viola os 
princípios da imparcialidade, o que, a meu ver, inevitavelmente, conduzem 
à nulidade da sessão de julgamento realizada no dia 19/04/2013.
(....)
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Percebe-se, que, incomodado com as respostas apresentadas pelo réu, 
sobretudo pelo fato deste alegar legítima defesa, o magistrado de base 
firmou a seguintes conclusões:
Deu para perceber que ele [ofendido] não estava armado. E mesmo assim 
o senhor deu dois golpes nele. Não é isso? Onde foram que atingiram os 
golpes? O senhor sabe? Deixa eu dizer uma coisa para o senhor [interrogado]. 
Todos os acusados que vem aqui ficam sempre alegando esse negócio que 
a vítima fez menção de sacar uma arma para querer induzir uma legítima 
defesa. Todos eles vem com essa conversa! Todos! O senhor tem o direito 
de ficar calado, é um direito seu, agora querer inventar versão, aqui não! 
A mentira, ela não consagra ninguém, a mentira não consagra ninguém, o 
senhor pode ficar calado aqui, não responder as perguntas, agora querer 
criar uma versão, um álibi [Sic], um álibi para querer mostrar que se 
defendeu de uma agressão injusta [...][
Na sequência, há a intervenção do Defensor Público:
Defensor Público: Excelência, Excelência, o senhor está na condição de 
imparcial. O senhor se mantém na condição de imparcial e Jorniston essa 
pergunta não pode ser feita neste momento [...], terá o momento adequado, 
mas gostaria que o senhor, dentro da imparcialidade, que o senhor tem que 
manter nesse momento, que o senhor se mantivesse nela.
Juiz: Doutor, eu nunca me afasto dela. Eu não posso ficar aqui calado e 
advertir um sujeito desse aqui, que fica aqui querendo criar uma versão, 
que não condiz com os autos. Eu adverti a ele, do direito ao silêncio, [...].
Defensor Público: Excelência se o senhor me permite concordar nesse 
momento com o meu assistido, realmente gostaria que o senhor lesse então 
os depoimentos [....].
Juiz: [...] quero dizer ao senhor que isso aqui são todos os locais vitais da 
pessoa, quando uma pessoa não quer matar o outro, atinge [...] em outro 
lugar. Todos os golpes na vítima foram em locais vitais. Dá para morrer.]
Portanto, analisando detidamente as razões do apelo (fls. 292/297), 
sobretudo a mídia anexa às fls. 289[22], verifico, na esteira de 
entendimento do Ministério Público de segundo grau (fls. 316/322), 
a iniludível parcialidade do Juiz Presidente da 2ª Vara do Tribunal do Júri 
do termo judiciário de São Luís , na condução do interrogatório do apelante 
Jorniston de Jesus Moraes Pereira, que, inevitavelmente, faz conduzir à 
anulação do julgamento ocorrido na sessão do dia 19/04/2013. 

 No caso em apreço, o Juízo subjetivo do Magistrado, é (foi e será) 
tão apto à influenciar na decisão do conselho de sentença, quanto à mídia, 
clamor social, uso de algemas, silêncio do acusado, constituindo sua conduta 
e/ou postura numa verdadeira violação ao princípio  da íntima convicção do 
jurado, uma vez que podem ser influenciados pelo “excesso de linguagem”, 
tal qual inúmeros julgados de anulação de sentenças de pronúncias.
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EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 
HOMICÍDIO DOLOSO (ART. 121 ). PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM: 
AFIRMAÇÕES PEREMPTÓRIAS INDICANDO A AUTORIA. NULIDADE. 
VEDAÇÃO, DURATE OS DEBATES, DE REFERÊNCIA À PRONÚNCIA (CP, ART. 
478, I). GARANTIA DE ACESSO AOS AUTOS PELOS JURADOS E, OBVIAMENTE, 
AO CONTEÚDO DA PRONÚNCIA (CPP, ART. 480§ 3º). POSSIBILIDADE 
DE SEREM INFLUENCIADOS PELO EXCESSO VERBAL DO MAGISTRADO. 
VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. (STF – RHZ 109068 DF, 
Relator: Min. Luiz Fux , j. 14.02.12, Primeira Turma, pub. 14.03.12). 

 Nessa perspectiva exsurge um novo olhar ao Juiz Presidente dos 
procedimentos afetos ao tribunal do júri, o qual não deixa de ser protagonista 
do processo penal, mas sem a pecha de “juiz-inquisidor”, preservando a sua 
imparcialidade o colocando numa situação de sujeito interessado numa 
decisão processualmente justa.

 Com a reforma processual penal levada a cabo pelo advento das leis 
11689/08 (tribunal do júri), 11690/08 (prova) e 11.719/08 (procedimento) 
deu-se um importante passo na direção da concretização do principio 
acusatório (artigo 129 I, CF), substituindo o sistema presidencialista – ou 
inquisitorial – pelo sistema fiscalizador ou garantidor (cross examination), 
na medida em que o juiz passou a ter competência apenas no indeferimento 
de perguntas impertinentes e, em caráter excepcional, a complementação 
(artigo 212 CPP).

Redação antiga Nova redação

Artigo 212 CPP (redação antiga) 
– as perguntas das partes serão 
requeridas ao juiz que as formulará 
a testemunha. O juiz não poderá 
recusar as perguntas da parte, 
salvo se não tiverem relação com o 
processo ou importarem repetição 
de outra já respondida.

Art. 212 CPP.  As perguntas 
serão formuladas pelas partes 
diretamente à testemunha, não 
admitindo o juiz aquelas que 
puderem induzir a resposta, não 
tiverem relação com a causa ou 
importarem na repetição de outra 
já respondida.
§ÚNICO – sobre os pontos não 
esclarecidos, o juiz poderá 
complementar a inquirição.
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 A nova redação é bastante clara, não deixando margem à dúvida: o 
papel do juiz agora é de policiar a audiência de inquirição das testemunhas, 
que é feita diretamente pelas partes. Ao final poderá complementar a 
inquirição sobre os pontos não esclarecidos.

 Embora desnecessário o conteúdo do parágrafo único, por ser óbvio, 
pode o magistrado continuar a perguntar à testemunha, mesmo quando as 
partes finalizem suas questões, caso não esteja satisfeito com as repostas 
dadas, em especial no tocante aos pontos não esclarecidos pela pessoa 
depoente.

 Todavia, é possível que o magistrado em seus esclarecimentos possa 
induzir ou fazer indagações despropositadas ou até mesmo ofensivas, uma 
vez que não é possível imaginar um juiz inerte, passivo e refém das partes. 
Porém, àquela precaução antes devida às partes, se  volta agora para o 
Magistrado, lhe exigindo dupla sobriedade: seja no comedimento do uso de 
linguagem na decisão de pronúncia, seja nas eventuais influências advindas 
de argumentos indevidamente utilizados no momento das inquirições.

 Ressalte-se que o processo criminal é público e a competência para 
julgamentos dos crimes dolosos contra à vida é do conselho de sentença: 
razão pela qual, num processo publicista, o papel do juiz deve ser coerente 
com sua função -  estimulando o contraditório - porém sem suprir as 
deficiências dos litigantes, sob pena de favorecer uma das partes.

 Pode-se dizer que há uma imprudência do juiz ao  assumir uma 
posição ativa em qualquer fase do processo criminal, porém, sempre que 
necessário, a lei não pode tolher das mãos do magistrado o desejo de alcançar 
o maior grau de probabilidade possível, porém assim deve diligenciar com a 
cautela de não influenciar em decisão futura a ser tomada por juízes leigos.

 Nesse norte, as reperguntas diretas às testemunhas eliminou de vez 
o sistema presidencialista de inquirição das testemunhas, vale dizer, todas 
as perguntas, formuladas pelas partes que antes deveriam passar pelo juiz, 
que as dirigia a quem estivesse sendo ouvido. Em outros termos, antes da 
reforma processual, quando a parte desejasse fazer uma pergunta, dirigiria 
a sua indagação ao magistrado que a transmitiria à testemunha, com suas 
próprias palavras, e posteriormente as transcrevia em declarações. 
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 De fato era um sistema vetuso e lento. Afinal, a testemunha havia 
entendido perfeitamente o que fora perguntado pela parte, bastando-
lhe responder.  Mesmo assim, era orientada a esperar que o magistrado 
repetisse a tal pergunta para que, então pudesse dar sua resposta. Tratava-
se de uma precaução para que as partes não induzissem as testemunhas ou 
não fizessem indagações despropositadas ou ofensivas. 

 Além do mais, no antigo modelo de registro das audiências em 
processos criminais – ditado - não exprimia as emoções, as feições, o tom de 
voz, além de que, na maioria das vezes, as expressões que eram reduzidas a 
termo eram modificadas e muitas das vezes, não traduziam efetivamente a 
resposta oferecida.

 Por isso se diz, e não se sem razão, que o texto do depoimento 
ditado, era apenas uma sombra do que foi respondido, e não sua essência.

 A nova redação do artigo 405,§ 1, do CPP, deixa claro que os 
registros dos depoimentos, sempre que possível, serão por meios de dados 
tanto analógicos como digitais, com o objetivo de obter maior fidelidade (e 
agilidade) das informações.

 A gravação audiovisual só não capta o odor. No mais, ela registra a 
expressão facial, as rugas na testa, o jeito que a pessoa olha e se comporta, 
restando claros todos os fatos subjetivos: nervosimos, contradições, 
surpresas, dissimulações e arrependimentos. Tudo fica registrado, inclusive 
o sistema também memoriza o tom de voz do juiz, como ele se dirigiu ao 
réu, as testemunhas e as partes, já que a gravação em mídia será posta em 
discussão no processo.

 De sorte que o registro audiovisual dos depoimentos coíbe qualquer 
forma de abuso de poder do juiz durante a inquirição, impondo-se uma 
radical alteração de comportamento, principalmente dos Magistrados, não 
apenas no momento da realização da audiência, mas também quando da 
realização da instrução em plenário do Tribunal do Júri, ao formular seus 
esclarecimentos visando não violar os princípios de sua função jurisdicional: 
como a imparcialidade;  a inércia da jurisdição; devido processo legal, ampla 
defesa, intima convicção dos jurados e da presunção de inocência.
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 O juiz, ao presidir a audiência (ou plenário) e inquirir o depoente, 
atua na condição de Poder Judiciário, cumprindo o comando constitucional, 
nesse sentido, deve utilizar os meios adequados que permitam o controle 
das questões de fato suscitadas, no processo, para assegurar a decisão a ser 
tomada pelo Conselho de sentença e eventual revisão pelo juízo ad quem.

 A imparcialidade do órgão jurisdicional é um “princípio supremo do 
processo”, e como tal, imprescindível para o seu normal desenvolvimento 
e obtenção do reparo judicial justo. Sobre a base da imparcialidade está 
estruturado o processo como tipo heterônomo1.

 Assim sendo, tratar, o depoente (testemunha, réu e/ou vítima) com 
rispidez, incivilidade, arrogância, prepotência e/ou falta de educação, trata-
lo como mentiroso (a), ameaça-lo (a) de prisão ou condenação, é malferir à 
evidência, o princípio constitucional da inocência.

 O Magistrado deve conduzir o interrogatório e oitiva das testemunhas 
– sempre – com equilíbrio e serenidade, deixando o depoente absolutamente 
à vontade para apresentar a versão que mais lhe convier.  De nada adiante, 
possibilitar a articulação as partes, se o juiz, grosseiramente, rispidamente, 
conduz a oitiva da prova oral, violando os princípios acima mencionados.

 Farta é a jurisprudência a respeito de anulação de decisão de pronúncia 
por excesso de linguagem. Todavia, são poucas as situações enfrentadas em 
que o juízo singular teceu manifestações diretas acerca do mérito da acusação 
capazes de exercer influência no espírito dos integrantes do Conselho de 
Sentença, principalmente em razão da falta de cuidado no emprego dos 
termos e palavras durante a instrução criminal (audiência/plenário).

 Ora, se ao prolatar a sentença de pronúncia o Magistrado deve ser 
sóbrio e técnico, sem extrapolar na sua motivação, ou emitir juízo de valor, 
para que não exerça interferência direta no livre convencimento dos juízos 
de fato. Mesmo raciocínio deve ser aplicado quando o Juiz togado emitir 
manifestação de cunho pessoal ou verdadeiro juízo de valor sobre a prova 
produzida, durante a instrução.

1 LOPES Jr., Aury. Direito Processual Penal, 10ª ed., 2013, Ed. Sariva, p. 177
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 Trago a titulo de ilustração que poderia ocorrer em determinada 
instrução criminal, evidentemente gravada em mídia áudio visual, contendo 
a seguinte situação hipotética:

....
Juiz: Você disse que foi processado por qual crime?
Réu: Por porte ilegal de arma.
Juiz: E o outro?
Réu: Por porte ilegal de arma.
Juiz: E a acusação de roubo?
Réu: Isso foi quando eu era menor de idade. Não fui processado por isso aí 
não. Peguei sentença não.
Nesse instante, o defensor público do recorrente interferiu, alegando a 
impossibilidade do juiz fazer tal pergunta, sendo retrucado pelo juiz, que 
disse: “Tem no sistema do Tribunal. Qualquer pessoa pode constatar”, 
acrescentando: “Ele disse” eu não tenho nenhuma condenação”, ta aqui”, 
se referindo às informações constantes no sistema oráculo, concluindo: 
“Ele tem o direito de silêncio, mentir não”.
Posteriormente, o defensor público afirmou ao juiz que daquela forma, os 
jurados entenderiam que o recorrente seria “ladrão, portador de arma e 
homicida”, tendo o juiz confirmado, dizendo: “exatamente”.

 Neste exemplo está claro que o juiz presidente trouxe informação 
nova, alheia aos autos, referente à prática do crime de roubo pelo recorrente, 
estando patente que seu conteúdo versa sobre matéria de fato referente 
aos antecedentes do recorrente, influenciando, sem sobra de dúvidas, a 
formação do convencimento dos jurados.

 Visando resguardar a competência do júri e os princípios da 
intima convicção dos jurados e soberania dos veredictos, não é permitido 
ao juízo presidente emitir juízo de valor que possa influenciar o conselho 
de sentença, cautela esta que deve ser estendida a todos os demais 
magistrados, principalmente àqueles responsáveis pela instrução das ações 
penais de competência do tribunal do júri, em razão do escalonamento do 
procedimento e do uso de recursos áudio visuais.

 Com efeito, considerando que a maioria dos jurados são desprovidos 
de conhecimento jurídico, qualquer informação que denegrir a imagem do 
réu é capaz de impeli-lo (o jurado) a fomentar futura condenação.

 Neste caso, remetido o feito a julgamento popular, não resta dúvida 
que a mídia encartada nos autos, será devidamente projetada para o 
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Conselho de Sentença, seja para influenciar os jurados, seja para requerer a 
nulidade do ato pela defesa. 

 Não se pode olvidar que as mídias em que restarão gravadas 
tanto a instrução Criminal, como a Sessão do Júri realizada no dia deixará 
a nítida a imparcialidade e/ou parcialidade do Juiz Presidente na condução 
do julgamento: possíveis exageros de juízo de valor sobre a personalidade 
do Réu, avançando na análise do fato criminoso; perguntas sugestivas e 
capciosas, etc..., que poderão influenciar o Conselho de Sentença.

 A vista disso, ao juiz presidente é aconselhável não chamar muita 
atenção no tocante a esse particular, por que, como já dissemos, qualquer 
que seja a sua demonstração pessoal, certamente, levará alguns jurados 
a depositarem seu voto em concordância com o posicionamento do 
magistrado, e desta forma, se materializará uma justiça distorcida.

 Oportuno, a respeito da possibilidade de influência do juiz sobre 
os jurados, cito, também, a seguinte lição de Guilherme de Souza Nucci2: 
... termos injuriosos ao acusado (ex.: marginal perigoso, facínora cruel, 
despudorado mentiroso, entre outros), frases de efeito contra a defesa ou 
acusação (ex.:” é evidente que o réu matou “;” parece-nos que é inocente, 
mas cabe ao juiz decidir “), ingressos inoportunos no contexto probatório 
(ex.; a prova indica” com clareza “ter havido um crime bárbaro) ou qualquer 
outro ponto que seja contundente na inserção do mérito, deve provocar, 
como consequência, a sua anulação.

 De sorte que, incumbe ao Ministério Público, na qualidade de fiscal 
da lei, velar para que esta conduta não ocorra, evitando-se a má condução 
da colheita da prova oral e futuras nulidades.

 Sim, afinal, antes de ao Ministério Público caber “promover, 
privativamente, a ação penal pública, na forma da lei” (art. 129, I, da CF), 
incumbe-lhe, não é ocioso relembrar, “a defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis” (art. 127 da 

2 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 8ª ed. :revista, 
atualizada e ampliada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, pág. 745.
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CF), sendo possuidor de um interesse, como órgão fiscalizador é também 
possuidor de um dever de zelar por tal interesse no devido processo legal.

 As cortes superiores, recentemente, estão revendo suas decisões e 
deixando de declarar nulo o julgamento onde partes efetuaram a simples 
leitura da pronúncia ou demais decisões que julgaram admissível a acusação, 
somente eivando de vício se as referências forem feitas como argumento de 
autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado.

 E é por esta razão que trazemos a reflexão o presente texto, 
porque entendemos que não é qualquer  alegação de imparcialidade 
ou de prejulgamento da causa, que pode gerar a nulidade pretendida, 
tão só ao gosto daqueles a quem faltam melhores e mais qualificados 
argumentos, geralmente, entre outras razões, movidos pela insegurança, 
pela inexperiência e pela fragilidade do conhecimento jurídico que possuem.

 Como ensina a doutrina contemporânea, em parcial oposição à 
doutrina clássica, os tempos atuais exigem um juiz mais ativo, preocupado 
com os reflexos de suas decisões e com maior grau de sensibilidade social, 
que seja imparcial quanto ao caso concreto e às pessoas que participam 
do processo, mas não um juiz ética e axiologicamente neutro, ou seja, 
indiferente quanto à verdade, à justiça de suas decisões e aos valores e 
objetivos consagrados pela ordem jurídico-constitucional.

 Logo, ser imparcial e ser neutro são coisas distintas.

 A imparcialidade que se exige do juiz é em relação ao litígio que se 
discute no processo e aos seus participantes concretamente considerados, 
não devendo o magistrado agir para satisfazer sentimentos e/ou interesses 
pessoais, sejam eles materiais ou imateriais (moral), podendo ter conteúdo 
ideológico em vários aspectos e vertentes, ou revelar preferências do 
julgador de ordem política ou religiosa, por exemplo.

 O juiz deve ser imparcial, mas, não neutro. O juiz é uma pessoa como 
outra qualquer, vivendo, em regra, na mesma comunidade em que ocorrem 
os conflitos que julga. Pode sofrer com os mesmos problemas que afetam 
a sociedade. Não tem origem em outro planeta e não está imunizado contra 
os males causados pelas dificuldades de ordem cultural, social, política e 
econômica, tanto quanto se dá com qualquer outra pessoa.
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 O juiz também fica doente, tem família e sentimentos, sofre e 
se alegra; em sua vida há momentos de tensão e mau humor, outros de 
descontração e realização, passando por situações de constrangimento, 
desconforto e consternação pelos mesmos problemas que afligem as demais 
pessoas. Lê jornais, vê televisão e acessa a web, e assim, tem conhecimento 
da realidade, a mesma em que estão inseridos os litigantes do processo que 
instrui e julga.

 Desse modo, o juiz pode ter sido testemunha de alguns fatos, de 
menor ou de maior relevância, em debate nos autos do processo, e nem por 
isso, está impedido de atuar, de exercer a judicatura.

 O juiz tem o compromisso – e o dever - de fazer valer a ordem 
jurídico-constitucional, presidindo a produção das provas e julgando com 
justiça, assim entendida a decisão razoável, conforme as normas jurídicas 
adequadamente interpretadas. Tem o dever de garantir a igualdade de 
oportunidades às partes e de velar pelo andamento rápido dos processos, 
agindo para impedir manobras protelatórias ou qualquer comportamento 
das partes ou seus procuradores que podem distorcer a realidade, levando à 
produção de resultados injustos.

 Mas, nem por isso, é possível aceitar, sempre, como um fenômeno 
normal a antecipação de juízos de valor sobre o objeto litigioso em discussão 
no processo, mormente se denota mero exercício de preferência, simpatia e 
desejo de causar prejuízo a uma das partes ou de beneficiar a outra pura e 
simplesmente.

 Neste enfoque, nem toda antecipação de juízo de valor deve ser 
considerada prejulgamento no sentido em que o tema é tratado neste 
ensaio, de modo a conspurcar a atividade jurisdicional, em prejuízo da justiça 
das decisões, jogando sobre o juiz a eiva de parcialidade.

 Levando em contra todas essas nuances , extrai-se que  não deve 
o Magistrado, presidente do procedimento escalonado do Tribunal do Júri, 
principalmente no novo processo eletrônico (áudio visual) exceder-se, seja 
na instrução criminal (judicium accusationis) , seja na instrução em plenário 
(judicium causae)  a ponto de dar contornos de parecer técnicos a uma mera 
e simples opinião de uma testemunha ou interrogado, sob pena de violar o 
princípio da imparcialidade e, quiçá,  da intima convicção dos jurados.
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Conexões entre a teoria crítica 
dos direitos humanos e a atuação 
do Ministério Público para sua 
proteção: uma homenagem a 
Joaquin Herrera Flores

Fernando da Silva Mattos*

Uma prática sem teoria corre o risco de não 
levar a sério as consequências de suas ações  
(HERRERA FLORES, 2007, p. 57). 

* Possui graduação em Direito e em Filosofia. Especialista em Direito Público e em Direitos 
Humanos, Teoria e Filosofia do Direito. Atualmente é Mestrando no Programa de Pós-
Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina (PPGD-UFSC); Pesquisador 
do Grupo de Pesquisa de Antropologia Jurídica, sob a coordenação da Profa. Doutora Thais 
Luzia Colaço. Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná, atualmente 
designado para atuar no Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção 
aos Direitos Humanos.

1. introdução                         

 O presente ensaio se consubstancia numa homenagem a Joaquin 
Herrera Flores. Idealizador da teoria crítica dos direitos humanos, esse 
jusfilósofo sevilhano foi diretor do programa de Doutorado em Direitos 
Humanos, Interculturalidade e Desenvolvimento da Universidade Pablo de 
Olavide. Faleceu em 2 de outubro de 2009 deixando preciosas lições para a 
construção de uma proposta de direitos humanos que possibilitasse garantir 
dignidade para todas as pessoas. Como era apaixonado pelo Ministério 
Público brasileiro, cujos membros foram expressivamente recebidos em 
seu curso, realiza-se, nas linhas que se seguem, uma conexão entre alguns 
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elementos da sua teoria e as atividades exercidas pelo Parquet na proteção 
aos direitos humanos.

 A atuação do Ministério Público em matéria de proteção aos Direitos 
Humanos caracteriza-se pela transversalidade, haja vista que a atuação em 
todas as áreas de atribuição ministerial, como infância e juventude, criminal, 
execução penal, consumidor, ambiental, cível etc. deve guardar observância a 
tratados, convenções internacionais e normas nacionais de direitos humanos. 
A prevenção e a repreensão às violações de tais direitos e sobretudo a defesa 
do regime democrático são missões de todos os agentes do Ministério 
Público em suas atividades habituais, judicial ou extrajudicialmente. 

 Ocorre que, em relação às Promotorias de Justiça com atribuições 
específicas em matéria de proteção aos direitos humanos, é possível 
identificar temas que exigem uma atuação efetiva e sensibilizada dos seus 
agentes, tais como defesa da população em situação de rua; da igualdade 
de gênero; dos direitos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais 
e transgêneros – LGBT; da igualdade étnico-racial; das comunidades 
tradicionais e dos povos indígenas; da segurança e soberania alimentar; da 
assistência social; dos migrantes, refugiados e apátridas.

 A constatação da existência de temas específicos que exigem uma 
atuação ministerial especializada não possibilita engessamento e delimitação 
plena das atribuições do membro do Ministério Público em matéria de 
direitos humanos, na medida em que as violações a tais direitos são plurais, 
diversas e de difícil previsão. 

 Ademais, considerando que a especialização da atuação ministerial 
em matéria de proteção aos direitos humanos visa à proteção a direitos e 
interesses que dizem respeito a grupos que historicamente foram vítimas 
de discriminação, preconceito, violência e opressão, propõe-se que, para 
se desincumbir de tal mister, o representante do Ministério Público atue 
de forma diferenciada, sensibilizada, complexa e integradora, no marco de 
uma perspectiva crítica dos direitos humanos, formulada pelo homenageado 
Joaquin Herrera Flores. 
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2. Da teoria clássica dos direitos humanos e sua crítica 

 Tradicionalmente os direitos humanos são aqueles inerentes à 
condição humana, logo independem de nacionalidade, raça, condição 
econômica, social ou de quaisquer outras circunstâncias. Portanto, seu 
conceito e seu fundamento não podem ser dissociados da sua evolução 
histórica (MARUM, 2006, p. 86). 

 Com efeito, a teoria clássica dos direitos humanos preconiza a 
existência de um universalismo abstrato, de partida, estabelecendo, a priori, 
em normas jurídicas, os bens da vida que devem ser distribuídos de forma 
igualitária a todas as pessoas. Para Pérez Luño (1990, p. 48), os direitos 
humanos são um conjunto de faculdades e instituições que têm por objetivo 
concretizar as exigências de dignidade, liberdade e igualdade humanas em 
cada momento histórico, que devem ser reconhecidas positivamente pelos 
ordenamentos jurídicos.

 Já a teoria crítica dos direitos humanos possibilita o questionamento 
das teses pretensamente hegemônicas, universalistas, positivistas e 
eurocentristas sobre referidos direitos, oportunizando que sejam percebidos 
como processos de luta provisória para o atingimento das condições de 
dignidade humana em cada cultura e em cada grupo diferenciado.  

 Para Joaquin Herrera Flores (2009b, p. 30), a teoria tradicional e 
hegemônica dos direitos humanos confunde os planos da realidade e das 
razões na mesma Declaração Universal dos Direitos Humanos, haja vista que 
estabelece que os direitos são algo que já se tem pelo fato de ser pessoa, 
independentemente de qualquer condição ou característica social. Ou 
seja, tradicionalmente os direitos humanos são assim considerados mesmo 
ante a inexistência de condições fáticas capazes de colocá-los em prática, o 
que o jusfilósofo sevilhano denomina uma concepção a priori dos direitos 
humanos. Enfatiza que, embora esta seja uma lógica bastante simplista, suas 
consequências são muito importantes pois direcionam os direitos humanos 
para uma concepção que preconiza que as pessoas têm direitos mesmo 
antes de terem as capacidades e as condições materiais adequadas para 
poder exercê-los, o que ocorre com a imensa maioria da população mundial. 
Tal lógica, que começa e termina falando dos direitos, acaba por desencantar 
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as pessoas que lutam para a concretização das suas concepções de dignidade 
humana (HERRERA FLORES, 2009b, p. 31).

 Neste cenário, a teoria crítica dos direitos humanos enfatiza o 
caráter opressor, explorador e excludente das relações de poder, não 
adequadamente enfrentado pela teoria clássica dos direitos humanos 
ou por teorias procedimentalistas da justiça, que funcionam inclusive 
como mecanismos de captura da capacidade humana de luta pelo acesso 
generalizado aos bens indispensáveis para uma vida digna (HERRERA FLORES, 
2009a, p. 37).

 Com espeque numa pretensa cultura hegemônica construída 
no ocidente, os direitos humanos classicamente apregoam a existência 
de direitos inerentes à condição humana, universais, inalienáveis, 
imprescritíveis, irrenunciáveis e indivisíveis. Além disso, estruturam-se em 
gerações (ou dimensões) de direitos. 

 Em relação às gerações de direitos humanos, certo grupo de 
doutrinadores, que vão desde H. Marshall a Norberto Bobbio, C. B. 
Macpherson, Maria de Lourdes M. Covre, Celso Lafer, Paulo Bonavides, 
Gilmar A. Bedin, Ingo W. Sarlet, José Alcebíades de Oliveira Jr., Helio Gallardo 
e outros, tem construído uma evolução linear e cumulativa de “gerações” 
sucessivas de direitos, a fim de sistematizá-los, de precisar seu conteúdo, seus 
titulares e sua efetivação. Tal evolução linear e cumulativa compreenderia 
três, quatro ou cinco “gerações” (WOLKMER, 2012, p. 19).

 Carlos Weis (1999, p. 40) aponta críticas à mencionada classificação 
geracional no sentido da inexistência de correspondência entre as “gerações” 
e o processo histórico de nascimento e de desenvolvimento dos direitos 
humanos, salientando que a referida noção acarreta ainda confusões 
conceituais sobre suas características distintivas.

 Evidenciando que a teoria clássica por vezes se debruça sobre 
abstrações com pouca relevância prática, têm-se as discussões envolvendo 
a terminologia “gerações”, “eras” ou “fases” de direitos, havendo quem 
defenda maior adequação na expressão “dimensões”, pois, conforme 
Antônio Carlos Wolkmer (2012, p. 21), os direitos humanos não possuem um 
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conteúdo único, objetivo e permanente e não são alterados ou substituídos 
periodicamente, unilateralmente e sequencialmente, mas, ao contrário, 
resultam de um processo material de lutas sociais.

 Questionando a referida classificação geracional ou dimensional, 
David Sanchez Rubio (2014, p. 88-89) a vislumbra como sendo resultado de 
um imaginário excessivamente linear e eurocentrado que reforça a ideia de 
homogeneização do ser humano. Salienta que, apesar de possuir virtudes e 
elementos positivos, a referida classificação acaba implantando uma cultura 
anestesiada e relacionada somente à trajetória histórica ocidental, com sua 
forma liberal, burguesa e hegemônica de conceber a modernidade. Enfatiza que:

[...] parece que os direitos humanos e sua visão geracional são como a 
roupa do conto: estão feitos para um corpo concreto, com um propósito 
e uma finalidade, porém aquelas pessoas que possuem corpo e figura 
diferentes (por mais magra, mais obesa, mais alta ou mais baixa) ou que 
por razões de seu contexto não necessitam exatamente de uma roupa feita 
desta maneira, mas não possuem outra alternativa a não ser expressar sua 
corporalidade e espiritualidade, usando uma roupagem que não atende 
suas demandas e não se encaixam bem com seus imaginários.    

 Joaquin Herrera Flores (2009b, p. 23), já na introdução da obra (Re)
invenção dos direitos humanos, pondera a necessidade de desvinculação 
dos direitos humanos ao direito positivado, embasado na generalização de 
uma ideologia fundada no individualismo. Entende que os direitos humanos 
podem se converter numa pauta não só jurídica, mas também ética e social 
que pode servir de guia para a construção de uma nova racionalidade. Para 
tanto, deve-se libertá-los do enclausuramento ao qual foram submetidos 
pela ideologia de mercado, com sua legitimação jurídica, formalista e 
abstrata. Malgrado a grande importância das normas que objetivam garantir 
efetividade aos direitos no âmbito internacional, estes não podem ser 
reduzidos àquelas, supondo-se uma falsa concepção da natureza do jurídico 
e uma tautologia lógica de relevantes consequências sociais, econômicas, 
culturais e políticas (HERRERA FLORES, 2009b, p. 23).

 Pelo que foi apresentado até aqui, é possível contestar a adequação 
da teoria clássica dos direitos humanos para proteção de todos os seres 
humanos sem considerar os diferentes processos culturais, históricos, 
geopolíticos, jurídicos e econômicos. 
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3. A teoria crítica dos direitos humanos e o Ministério Público

 A normatização legal latino-americana e, por consequência, a 
brasileira, possui características fulcradas na modernidade/colonialidade na 
qual foi construída – logo, de base eurocêntrica, monista e positivista. Assim, 
a práxis jurídica se dá, como reflexo, eminentemente de forma reprodutora 
das lógicas coloniais e invisibilizadora dos grupos em situação de maior 
vulnerabilidade social.

 Isso porque, conforme salienta Joaquim Schiraishi Neto (2007, 
p. 34), o direito ocidental se propõe “abstrato”, reivindicador de uma 
“homogeneidade universal”, que tem compromisso com um “projeto global 
de sociedade”. Dessa forma, ao se apresentar como único, o direito acaba 
por desprezar as noções de “local”, “realidade” e “pluralidade”. Tal pretensão 
de universalidade, que é da essência do direito moderno, torna invisíveis os 
sujeitos que, por suas características imanentes, não estejam comprometidos 
com o mencionado “projeto global de sociedade”.

 Nesse contexto, pode ser considerada inadequada a proteção dos 
direitos dos grupos brasileiros tradicionalmente vulneráveis e vulnerados, 
como negros, índios, comunidades tradicionais, mulheres, população 
em situação de rua, comunidade LGBT, a partir da teoria geracional ou 
dimensional dos direitos humanos ou da sua concepção fulcrada numa visão 
essencialista e universalista.

 Decerto, é crucial reconhecer os paradoxos da teoria clássica 
(HERRERA FLORES, 2009a, p. 59-87) e não afastá-la por completo, na medida 
em que a crítica não se opõe à dogmática, mas, antes, procura rechaçar 
as pretensões intelectuais apresentadas como “neutras” em relação às 
condições reais em que as pessoas vivem (HERRERA FLORES, 2009b, p. 37).    
 
 A teoria crítica dos direitos humanos busca garantir a dignidade 
das pessoas sem ancoramento num universalismo de partida essencialista, 
pois considera que tal universalização dos direitos humanos é fruto de um 
processo cultural.  
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 Nesse sentido, conforme salientam Antônio Carlos Wolkmer e 
Anne Carolline Batista (2010, p. 132), Joaquin Herrera Flores rebela-se 
contra concepções formalistas, falsas, passivas, normativas e idealistas, 
defendendo a construção de uma proposta de direitos humanos que seja 
realista, histórica e contextualizada. Essa proposta passa por um processo de 
lutas sociais, políticas e culturais que se exerce de forma dialética, complexa 
e relacional, pois os direitos humanos não podem ser concebidos como 
categorias normativas que existem num mundo ideal em que aguardam sua 
colocação em prática pela ação social. 

 Os direitos humanos são criados e recriados à medida que se atua 
no processo de construção social da realidade. Assim, devem ser colocados 
em prática como produtos de lutas culturais, sociais, econômicas e políticas 
para ajustar a realidade aos esforços que são feitos por uma determinada 
formação social para que a vida seja digna de ser vivida (WOLKMER; BATISTA, 
2010, p. 132). 

 Para a fundamentação da teoria crítica dos direitos humanos, 
Joaquin Herrera Flores (2009a, p. 38-57) estabelece a necessidade de 
observância de seis decisões iniciais, no sentido de: fazer com que se pense 
de outro modo (1ª decisão); abandonar a dialética negativa, adotando-se 
uma posição afirmativa que possibilite aos oprimidos questionar a própria 
relação que mantém a situação de opressão (2ª decisão); problematizar 
a realidade (3ª decisão); migrar da utopia para a heterotopia, ou seja, da 
idealização de um futuro novo para a construção de outro lugar situado 
na história e nos processos presentes que se encontram em constante 
transformação (4ª decisão); possibilitar o encontro positivo e informativo 
de vontades críticas induzido mediante a indignação diante do intolerável 
(5ª decisão); promover o afastamento do universalismo, pois “nem tudo 
vale o mesmo” (6ª decisão). 

 Em oposição à teoria clássica, a teoria crítica dos direitos humanos 
encontra seu fundamento na realidade e nas práticas sociais emancipadoras. 
Considera que os direitos humanos não são produtos de conquistas 
meramente normativas, mas, de forma destacada, de práticas sociais de 
instituições, movimentos sociais, dos cidadãos e de reivindicações de 
grupos “tradicionalmente marginalizados do processo de positivação e de 
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reconhecimento institucional de suas expectativas” (HERRERA FLORES, 
2009b, p. 77). 

 Além disso, mediante a contextualização das práticas sociais 
concretas, a teoria crítica dos direitos humanos se opõe às práticas 
institucionais tradicionais que invisibilizam, homogeneízam, centralizam e 
hierarquizam a realidade (HERRERA FLORES, 2009b, p. 77).     

 Para possibilitar a aplicação prática da sua teoria crítica, Joaquin 
Herrera Flores (2009b, p. 119) propôs um esquema que “[...] permita 
visualizar toda a profundidade e a amplitude do tema. Uma figura que facilite 
a compreensão por parte das pessoas que participam do processo educativo 
e por parte dos atores sociais”. Posteriormente, revela: 

Chamamos essa figura ou ‘esquema’ de conhecimento e ação de diamante 
ético. Com o ‘diamante’, pretendemos oferecer uma imagem que concretize 
tanto a nova perspectiva que propomos como um quadro que mostre a 
virtualidade da definição dada (HERRERA FLORES, 2009b, p. 119).

 Com a figura do diamante ético, o autor tenciona evidenciar a 
interdependência entre os variados componentes da definição de direitos 
humanos (HERRERA FLORES, 2009b, p.119). E completa: 

Com o ‘diamante ético’, nos lançamos a uma aposta: os direitos humanos 
vistos em sua real complexidade constituem o marco para construir uma 
ética que tenha como horizonte a consecução das condições para que 
‘todas e todos’ (indivíduos, culturas, formas de vida) possam levar à prática 
sua concepção de dignidade humana.

Nada é mais universal que garantir a todos a possibilidade de lutar, plural e 
diferenciadamente, pela dignidade humana. A maior violação aos direitos 
humanos consiste em impedir que algum indivíduo, grupo ou cultura possa 
lutar por seus objetivos éticos e políticos mais gerais; entre os quais se 
destaca o acesso igualitário aos bens necessários ou exigíveis para se viver 
dignamente (HERRERA FLORES, 2009b, p.119-120).   

 Conforme Manuel Eugenio Gándara Carballido (2013, p. 177), a 
figura do “diamante ético” tem por objetivo possibilitar o conhecimento e a 
ação em prol do empoderamento indispensável para que todas as pessoas 
possam formular e desfrutar da sua concepção de vida digna.
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 Entre outros elementos componentes dos eixos material e conceitual 
do “diamante ético”, Joaquin Herrera Flores (2009b, p. 124-125) ressalta 
ainda a importância das instituições:

Se uma teoria chega a ser posta em prática institucionalmente, aumenta sua 
capacidade de ‘durar’, de ser ‘transmitida’ e, inclusive, de ‘resistir’ a possíveis 
deformações. [...] O componente institucional dos direitos é, então, muito 
relevante, pois toda instituição é o resultado jurídico/político/econômico 
e/ou social de uma determinada forma de entender os conflitos sociais. 
Nesse sentido, entendemos as instituições como espaços de mediação nos 
quais se cristalizam os resultados sempre provisórios das lutas sociais pela 
dignidade. Tudo isso sem esquecer que falar de ‘instituição’ é o mesmo que 
tratar das relações de poder que primam no momento histórico concreto 
em que vivemos. Daí a enorme importância da luta política/institucional 
para levar à prática nossas ideias críticas sobre os direitos.     

 Conforme salientado pelo jusfilósofo, as instituições são importantes 
pela possibilidade de colocarem em prática as ideias críticas sobre os direitos. 
E é nesse ponto que possível se faz a conexão entre a atuação do Ministério 
Público na proteção aos direitos humanos e a teoria crítica de tais direitos. 

 Com efeito, a proteção dos direitos humanos, na perspectiva 
da teoria crítica, pode ser efetivada mediante uma perspectiva nova, 
integradora, crítica e contextualizada em práticas sociais emancipadoras, 
prezando-se pelo diálogo intercultural, opondo-se a universalismos a 
priori e a essencialismos, e identificando os processos de luta dos grupos 
historicamente vulnerados, de modo a internalizá-los numa prática jurídica 
transformadora.  

 O diálogo intercultural como instrumento de atuação afasta a 
instituição de visões, racionalidades e práticas universalistas, abstratas, 
desconectadas das circunstâncias reais vivenciadas pelas pessoas. Da mesma 
forma, impossibilita que prepondere uma visão localista, que se encerra na 
cultura local, o que Joaquin Herrera Flores (2009b, p. 162) denomina “[...] 
universalismo de retas paralelas”. 

 Seguindo as lições do jusfilósofo sevilhano, deve-se apostar 
numa “racionalidade de resistência”, que possibilite chegar ao universal 
(universalismo de chegada ou de confluência), após um processo de diálogo 
em que haja ruptura com os preconceitos e com as linhas paralelas, mediante 
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o entrecruzamento e não a superposição de propostas (HERRERA FLORES, 
2009b, p. 163). 

 Pois bem. Com esteio na teoria crítica dos direitos humanos é possível 
que o Ministério Público preze pela abertura de espaços de participação 
ativa dos grupos vulneráveis/vulnerados no estabelecimento de prioridades 
de atuação que afetem seus direitos e interesses. Considera-se que as 
lutas pela implementação de políticas públicas, pela proteção aos direitos 
das mulheres, dos negros, da população em situação de rua, das pessoas 
LGBT, dos povos indígenas e das comunidades tradicionais, dos migrantes, 
refugiados e apátridas não serão adequadamente travadas mediante uma 
práxis tradicional, hierarquizante, hegemônica e universalizante, que busca a 
legitimidade para atuação somente nas normas e não nas práticas sociais. 

 Assim, tendo em vista o relevante papel exercido pelo Ministério 
Público de defesa dos direitos humanos, entre outras possibilidades, 
imprescindível o acompanhamento da implementação, pelo poder público, 
de espaços adequados para discussão e deliberação de políticas públicas, 
como conselhos gestores, comissões, fóruns e conferências temáticas, 
zelando para que, após seu funcionamento, seja garantida a participação 
efetiva dos grupos que lutam para apresentar suas concepções de dignidade.
  
 De outro lado, a interação com movimentos sociais organizados 
possibilita ao Ministério Público a identificação, em conjunto com estes, dos 
seus processos de luta e das suas principais carências e necessidades a fim 
de realizar, posteriormente, as intervenções necessárias para que obtenham 
acesso aos bens necessários para o usufruto de uma vida digna de ser vivida, 
sem preconceito e discriminação.

 Pensar a proteção aos direitos humanos implica, pois, pensar de 
outro modo, de forma problematizadora da realidade histórico-social e 
mediante a construção de lugares de encontro em que os referidos grupos 
possam apresentar, em condições de igualdade, suas propostas e suas 
diferenças, possibilitando uma práxis comprometida com a concretização 
dos seus processos de luta por dignidade. Conforme Joaquin Herrera Flores 
(2009a, p. 41): “Lugares de encontro de seres humanos empoderados, 
quer dizer, de indivíduos e grupos que gozem de um conjunto de condições 
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baseadas em três especificações de igualdade: igual valor, igual racionalidade 
e igual autoridade.”

4. Conclusão

 Joaquin Herrera Flores deixou um grande legado para as pessoas 
que se dedicam a tentar converter em ações práticas os diferentes processos 
de luta por dignidade construídos nos diversos espaços da vida social. Sua 
teoria crítica dos direitos humanos, para além de um academicismo abstrato 
descompromissado com as condições reais vivenciadas pelas pessoas, visa a 
dar suporte aos diferentes grupos historicamente vulneráveis/vulnerados, a 
fim de que possam usufruir dos bens da vida que lhe são necessários para 
viver uma vida digna de ser vivida.

 A afinidade da sua concepção crítica de direitos humanos com as 
funções exercidas pelo Ministério Público brasileiro possibilita realizar uma 
conexão entre estas que se traduz, in casu, em homenagem. Tida como 
instituição de garantia, nos termos da doutrina de Ferrajoli (2015, p. 248), 
compete ao Ministério Público a proteção aos direitos mais sensíveis para a 
vida em sociedade, como os direitos humanos.

 Imperioso registrar que tratar da proteção aos direitos humanos 
pelo Ministério Público não é algo que se refere somente à tutela dos grupos 
em situação de maior vulnerabilidade social. Protege também os direitos 
humanos o membro do Ministério Público que combate a corrupção, 
a improbidade administrativa e a malversação dos recursos públicos 
necessários para a implementação das políticas públicas indispensáveis para 
atendimento ao interesse público, bem como aquele que zela pela defesa 
adequada das vítimas, do meio ambiente, do consumidor, da infância e 
juventude, dos idosos, da saúde pública e das pessoas com deficiência. A 
proteção aos direitos humanos deve ocorrer de forma transversal, complexa 
e relacional, de acordo com os processos de luta por dignidade travados nos 
diferentes espaços da vida social. 

 Embora tenha falecido há seis anos, o jusfilósofo Herrera Flores 
continua vivo nas lutas diuturnamente travadas pelo Ministério Público, 
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que coloca em prática suas ideias críticas sobre os direitos humanos, 
internalizando-as nas suas estruturas. 

 Por fim, encerra-se esta breve homenagem com uma das últimas 
frases de Herrera, que, em síntese, traduz a fragilidade da vida perante a 
perenidade do mundo e das lutas:

A vida continuará, queiramos ou não, depois de nossa passagem por ela. Os 
bosques seguirão produzindo oxigênio e frutos. Os mares continuarão nos 
proporcionando chuva e sal. As pessoas que amamos seguirão nos amando, 
talvez ainda mais do que quando estávamos aqui com eles. A árvore, a gota 
de água, o sentimento de amor estarão sempre aí colorindo a vida com 
todas as cores do arco-íris e com todas as misérias de nossas necessidades. 
Nada é mais alto ou menor. Tudo é o vivo, o que perdura, o que nos acolhe 
e nos recolhe.

 
 Que as ideias de Joaquin Herrera Flores continuem dando frutos e 
colorindo as ações do Ministério Público brasileiro, a fim de que, por meio 
da sua necessária intervenção, seja possível a construção de uma sociedade 
melhor e mais justa para todas as pessoas.
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EMENTA: Mobilidade urbana. Visão holística. Fundamentos da política 
nacional. Lei 12.587/2012: princípios e diretrizes. Planos municipais de 
mobilidade. Exigibilidade, prazos e conteúdo mínimo. Pesquisa de origem-
destino. Regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. Art. 25, §3º da 
CF/88 e Lei 13.089/2015. Transporte e mobilidade como funções públicas 
de interesse comum. Necessidade de plano de desenvolvimento urbano 
integrado. Transporte público coletivo. Serviços essenciais. Organização e 
prestação pelo poder público. Art. 30, V e art. 175 da CF/88. Requisitos 
e regras para concessões e permissões. Direitos dos usuários: padrões 
de qualidade e quantidade. Prestador do serviço que se equipara ao 
fornecedor à luz da principiologia do Código de Defesa do Consumidor (Lei 
8.078/1990). Lei 8.987/1995: indicadores de regularidade, continuidade, 
eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia e modicidade 
tarifária. Art. 175 da CF/88. Indispensabilidade de devido e prévio 
procedimento licitatório, conforme a Lei 8.666/1993. Modelagem do 
certame. Etapa interna: discricionariedade técnica adstrita ao dever de 
previdência da administração. Integração física, tarifária e operacional 
dos diversos modos e redes. Política tarifária. Revisões e reajustes. Gestão 
democrática, transparência e controle social. Hipóteses de improbidade. 
Fiscalização preventiva e controle de legalidade pelo Ministério Público. 

 Diante do inconteste clamor de diversos segmentos da sociedade 
brasileira, das reiteradas consultas formuladas pelos órgãos de execução 
sobre a matéria e em observância às diretrizes do Conselho Nacional de 
Procuradores-Gerais, através do Grupo Nacional de Direitos Humanos 
(GNDH/CNMP), o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça 
de Habitação e Urbanismo, o Centro de Apoio Operacional das Promotorias 
de Justiça de Defesa do Consumidor e o Centro de Apoio Operacional 
das Promotorias de Justiça de Proteção ao Patrimônio Público e à Ordem 
Tributária, reunidos na Comissão de Mobilidade Urbana instaurada pela 
Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Paraná na Resolução n. 4.880 
de 10 de dezembro de 2014, editam a presente Nota Técnica para fins de 
orientação da atuação institucional na área de Mobilidade Urbana.
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1. Fundamentos da Política Nacional de Mobilidade Urbana

 A mobilidade é definida como a condição em que se realizam os 
deslocamentos de pessoas e a distribuição de bens no território. Nos núcleos 
urbanos esse deslocamento é crucial, pois tem a finalidade de garantir o 
acesso aos serviços e equipamentos públicos e às oportunidades de emprego 
e estudo,  proporcionando o constante aperfeiçoamento profissional e o bem-
estar propiciado pela fruição de bens culturais, de lazer e de entretenimento. 
Além disso, uma acessibilidade ampla e eficaz ao território contribui 
para o fortalecimento da economia local, visto que congestionamentos, 
infraestruturas de circulação precárias e carestia dos serviços de transporte 
público (pavimentação danificada, vias mal sinalizadas) implicam no aumento 
de custo e tempo dos deslocamentos (sejam das mercadorias, sejam das 
pessoas), impactando diretamente a esfera produtiva e as possibilidades de 
consumo. 

 Em função desse importante papel para o bem-estar da população 
e para a concretização de direitos básicos do cidadão, a mobilidade integra o 
direito à cidade, sendo um dos componentes essenciais para a plenitude do 
cidadão, o que se acha assinalado no art. 2º, I da Lei 10.257/2001:

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;

 Para tanto, a política de mobilidade urbana deve estar intimamente 
relacionada à política de desenvolvimento urbano, não se podendo 
esquecer que as vias e os logradouros públicos, componentes essenciais 
da infraestrutura de mobilidade, são elementos estruturantes do espaço 
urbano. Neles, há que se prestigiar as calçadas e transposições seguras a 
serem utilizadas pelos pedestres e a acessibilidade universal das pessoas 
com mobilidade reduzida.

 Entretanto, o conceito de mobilidade urbana não pode ser 
confundido com o mero detalhamento desses aspectos físicos, restringindo-
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se ao transporte público e as vias por onde transitam os automóveis, pois a 
mobilidade é essencialmente o resultado da interação entre os deslocamentos 
de pessoas e o espaço como um todo, devendo ser pensada essencialmente 
na perspectiva da distribuição dos usos e formas de ocupação da cidade.

A questão é, quaisquer que sejam os modos/modais de transporte ou a 
combinação de modos de transportes, esses devem operar em um espaço 
organizado para tal, com densidades urbanas e teor social adequados para 
cada tipo de modo e modal escolhido. (Silveira. Márcio Rogério, Cocco, 
Rodrigo Giraldi. Transporte público, mobilidade e planejamento urbano: 
contradições essenciais. Estudos Avançados 27 (79), 2013)

 Destaque-se que essa interação entre concentrações populacionais 
e a distribuição dos usos e ocupação do solo são, essencialmente, matéria 
do Plano Diretor Municipal e da legislação urbanística dele decorrente. 
Portanto, a política municipal de mobilidade não pode estar apartada desse 
arcabouço normativo ou em contrário às suas disposições. Fundamental 
a consonância entre a política de mobilidade e o ordenamento territorial. 
Nesse sentido, uma importante estratégia de atuação é a redução da 
necessidade de deslocamentos, especialmente aqueles que implicam em 
grandes distâncias, promovendo uma distribuição mais racional de usos 
(comércios, serviços, residências, etc.) e densidades populacionais. Dado 
que ilustra o contra-senso na distribuição das atividades e pessoas em nossos 
territórios é o tempo gasto em deslocamentos em função do trabalho: no 
Paraná, aproximadamente 27% das pessoas ocupadas gastam mais de 30 
minutos para se deslocar ao seu local de trabalho (IBGE, 2010)1. Tempo que 
poderia ser utilizado para o lazer, estudo, qualificação profissional entre 
outros. Os paulistanos, por exemplo, perdem em média 27 (vinte e sete) dias 
por ano no trânsito (inclusive no transporte público), o que corresponderia 
a, no mínimo, mais um período de férias aos usuários e demonstra o fracasso 
de um projeto de cidade centrado no automóvel individual como único meio 
de locomoção2.

1 Dados referentes à educação e deslocamento, coletados no Censo Demográfico de 2010, 
realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
2 ROLNIK, Raquel e KLINTOW, Danielle. (I)mobilidade na cidade de São Paulo. Estudos 
Avançados 25 (71), 2011, pp. 89-108.
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 Frente a esse cenário, a Lei 12.587/2012 configura-se como marco 
central na consolidação da Política Nacional de Mobilidade Urbana como 
meio de acesso a direitos básicos e vetor de desenvolvimento econômico e 
social. Nela estão pautados os princípios, diretrizes e objetivos desta política 
setorial: 

Art. 5o  A Política Nacional de Mobilidade Urbana está fundamentada nos 
seguintes princípios: 
I - acessibilidade universal; 
II - desenvolvimento sustentável das cidades, nas dimensões socioeconômicas 
e ambientais; 
III - equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo; 
IV - eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte 
urbano; 
V - gestão democrática e controle social do planejamento e avaliação da 
Política Nacional de Mobilidade Urbana; 
VI - segurança nos deslocamentos das pessoas; 
VII - justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos 
diferentes modos e serviços; 
VIII - equidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros; e 
IX - eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana.
 
Art. 6o  A Política Nacional de Mobilidade Urbana é orientada pelas seguintes 
diretrizes: 
I - integração com a política de desenvolvimento urbano e respectivas 
políticas setoriais de habitação, saneamento básico, planejamento e gestão 
do uso do solo no âmbito dos entes federativos; 
II - prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os 
motorizados e dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte 
individual motorizado; 
III - integração entre os modos e serviços de transporte urbano; 
IV - mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos dos deslocamentos 
de pessoas e cargas na cidade; 
V - incentivo ao desenvolvimento científico-tecnológico e ao uso de energias 
renováveis e menos poluentes; 
VI - priorização de projetos de transporte público coletivo estruturadores do 
território e indutores do desenvolvimento urbano integrado; e 
VII - integração entre as cidades gêmeas localizadas na faixa de fronteira 
com outros países sobre a linha divisória internacional. 
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Art. 7o  A Política Nacional de Mobilidade Urbana possui os seguintes 
objetivos: 
I - reduzir as desigualdades e promover a inclusão social; 
II - promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais; 
III - proporcionar melhoria nas condições urbanas da população no que se 
refere à acessibilidade e à mobilidade; 
IV - promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos 
ambientais e socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas nas 
cidades; e 
V - consolidar a gestão democrática como instrumento e garantia da 
construção contínua do aprimoramento da mobilidade urbana. 

 
 Destaque-se nesse rol a prioridade dada aos modos de transporte 
não motorizados sobre os motorizados, bem como aos serviços de transporte 
coletivo sobre o transporte individual motorizado, visando, assim, uma 
distribuição mais justa dos ônus e benefícios do processo de urbanização 
(art. 2º, IX do Estatuto da Cidade), sobretudo no que tange aos distintos 
modos de deslocamento e sua compatibilidade com as necessidades de 
deslocamento. 

 Ademais, não se pode esquecer que o transporte coletivo está 
constitucionalmente categorizado como serviço de caráter essencial (Art. 30, 
V), assim, além da importância de sua existência per se, a qualidade de seu 
funcionamento também é crucial, remetendo a aspectos como acessibilidade, 
freqüência de atendimento, tempo de duração das viagens, lotação dos 
veículos, confiabilidade no serviço, segurança, características dos veículos e 
dos locais de parada, sistema de informações, conectividade (integração física 
e tarifária), comportamento dos operadores e estado das vias.  

 Entretanto, cabe realçar que, não obstante seja o transporte público 
coletivo (que na grande maioria das cidades brasileiras se restringe ao modal 
ônibus) entendido como serviço de caráter essencial, o planejamento e 
a gestão municipal não podem ser limitados a ele. Outros meios, como a 
bicicleta, e os deslocamentos a pé (neles incluídos os cadeirantes e demais 
pessoas com mobilidade reduzida), também devem ser objeto da política 
pública, resultando em espaços e infraestruturas de mobilidade qualificados 
e adequados para a utilização dos mesmos. Imprescindível, por exemplo, 
que as vias públicas sejam devidamente equipadas e sinalizadas para recebê-
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los, lembrando que muitas vezes isso pode implicar na redução do espaço 
destinado aos veículos automotores, privilegiando a circulação de modais 
não poluentes. 

 Digno de menção que, em princípio, é da competência municipal, 
mais especificamente do Executivo Municipal, a regulamentação e 
fiscalização dos serviços de transporte urbano, não apenas do transporte 
público coletivo, mas também dos modos individuais que tenham destinação 
pública e abrangência restrita aos limites municipais, além da jurisdição 
sobre o sistema viário local 

Assim, em que pese a origem federal do cuidado legislativo no que 
concerne a transporte e trânsito (CRFB, art. 22, XI), não há dúvida de que o 
Município tem competência para legislar sobre assuntos de interesse local, 
incluído o transporte público, sendo o coletivo de caráter essencial (CRFB, 
art. 30, I e V), cuja competência para organização e controle é privativa do 
Município. Portanto, esse é um tema em que as competências são muito 
claras nas orientações da Constituição Federal. Quadra aqui destacar que 
essa competência, em regra, é acometida ao Executivo Municipal, não 
apenas em razão da organização dos serviços, mas a própria via pública 
é um bem que está sob a administração do Chefe do Executivo Municipal, 
e são rotineiras as decisões pela inconstitucionalidade de lei municipal de 
iniciativa do legislativo que usurpa a competência aqui tratada.3 

 Dentre as funções municipais salientadas, ganha relevo o 
planejamento da mobilidade urbana. A Lei 12.587/2012 inscreve o 
planejamento participativo como norte incontornável para a efetivação 
da política de mobilidade urbana e atribuiu ao município a função de 
elaborar o Plano de Mobilidade Urbana, integrado com a política global de 
desenvolvimento urbano, expressa no plano diretor municipal, e com as 
demais políticas setoriais (art. 18, inciso I). 

3 GUIMARÃES, Geraldo Spagna. comentários à lei de Mobilidade Urbana – lei n° 12.587/12: 
essencialidade, sustentabilidade, princípios e condicionantes do direito à mobilidade. Belo 
Horizonte: Fórum, 2012, p. 206.
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2. Planos de Mobilidade Urbana

 A Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei 12.587, artigo 24, 
§1º ao 4°) tornou o Plano de Mobilidade Urbana (PlanMob) instrumento 
vinculante para o acesso aos recursos orçamentários federais destinados 
à mobilidade urbana, em municípios com população superior a 20.000 
habitantes e para todos os demais obrigados, na forma da lei, a elaborarem 
o plano diretor4. Definiu, ainda, um prazo de três anos, a partir da vigência do 
supracitado diploma legal, para a elaboração dos planos ou compatibilização 
do conteúdo dos já existentes ao plano diretor municipal. Ao momento 
de redação da presente Nota Técnica (maio/2015) este prazo já se mostra 
esgotado, premindo à instigação ministerial.  

 No Estado do Paraná, apenas 43 municípios necessitariam elaborar 
seu Plano de Mobilidade por possuírem mais de 20.000 habitantes, porém 
em função da existência de 8 regiões metropolitanas5 no Estado, esse número 
sobe para 236 municípios (Anexo I). Atualmente, de acordo com a pesquisa 
Perfil dos Municípios Brasileiros, realizada pelo IBGE no ano de 2012, 
somente 15 municípios do estado possuem Planos Municipais de Transporte. 
Entretanto, cabe observar que além do número de municípios que possuem 
esse instrumento ser ínfimo frente ao universo legalmente exigido, estes 
podem não estar atendendo ao conteúdo mínimo estabelecido pela Política 
Nacional, sendo necessária sua adaptação ou reformulação. 

 Conforme anteriormente assinalado, a mobilidade urbana integra, de 
forma indissociável, a política de desenvolvimento urbano, devendo o Plano 

4 De acordo com o Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001, art. 41) o plano diretor é instrumento 
em municípios: (i) integrantes de região metropolitana e aglomerações urbanas, (ii) onde 
o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos parcelamento ou edificação 
compulsório, imposto predial e territorial urbano progressivo no tempo e desapropriação 
com títulos da dívida pública, (iii) integrantes de áreas de especial interesse turístico, (iv) 
inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto 
ambiental de âmbito regional ou nacional e (v) incluídas no cadastro nacional de Município 
com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas 
ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos.
5 Região Metropolitana de Curitiba, Região Metropolitana de Londrina, Região Metropolitana 
de Maringá, Região Metropolitana de Apucarana, Região Metropolitana de Campo Mourão, 
Região Metropolitana de Umuarama, Região Metropolitana de Toledo e Região Metropolitana 
de Cascavel. 
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Municipal de Mobilidade Urbana estar integrado ao Plano Diretor Municipal, 
em seus princípios, diretrizes, ações e conteúdo. Importa, ainda, que este 
último delimite, com base nas leituras técnicas e participativas realizadas ao 
longo de sua elaboração e aprovação, o escopo mínimo e os principais temas 
que devem ser detalhados pelo PlanMob. Esse temário básico indicado 
pelo plano de desenvolvimento urbano local deve ser somado ao conteúdo 
mínimo estabelecido pela Política Nacional de Mobilidade (Lei 12.587/2012):

Art. 24.  O Plano de Mobilidade Urbana é o instrumento de efetivação da 
Política Nacional de Mobilidade Urbana e deverá contemplar os princípios, 
os objetivos e as diretrizes desta Lei, bem como:
I - os serviços de transporte público coletivo; 
II - a circulação viária; 
III - as infraestruturas do sistema de mobilidade urbana; 
IV - a acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de mobilidade; 
V - a integração dos modos de transporte público e destes com os privados 
e os não motorizados; 
VI - a operação e o disciplinamento do transporte de carga na infraestrutura 
viária; 
VII - os polos geradores de viagens; 
VIII - as áreas de estacionamentos públicos e privados, gratuitos ou 
onerosos; 
IX - as áreas e horários de acesso e circulação restrita ou controlada; 
X - os mecanismos e instrumentos de financiamento do transporte público 
coletivo e da infraestrutura de mobilidade urbana; e 
XI - a sistemática de avaliação, revisão e atualização periódica do Plano de 
Mobilidade Urbana em prazo não superior a 10 (dez) anos. 

 Cabe destacar que o universo de municípios que devem elaborar 
seus planos de mobilidade é diverso, compreendendo desde municípios 
polos de Regiões Metropolitanas com população predominantemente 
urbana, até municípios com aproximadamente 2.000 habitantes residindo, 
em sua grande maioria, nas áreas rurais. Assim, observados os elementos 
definidos pela Lei 12.587/2012, cada município deve adequar o conteúdo 
e os enfoques do seu Plano de Mobilidade à realidade local-regional, tendo 
como um de seus objetivos a necessidade da integração municipal, incluindo 
deslocamentos na área rural e entre esta e o(s) núcleo(s) urbano(s), tanto 
da sede como dos eventuais distritos espalhados por seu território. O 
Ministério das Cidades, em seu Caderno de Referência para Elaboração do 
Plano de Mobilidade Urbana, sugere as diferentes priorizações de acordo 
com o porte do município:



424

1. Apresentação 

2. Entrevista

3. Artigos 
Ações afirmativas, justiça e igualdade

Sobre o que a mediação penal (não) pode ser: uma 
abordagem crítica das práticas luso-brasileiras

Efetividade do direito à saúde pública no Brasil

Interpretação constitucional e “pensamento de 
possibilidades” 

Ministério Público brasileiro, uma breve análise da 
sua evolução nas constituições brasileiras

Unasul e a cidadania cosmopolita

O caminho para o Brasil: A única saída

A presunção da inocência e a impossibilidade de 
inversão do ônus da prova em matéria criminal: os 
Tribunais Estaduais contra o STF

Cultura e previsibilidade do direito 

A proteção jurídico-penal do correio eletrônico 
no Direito Penal espanhol: um parâmetro para o 
legislador brasileiro

Sobre o juízo de admissão do pedido de provas no 
processo penal

Ministério Público: responsabilidade política e social 
- da teoria à prática

4. Seção Estudante 
O Interrogatório Judicial do Acusado: Sob a 
Perspectiva do Direito ao Silêncio e da Busca da 
Verdade

5. Resenha 
Princípio da Litigiosidade Mínima

6. Jurisprudência Comentada Cível 
A possibilidade de dispensa da nomeação de curador 
especial à lide em ações de interdição nas quais 
o MP atua como fiscal da lei: uma análise sob a 
recente perspectiva do STJ

7. Jurisprudência Comentada Penal
Argumento “da” autoridade: da imparcialidade do 
juiz togado frente ao jurados 
Marcelo Balzer Correia 

8. Espaço Centros de Apoios 
Conexões entre a teoria crítica dos direitos humanos 
e a atuação do Ministério Público para sua proteção: 
uma homenagem a Joaquin Herrera Flores

Nota Técnica Conjunta 01/2015

Figura 01: Incidência de temas nos Planos de Mobilidade por porte de município.

Fonte: Ministério das Cidades. caderno de Referência para elaboração do Plano de Mobilidade 
Urbana. Brasília, 2015, p. 225.
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 Os planos de mobilidade devem conter objetivos claros a serem 
atendidos - de curto, médio e longo prazo - e metas de atendimento e 
universalização da oferta de transporte público coletivo. O plano deve 
ainda identificar meios financeiros e institucionais para sua execução, bem 
como o desenho do sistema de monitoramento e controle do sistema (art. 
21). Entretanto, mesmo a universalização da oferta de transporte público 
representando uma importante meta do plano, o seu conteúdo não pode 
ser reduzido a ela, sendo fundamental, nos municípios que não o possuem, 
o planejamento do transporte não motorizado e da infraestrutura urbana 
necessária a circulação. 

 É importante frisar que a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana 
(PlanMob) deve estar fundamentada em estudos técnicos, destacadamente 
um diagnóstico, com a descrição da atual condição dos deslocamentos na 
cidade, e um prognóstico, que demonstrará as tendências de crescimento 
e a projeções das necessidades de deslocamentos, simulando as variações 
nos deslocamentos, em função das principais propostas de alteração de 
infraestrutura, mensurando assim seus impactos e alternativas.  

 No tocante ao diagnóstico do setor de mobilidade, recomenda-se que 
este seja composto minimamente pelas seguintes informações: (i) inventário 
da estrutura física de circulação, (ii) estudos de comportamento na circulação, 
(iii) pesquisas operacionais do transporte coletivo, (iv) informações gerais do 
setor de transportes, (v) informações socioeconômicas, (vi) dispositivos legais 
referentes ao desenvolvimento urbano e aos componentes da mobilidade, 
(vii) estudos e projetos existentes que intervenham na circulação. 

 Para o detalhamento desses aspectos por etapas, recomenda-se 
consulta ao Termo de Referência elaborado pelo Paranacidade6, de possível 
adoção como roteiro mínimo pelos municípios, e o Caderno de Referência 
para Elaboração de Plano de Mobilidade Urbana formulado pelo Ministério 

6 O Serviço Social Autônomo do Paraná – PARANACIDADE está vinculado à Secretária Estadual 
de Desenvolvimento Urbano e tem por finalidade fomentar e executar atividade e serviços, 
não exclusivos do Estado, relacionados ao desenvolvimento regional, urbano e institucional 
dos municípios e a administração de fundos financeiros públicos destinados a esse fim. 
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das Cidades7. A figura abaixo ilustra as principais etapas e atividades do Plano 
de Mobilidade.

Figura 02: Etapas e atividades do Plano de Mobilidade Urbana.

Fonte: Ministério das Cidades. caderno de Referência para elaboração do Plano de 
Mobilidade Urbana. Brasília, 2015, p. 196, elaborado por EMBARQ Brasil.

7 Disponível em: http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSE/planmob.pdf

http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSE/planmob.pdf
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 Dentre as análises necessárias para a elaboração do diagnóstico 
do Plano Municipal de Mobilidade Urbana e definição da política de 
mobilidade municipal, merece destaque a Pesquisa de Origem Destino, que 
tem por objetivo delimitar a distribuição espacial e temporal dos desejos de 
deslocamento gerados em uma determinada região ou cidade. Esta pode 
ser realizada utilizando diferentes metodologias de acordo com o objetivo 
principal8, porém o resultado deve sempre consistir em:

uma matriz quadrada que retrata o número de viagens (demanda de 
viagens), em um determinado espaço de tempo (hora, dia, mês), entre cada 
par (origem e destino) de zonas de tráfego. Em alguns casos, estas viagens 
podem ser desagregadas por motivo (trabalho, estudo, lazer, compras, 
outros), por renda, sexo, idade ou escolaridade da população, por meio de 
transporte utilizado e todas as outras variáveis compreendidas na pesquisa. 
(Ministério das Cidades. Caderno de Referência para Elaboração do Plano 
de Mobilidade Urbana. Brasília, 2015) 

 A confecção de matriz que demonstre claramente quais as 
necessidades de deslocamento no território é a base fundamental para 
qualquer planejamento no tocante à mobilidade urbana. Assim a pesquisa 
de origem e destino deve ser o norte para as ações de mobilidade urbana, 
sendo essencial sua elaboração para embasar o planejamento tanto das 
infraestruturas quanto dos serviços de mobilidade urbana, sejam eles 
prestados pelo próprio ente federado ou por delegação a terceiro.  

 As propostas do PlanMob devem ser viáveis e sustentáveis sob os 
aspectos econômico, social e ambiental. Para tanto, é indispensável que o 
Plano de Mobilidade esteja integrado aos instrumentos de planejamento 
orçamentário municipal - Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e 
Lei Orçamentária Anual, como disposto no art. 20 da Lei 12.587/2012:

Art. 20.  O exercício das atribuições previstas neste Capítulo [das Atribuições] 
subordinar-se-á, em cada ente federativo, às normas fixadas pelas 
respectivas leis de diretrizes orçamentárias, às efetivas disponibilidades 

8 As principais tipologias de pesquisas de Origem e Destino são: (i) Domiciliar, delimita as 
demandas de viagens em conjunto com seu perfil sócio-econômico, (ii) Entrevistas com 
motoristas de veículos e (iii) Anotação das placas dos veículos, permitem uma análise do 
tráfego (iv) Embarque e desembarque que enfocam o planejamento operacional dos serviços 
de transporte coletivo urbano.
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asseguradas pelas suas leis orçamentárias anuais e aos imperativos da Lei 
Complementar no 101, de 4 de maio de 2000. 

 No estado do Paraná, essa diretriz ganha maior objetividade com 
a orientação de elaboração dos Planos de Ação e Investimentos9, derivados 
da Lei Estadual n. 15.229/2006, e que devem conter o detalhamento das 
ações e investimentos públicos municipais prioritários de acordo com 
as propostas do PlanMob. Essas devem resultar de amplo debate com a 
comunidade e de pactuação política entre Poder Público e usuários, além de 
possuírem viabilidade técnica, econômica e financeira. A definição de metas, 
responsáveis e prazos para um período de cinco anos (horizonte temporal do 
Plano de Ação e Investimentos) também é crucial para a efetivação do Plano 
de Mobilidade, com periódica revisão. 

 Como todo processo de planejamento, o PlanMob deve ser 
sistematicamente monitorado e avaliado, sendo necessário o estabelecimento 
de indicadores que possam dimensionar, de maneira clara e simples, o 
atingimento dos objetivos e metas propostos pelo plano, factibilizando, 
enfim, o controle social e a fiscalização a posteriori pelos órgãos competentes. 

 Entre os instrumentos possíveis para esse monitoramento ganha 
crescente relevância o Índice de Mobilidade Urbana Sustentável, o qual 
abarca as três dimensões fundamentais da mobilidade – aspectos sociais, 
econômicos e ambientais – e é composto por nove domínios: acessibilidade, 
aspectos ambientais, aspectos sociais, aspectos políticos, infraestrutura, 
modos não motorizados, planejamento integrado, tráfego e circulação 
urbana e sistemas de transporte urbano. Essas dimensões agrupam 37 
temas, mensurados por 87 indicadores, confirmando-se, assim, como índice 
bastante completo, porém de fácil aplicação e mensuração pelos municípios, 
pois não exige a utilização de sistemas computacionais robustos ou modelos 
matemáticos complexos. 

 O Plano de Mobilidade Urbana (PlanMob) terá um prazo máximo 

9 O Termo de Referência para elaboração de Planos de Mobilidade Urbana elaborado pelo 
PARANACIDADE determina a elaboração do Plano de Ações e Investimentos (PAI) como um 
dos produtos vinculados ao PlanMob. 
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de 10 anos, porém isso não significa que o horizonte projetado em sua 
elaboração deva se restringir a esse prazo, cabendo ao município definir 
qual é esse horizonte em função de sua dinâmica própria e quais os marcos 
para o monitoramento e constante avaliação de seu plano, inclusive com a 
finalidade de evitar conflitos de continuidade com as sucessivas mudança de 
gestão. 

 Cabe destacar que, a exemplo do Plano Diretor, o processo de 
elaboração e monitoramento do Plano de Mobilidade Urbana deve estar 
pautado na gestão democrática, assegurada por mecanismos como órgãos 
colegiados com a participação da sociedade civil, audiências públicas, 
conferências e consultas públicas e procedimentos sistemáticos de 
comunicação, de avaliação da satisfação dos cidadãos e dos usuários e de 
prestação de contas públicas.

 Por fim ressalta-se que mesmo aqueles municípios que não estão 
obrigados, pela Política Nacional de Mobilidade a elaborarem Planos de 
Mobilidade Urbana, não podem se furtar à atribuição de planificar, gerir e 
investir na infraestrutura de mobilidade, observando os princípios, diretrizes 
e objetivos da Lei 12.587/2012, sendo esta uma atribuição constitucional:

Art. 30. Compete aos Municípios:
[...]
V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou 
permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte 
coletivo, que tem caráter essencial;
[...]
VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, 
mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação 
do solo urbano;

 Destarte, certamente poderá o Ministério Público, na defesa da 
ordem urbanística (art. 1º, VI da Lei 7.347/1985), demandar atuação pró-
ativa das autoridades governamentais nesta seara, a despeito da norma 
específica.
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3. Transporte e Mobilidade em Regiões Metropolitanas e 
Aglomerações Urbanas

 Como já citado anteriormente, o Plano Municipal de Mobilidade 
Urbana não se insere no vazio normativo. Ao contrário, como todos os 
demais planos urbanísticos, rege-se pelo princípio da coesão dinâmica10, 
sujeitando-se ao conteúdo do Plano Diretor, como plano urbanístico geral 
de ordenamento do território municipal, mas também aos documentos de 
planejamento em escalas metropolitana, estadual, regional e nacional. 

 Dentre esses, assume destaque o denominado Plano de 
Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI), determinado pela Lei 
13.089/2015 (Estatuto da Metrópole) para todas as Regiões Metropolitanas 
e Aglomerações Urbanas instituídas11. Nos termos do art. 10º, §3º, cabe aos 
municípios delas partícipes compatibilizar seus Planos Diretores – e, por 
conseguinte, seus Planos de Mobilidade – com as diretrizes do PDUI:

Art. 10.  As regiões metropolitanas e as aglomerações urbanas deverão 
contar com plano de desenvolvimento urbano integrado, aprovado 
mediante lei estadual.
§ 1o Respeitadas as disposições do plano previsto no caput deste artigo, 
poderão ser formulados planos setoriais interfederativos para políticas 
públicas direcionadas à região metropolitana ou à aglomeração urbana.
§ 2o A elaboração do plano previsto no caput deste artigo não exime o 
Município integrante da região metropolitana ou aglomeração urbana da 
formulação do respectivo plano diretor, nos termos do § 1o do art. 182 da 
Constituição Federal e da Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001.
§ 3o Nas regiões metropolitanas e nas aglomerações urbanas instituídas 
mediante lei complementar estadual, o Município deverá compatibilizar 
seu plano diretor com o plano de desenvolvimento urbano integrado da 

10 “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. 3ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 226).
11 Atualmente, no Estado do Paraná, essas unidades territoriais são em número de oito: 
Curitiba (Lei Complementar Federal n. 14/1973), Londrina (Lei Complementar Estadual n. 
81/1998), Maringá (Lei Complementar Estadual n. 83/1998), Umuarama (Lei Complementar 
Estadual n. 149/2012), Toledo (Lei Complementar Estadual n. 184/2015), Campo Mourão (Lei 
Complementar Estadual n. 185/2015), Cascavel (Lei Complementar Estadual n. 186/2015), e 
Apuracana (Lei Complementar Estadual n. 187/2015).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art182�1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art182�1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10257.htm
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unidade territorial urbana.
§ 4o O plano previsto no caput deste artigo será elaborado no âmbito 
da estrutura de governança interfederativa e aprovado pela instância 
colegiada deliberativa a que se refere o inciso II do caput do art. 8o desta 
Lei, antes do envio à respectiva assembleia legislativa estadual.
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.
§ 1o O plano previsto no caput deste artigo deverá contemplar, no mínimo:
I – as diretrizes para as funções públicas de interesse comum, incluindo 
projetos estratégicos e ações prioritárias para investimentos;
II – o macrozoneamento da unidade territorial urbana;
III – as diretrizes quanto à articulação dos Municípios no parcelamento, uso 
e ocupação no solo urbano;
IV – as diretrizes quanto à articulação intersetorial das políticas públicas 
afetas à unidade territorial urbana;
V – a delimitação das áreas com restrições à urbanização visando à 
proteção do patrimônio ambiental ou cultural, bem como das áreas sujeitas 
a controle especial pelo risco de desastres naturais, se existirem; e
VI – o sistema de acompanhamento e controle de suas disposições.

 Essa necessidade decorre da própria natureza supralocal de certos 
serviços essenciais, como o transporte coletivo e o saneamento, não por 
outro motivo caracterizados como funções públicas de interesse comum, isto 
é, temáticas que, pela dinâmica de interação da cidade real – que extrapola 
as fronteiras político-administrativas – têm repercussão para a população de 
mais de um ou de todos os municípios da região. Com efeito, o art. 2º, II do 
Estatuto da Metrópole preceitua função pública de interesse comum como 
qualquer “política pública ou ação nela inserida cuja realização por parte de 
um município, isoladamente, seja inviável ou cause impacto em municípios 
limítrofes”.

 A intensa urbanização gerou situações de acentuada interdependência 
entre cidades, onde os limites municipais se tornaram uma mera 
formalidade, incompatíveis com as relações econômicas, sociais e culturais 
que acontecem na vida real. Em alguns casos, o grau de conurbação é tão 
intenso que a delimitação de territórios é apenas político-administrativa, 
com continuidade do tecido urbano e das características socioeconômicas.  
Essa barreira invisível dos limites administrativos se manifesta com particular 
intensidade na gestão da mobilidade urbana. Os serviços de trânsito e 
os transportes públicos são constitucionalmente reconhecidos como 
de interesse local, portanto de responsabilidade das administrações 
municipais. Por outro lado, a proximidade e a conurbação ampliam a 
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incidência de deslocamentos intermunicipais cotidianos, por todas as 
modalidades de transporte, exigindo a provisão de uma infraestrutura física 
e de serviços impossível de ser atendida pelas Prefeituras. Naturalmente, 
esta situação exige a configuração de novos arranjos institucionais na 
gestão dos serviços públicos, entre eles a mobilidade urbana. (...) Uma 
gestão metropolitana é necessária para prover a mobilidade intramunicipal 
e intrametropolitana com redes de serviços estruturadas, coordenadas e 
complementares, integrando os municípios envolvidos e o governo estadual 
nos processos de planejamento e de gestão por meio da construção de 
redes intermodais, integradas operacional e tarifariamente. Na gestão da 
mobilidade metropolitana, os municípios e os órgãos estaduais precisam 
administrar três níveis distintos de fluxos de pessoas e bens: os fluxos 
internos a cada cidade, que possuem origem e destino no âmbito exclusivo 
do município; os fluxos intrarregionais, entre os municípios da região; e os 
fluxos externos, que passam pela região mas têm origem e/ou destino fora 
dos seus limites.12

 No caso específico da política de mobilidade urbana, o chamado 
movimento pendular13 é fenômeno que bem ilustra a intensidade e frequência 
dos deslocamentos entre cidade-polo e cidades-dormitórios (periféricas), 
podendo ser equacionado tão somente em escala metropolitana. Na 
expressão de Delgado, Cintra e Moura:

(...) esse tipo de mobilidade é revelador da extensão do fenômeno urbano 
no território, com seu dimensionamento e mapeamento constituindo-se 
em ferramentas fundamentais à delimitação de grandes áreas urbanas 
– aglomerações e outros arranjos espaciais. Além disso (...) esse tipo de 
movimento vem adquirindo crescente visibilidade nas grandes cidades, 
dada sua associação com demandas por transporte e vias de circulação, 
incidindo de maneira decisiva no funcionamento cotidiano e na projeção 
estratégica das cidades, tanto para pessoas como para empresas e 
instituições14.

12 MINISTÉRIO DAS CIDADES, Caderno de Referência para Elaboração do Plano de Mobilidade 
Urbana 2015, pp. 118-119.
13 A expressão remete “aos deslocamentos da população para trabalho e(ou) estudo em 
município que não o de residência, e devem ser considerados referenciais obrigatórios na 
formulação de políticas públicas urbanas, especialmente de transporte, circulação, moradia 
e uso do solo.” (DELGADO, Paulo Roberto; CINTRA, Aneal e MOURA, Rosa. Organização 
social do território e mobilidade urbana. In: FIRKOWSKI, Olga Lúcia Castreghini de Freitas e 
MOURA, Rosa (Eds.). Curitiba: transformações na ordem urbana. Rio de Janeiro: Letra Capital 
: Observatório das Metrópoles, 2014, p. 338).
14 DELGADO, P.; CINTRA, A. e MOURA, R. Idem, p. 339.
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 Destarte, a confecção da política de mobilidade urbana não pode 
ignorar esse contexto, assumindo, por exemplo, que certas vias públicas 
detêm função e hierarquia de eixos estruturais metropolitanos, cuja 
continuidade e fluxo devem ser assegurados entre os vários municípios; que 
certas linhas de transporte coletivo atendem simultaneamente a diversos 
municípios, não podendo ser unilateralmente suprimidas15; que certos 
terminais de ônibus servem à integração nos deslocamentos de distintas 
origens, não podendo simplesmente se limitar à administração de um único 
ente, tendo em vista o interesse comum sobre eles. Ou seja, tanto os serviços 
quanto as infraestruturas de mobilidade urbana devem ser gerenciados de 
modo a garantir a conectividade do território de toda uma aglomeração 
urbana ou região metropolitana e facilitar os deslocamentos do cidadão, 
sobretudo os diários ou periódicos, para acesso a trabalho, equipamentos 
públicos e oportunidades educacionais. Por esta razão, como bem pondera 
Alaôr Caffé Alves, 

(...) se a função pública a ser realizada é de caráter regional, não pode o 
Município impedi-la, a pretexto de que será em seu “território”, pois o 
território do Município é também território estadual e nacional. O que 
orienta a decisão regional ou local não é, pois, a mera localização física da 
função ou do serviço público, mas sua finalidade, natureza e características 
que os fazem ser de responsabilidade deste ou daquele ente público 
governamental ou deles em conjunto, independentemente do local de 
sua realização. Esta questão é de grande importância para a delimitação 
das competências privativas ou concorrentes dos Municípios e do Estado 
federado, em face da realização das funções públicas de interesse comum. 
É importante notar, finalmente, que a instituição de região metropolitana 
tem um caráter funcional, ou seja, destina-se a integrar o agrupamento dos 
Municípios metropolitanos na organização, planejamento e execução das 
funções públicas de interesse comum. Desse modo, a referida integração 
pressupõe a inafastável garantia de que os Municípios podem (e devem) 
participar das decisões e ações regionais, sob diferentes modalidades, 
em todas as fases de organização, planejamento e execução das funções 
públicas de interesse comum.16

15 Nos termos do art. 4º, XI da Lei 12.587/2012, o transporte público coletivo intermunicipal 
de caráter urbano é definido como o “serviço de transporte público coletivo entre Municípios 
que tenham contiguidade nos seus perímetros urbanos”.
16 ALVES, Regiões Metropolitanas, Aglomerações Urbanas e Microrregiões: novas dimensões 
constitucionais da organização do estado Brasileiro. Revista de Direito Ambiental | vol. 15 | 
p. 184 | Jul / 1999 | DTR\1999\584.
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 O rebatimento dessa nova perspectiva jurídica sobre o direito 
administrativo tradicional é inegável. Embora a titularidade dos serviços 
de transporte coletivo urbano (ou seja: de escala local) seja, em princípio, 
do município, sua prestação, num contexto de conurbação, com a devida 
regularidade, eficiência, modicidade, continuidade e qualidade – requisitos 
do art. 6º, §1º da Lei 8.987/1995 – depende, diretamente, de planejamento 
coerente e conjunto, que transcende o território e as competências 
de um único ente federado. Reflexamente, porém, as deliberações 
tomadas em âmbito supramunicipal, ao serem encampadas pelo Plano de 
Desenvolvimento Urbano Integrado, incidem no modelo de organização 
local dos serviços públicos, atingindo, por vezes, sua titularidade17, a exemplo 
da definição sobre qual o conjunto de linhas intermunicipais (operadas 
em esfera metropolitana) e de linhas urbanas/locais (operadas em nível 
municipal). O PDUI fornecerá também os contornos do modelo de integração 
entre trajetos de municípios vizinhos, inclusive do ponto de vista do sistema 
viário básico, das ciclovias, etc. Por óbvio, o ordenamento do uso e ocupação 
do solo é base de todo esse planejamento, conforme já ressaltado.

17 “A promoção da outorga pressupõe a titularidade da competência para prestação do serviço 
público. Em principio, isso se traduz numa questão de discriminação de poderes entre os 
entes federativos. A questão nem sempre é simples, eis que podem surgir dúvidas sobre a 
titularidade da competência sobre determinado serviço. Esses conflitos podem envolver 
duas dimensões diversas. Pode aludir-se a conflitos de competência homogênea, para indicar 
situações em que a disputa se põe entre entes federativos de mesma espécie. Assim, pode 
supor-se uma controvérsia sobre a titularidade da competência para concessão de serviços 
de transporte coletivo em certa região contígua entre dois Municípios. Sabe-se que o serviço 
é municipal, mas a duvida envolve o Município titular da competência para prestar o serviço 
em determinado local. Veja-se que o critério de solução desses problemas é, usualmente, 
geográfico. Trata-se, na maior parte dos casos, de identificar o espaço territorial em que o 
serviço público será prestado. A partir da vinculação espacial, torna-se possível identificar 
a titularidade da competência para delegação.Também se poderia estabelecer conflito de 
competência heterogênea, na medida em que entes federativos de diversa espécie estivessem 
envolvidos. Assim, tem-se disputado sobre a competência para prestação de serviços de 
saneamento básico. Em muitos casos, o fornecimento de água depende do aproveitamento 
de fontes de titularidade estadual. Seria possível imaginar uma disputa entre o Estado e 
Município acerca da titularidade do serviço, o que refletiria na competência para promover 
a delegação. Nesses casos, a solução do conflito envolve outros critérios, que não apenas o 
espacial. Nada impede que se configure titularidade cumulativa, especialmente quando se 
cogitar de competência homogênea. A contiguidade geográfica entre diversos Municípios 
pode conduzir à impossibilidade de secionamento da prestação do serviço ao território de 
um único dentre eles. Isso acarretara a imperiosa conjugação dos interesses dos diversos 
entes federativos, de modo a racionalizar a prestação do serviço e assegurar a menor tarifa 
possível. Nesses casos, pode surgir um convenio entre diversas pessoas estatais, inclusive 
para fins de delegação da prestação à iniciativa privada.” (JUSTEN FILHO, Marçal. Teoria 
Geral das Concessões de Serviço Público. São Paulo: Dialética, 2003. p. 208-209).
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 Entendendo que a conformação das regiões metropolitanas 
inaugura uma instância sui generis, senão política, ao menos administrativa, 
é que o Supremo Tribunal Federal reforçou a prevalência do interesse comum 
sobre o interesse local (princípio norteador da governança interfederativa, 
inscrito também no art. 6º, I da Lei 13.089/2015) na gestão dos serviços 
compartilhados (no caso concreto, atrelados à política de saneamento 
básico), delineando, por conseguinte, que, na hipótese de prestação 
delegada do serviço público, o poder concedente não se concentra nas mãos 
do Estado, nem reside com os municípios, individualmente, mas acha-se 
atribuído ao colegiado formado pelos municípios e o Estado:

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. (...) 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. (...) 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.
(STF - ADI: 1.842 RJ , Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 
06/03/2013, Tribunal Pleno)

 Anteriormente, distribuíam-se as competências em matéria de 
transporte coletivo rodoviário de passageiros da seguinte maneira: a União 
é titular do transporte interestadual, o Estado-membro do transporte 
intermunicipal e o município do transporte local, isto é, o que seja residual 
às anteriores tipologias. A seu turno, a definição da jurisdição sobre a malha 
rodoviária nacional respeita, via de regra, a mesma lógica. 

 Até o momento, no Estado do Paraná, essa modalidade de transporte 
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intermunicipal é objeto da Lei Complementar Estadual n. 153/2013, no que 
pertine às atribuições administrativas (linhas rodoviárias e metropolitanas 
do interior a cargo do Departamento de Estradas de Rodagem – DER/PR18 
e linhas intermunicipais da Região Metropolitana de Curitiba a cargo da 
COMEC19). Paralelamente, os demais aspectos, mormente o planejamento e 
implantação do serviço, a sua outorga/delegação, o controle e as obrigações 
das empresas transportadoras, restam ainda normatizados pelo Regulamento 
do Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado 
do Paraná, aprovado pelo Decreto Estadual n. 1.821/2000.

 Trata-se, todavia, de competência residual delimitada no art. 25, § 
1º, da Constituição Federal20. Destarte, a edição do Estatuto da Metrópole, 
reconhecendo que a realidade da urbanização brasileira é mais complexa 
do que essa categorização estanque, inaugura nova figura, qual seja, a do 
transporte metropolitano strictu sensu. Nessa transição, vocacionada e 
autorizada pelo art. 25, §3º da Constituição de 1988, o transporte coletivo 
metropolitano passa a ser informado por nova lógica e novo regime jurídico, 
despedindo-se da esfera exclusiva de competência executiva do Estado do 
Paraná, que sempre foi residual.

18 O DER/PR foi criado pelo Decreto-Lei 547, de 18.12.1946, e reorganizado pela Lei 1.052, de 
20.11.1952, e Lei 8.485, de 03.06.1987.
19 “Art. 1º O transporte coletivo público intermunicipal de passageiros do Estado do Paraná, 
como serviço público, terá sua organização, gerenciamento e planejamento providos pela 
Administração Pública Estadual.
§ 1º No âmbito da Administração Pública Estadual, as competências para delegação do serviço de 
transporte coletivo público intermunicipal de passageiros de linhas rodoviárias e metropolitanas 
do interior, bem como as funções fiscalizatórias, de planejamento e de gestão do mesmo serviço 
serão exercidas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná – DER/PR.
§ 2º No âmbito da Administração Pública Estadual, as competências para delegação do 
serviço de transporte coletivo público intermunicipal de passageiros entre os Municípios de 
Adrianópolis, Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, Bocaiúva do Sul, 
Campina Grande do Sul, Campo do Tenente, Campo Largo, Campo Magro, Cerro Azul, Colombo, 
Contenda, Curitiba, Doutor Ulysses, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Lapa, Mandirituba, Piên, 
Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, Quitandinha, Rio Branco do Sul, Rio Negro, São José dos 
Pinhais, Tijucas do Sul, Tunas do Paraná, da Região Metropolitana de Curitiba, bem como as 
funções fiscalizatórias, de planejamento e de gestão do mesmo serviço serão exercidas pela 
Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba - COMEC, criada pela Lei Estadual nº 6.517, 
de 02 de janeiro de 1974.”
20 “Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, 
observados os princípios desta Constituição.
§ 1º. São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta 
Constituição.”
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 Dessa nova jurídico-urbanístico o Ministério Público, no interesse 
difuso da ordem urbanística, tutelado pelo art. 1º, VI da Lei 7.347/85, é fiscal 
e fomentador. Nesse sentido, deverão os órgãos de execução acompanhar 
não só a elaboração dos Planos Municipais de Mobilidade Urbana, como 
também do Plano de Desenvolvimento Regional Integrado, em atuação 
coordenada, assegurando, em ambos, as dimensões: a) da participação 
popular; b) do conteúdo mínimo; e c) da consistência técnica. Sem olvidar, 
por óbvio, que os PlanMob, após editados, devem ser revisados e adequados 
à luz do segundo (PDUI), sempre que os municípios integrarem uma Região 
Metropolitana ou Aglomeração Urbana, observando-se os prazos dispostos 
no art. 21 da Lei 13.089/2015, sob pena de improbidade administrativa aos 
responsáveis:

Art. 21.  Incorre em improbidade administrativa, nos termos da Lei no 8.429, 
de 2 de junho de 1992:
I – o governador ou agente público que atue na estrutura de governança 
interfederativa que deixar de tomar as providências necessárias para:
a) garantir o cumprimento do disposto no caput do art. 10 desta Lei, no prazo 
de 3 (três) anos da instituição da região metropolitana ou da aglomeração 
urbana mediante lei complementar estadual;
b) elaborar e aprovar, no prazo de 3 (três) anos, o plano de desenvolvimento 
urbano integrado das regiões metropolitanas ou das aglomerações 
urbanas instituídas até a data de entrada em vigor desta Lei mediante lei 
complementar estadual;
II – o prefeito que deixar de tomar as providências necessárias para garantir 
o cumprimento do disposto no § 3o do art. 10 desta Lei, no prazo de 3 (três) 
anos da aprovação do plano de desenvolvimento integrado mediante lei 
estadual.

4. Direitos dos usuários: prestação dos serviços com segurança, 
modicidade tarifária e adequação

 Feitas tais ponderações, insta consignar que, do ponto de vista 
da defesa dos direitos dos usuários e da proteção do patrimônio público, 
é imperativo que o processo de planejamento da política pública em tela 
desemboque em atividade prestacional em sentido amplo (absorvendo 
obras e serviços), traduzida: a) na adequada implantação e ordenação da 
infraestrutura de mobilidade urbana (inclusive de trânsito); e b) na regular 
organização e prestação dos serviços de transporte. Ambas as vertentes 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8429.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8429.htm
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de ação decorrem das demandas levantadas nos respectivos Planos de 
Mobilidade Urbana (desdobrando o Plano de Desenvolvimento Integrado e o 
Plano Diretor) e das soluções pactuadas entre o Poder Público e a população. 

 Especificamente quanto ao contorno dos serviços de transporte, 
vale notar que a definição de sua natureza e quantidade está intrinsecamente 
atrelada às peculiaridades locais e regionais. É dizer, nem todos os municípios 
precisam dispor, por exemplo, de transporte público coletivo. Onde ainda 
não houver tal serviço21 sua eventual necessidade deve ser sondada e 
indicada pelo Plano de Mobilidade Urbana. Quando já em funcionamento, 
seu aperfeiçoamento, adequação, reestruturação e/ou ampliação devem 
ser previstos. Nos contextos que dispensem transporte público coletivo e/
ou individual (a exemplo do serviço de táxi), segundo reza o art. 24, §2º da 
Lei 12.587/2012, o PlanMob deverá enfocar o transporte não motorizado e o 
planejamento da infraestrutura para os deslocamentos a pé e por bicicleta.

 Sem embargo, onde existirem ou forem diagnosticados como 
essenciais (e desde que não ultrapassem o interesse e o território locais, 
repise-se), os serviços de transporte público coletivo urbano são de 
titularidade do ente municipal, apto a organizá-los e prestá-los, diretamente 
ou sob regime de concessão ou permissão. Assim preconiza a Constituição 
de 1988:

Art. 30. Compete aos Municípios:
(...)
V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou 
permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte 
coletivo, que tem caráter essencial;

Outrossim, essa titularidade é prevista no art. 18 da Lei 12.587/2012:

Art. 18.  São atribuições dos Municípios: 
(...)
II - prestar, direta, indiretamente ou por gestão associada, os serviços de 
transporte público coletivo urbano, que têm caráter essencial; 

21 De modo genérico, a pesquisa Perfil dos Municípios Brasileiros (IBGE, 2012, disponível em: 
http://downloads.ibge.gov.br/downloads_estatisticas.htm) oferece informações sobre os 
Municípios que contam com sistema de transporte urbano.

http://downloads.ibge.gov.br/downloads_estatisticas.htm
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 Os serviços de transporte coletivo cuja prestação seja direta, 
sujeitam-se às normas próprias da Administração Pública. Aqueles delegados 
a particular em regime de concessão ou permissão, por sua vez, sofrem o 
influxo, em linhas gerais, do art. 175 da Carta Magna: 

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob 
regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação 
de serviços públicos.
Parágrafo único. A lei disporá sobre:
I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços 
públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as 
condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;
II - os direitos dos usuários;
III - política tarifária;
IV - a obrigação de manter serviço adequado.

 Por sua inconteste essencialidade, o comando constitucional fornece 
os pilares basilares do regime jurídico das concessões públicas, enquadrando 
seus aspectos mais nevrálgicos, quais sejam: a) as condições do contrato em 
si; b) os direitos dos usuários do serviço; c) a política tarifária; d) e os padrões 
de qualidade e adequação na prestação do serviço. Este último vértice é 
esmiuçado pela Lei 8.987/1995, da qual merecem decalque os arts. 6º e 7º:

Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço 
adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta 
Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.
§ 1o Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, 
continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na 
sua prestação e modicidade das tarifas.
§ 2o A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento 
e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do 
serviço.
Art. 7º. Sem prejuízo do disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 
1990, são direitos e obrigações dos usuários:
I - receber serviço adequado;
II - receber do poder concedente e da concessionária informações para a 
defesa de interesses individuais ou coletivos;
III - obter e utilizar o serviço, com liberdade de escolha entre vários 
prestadores de serviços, quando for o caso, observadas as normas do poder 
concedente (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)
IV - levar ao conhecimento do poder público e da concessionária as 
irregularidades de que tenham conhecimento, referentes ao serviço prestado;
V - comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela 
concessionária na prestação do serviço;
VI - contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos 
através dos quais lhes são prestados os serviços.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8078.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8078.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9648cons.htm#art2
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 Note-se que, ao consolidar o Sistema Nacional de Mobilidade 
Urbana, a Lei 12.587/2012 fixou marcos ainda mais incisivos de direitos para 
os cidadãos usuários, avançando para os aspectos de gestão democrática 
(direito a ser informado sobre e a participar no planejamento do sistema), 
controle social (parâmetros de qualidade e quantidade dos serviços ofertados) 
e acessibilidade universal (nos termos da Lei Federal 10.098/2000): 

Art. 14.  São direitos dos usuários do Sistema Nacional de Mobilidade 
Urbana, sem prejuízo dos previstos nas Leis nos 8.078, de 11 de setembro 
de 1990, e 8.987, de 13 de fevereiro de 1995: 
I - receber o serviço adequado, nos termos do art. 6o da Lei no 8.987, de 13 
de fevereiro de 1995; 
II - participar do planejamento, da fiscalização e da avaliação da política 
local de mobilidade urbana; 
III - ser informado nos pontos de embarque e desembarque de passageiros, 
de forma gratuita e acessível, sobre itinerários, horários, tarifas dos serviços 
e modos de interação com outros modais; e 
IV - ter ambiente seguro e acessível para a utilização do Sistema Nacional 
de Mobilidade Urbana, conforme as Leis nos 10.048, de 8 de novembro de 
2000, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000. 
Parágrafo único.  Os usuários dos serviços terão o direito de ser informados, 
em linguagem acessível e de fácil compreensão, sobre: 
I - seus direitos e responsabilidades; 
II - os direitos e obrigações dos operadores dos serviços; e 
III - os padrões preestabelecidos de qualidade e quantidade dos serviços 
ofertados, bem como os meios para reclamações e respectivos prazos de 
resposta. 

 Especialmente sob a ótica consumerista (posto ser indubitável que a 
prestação do serviço de transporte de passageiros enquadra-se na relação de 
consumo delineada nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor22), 
essas normas são de fundamental relevo. Por exemplo, quaisquer alterações 

22  “Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou 
serviço como destinatário final.
Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que 
indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.
Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, 
bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, 
criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 
de produtos ou prestação de serviços.
(...)
§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, 
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 
relações de caráter trabalhista.”

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10048.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10048.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10098.htm
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no modus operandi do fornecimento do serviço (sobretudo com relação 
a itinerários, horários, tarifas e meios de interação com outros modais) 
devem ser amplamente divulgados e, preferencialmente, precedidos de 
consultas públicas. Devem ser levadas a cabo somente mediante expressa 
motivação que homenageie o interesse público e não destoe do juízo 
técnico, assegurando que tais ajustes não deixem em desamparo a demanda 
por deslocamentos atualmente atendida por tais rotas, haja vista a previsão 
sobre direito à informação clara a que fazem jus os condumidores, constante 
do artigo 6º, III da Lei 8.078/90:

Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:
III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, 
com especificação correta de quantidade, características, composição, 
qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que 
apresentem. 

 No que toca aos padrões de qualidade e quantidade do serviço, 
o próprio instrumento contratual da concessão deverá necessariamente 
comportar parâmetros claros de avaliação, por meio do estabelecimento 
de metas de desempenho e seus mecanismos de controle (art. 10º, I da Lei 
12.587/2012) e da definição dos incentivos e das penalidades vinculadas à 
consecução ou não dessas metas (art. 10º, II). Na dicção doutrinária:

A natureza desses indicadores variara segundo a natureza do serviço. 
Pretende-se não apenas confirmar o dever de o concessionário prestar o 
serviço adequado, mas, também, estabelecer critérios objetivos de controle 
de sua conta. A existência de indicadores que permitam a avaliação objetiva 
é fundamental por inúmeros motivos. Em primeiro lugar, porque permite 
fiscalização preventiva, reduzindo o risco de danos. O poder concedente, o 
concessionário e os usuários poderão determinar, inclusive, a potencialidade 
de ocorrências danosas. Depois, haverá objetivação dos poderes estatais 
de fiscalização do concessionário. A verificação da desconformidade entre 
a atuação do concessionário e os parâmetros de qualidade do serviço 
imporá o dever de o poder concedente adotar as providencias necessárias, 
inclusive promovendo a extinção da concessão por caducidade.23

    
 A ênfase de que o serviço público de transporte de passageiros 

23 JUSTEN FILHO, Marçal. Teoria Geral das Concessões de Serviço Público. São Paulo: Dialética, 
2003, p. 317.
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ofertado no mercado de consumo deve atender a requisitos de qualidade 
e segurança extrai-se do princípio geral das relações de consumo abraçado 
pelo artigo 4º, V do Código de Defesa do Consumidor e, por igual, do artigo 
22 do mesmo diploma legal:

Art. 4º.  A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo 
o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito a sua 
dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, 
transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes 
princípios:
(...)
V – incentivo à criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle de 
qualidade e segurança dos produtos e serviços, assim como de mecanismos 
alternativos de solução de conflitos de consumo.  
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 
permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 
obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros, e quanto aos 
essenciais, contínuos.

 Por constituir o transporte uma obrigação de resultado, informada 
em cláusula de incolumidade, implica em segurança constante, já que o 
deslocamento da origem para o destino deve ser permanente, durante o 
trajeto.

 A propósito, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE 
INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. USUÁRIO DEIXADO EM PARADA 
OBRIGATÓRIA. CULPA
EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. 1. A responsabilidade decorrente do contrato 
de transporte é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da 
República e dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, sendo 
atribuído ao transportador o dever reparatório quando demonstrado o nexo 
causal entre o defeito do serviço e o acidente de consumo, do qual somente 
é passível de isenção quando houver culpa exclusiva do consumidor ou 
uma das causas excludentes de responsabilidade genéricas (arts. 734 e 
735 do Código Civil). 2. Deflui do contrato de transporte uma obrigação 
de resultado que incumbe ao transportador levar o transportado 
incólume ao seu destino (art. 730 do cc), sendo certo que a cláusula de 
incolumidade se refere à garantia de que a concessionária de transporte 
irá empreender todos os esforços possíveis no sentido de isentar o 
consumidor de perigo e de dano à sua integridade física, mantendo-o 
em segurança durante todo o trajeto, até a chegada ao destino final. 3. 
Ademais, ao lado do dever principal de transladar os passageiros e suas 
bagagens até o local de destino com cuidado, exatidão e presteza, há o 



443

1. Apresentação 

2. Entrevista

3. Artigos 
Ações afirmativas, justiça e igualdade

Sobre o que a mediação penal (não) pode ser: uma 
abordagem crítica das práticas luso-brasileiras

Efetividade do direito à saúde pública no Brasil

Interpretação constitucional e “pensamento de 
possibilidades” 

Ministério Público brasileiro, uma breve análise da 
sua evolução nas constituições brasileiras

Unasul e a cidadania cosmopolita

O caminho para o Brasil: A única saída

A presunção da inocência e a impossibilidade de 
inversão do ônus da prova em matéria criminal: os 
Tribunais Estaduais contra o STF

Cultura e previsibilidade do direito 

A proteção jurídico-penal do correio eletrônico 
no Direito Penal espanhol: um parâmetro para o 
legislador brasileiro

Sobre o juízo de admissão do pedido de provas no 
processo penal

Ministério Público: responsabilidade política e social 
- da teoria à prática

4. Seção Estudante 
O Interrogatório Judicial do Acusado: Sob a 
Perspectiva do Direito ao Silêncio e da Busca da 
Verdade

5. Resenha 
Princípio da Litigiosidade Mínima

6. Jurisprudência Comentada Cível 
A possibilidade de dispensa da nomeação de curador 
especial à lide em ações de interdição nas quais 
o MP atua como fiscal da lei: uma análise sob a 
recente perspectiva do STJ

7. Jurisprudência Comentada Penal
Argumento “da” autoridade: da imparcialidade do 
juiz togado frente ao jurados 
Marcelo Balzer Correia 

8. Espaço Centros de Apoios 
Conexões entre a teoria crítica dos direitos humanos 
e a atuação do Ministério Público para sua proteção: 
uma homenagem a Joaquin Herrera Flores

Nota Técnica Conjunta 01/2015

transportador que observar os deveres secundários de cumprir o itinerário 
ajustado e o horário marcado, sob pena de responsabilização pelo atraso 
ou pela mudança de trajeto. 4. Assim, a mera partida do coletivo sem a 
presença do viajante não pode ser equiparada automaticamente à falha na 
prestação do serviço,decorrente da quebra da cláusula de incolumidade, 
devendo ser analisadas pelas instâncias ordinárias as circunstâncias fáticas 
que envolveram o evento, tais como, quanto tempo o coletivo permaneceu 
na parada; se ele partiu antes do tempo previsto ou não; qual o tempo 
de atraso do passageiro; e se houve por parte do motorista a chamada 
dos viajantes para reembarque de forma inequívoca. 5. O dever de o 
consumidor cooperar para a normal execução do contrato de transporte 
é essencial, impondo-se-lhe, entre outras responsabilidades, que também 
esteja atento às diretivas do motorista em relação ao tempo de parada para 
descanso, de modo a não prejudicar os demais passageiros (art. 738 do CC). 
6. Recurso especial provido. (REsp 1354369/RJ. Relator: Ministro Luis Felipe 
Salomão. Data de Julgamento: 05/05/2015(destaque nosso).

 Ainda, impositivo é o direito básico do consumidor de usufruir de 
um serviço público de forma adequada e eficaz, à luz 6º, X da legislação 
consumerista:

Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:
X – a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. 

 Noutro giro, importa consignar que, no transporte coletivo de 
passageiros, a responsabilidade do fornecedor é objetiva quando ocorrer 
falha na prestação de serviços, de acordo com o artigo 14, §1º, I, II, III da Lei 
8.078/90:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores 
por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações 
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§1º. O serviço é defeituoso quanto não fornece a segurança que o consumidor 
dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, 
entre as quais:
I – o modo de seu fornecimento;
II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;
III – a época em que foi fornecido. 

 Não é outra a posição pretoriana de nosso Superior Sodalício:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. 
ACIDENTE. PASSAGEIRO DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE 
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OBJETIVA. SÚMULA N. 83/STJ. CULPA EXCLUSIVA OU DE TERCEIRO. TESE 
NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA N. 211/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. 
Nos termos do art. 557 do Código de Processo Civil, é possível ao Relator 
negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, 
prejudicado ou contrário à súmula. No presente caso, ocorreu a incidência 
dos enunciados n. 83 e 211 da Súmula desta Corte. 2. No que se refere 
à responsabilidade da agravante – empresa privada concessionária de 
serviço público -, com base na Teoria do Risco Administrativo, responde 
objetivamente pelos danos causados a terceiros decorrentes de falha na 
prestação do serviço. Precedentes. 3. Temas recursais referentes à culpa 
exclusiva da vítima ou de terceiro não foram debatidos pela Corte estadual, 
carecendo, portanto, do necessário prequestionamento. Assim, aplicável 
o enunciado n. 211 da Súmula desta Casa, porquanto é inadmissível 
recurso especial quanto ao tema, a despeito da oposição de embargos de 
declaração, não foi apreciado pela Corte estadual. 4. Agravo regimental a 
que se nega provimento.(STJ. Ag no AREsp 617327/GO. Relator: Ministro 
Mauro Aurélio Bellizze. Data de Julgamento: 24/05/2015).

 Saliente-se que, no caso do transporte coletivo urbano, o contrato 
entre passageiro e fornecedor (prestador do serviço) é, amiúde, verbal ou 
informal, não necessitando da apresentação de bilhete para que o consumidor 
possa exigir  seu direito, caso violado. Assim leciona o doutrinador Bruno 
Miragem24: 

O bilhete ou passagem que demonstre é prova do contrato de transporte, 
não é requisito para sua formação ou execução, uma vez que se trata 
de convenção que pode ser demonstrada por todos os meios de prova 
admissíveis em direito. Daí que o contrato não exige bilhete, quanto menos 
impresso em papel ou outro suporte, evoluindo-se em grande velocidade 
para uso de meios eletrônicos de contratação, pagamento e demonstração 
da existência da passagem, os quais fazem prova nos mesmos termos, 
respeitadas as condições em que mantém sua integridade como tal. 
Todavia, não se perca de vista que, onde haja bilhete, sua posse legitima 
o passageiro. No caso de bilhete nominativo, pode impor, o transportador, 
condições ou limitações à cessão. Cumpre ao transportador, quando emita 
bilhete, proceder o controle de seu uso, de modo que assume o risco do 
seu uso indevido, assim como pelos erros que dele constem, impedindo a 
regular execução do contrato. 

 Sabidamente, entre as mais candentes controvérsias que permeiam 

24 Miragem. Bruno. Contrato de Transporte. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2014, 
p. 98.
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a matéria, acha-se a questão da tarifa a ser cobrada dos usuários, a qual 
apresenta reflexos tanto na esfera dos direitos do consumidor como da 
proteção do patrimônio público. Neste quesito, a Lei 12.587/2012 assentou 
diretrizes para a política tarifária do serviço de transporte público coletivo, 
fundada na transparência da estrutura da tarifa (fatores de cálculo e 
equação), na modicidade da tarifa (com divulgação, todavia, do impacto dos 
benefícios concedidos a determinados grupos de usuários), na publicidade 
dos processos de revisão da tarifa (abrangendo tanto os reajustes periódicos 
quanto as revisões strictu sensu) e, ainda, na integração tarifária (entre 
distintos modais – ônibus, metrô, trem urbano, vans, etc. – e entre sistemas 
– inclusive de diferentes municípios25):

Art. 8o  A política tarifária do serviço de transporte público coletivo é 
orientada pelas seguintes diretrizes: 
(...)
V - simplicidade na compreensão, transparência da estrutura tarifária para 
o usuário e publicidade do processo de revisão; 
VI - modicidade da tarifa para o usuário; 
VII - integração física, tarifária e operacional dos diferentes modos e das 
redes de transporte público e privado nas cidades; 
(...)
§ 2o  Os Municípios deverão divulgar, de forma sistemática e periódica, 
os impactos dos benefícios tarifários concedidos no valor das tarifas dos 
serviços de transporte público coletivo. 

 Insta referir que o contrato de transporte, como supra referido, 
caracteriza-se como relação de consumo, cuja particular principiologia está 

25 “O ônibus é o principal meio de transporte nas cidades brasileiras. Segundo o sistema de 
informações desenvolvido pela Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP, 2011), o 
modo representa 29,1% das viagens feitas em cidades brasileiras com mais de 60 mil habitantes, 
transportando, em média, 1 bilhão de passageiros por mês (www.antp.org.br/sistinfo). Além 
deste modo predominante, algumas cidades contam com metrôs e ferrovias participando do 
transporte coletivo de passageiros. Recentemente, de forma legalizada ou clandestina, surgiu, 
em muitas cidades, o transporte por vans, peruas e outros veículos de pequena capacidade. 
Os serviços de transporte coletivo, independente dos tipos de veículos utilizados, devem ser 
organizados como uma rede única, complementar e integrada. Porém, não é o que acontece 
na quase totalidade das cidades brasileiras. Muitas nem mesmo organizam de forma unificada 
os seus sistemas de linhas municipais. Sem uma política tarifária integrada, cada linha é 
operada de forma praticamente isolada do restante do sistema, limitando as possibilidades 
de deslocamento das pessoas, superpondo serviços desnecessariamente e encarecendo a 
operação do sistema como um todo.” (MINISTÉRIO DAS CIDADES, caderno de Referência para 
Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana, p. 61)
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informada pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90) e cuja tutela 
tem caráter constitucional, quer como direito e garantia fundamental (artigo 
5°, XXXII), quer como princípio da ordem econômica (170, inciso V).

 Nesse viés, a tarifa, como contraprestação ao serviço público 
prestado (artigo 3°, § 2° do CDC) deve guardar modicidade, dentro do 
parâmetro que sustente o necessário equilíbrio contratual, de modo a 
preservar a higidez do ajuste, à vista do disposto no artigo 51, IV, combinado 
com o artigo 51, § 1°, incisos I e II. Quer significar que a infringência a tais 
indicativos pode ofender os princípios fundamentais do sistema de tutela 
do usuário, ou do consumidor, e restringir direitos fundamentais inerentes à 
natureza do contrato. 

5. Indispensabilidade de prévio processo licitatório e deveres de 
previdência da Administração Pública

 Ademais, não se olvide que, indiferentemente se por concessão ou 
permissão, a prestação indireta do serviço de transporte público coletivo 
apenas se estabiliza com o devido e prévio procedimento licitatório26, cuja 
indispensabilidade acha-se patenteada no art. 14 da Lei 8.987/1995:

Art. 14. Toda concessão de serviço público, precedida ou não da execução 
de obra pública, será objeto de prévia licitação, nos termos da legislação 
própria e com observância dos princípios da legalidade, moralidade, 
publicidade, igualdade, do julgamento por critérios objetivos e da vinculação 
ao instrumento convocatório. 

 Mais do que isso, o caput do art. 43 da Lei Federal 8.987/1995 
considerou extintas todas as concessões realizadas sem licitação, a 
partir da entrada em vigor da Constituição Brasileira de 1988, havendo o 

26 “Pode-se aludir a um “devido procedimento legal” licitatório – fazendo um paralelo com 
a figura do “devido processo legal” (“due process law”). O “devido processo legal” é uma 
conquista do pensamento jurídico ocidental e retrata a concepção de que a arbitrariedade 
nas decisões é restringida através da observância de uma série ordenada de formalidades. 
Essas formalidades visam a comprovar a presença e o conteúdo dos fatores formadores da 
convicção do julgador. Além disso, essas formalidades permitem a todos os interessados 
oportunidade de manifestação.” (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos. 11ª edição. São Paulo: Dialética, 2005, p. 74).
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Supremo Tribunal Federal expressamente se pronunciado no sentido de 
que: “Não há respaldo constitucional que justifique a prorrogação desses 
atos administrativos além do prazo razoável para a realização dos devidos 
procedimentos licitatórios”, sob pena de se confundir a segurança jurídica 
com a conservação ad eternum do ilícito. In litteris:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ARTIGOS 42 E 43 DA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 94/02, DO ESTADO DO PARANÁ - DELEGAÇÃO DA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO 
- REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO POR AGÊNCIA DE “SERVIÇOS PÚBLICOS 
DELEGADOS DE INFRA-ESTRUTURA”. MANUTENÇÃO DE “OUTORGAS 
VENCIDAS E/OU COM CARÁTER PRECÁRIO” OU QUE ESTIVEREM EM VIGOR 
POR PRAZO INDETERMINADO - VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 
37, INCISO XXI - E 175, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS I E IV, DA 
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL - 1. O artigo 42 da Lei Complementar Estadual 
afirma a continuidade das delegações de prestação de serviços públicos 
praticadas ao tempo da instituição da agência, bem assim sua competência 
para regulá-las e fiscalizá-las. Preservação da continuidade da prestação dos 
serviços públicos. Hipótese de não violação de preceitos constitucionais. 2. 
O artigo 43, acrescentado à LC 94 pela LC 95, autoriza a manutenção, até 
2.008, de “outorgas vencidas, com caráter precário” ou que estiverem em 
vigor com prazo indeterminado. Permite, ainda que essa prestação se dê 
em condições irregulares, a manutenção do vínculo estabelecido entre as 
empresas que atualmente a ela prestam serviços públicos e a Administração 
estadual. Aponta como fundamento das prorrogações o § 2º do artigo 42 da 
Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1.995. Sucede que a reprodução 
do texto da Lei Federal, mesmo que fiel, não afasta a afronta à Constituição 
do Brasil. 3. O texto do artigo 43 da LC 94 colide com o preceito veiculado 
pelo artigo 175, caput, da CB/88 - “incumbe ao poder público, na forma 
da Lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre 
através de licitação, a prestação de serviços públicos”. 4. Não há respaldo 
constitucional que justifique a prorrogação desses atos administrativos além 
do prazo razoável para a realização dos devidos procedimentos licitatórios. 
Segurança jurídica não pode ser confundida com conservação do ilícito. 5. 
Ação direta julgada parcialmente procedente para declarar inconstitucional 
o artigo 43 da LC 94/02 do Estado do Paraná.
(STF – ADI 3521 – PR – TP – Rel. Min. Eros Grau – DJU 16.03.2007)

 Alerte-se que grande parcela dos contratos administrativos 
firmados com particulares para a execução do serviço público de transporte, 
foram celebrados anteriormente à Magna Carta de 1988, e, apesar de já 
se encontrarem extintos, vêm sendo prorrogados indefinidamente desde 
então, de maneira absolutamente informal, e sem qualquer amparo jurídico-
constitucional.
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 Observa-se, ainda, que o art. 42, §2º e §3º da Lei Federal 8.987/1995, 
quando de sua edição, afiançou validade máxima até o dia 31 de dezembro 
de 2010 para as concessões em caráter precário, que se encontravam com 
prazo vencido e as que estivessem vigentes por prazo indeterminado, 
disposição esta que se aplica mesmo às concessões escudadas em precedente 
licitação. Dito doutro modo: até que sejam devidamente regularizadas, 
todas as relações jurídicas existentes entre o Poder Público e os particulares 
prestadores do serviço de transporte acham-se inarredavelmente marcadas 
pela precariedade27.

 Aqui, vale acautelar que a nova redação do art. 42 da Lei 8.987/95 - 
assim como sua redação anterior -, faz referência expressa à modalidade de 
delegação por concessão de serviço público, não havendo qualquer referência 
à modalidade de permissão de serviço público. Portanto, a possibilidade da 
prorrogação (de toda sorte já vencida em 2010), nem mesmo se aplicava 

27 Tal é tônica reconhecidamente pacificada no Supremo Tribunal Federal: “EMENTA: Agravo 
regimental no recurso extraordinário. Transporte coletivo interestadual de passageiros. 
Concessão ou permissão. Necessidade de prévia licitação. Precedentes. 1. A jurisprudência 
da Suprema Corte pacificou o entendimento de que é imprescindível prévia licitação para 
a concessão ou permissão da exploração de serviços de transporte coletivo de passageiros. 
2. Agravo regimental não provido.” (STF. Ag.Reg. no Recurso Extraordinário 626.844 - Rio 
Grande do Sul. Rel.: Min. Dias Toffoli. DJ: 05 de agosto de 2014). A despeito disso, grassam 
as tentativas de permissionários, especialmente os de longa data, do serviço de se arrogar 
direitos como se concessionários fossem, sobretudo requerendo reequilíbrio econômico-
financeiro e indenizações. Tais pleitos, sem embargo, soçobram ante a jurisprudência firmada 
pelo Superior Tribunal de Justiça, em homenagem à supremacia do interesse público: 
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. PERMISSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. 
REAJUSTE DE TARIFAS. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE 
LICITAÇÃO. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. NATUREZA DO CONTRATO. INCIDÊNCIA 
DAS SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ.
1. É entendimento deste Tribunal que não é devida indenização a permissionários de serviço 
público de transporte coletivo por prejuízos suportados em virtude da ocorrência de tarifas 
deficitárias, haja vista a inexistência de prévia licitação e o atendimento ao princípio da 
supremacia do interesse público. Precedentes: REsp 406712/MG, Rel. Min. João Otávio de 
Noronha, DJ 18.08.2006; AgRg no REsp 739.987/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ 19/12/2005; 
REsp 821008/MG, Rel. Min. José Delgado, DJ 02.10.2006. 2. "A verificação da natureza da 
delegação de serviço de transporte público - permissão simples, permissão qualificada ou 
concessão - demanda a apreciação de cláusula contratual e do contexto fático-probatório da 
causa, inviável no âmbito do recurso especial, a teor das Súmulas 05 e 07 do STJ." (AgRg no 
REsp nº 437.620/MG, Rel. Min. Teori A. Zavascki, 1ª Turma, DJ 01/07/2004, p. 182). 3. Agravo 
Regimental não provido.” (STJ. Segunda Turma. AgRg no Agravo de Instrumento n. 800.898 – 
MG. Rel.: Min. Herman Benjamin. DJ: 13 de março de 2007).
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para as delegações do transporte coletivo que se materializam na forma de 
permissão de serviço público.

 Tampouco geram qualquer direito à indenização para os 
permissionários:

PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO – DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL – 
INOCORRÊNCIA – TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL – ALTERAÇÃO DE 
TARIFAS – PERMISSÃO – PRÉVIA LICITAÇÃO – (...) 2. O acórdão entendeu 
que mera permissão de serviço público, ato unilateral e precário da 
Administração Pública, não gera direito à pretendida equivalência 
patrimonial em decorrência de sua própria natureza, eis que é executada 
por conta e risco da permissionária. O fundamento é suficiente para 
refutar a pretensão da recorrente. 3. É indispensável a ocorrência de 
prévio procedimento licitatório para que se possa cogitar de indenização 
aos permissionários de serviço público de transporte coletivo em razão 
de tarifas deficitárias, já que atuam por sua conta e risco. Precedentes. 4. 
Recurso especial improvido. 
(STJ – REsp 686.601/MG – (2004/0073631-7) – 2ª T. – Rel. Min. Castro Meira 
– DJU 07.08.2006.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO 
– PERMISSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – REAJUSTE DE TARIFAS – 
EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO – IMPOSSIBILIDADE – FALTA DE 
LICITAÇÃO – SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO – NATUREZA DO 
CONTRATO – SÚMULA Nº 07/STJ – I - Este sodalício já se manifestou a 
respeito do tema, por meio de diversos julgados oriundos do Estado de 
Minas Gerais, tendo a jurisprudência firmado entendimento no sentido de 
que não é cabível cogitar-se indenização aos permissionários de serviço 
público de transporte coletivo, em face da ocorrência de tarifas deficitárias, 
tendo em vista a inexistência de prévia licitação e em atendimento à 
supremacia do interesse público. (...) II - Para se concluir que o contrato 
em comento se trata de concessão e não de permissão de serviço público, 
necessário o reexame do substrato fático-probatório dos autos, a teor da 
Súmula nº 07/STJ, porquanto a corte a quo concluiu que o contrato em 
comento é de permissão. Precedente: AGRG no RESP nº 437.620/MG, 
Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 01/07/04. III - Agravo regimental 
improvido. 
(STJ – AGRESP 200500554960 – (739987 MG) – 1ª T. – Rel. Min. Francisco 
Falcão – DJU 19.12.2005)
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 É dizer, cabe ao Ministério Público fiscalizar tal cenário28 (existência 
ou não de devido processo de licitação, prazos e validade da concessão/
permissão do transporte coletivo em vigor, meios para sua regularização 
sem prejuízo ao Erário, etc.), município a município, não somente no 
intuito de assegurar a legalidade, impessoalidade e moralidade em face dos 
licitantes, garantindo a livre concorrência, mas também a eficiência posterior 
da prestação do serviço, a qual decorre diretamente de uma adequada 
modelagem do próprio certame, mormente quanto às regras embutidas em 
seu Edital de Licitação, que desenham a partilha das responsabilidades entre 
Poder Público, concessionários e usuários.

 Sob esta ótica, a atuação preventiva dos órgãos de execução do 
Parquet é indispensável para a lisura do processo licitatório, pois a não 
intervenção na salvaguarda da ordem jurídica e do interesse público nesta 
oportunidade poderá dar margem à fossilização de certame viciado, em 
detrimento do Erário e da população em geral. Pois é também no bojo 
da licitação que se disciplinará o regime econômico-financeiro incidente 
durante todo o lapso de execução contratual, sendo esta faceta crucial da 
concessão. A Lei 12.587/2012 aborda a problemática em seus arts. 9º e 10, 
que contemplam regras gerais sobre a remuneração do serviço de transporte 
coletivo, além de dispor acerca da fixação das tarifas e dos seus reajustes e 
revisões:

Art. 9o  O regime econômico e financeiro da concessão e o da permissão 
do serviço de transporte público coletivo serão estabelecidos no respectivo 

28 Que o Parquet detenha legitimidade para enfrentamento, inclusive judicial, da questão, 
já foi pacificado pelos Tribunais Superiors: “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. 
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE 
PÚBLICO COLETIVO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS. 
DESPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 
(...)
3. O "Ministério Público está legitimado a promover ação civil pública ou coletiva, não 
apenas em defesa de direitos difusos ou coletivos de consumidores, mas também de seus 
direitos individuais homogêneos, nomeadamente de serviços públicos, quando a lesão deles, 
visualizada em sua dimensão coletiva, pode comprometer interesses sociais relevantes. 
Aplicação dos arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal, e 81 e 82, I, do Código de Defesa 
do Consumidor" (excerto da ementa do REsp 417.804/PR, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino 
Zavascki, DJ de 16.5.2005, p. 230). 4. Recurso especial desprovido.” (STJ. Primeira Turma. 
Recurso Especial n. 610.235. Rel.: Min. Denise Arruda. DJ: 20 de março de 2007.)
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edital de licitação, sendo a tarifa de remuneração da prestação de serviço 
de transporte público coletivo resultante do processo licitatório da outorga 
do poder público. 
§ 1o  A tarifa de remuneração da prestação do serviço de transporte público 
coletivo deverá ser constituída pelo preço público cobrado do usuário pelos 
serviços somado à receita oriunda de outras fontes de custeio, de forma a 
cobrir os reais custos do serviço prestado ao usuário por operador público 
ou privado, além da remuneração do prestador. 
(...)
§ 7o  Competem ao poder público delegante a fixação, o reajuste e a revisão 
da tarifa de remuneração da prestação do serviço e da tarifa pública a ser 
cobrada do usuário. 
§ 8o  Compete ao poder público delegante a fixação dos níveis tarifários. 
§ 9o  Os reajustes das tarifas de remuneração da prestação do serviço 
observarão a periodicidade mínima estabelecida pelo poder público 
delegante no edital e no contrato administrativo e incluirão a transferência 
de parcela dos ganhos de eficiência e produtividade das empresas aos 
usuários. 
§ 10.  As revisões ordinárias das tarifas de remuneração terão periodicidade 
mínima estabelecida pelo poder público delegante no edital e no contrato 
administrativo e deverão: 
I - incorporar parcela das receitas alternativas em favor da modicidade da 
tarifa ao usuário; 
II - incorporar índice de transferência de parcela dos ganhos de eficiência e 
produtividade das empresas aos usuários; e 
III - aferir o equilíbrio econômico e financeiro da concessão e o da permissão, 
conforme parâmetro ou indicador definido em contrato. 
(...)
§ 12.  O poder público poderá, em caráter excepcional e desde que observado 
o interesse público, proceder à revisão extraordinária das tarifas, por ato 
de ofício ou mediante provocação da empresa, caso em que esta deverá 
demonstrar sua cabal necessidade, instruindo o requerimento com todos 
os elementos indispensáveis e suficientes para subsidiar a decisão, dando 
publicidade ao ato. 

Art. 10.  A contratação dos serviços de transporte público coletivo será 
precedida de licitação e deverá observar as seguintes diretrizes: 
I - fixação de metas de qualidade e desempenho a serem atingidas e seus 
instrumentos de controle e avaliação; 
II - definição dos incentivos e das penalidades aplicáveis vinculadas à 
consecução ou não das metas; 
III - alocação dos riscos econômicos e financeiros entre os contratados e o 
poder concedente; 
IV - estabelecimento das condições e meios para a prestação de informações 
operacionais, contábeis e financeiras ao poder concedente; e 
V - identificação de eventuais fontes de receitas alternativas, 
complementares, acessórias ou de projetos associados, bem como da 
parcela destinada à modicidade tarifária. 
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Parágrafo único.  Qualquer subsídio tarifário ao custeio da operação do 
transporte público coletivo deverá ser definido em contrato, com base 
em critérios transparentes e objetivos de produtividade e eficiência, 
especificando, minimamente, o objetivo, a fonte, a periodicidade e o 
beneficiário, conforme o estabelecido nos arts. 8o e 9o desta Lei. 

 Em face dos dispositivos, vale retomar a lição de Marçal Justen Filho 
sobre a indelegabilidade da competência para a fixação das tarifas, bem 
como sobre a distinção entre os procedimentos de reajuste e de revisão 
tarifários:

(...) Quando muito, pode-se atribuir ao concessionário a competência 
para desenvolver todas as tarefas atinentes à definição da tarifa ou sua 
revisão. As conclusões acerca da tarifa adequada, atingidas por atuação 
unilateral do concessionário, serão submetidas ao concedente, ao qual 
incumbirá a competência privativa para acolher ou rejeitar o entendimento 
da concessionaria. (...) De todo modo, o contrato deverá prever critérios 
e procedimentos para reajuste e revisão. Os critérios já devem constar do 
próprio edital, tal como acima apontado. Devera prever-se o procedimento 
para efetivação das modificações de tarifa. Então, o edital e o contrato 
estabelecerão as condutas e etapas necessárias à promoção de reajuste 
e revisão. No tocante ao reajuste, o procedimento deverá ser automático 
e simples. A razão de ser do próprio reajuste reside na necessidade de 
simplificação procedimental em face da revisão. Esta pressupõe, de regra, 
uma série complexa de etapas. A revisão exige comprovação não apenas 
da ocorrência de eventos excepcionais, que provocaram modificações 
imprevisíveis nos custos, encargos e vantagens do concessionário. Cabe 
determinar, ademais, a extensão dos efeitos dessa oneração. Portanto 
isso importa avaliação das condições originais da proposta apuração da 
ocorrência de eventos e determinação de seus efeitos. Em termos práticos, 
isso significa que o procedimento do reajuste consistira, basicamente, 
em atividade do próprio poder concedente. Nas épocas previstas 
contratualmente, o poder concedente aplicará os índices acertados e 
determinara a elevação das tarifas. Já a revisão pressupõe pleito do 
concessionário, a que seguirá oportunidade para avaliação dos fatos, antes 
de o poder concedente decidir. Logo, o procedimento da revisão envolve 
uma fase instrutória – que poderá revelar-se como complexa e demorada.29

 Como recorda o autor, “independentemente dos modelos 
econômicos e jurídicos para fixação e reajuste das tarifas, cabe ao poder 

29 JUSTEN FILHO, Marçal. Teoria Geral das Concessões de Serviço Público. São Paulo: Dialética, 
2003, pp. 317-319.
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concedente concretizar uma proposta político-social atinente à fórmula 
tarifária30”. Por isso mesmo, tal equação não pode ser resultado tão somente 
da discricionariedade do administrador, ao contrário, deve ser fruto de 
amplo debate com a sociedade, preferencialmente no âmbito do Plano de 
Mobilidade Urbana (somado, por suposto, a estudos complementares que se 
façam imprescindíveis a posteriori). Temas como gratuidades31 e/ou benefícios 
tarifários para determinados segmentos sociais hão de ser pactuados 
coletivamente nesta etapa, para depois constarem, de modo expresso, nos 
eventuais procedimentos licitatórios do serviço de transporte coletivo. 

 Mesmo antes disso, é no PlanMob e na discussão que o mesmo 
viabiliza que se poderão aferir e apreciar todas as variáveis relevantes para 
a tomada participativa de decisão sobre a conveniência e oportunidade 
(conveniência e oportunidade estas lastreadas sempre na legitimação 
democrática, na reserva de consistência técnica e na motivação de interesse 
público da decisão governamental) da própria delegação do serviço ao 
particular, posto que a prestação direta pelo Poder Público, conquanto não 
seja, atualmente, o modelo hegemônico, não é possibilidade de antemão 
descartável. 

 Destarte, o Plano de Mobilidade Urbana é alçado a requisito 
indispensável da etapa interna da licitação (espaço de planejamento, 
definição e modelagem), subsídio mesmo do ato de justificativa sobre a 
conveniência da outorga a que alude o art. 5º da Lei 8.987/95 que é pedra 
de toque do processo licitatório. Não deixa margem a exegese sistemática 
do ordenamento jurídico contemporâneo para distinta interpretação. 
Tendo a Administração Pública, nesta etapa pré-convocatória da licitação, 
o dever de previdência consistente na obtenção exaustiva de informações 
técnicas e fáticas, o PlanMob é, na atualidade, o efetivo lócus jurídico de 

30 JUSTEN FILHO, Marçal. Idem, p. 374.
31 Determinadas gratuidades estão previstas em leis federais, destacando-se as seguintes: 
idosos acima de 65 anos (Constituição Federal, art. 230, §2° e Lei 10.741, art. 39), agentes 
de inspeção do Ministério do Trabalho, quando no exercício de suas funções profissionais 
(Decreto-Lei n° 5.452, art. 630, § 5°), carteiros da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 
quando no exercício de suas funções profissionais, devidamente uniformizado (Decreto-Lei 
n° 3.326, art. 9° e Decreto-Lei n° 5.405, art. 51), oficiais da Justiça do Trabalho da 1ª, 2ª e 3ª 
Região, no exercício de suas funções profissionais (Decreto-Lei n° 9797, art. 13 e Lei n° 4.192, 
art. 16) e oficiais da Justiça Federal (Lei n° 5.010, art. 43).
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sua materialização, cuja ausência ou deficiência pode não apenas eivar o 
procedimento de vícios múltiplos, como trazer sérios problemas futuros para 
a operação do serviço:

A configuração das condições da concessão envolve não apenas 
discricionariedade na acepção própria. Na maior parte dos casos, o Direito 
atribui à Administração margem de autonomia para adotar as melhores 
soluções, mas tomando em vista não apenas juízos de oportunidade 
política. Existem decisões que dependem de conhecimento técnico-
cientifico ou de experiência prática e concreta. Não é juridicamente cabível 
eliminar as cogitações técnico-científicas e experimentais, substituindo-as 
por avaliações puramente subjetivas sobre conveniência e oportunidade. 
Sob um certo ângulo, caberia aludir, nessa passagem à discricionariedade 
técnica, expressão de correção doutrinária questionável, mas que se presta 
para indicar as hipóteses em que a autonomia administrativa envolve, 
na verdade, uma vinculação ao conhecimento ou à experiência. Assim se 
configuram os casos em que a decisão administrativa não é predeterminada 
em lei, mas dependerá dos pressupostos fáticos e das soluções aconselhadas 
pela ciência ou experiência. O dever de previdência acima referido impõe à 
Administração o exaurimento de todas as providências prévias necessárias 
e recomendáveis para implantação de empreendimento concessionado. 
A Administração não pode elaborar um edital de licitação para concessão 
sem ter perfeito domínio sobre todas as dificuldades envolvidas na futura 
concessão. Insista-se em que a qualidade jurídica de titular do serviço a ser 
concedido não é fundamento jurídico bastante e suficiente para legitimar 
opções arbitrárias, prepotentes ou simplesmente ignorantes a propósito da 
outorga. Por isso, a configuração da concessão dependerá de obtenção das 
informações técnico-científicas e empíricas indispensáveis. Há um dever 
formal da Administração de promover todos os levantamentos pertinentes, 
inclusive recorrendo ao concurso de especialistas não integrantes de seus 
quadros. Será reprovável e viciada a conduta administrativa que infringir 
esse dever, conduzindo não apenas à responsabilização dos agentes 
públicos envolvidos, mas à possibilidade de impugnação do próprio 
certame. A Administração tem o dever de evidenciar ao publico em geral 
(e aos órgãos de controle em especial) haver adotado satisfatoriamente 
todas as providências necessárias a identificar os problemas e encontrar 
as soluções cabíveis, sempre que tal se revelar essencial à concepção 
do futuro empreendimento. E assim se impõe não por um formalismo 
jurídico destituído de sentido prático. É que a ausência de conhecimento 
dos problemas e de estimativa de solução propicia o enorme risco de 
concepções inadequadas ou de execução inviável. Os problemas futuros 
serão a consequência da negligencia ou imperícia previa à licitação.32

32 JUSTEN FILHO, Marçal. Teoria Geral das Concessões de Serviço Público. São Paulo: Dialética, 
2003, pp. 205-206.
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 Nada obstante, tornam-se inócuos, se não forem, concretamente, 
incorporados à licitação, todos os estudos preparatórios e providências 
preliminares ao certamente. Logo, os resultados primordiais do Plano de 
Mobilidade Urbana em relação aos serviços de transporte público - com 
destaque para os coletivos – deverão ser traduzidos em matrizes claras 
capazes de descrever com precisão as localidades a serem cobertas pelo 
sistema, as linhas e trajetos mínimos a serem percorridos, sua frequência, os 
tipos de veículos exigidos, suas formas de integração (operacional, tarifária, 
temporal), etc., sem mencionar as já ventiladas e inolvidáveis questões de 
modelo tarifário e dos padrões de qualidade. Todo este cabedal deve ser 
minuciosamente veiculado no Projeto Básico, conforme descrito no art. 6º, 
IX da Lei 8.666/93, sem o qual nenhuma obra ou serviço podem ser licitados. 
O Projeto Básico, contendo especificação precisa sobre todos os elementos 
necessários e suficientes para a boa delimitação do objeto do certamente, 
deverá ser previamente submetido à formal aprovação da autoridade 
competente, como também dita o art. 7º, §2º: 

Art. 6o  Para os fins desta Lei, considera-se:
(...)
IX - Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, com 
nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo 
de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações 
dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e 
o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que 
possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do 
prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos:
a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global 
da obra e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;
b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de 
forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante 
as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e 
montagem;
c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e 
equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações que 
assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o 
caráter competitivo para a sua execução;
d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos 
construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a 
obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;
e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, 
compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as 
normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso;
f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em 
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quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados;

Art. 7o  As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços 
obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte seqüência:
I - projeto básico;
(...)
§ 2o  As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando:
I - houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível 
para exame dos interessados em participar do processo licitatório;

 Impende resgatar que a exigência desse rito tem o condão, 
igualmente, de facilitar a fiscalização do processo, podendo ensejar, em 
se comprovando fraude, desídia, negligência ou imperícia do(s) agente(s) 
incumbido(s) a sua posterior responsabilização, sobretudo por ato de 
improbidade administrativa nos termos da Lei 8.429/1992. Isso porque 
uma parcela expressiva das tentativas de privilegiar determinados licitantes 
ocorre com direcionamento precisamente dos projetos e seu detalhamento. 
Nem é por outro motivo que a doutrina tanto veementemente enfatiza a 
centralidade do Projeto Básico:

A minúcia do inc. IX [do art. 6º da Lei 8.666/93] revela a relevância do tema 
para a Lei. O projeto básico deverá representar uma projeção detalhada da 
futura contratação, abordando todos os ângulos de possível repercussão 
para a Administração. Deverão ser abordadas as questões técnicas, as 
financeiras, os prazos, os reflexos ambientais (inclusive por força do art. 225, 
inc. IV, da CF) etc. O projeto básico não se destina a disciplinar a execução 
da obra ou do serviço, mas a demonstrar a viabilidade e a conveniência 
de sua execução. Deve evidenciar que os custos são compatíveis com as 
disponibilidades financeiras; que todas as soluções técnicas possíveis foram 
cogitadas, selecionando-se a mais conveniente; que os prazos para execução 
foram calculados; que os reflexos sobre o meio ambiente foram sopesados 
etc. Inclusive questões jurídicas deverão ser cogitadas, na medida em que 
serão fornecidos subsídios para o plano de licitação. O conteúdo do projeto 
básico dependera da natureza do objeto licitado. Devera ser tanto mais 
complexo e minucioso na medida em que assim o exija o objeto da futura 
contratação. (...) Nenhuma licitação para obras e serviço pode fazer-se sem 
projeto básico (ou equivalente, quando o objeto não envolver atividade 
de engenharia). Mas é insuficiente a mera elaboração do projeto básico. 
Faz-se necessária sua aprovação, por ato formal e motivado da autoridade 
competente, a qual deverá avaliá-lo e verificar sua adequação às exigências 
legais e aos interesses supra individuais. A autoridade, ao aprovar o projeto, 
responsabiliza-se pelo juízo de legalidade e de conveniência adotado. 
Será competente para aprovar o projeto básico a autoridade competente 
para determinar a contratação da obra ou do serviço a que tal projeto se 
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refere. Como já decidiu o TCU, a aprovação do projeto básico não deve ser 
confundido com autorização para elaboração do edital. Sobre o assunto, 
consulte-se o Acórdão n°13/99 – Plenário.O projeto básico devera ser 
colocado à disposição dos interessados em participar da licitação. Essa regra 
tem diversas finalidades. Evita que projeto seja elaborado em momento 
posterior ao inicio da licitação. Assegura aos interessados a possibilidade de 
preparação adequada, mas também lhes atribui à função de colaborar com 
a Administração. Verificando defeitos, desvios ou imperfeições, deverão 
apontá-los.33

 
 Destarte, reforça-se que, por força mesmo do dever de previdência 
quem tem o gestor, o Projeto Básico da licitação do serviço de transporte 
público coletivo há de espelhar com fidedignidade os resultados e matrizes 
do Plano de Mobilidade Urbana, mitigando razoavelmente o âmbito de pura 
discricionariedade do gestor, em transição que aponta para a legitimação 
político-democrática e a reserva de consistência técnica como moldura 
inescapável da decisão administrativa.

6. Conclusões e recomendações

 Ante o exposto, concluem e recomendam às Promotorias de Justiça 
do Estado do Paraná o CAOPJ de Habitação e Urbanismo, o CAOPJ de Defesa 
do Consumidor e o CAOPJ de Proteção ao Patrimônio Público e à Ordem 
Tributária:

 a) o espectro atual da Política Nacional de Mobilidade Urbana 
é intersetorial e multiescalonado, abrangendo temáticas anteriormente 
reguladas por legislação esparsa e específica, tais como acessibilidade, 
trânsito, transporte, sistema viário, entre outras, as quais passam a submeter-
se às normas gerais, princípios e diretrizes do novel marco normativo, 
especialmente lançado na Lei 12.587/2012 e seus desdobramentos;

 b) o Plano de Mobilidade Urbana, previsto no art. 24 da Lei 12.587 e 
cuja edição devia dar-se até o mês de abril de 2015, é o instrumento básico 
para que o município cumpra as atribuições a ele delegadas pela Constituição 

33 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 11ª 
edição. São Paulo: Dialética, 2005, PP. 100-106
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Federal (art. 30, I e V) e pela Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei 
12.587, artigo 18). Torna-se fundamental que este esteja integrado à política 
de desenvolvimento urbano – expressa no Plano Diretor Municipal – e as 
demais políticas setoriais, não esquecendo que sua elaboração deve ser 
pautada pela gestão democrática e estudos técnicos que assegurem o 
conteúdo mínimo previsto em lei. 

 c) no contexto de Regiões Metropolitanas e Aglomerações 
Urbanas, tanto as infraestruturas quanto os serviços de mobilidade devem 
ser entendidos, via de regra, como funções públicas de interesse comum 
a serem planejadas, ordenadas e executadas sob a égide do Estatuto da 
Metrópole (Lei 13.089/2015) e da jurisprudência pacificada pelo Supremo 
Tribunal Federal (mormente na ADI n. 1.842/RJ), sob pena de mutilar-se um 
sistema cujo norte é a máxima integração (física, tarifária e operacional) em 
benefício do usuário. Tal enquadramento aplica-se, inclusive, às eventuais 
delegações dos serviços de transporte público, reconformando o regime de 
titularidades, com atribuição do poder concedente ao colegiado formado 
por municípios e Estado-membro;

 d) aplica-se a principiologia do Código de Defesa do Consumidor 
(Lei Federal n. 8.078/1990) à proteção dos direitos dos usuários dos 
serviços de transporte público coletivo, os quais devem ser prestados de 
modo adequado, satisfazendo às condições de regularidade, continuidade, 
eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação 
e modicidade das tarifas. Constituem, ainda, direitos dos usuários: i. 
participar do planejamento, da fiscalização e da avaliação da política local de 
mobilidade urbana; ii. ser informado nos pontos de embarque e desembarque 
de passageiros, de forma gratuita e acessível, sobre itinerários, horários, 
tarifas dos serviços e modos de interação com outros modais. Para tanto, 
imprescindível assegurar a simplicidade na compreensão e a transparência 
da estrutura tarifária, bem como a publicidade dos processos de revisão 
ou reajuste de tarifas. Ademais, há que se estabelecer, de forma clara, os 
padrões de qualidade e quantidade dos serviços ofertados, bem como os 
meios para reclamações e respectivos prazos de resposta;

 e) por expresso comando do ar. 175 da Constituição de 1988, em 
conjugada inteligência com os dispositivos da Lei 8.987/1995, é indispensável 
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prévio processo licitatório para a concessão ou permissão dos serviços 
públicos de transporte coletivo, achando-se em situação de precariedade 
todos os contratos administrativos celebrados sob regime jurídico anterior 
ou à margem do atual regramento. Tal reconhecimento implica na ausência 
de direito adquirido em favor dos particulares exploradores do serviço, 
devendo-se proceder, de imediato, à regularização da situação, nos estritos 
termos da Lei 8.666/1993;

 f) no que respeita aos serviços de transporte público, sobretudo de 
viés coletivo, sua prestação deve ser orientada pelos resultados do Plano de 
Mobilidade Urbana, especialmente na hipótese de permissão ou concessão 
a particular. Neste caso, o PlanMob (ou, excepcionalmente, estudos com 
análogos conteúdo, densidade e suficiência) passa a ser conditio sine 
qua non de qualquer delegação, lastreando a decisão do Administrador 
Público quanto à sua conveniência e oportunidade. Os pactos e soluções 
democraticamente legitimados pela reserva de consistência técnica e pela 
participação popular no processo de elaboração e debate do PlanMob 
deverão ser incorporados nas etapas da licitação, mormente no Projeto 
Básico prescrito pelos arts. 6º, IX e 7º, §2º, I da Lei 8.666/93 e na equação 
tarifária adotada pelo certame. Como o Projeto Básico deve ser submetido 
ao crivo da autoridade competente e por ela expressamente autorizado, 
qualquer ato do gestor lesivo à coletividade e ao interesse público pode ser 
sancionado, inclusive à luz da Lei de Improbidade Administrativa;

 g) cabe ao Ministério Público a fiscalização permanente não apenas 
do processo de planejamento e de delegação (via licitação) dos serviços 
de transporte público individuais e coletivos, mas também sua cotidiana 
prestação, visando a assegurar os direitos do consumidor, a defesa do 
patrimônio público e a ordem urbanística, com enfoque precípuo em 
três aspectos: transparência, modicidade e justiça tarifárias (mormente 
quando dos reajustes periódicos e da deflagração dos procedimentos 
de revisão extraordinária); qualidade e quantidade do serviço (realizável 
mediante meticuloso acompanhamento das metas de desempenho e 
padrões de regularidade mensuráveis através dos índices embutidos no 
edital da licitação e no contrato de concessão); e modelagem do sistema 
(por meio da aferição de sua compatibilidade com as reais demandas de 
deslocamento da população, em face da suficiência ou da necessidade de 
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ampliação/adequação da oferta de pontos de embarque e desembarque de 
passageiros, de itinerários, de horários e de formas de interação com outros 
modais e com outros sistemas, como eventuais linhas intermunicipais e/ou 
metropolitanas).
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ANEXO i – Relação dos municípios do Paraná com mais de 20.000 habitantes 
e integrantes de Regiões Metropolitanas.

Município Região Metropolitana
Total da 

população 
urbana

Total da 
população 

rural

Total da 
população 

2010
Adrianópolis Região Metropolitana de Curitiba 2.060 4.314 6.374
Agudos do Sul Região Metropolitana de Curitiba 2.822 5.448 8.270
Almirante Tamandaré Região Metropolitana de Curitiba 98.954 4.291 103.245

Altamira do Paraná Região Metropolitana de Campo 
Mourão 2.135 2.171 4.306

Alto Paraíso Região Metropolitana de 
Umuarama 1.772 1.434 3.206

Alto Piquiri Região Metropolitana de 
Umuarama 8.375 1.804 10.179

Altônia Região Metropolitana de 
Umuarama 15.094 5.422 20.516

Alvorada do Sul Região Metropolitana de Londrina 7.348 2.950 10.298
Anahy Região Metropolitana de Cascavel 2.099 766 2.865
Andirá  19.356 1.259 20.615
Ângulo Região Metropolitana de Maringá 2.255 606 2.861

Apucarana Região Metropolitana de 
Apucarana 114.104 6.780 120.884

Arapongas Região Metropolitana de Londrina 101.862 2.299 104.161
Arapoti - 21.779 4.077 25.856

Arapuã Região Metropolitana de 
Apucarana 1.331 2.223 3.554

Araruna Região Metropolitana de Campo 
Mourão 10.480 2.944 13.424

Araucária Região Metropolitana de Curitiba 110.293 8.914 119.207

Ariranha do Ivaí Região Metropolitana de 
Apucarana 904 1.549 2.453

Assaí Região Metropolitana de Londrina 13.601 2.767 16.368
Assis Chateaubriand Região Metropolitana de Toledo 29.018 4.010 33.028
Astorga Região Metropolitana de Maringá 22.563 2.141 24.704
Atalaia Região Metropolitana de Maringá 3.347 566 3.913
Balsa Nova Região Metropolitana de Curitiba 6.871 4.423 11.294
Bandeirantes - 28.382 3.800 32.182

Barbosa Ferraz Região Metropolitana de Campo 
Mourão 9.584 3.069 12.653

Bela Vista do Paraíso Região Metropolitana de Londrina 14.198 882 15.080

Boa Esperança Região Metropolitana de Campo 
Mourão 2.640 1.928 4.568

Boa Vista da Aparecida Região Metropolitana de Cascavel 4.900 3.011 7.911
Bocaiúva do Sul Região Metropolitana de Curitiba 5.136 5.869 11.005
Bom Sucesso Região Metropolitana de Maringá 5.337 1.231 6.568

Borrazópolis Região Metropolitana de 
Apucarana 5.809 2.068 7.877
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Braganey Região Metropolitana de Cascavel 3.417 2.318 5.735

Brasilândia do Sul Região Metropolitana de 
Umuarama 2.178 1.031 3.209

Cafelândia Região Metropolitana de Cascavel 12.316 2.235 14.551

Cafezal do Sul Região Metropolitana de 
Umuarama 3.323 962 4.285

Califórnia Região Metropolitana de 
Apucarana 6.028 2.041 8.069

Cambará - 22.348 1.523 23.871
Cambé Região Metropolitana de Londrina 92.956 3.779 96.735
Cambira Região Metropolitana de Maringá 5.475 1.761 7.236

Campina da Lagoa Região Metropolitana de Campo 
Mourão 12.556 2.837 15.393

Campina Grande do Sul Região Metropolitana de Curitiba 31.937 6.819 38.756
Campo Bonito Região Metropolitana de Cascavel 2.580 1.827 4.407
Campo do Tenente Região Metropolitana de Curitiba 4.194 2.931 7.125
Campo Largo Região Metropolitana de Curitiba 94.253 18.233 112.486
Campo Magro Região Metropolitana de Curitiba 19.548 5.288 24.836

Campo Mourão Região Metropolitana de Campo 
Mourão 82.757 4.530 87.287

Capitão Leônidas 
Marques Região Metropolitana de Cascavel 11.456 3.480 14.936

Cascavel Região Metropolitana de Cascavel 270.009 16.163 286.172
Castro - 49.254 17.828 67.082
Catanduvas Região Metropolitana de Cascavel 5.344 4.864 10.208
Centenário do Sul Região Metropolitana de Londrina 9.327 1.851 11.178
Cerro Azul Região Metropolitana de Curitiba 4.814 12.134 16.948
Céu Azul Região Metropolitana de Cascavel 8.387 2.645 11.032
Cianorte - 62.282 7.680 69.962

Cidade Gaúcha Região Metropolitana de 
Umuarama 9.181 1.886 11.067

Colombo Região Metropolitana de Curitiba 203.251 9.776 213.027
Colorado - 21.007 1.340 22.347
Contenda Região Metropolitana de Curitiba 9.233 6.659 15.892
Corbélia Região Metropolitana de Cascavel 13.964 2.338 16.302
Cornélio Procópio - 44.305 2.620 46.925
Coronel Vivida - 15.432 6.305 21.737

Corumbataí do Sul Região Metropolitana de Campo 
Mourão 2.128 1.875 4.003

Cruzeiro do Oeste Região Metropolitana de 
Umuarama 17.667 2.752 20.419

Cruzmaltina Região Metropolitana de 
Apucarana 1.503 1.659 3.162

Curitiba Região Metropolitana de Curitiba 1.746.896 0 1.746.896
Diamante do Sul Região Metropolitana de Cascavel 1.405 2.105 3.510
Diamante D'Oeste Região Metropolitana de Toledo 2.561 2.466 5.027
Dois Vizinhos - 28.115 8.083 36.198

Douradina Região Metropolitana de 
Umuarama 5.233 2.213 7.446
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Doutor Camargo Região Metropolitana de Maringá 5.111 718 5.829
Doutor Ulysses Região Metropolitana de Curitiba 939 4.795 5.734

Engenheiro Beltrão Região Metropolitana de Campo 
Mourão 12.288 1.632 13.920

Entre Rios do Oeste Região Metropolitana de Toledo 2.641 1.281 3.922

Esperança Nova Região Metropolitana de 
Umuarama 752 1.218 1.970

Farol Região Metropolitana de Campo 
Mourão 2.018 1.454 3.472

Faxinal Região Metropolitana de 
Apucarana 12.745 3.572 16.317

Fazenda Rio Grande Região Metropolitana de Curitiba 75.940 5.747 81.687

Fênix Região Metropolitana de Campo 
Mourão 3.993 809 4.802

Floraí Região Metropolitana de Maringá 4.472 578 5.050
Floresta Região Metropolitana de Maringá 5.471 450 5.921
Florestópolis Região Metropolitana de Londrina 10.546 674 11.220
Flórida Região Metropolitana de Maringá 2.322 218 2.540
Foz do Iguaçu - 253.950 2.131 256.081

Francisco Alves Região Metropolitana de 
Umuarama 4.240 2.184 6.424

Francisco Beltrão - 67.456 11.501 78.957

Godoy Moreira Região Metropolitana de 
Apucarana 1.547 1.790 3.337

Goioerê Região Metropolitana de Campo 
Mourão 25.248 3.776 29.024

Grandes Rios Região Metropolitana de 
Apucarana 3.562 3.063 6.625

Guaíra Região Metropolitana de Toledo 28.176 2.493 30.669
Guaraci Região Metropolitana de Londrina 4.214 1.033 5.247
Guaraniaçu Região Metropolitana de Cascavel 7.800 6.783 14.583
Guarapuava - 153.098 14.365 167.463
Guaratuba - 28.793 3.295 32.088
Ibaiti - 23.097 5.628 28.725
Ibema Região Metropolitana de Cascavel 4.941 1.125 6.066
Ibiporã Região Metropolitana de Londrina 45.896 2.304 48.200

Icaraíma Região Metropolitana de 
Umuarama 6.240 2.599 8.839

Iguaraçu Região Metropolitana de Maringá 3.569 423 3.992
Iguatu Região Metropolitana de Cascavel 1.438 795 2.233
Imbituva - 17.888 10.567 28.455

Iporã Região Metropolitana de 
Umuarama 11.775 3.189 14.964

Iracema do Oeste Região Metropolitana de Cascavel 2.002 576 2.578
Irati - 45.004 11.284 56.288

Iretama Região Metropolitana de Campo 
Mourão 6.177 4.425 10.602

Itambé Região Metropolitana de Maringá 5.669 308 5.977
Itaperuçu Região Metropolitana de Curitiba 19.966 3.933 23.899



464

1. Apresentação 

2. Entrevista

3. Artigos 
Ações afirmativas, justiça e igualdade

Sobre o que a mediação penal (não) pode ser: uma 
abordagem crítica das práticas luso-brasileiras

Efetividade do direito à saúde pública no Brasil

Interpretação constitucional e “pensamento de 
possibilidades” 

Ministério Público brasileiro, uma breve análise da 
sua evolução nas constituições brasileiras

Unasul e a cidadania cosmopolita

O caminho para o Brasil: A única saída

A presunção da inocência e a impossibilidade de 
inversão do ônus da prova em matéria criminal: os 
Tribunais Estaduais contra o STF

Cultura e previsibilidade do direito 

A proteção jurídico-penal do correio eletrônico 
no Direito Penal espanhol: um parâmetro para o 
legislador brasileiro

Sobre o juízo de admissão do pedido de provas no 
processo penal

Ministério Público: responsabilidade política e social 
- da teoria à prática

4. Seção Estudante 
O Interrogatório Judicial do Acusado: Sob a 
Perspectiva do Direito ao Silêncio e da Busca da 
Verdade

5. Resenha 
Princípio da Litigiosidade Mínima

6. Jurisprudência Comentada Cível 
A possibilidade de dispensa da nomeação de curador 
especial à lide em ações de interdição nas quais 
o MP atua como fiscal da lei: uma análise sob a 
recente perspectiva do STJ

7. Jurisprudência Comentada Penal
Argumento “da” autoridade: da imparcialidade do 
juiz togado frente ao jurados 
Marcelo Balzer Correia 

8. Espaço Centros de Apoios 
Conexões entre a teoria crítica dos direitos humanos 
e a atuação do Ministério Público para sua proteção: 
uma homenagem a Joaquin Herrera Flores

Nota Técnica Conjunta 01/2015

Ivaiporã Região Metropolitana de 
Apucarana 27.431 4.381 31.812

Ivaté Região Metropolitana de 
Umuarama 5.241 2.283 7.524

Ivatuba Região Metropolitana de Maringá 2.294 714 3.008
Jacarezinho - 34.763 4.330 39.093
Jaguapitã Região Metropolitana de Londrina 10.412 1.844 12.256
Jaguariaíva - 28.051 4.565 32.616
Jandaia do Sul Região Metropolitana de Maringá 18.337 1.946 20.283

Janiópolis Região Metropolitana de Campo 
Mourão 4.042 2.494 6.536

Jardim Alegre Região Metropolitana de 
Apucarana 7.175 5.150 12.325

Jataizinho Região Metropolitana de Londrina 11.037 822 11.859
Jesuítas Região Metropolitana de Cascavel 6.070 2.931 9.001

Juranda Região Metropolitana de Campo 
Mourão 5.839 1.802 7.641

Kaloré Região Metropolitana de 
Apucarana 3.217 1.286 4.503

Lapa Região Metropolitana de Curitiba 27.228 17.708 44.936
Laranjeiras do Sul - 25.039 5.744 30.783

Lidianópolis Região Metropolitana de 
Apucarana 2.046 1.926 3.972

Lindoeste Região Metropolitana de Cascavel 2.384 2.979 5.363
Loanda - 19.281 1.930 21.211
Lobato Região Metropolitana de Maringá 4.099 293 4.392
Londrina Região Metropolitana de Londrina 493.457 13.188 506.645

Luiziana Região Metropolitana de Campo 
Mourão 4.762 2.555 7.317

Lunardelli Região Metropolitana de 
Apucarana 3.593 1.563 5.156

Lupionópolis Região Metropolitana de Londrina 4.079 513 4.592

Mamborê Região Metropolitana de Campo 
Mourão 8.988 4.980 13.968

Mandaguaçu Região Metropolitana de Maringá 17.570 2.214 19.784
Mandaguari Região Metropolitana de Maringá 30.950 1.719 32.669
Mandirituba Região Metropolitana de Curitiba 7.419 14.816 22.235
Marechal Cândido 
Rondon Região Metropolitana de Toledo 39.134 7.665 46.799

Maria Helena Região Metropolitana de 
Umuarama 3.994 1.962 5.956

Marialva Região Metropolitana de Maringá 25.794 6.178 31.972

Marilândia do Sul Região Metropolitana de 
Apucarana 6.312 2.543 8.855

Mariluz Região Metropolitana de 
Umuarama 8.467 1.757 10.224

Maringá Região Metropolitana de Maringá 349.120 7.997 357.117
Maripá Região Metropolitana de Toledo 3.267 2.424 5.691

Marumbi Região Metropolitana de 
Apucarana 3.139 1.460 4.599
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Matelândia Região Metropolitana de Cascavel 11.612 4.465 16.077
Matinhos - 29.277 149 29.426

Mauá da Serra Região Metropolitana de 
Apucarana 7.011 1.542 8.553

Medianeira - 37.403 4.427 41.830
Mercedes Região Metropolitana de Toledo 2.439 2.607 5.046
Miraselva Região Metropolitana de Londrina 1.430 428 1.858

Moreira Sales Região Metropolitana de Campo 
Mourão 9.933 2.673 12.606

Munhoz de Melo Região Metropolitana de Maringá 2.980 698 3.678
Nova Aurora Região Metropolitana de Cascavel 9.045 2.826 11.871

Nova Cantu Região Metropolitana de Campo 
Mourão 4.104 3.321 7.425

Nova Esperança Região Metropolitana de Maringá 24.314 2.299 26.613

Nova Olímpia Região Metropolitana de 
Umuarama 4.688 818 5.506

Nova Santa Rosa Região Metropolitana de Toledo 5.315 2.310 7.625

Novo Itacolomi Região Metropolitana de 
Apucarana 1.588 1.239 2.827

Ortigueira - 9.574 13.790 23.364
Ourizona Região Metropolitana de Maringá 3.042 338 3.380
Ouro Verde do Oeste Região Metropolitana de Toledo 4.040 1.650 5.690
Paiçandu Região Metropolitana de Maringá 35.450 491 35.941
Palmas - 39.803 3.084 42.887
Palmeira - 19.376 12.749 32.125
Palotina Região Metropolitana de Toledo 24.655 4.037 28.692
Paranaguá - 135.405 5.045 140.450
Paranavaí - 77.733 3.862 81.595
Pato Bragado Região Metropolitana de Toledo 2.991 1.832 4.823
Pato Branco - 68.093 4.280 72.373

Peabiru Região Metropolitana de Campo 
Mourão 11.009 2.613 13.622

Perobal Região Metropolitana de 
Umuarama 3.081 2.567 5.648

Pérola Região Metropolitana de 
Umuarama 8.069 2.139 10.208

Piên Região Metropolitana de Curitiba 4.514 6.700 11.214
Pinhais Região Metropolitana de Curitiba 117.166 0 117.166
Pinhão - 15.323 14.910 30.233
Piraí do Sul - 16.104 7.321 23.425
Piraquara Região Metropolitana de Curitiba 45.779 47.500 93.279
Pitanga - 20.587 12.058 32.645
Pitangueiras Região Metropolitana de Londrina 2.040 774 2.814
Ponta Grossa - 304.841 6.856 311.697
Pontal do Paraná - 20.742 177 20.919
Porecatu Região Metropolitana de Londrina 11.440 2.743 14.183
Prado Ferreira Região Metropolitana de Londrina 3.016 418 3.434
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Presidente Castelo 
Branco Região Metropolitana de Maringá 4.188 587 4.775

Primeiro de Maio Região Metropolitana de Londrina 10.083 749 10.832
Prudentópolis - 22.458 26.335 48.793

Quarto Centenário Região Metropolitana de Campo 
Mourão 2.912 1.944 4.856

Quatro Barras Região Metropolitana de Curitiba 17.923 1.863 19.786
Quatro Pontes Região Metropolitana de Toledo 2.436 1.368 3.804
Quedas do Iguaçu - 20.988 9.597 30.585

Quinta do Sol Região Metropolitana de Campo 
Mourão 3.809 1.276 5.085

Quitandinha Região Metropolitana de Curitiba 4.886 12.202 17.088
Rancho Alegre Região Metropolitana de Londrina 3.470 485 3.955

Rancho Alegre D'Oeste Região Metropolitana de Campo 
Mourão 2.303 544 2.847

Reserva - 12.211 12.966 25.177

Rio Bom Região Metropolitana de 
Apucarana 2.007 1.327 3.334

Rio Branco do Ivaí Região Metropolitana de 
Apucarana 919 2.978 3.897

Rio Branco do Sul Região Metropolitana de Curitiba 22.044 8.618 30.662
Rio Negro Região Metropolitana de Curitiba 25.700 5.561 31.261
Rolândia Região Metropolitana de Londrina 54.758 3.112 57.870

Roncador Região Metropolitana de Campo 
Mourão 7.126 4.418 11.544

Rosário do Ivaí Região Metropolitana de 
Apucarana 2.721 2.865 5.586

Sabáudia Região Metropolitana de Londrina 5.096 999 6.095
Santa Fé Região Metropolitana de Maringá 9.230 1.206 10.436
Santa Helena Região Metropolitana de Toledo 12.596 10.829 23.425
Santa Lúcia Região Metropolitana de Cascavel 2.537 1.389 3.926
Santa Tereza do Oeste Região Metropolitana de Cascavel 8.038 2.304 10.342
Santa Terezinha de 
Itaipu - 18.832 2.002 20.834

Santo Antônio da 
Platina - 36.937 5.751 42.688

São João do Ivaí Região Metropolitana de 
Apucarana 8.879 2.644 11.523

São Jorge do Ivaí Região Metropolitana de Maringá 4.772 736 5.508

São Jorge do Patrocínio Região Metropolitana de 
Umuarama 3.542 2.505 6.047

São José das Palmeiras Região Metropolitana de Toledo 2.412 1.419 3.831
São José dos Pinhais Região Metropolitana de Curitiba 236.233 27.255 263.488
São Mateus do Sul - 25.706 15.551 41.257
São Miguel do Iguaçu - 16.476 9.279 25.755
São Pedro do Iguaçu Região Metropolitana de Toledo 4.056 2.436 6.492

São Pedro do Ivaí Região Metropolitana de 
Apucarana 8.038 2.126 10.164

Sarandi Região Metropolitana de Maringá 82.155 687 82.842
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Sertaneja Região Metropolitana de Londrina 5.105 712 5.817
Sertanópolis Região Metropolitana de Londrina 13.716 1.921 15.637
Tamarana Região Metropolitana de Londrina 5.857 6.375 12.232

Tapejara Região Metropolitana de 
Umuarama 13.168 1.432 14.600

Tapira Região Metropolitana de 
Umuarama 3.434 2.400 5.834

Telêmaco Borba - 68.431 1.447 69.878

Terra Boa Região Metropolitana de Campo 
Mourão 13.057 2.734 15.791

Terra Roxa Região Metropolitana de Toledo 12.802 3.961 16.763
Tijucas do Sul Região Metropolitana de Curitiba 2.267 12.259 14.526
Toledo Região Metropolitana de Toledo 108.287 11.066 119.353
Três Barras do Paraná Região Metropolitana de Cascavel 6.095 5.729 11.824
Tunas do Paraná Região Metropolitana de Curitiba 2.790 3.468 6.258

Tuneiras do Oeste Região Metropolitana de 
Umuarama 5.975 2.722 8.697

Tupãssi Região Metropolitana de Toledo 6.286 1.711 7.997

Ubiratã Região Metropolitana de Campo 
Mourão 18.400 3.162 21.562

Umuarama Região Metropolitana de 
Umuarama 93.489 7.227 100.716

União da Vitória - 50.002 2.751 52.753
Uraí Região Metropolitana de Londrina 9.358 2.114 11.472
Vera Cruz do Oeste Região Metropolitana de Cascavel 6.863 2.110 8.973

Xambrê Região Metropolitana de 
Umuarama 1.991 4.020 6.011
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