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TECNOLOGIA, CONHECIMENTO 
E MINISTÉRIO PÚBLICO

 Hábitos, padrões de trabalho, formas de aprendizagem e aquisições 
de conhecimentos, com a revolução tecnológica das últimas décadas, têm se 
alterado radicalmente. A ciência contemporânea superou muitas previsões 
de vários escritores futuristas do século passado. O homem não se contentou 
em inventar o avião, em pisar na lua ou em criar um sistema global de redes 
de computadores interligadas.  

 O cérebro humano é bombardeado, todos os dias, por um conjunto 
massivo de dados, que exigem das pessoas reações mais rápidas para 
atender, com um mínimo de eficiência, as tarefas diárias. 

 Tão importante quanto captar informações é desenvolver a 
capacidade de intuir, filtrar estímulos estressantes, gerenciar pensamentos 
e planejar, antes de bem agir.

 A evolução tecnológica deve vir acompanhada do desenvolvimento 
humano, social e ambiental. A aceleração do cotidiano não pode ser associada 
apenas a lucratividade, a produção de novos produtos que não contribuam 
para melhorar a qualidade de vida das pessoas, a exacerbação do consumo 
ou, ainda, para acentuar o individualismo e aumentar a concentração de 
riquezas. 

 Virtualização, digitalização, robotização... são as palavras da moda, 
mas que devem ser assimiladas no contexto do crescimento sustentável. O 
desenvolvimento científico deve ser compatibilizado com os valores éticos, o 
respeito ao meio ambiente e a promoção da justiça social.

“Mais do que máquinas, precisamos de humanidade”
Charles Chaplin
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 As ideias, as informações e os conhecimentos precisam nos conduzir 
ao fortalecimento da comunicação, da cidadania, da democracia e da paz 
coletiva. Não devem servir para a imposição de verdades, para a segregação 
dos povos e das nações nem, tampouco, para gerar novos conflitos. 

 Não serão as máquinas que irão mudar a sociedade, mas o senso 
crítico das pessoas de usarem a tecnologia a favor do enfrentamento à 
corrupção, da promoção dos valores humanos, do combate às desigualdades 
sociais, da criação de oportunidades para que todos possam desenvolver as 
suas potencialidades e serem felizes...

 Em um país tão desigual como o Brasil, em que muitos direitos 
fundamentais de primeira geração sequer se efetivaram para a maioria 
da população, é missão constitucional do Ministério Público lutar pela 
progressiva universalização dos direitos humanos. Nossas armas mais 
eficientes são nossos melhores argumentos, nossa força vem da nossa 
capacidade de decifrar os anseios sociais e nossa legitimidade reside na 
utilização do direito como meio de promoção da justiça.

 Se não desejamos ser governados por robôs, precisamos estar 
atentos às mudanças tecnológicas, mas sem perder o bom senso e o 
poder de discernimento e de decisão. Logo, a qualificação permanente, a 
troca de conhecimentos, o exercício do diálogo, a ampliação dos espaços 
democráticos e a construção de consensos não são conceitos anacrônicos; 
ao contrário, são mais atuais do que nunca, e nos colocam novos desafios e 
responsabilidades a serem assumidos.

 A Revista Jurídica do MPPR, ao chegar ao seu oitavo volume, 
contribui para o aperfeiçoamento funcional e cultural, ao estabelecer canais 
de interação que servem tanto aos integrantes do Ministério Público quanto 
aos demais cidadãos. Seu conteúdo valoriza a criação intelectual, a liberdade 
do pensamento e a pluralidade de ideias que podem fomentar à reflexão 
crítica e permitir a inovação, abrindo caminho para o desenvolvimento 
pessoal, institucional e social.
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Entrevista com 
Raquel Dodge

Por Eduardo Cambi

- Vossa Excelência ingressou no Ministério 
Público Federal em 1987. Após mais de 
trinta anos de carreira, como poderia 
descrever a sua vocação profissional, o 
que mais se orgulha de ter feito nesses 
anos e quais são os sonhos que ainda quer 
ver concretizados no Ministério Público?

R: A vocação para o Ministério Público foi 
muito precoce em minha vida. Ainda na 
década de 1970, acompanhei de perto, 
em casa, debates muito importantes sobre 
a necessidade de uma instituição de defesa da sociedade e do interesse 
público, que fosse independente e cujos membros gozassem de garantias 
para exercer bem sua atividade. Os que forjaram este novo modelo de 
Ministério Público, criado pela Constituição de 1988 e que é muito diferente 
do anterior, conviviam de modo muito próximo conosco e atraíram minha 
admiração para ideias ousadas e que me pareciam adequadas para o nosso 
país. Meu pai estava entre eles. Havia sido juiz de direito e fez o 2ª concurso 
público para Procurador da República.  Guardo comigo a doce satisfação de 
ter participado da consolidação do novo Ministério Público, no qual entrei 
pelo 8ª concurso, e que é hoje reconhecido por sua atuação em diversas 
áreas, todas necessárias para assegurar a democracia, defender os bens 
públicos e os direitos do cidadão. Lembro que o novo Ministério Público, 
que nasce com a Constituição de 1988, é muito diferente do anterior, 
porque suas atribuições são mais amplas, a instituição é independente e 
seus membros gozam de garantias para exercê-las. O novo MP manteve as 
funções  tradicionais em matéria criminal e eleitoral, notadamente contra 
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a corrupção, e assumiu novas funções, de zelar pelo acesso a serviços de 
relevância pública, de enfrentar a improbidade administrativa, de defender 
índios e minorias, dentre outras funções importantes.  Atuei em todas 
estas áreas. Exerci dois mandatos na Procuradoria Federal dos Direitos do 
Cidadão, como adjunta, cinco mandatos na 6ª Câmara (povos indígenas 
e minorias), dois mandatos na 2ª Câmara (matéria criminal e controle 
externo da atividade policial), exerci ofícios eleitorais, além de ter atuado 
contra o crime organizado, na defesa do patrimônio público, do ambiente e 
de índios e minorias ao longo de 30 anos de carreira.  Fui a campo, muitas 
vezes. Promovi audiências públicas em terras indígenas, colhi depoimentos, 
enfrentei a escravidão contemporânea e defendi um projeto de justiça de 
transição. Defender a diferença e a liberdade de expressão em nosso país, 
que é multiétnico e de imigrantes, é um dever e uma esperança. Ver de 
perto a realidade dos indígenas foi uma experiência única e que me enche 
de orgulho. Essa experiência me ensinou muito claramente que ninguém fala 
por eles. Uma audiência pública prevista para durar três horas pode levar dez 
horas, exatamente por isso: porque ali ninguém fala por ninguém. Cada um 
tem o direito de expressar por si.

Ter atuado para a convocação do Colégio de Procuradores em um momento 
no qual o poder de investigação do Ministério Público estava ameaçado pela 
PEC 37 foi outra experiência da qual muito me orgulho. Foi um momento 
singular em que tivemos um apoio muito grande interno e também externo, 
de parlamentares, da população, de ministros do Supremo Tribunal Federal 
e do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, a sociedade civil foi às ruas, 
se manifestou e dessa feliz coincidência resultou que o Congresso Nacional 
rejeitou a PEC 37.

- No próximo dia 05 de outubro, a Constituição Federal de 1988 completa 
três décadas. Em que medida tal Constituição afetou o trabalho do 
Ministério Público e quais são os principais desafios da instituição na 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis?

R: O novo papel do Ministério Público a partir da Constituição de 1988 traz 
a obrigação de exercer, com igual ênfase, a função criminal e a de defesa de 
direitos humanos. Em todos os lugares do Brasil e em temas muito diferentes, 
há muito trabalho para o Ministério Público. Os desafios são muitos. A 
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atuação de seus membros deve priorizar a resolução de problemas graves, 
que inibem o desenvolvimento humano. Estou certa de que os problemas 
estão sendo tratados com seriedade, com fundamento na Constituição e nas 
leis; e de que cada membro do Ministério Público brasileiro está pronto e 
motivado para exercer todas as suas atribuições constitucionais. Desde 1988, 
não houve grande mudança do modelo de administração de justiça adotado 
no Brasil. Mas houve um grande amadurecimento institucional e a criação 
de novos instrumentos jurídicos que fizeram toda a diferença nos métodos 
e na estrutura do sistema. Destaco a colaboração premiada, os acordos de 
leniência e a possibilidade de prisão após decisão de segunda instância. 
Consolidar e executar em sua plenitude esses e outros instrumentos é tarefa 
do Ministério Público para garantir a efetivação da competência que está 
assentada em nossa Constituição.

- Na abertura dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal no início de 
2018, Vossa Excelência afirmou que a “efetividade da Justiça é um valor 
importante para os brasileiros” e defendeu a possibilidade de prisão após 
condenação em segunda instância. Por que esse tema é tão importante 
para a afirmação da justiça?

Todos os dias a sociedade cobra o fim da impunidade. A ausência ocasional da 
realização de justiça gera sensação de impotência e de insatisfação, mas sua 
ausência duradoura gera danos para a sociedade e para a democracia. Para 
além de corrigir eventuais erros, reparar situações de injustiças, precisamos 
atuar para garantir a efetividade das decisões judiciais. A prisão em segunda 
instância é fundamental para o combate à impunidade e, vale destacar, não 
fere a presunção de inocência do réu, uma vez que nesses casos já houve a 
análise dos fatos e provas. Além disso, o sistema de precedentes vinculantes 
adotado no Brasil exige que a decisão do pleno do STF seja respeitada, sob 
pena de reversão da credibilidade nas instituições, como capazes de fazer 
a entrega da prestação jurisdicional de modo seguro, coerente e célere. Só 
assim afasta-se a sensação de impunidade e se restabelece a confiança nas 
instituições. É por isso que, em nossas manifestações enviadas à Suprema 
corte, temos pedido sempre, além da reparação do dano material, uma 
indenização de cunho moral, para compensar as consequências que atos 
criminosos como a corrupção e lavagem de dinheiro geram na credibilidade 
de nossas instituições.
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- No Brasil, o ambiente institucional dos diversos ramos e unidades do 
Ministério Público é marcado pela diversidade e pela pluralidade. Assim, 
qual deve ser o papel do Conselho Nacional do Ministério Público para o 
fortalecimento e a integração do Ministério Público brasileiro?

R: Uma das atribuições do CNMP é manter a higidez institucional, com 
medidas de controle e de fiscalização, para que a credibilidade da instituição 
decorra da atuação adequada de cada membro, em benefício da confiança 
nas instituições de justiça. O controle e a fiscalização que o CNMP faz 
sobre os Ministérios Públicos da União e dos Estados têm um finalidade 
precípua, da mais alta relevância pública: que tenham os meios para atuar 
pela melhoria das condições de vida de cada indivíduo e pela paz social. 
Fazemos isto quando atuamos para dirimir conflitos entre indivíduos e 
quando zelamos pela qualidade das políticas públicas e do cumprimento 
dos deveres do Estado para com os cidadãos. A atuação como instrumento 
de integração do Ministério Público brasileiro do CNMP pode ser vista em 
várias frentes. Podemos citar a atuação para o enfrentamento do problema 
carcerário brasileiro, o feminicídio, a corrupção, ou a questão que envolve o 
desaparecimento de pessoas e a defesa da água e do ambiente. Desde o ano 
passado, o CNMP trabalha para consolidar o Sinalid, que é o Sistema Nacional 
de Localização e Identificação de Desaparecidos. A estimativa do Fórum 
Nacional de segurança pública é que cerca de 700 mil pessoas desapareceram 
nos últimos dez anos. É muito importante destacar o termo de cooperação 
técnica que firmamos com a participação de todos os procuradores gerais 
de Justiça. Estamos reconhecendo e multiplicando as experiências exitosas 
realizadas nos Ministérios Públicos do Rio de Janeiro e em São Paulo. É dessa 
forma que, muito além do aspecto disciplinar, o CNMP tem cumprido a sua 
função constitucional de fortalecer os Ministérios Públicos.

- Em 2018, mais de 140 milhões de eleitores poderão escolher o Presidente 
da República, os Governadores dos Estados e os representantes no 
Congresso Nacional. Como deve ser o papel do cidadão na construção do 
Estado Democrático de Direito e qual é a importância dessa eleição para 
que o país possa melhorar a qualidade dos serviços públicos e promover a 
justiça social?

R: A expectativa é elevada, porque os brasileiros elegerão representantes 
muito importantes, que dirigirão o país no Executivo e no Parlamento.  
Fenômenos modernos, como fake news, somam-se a problemas antigos, 
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como a corrupção eleitoral e a dificuldade de inserção de mulheres no 
processo eleitoral, e também a muitos aspectos positivos, dentre os quais 
o amadurecimento do eleitorado, cada vez mais informado e disposto a 
acompanhar a atividade política do país. Os brasileiros cobram e querem 
um país melhor. Cada voto é importante. A tarefa exige zelo e dedicação 
e o Ministério Público Eleitoral – formado por procuradores regionais da 
república e promotores de justiça – tem cumprido e continuará a cumprir 
sua atribuição de zelar pelo respeito à lei, à igualdade de condições entre 
os concorrentes, a candidatura de quem mesmo sendo pequeno ou menos 
abastado oferece-se para representar a sociedade. Estamos prontos para 
coibir a corrupção e a fraude eleitoral, para que a Lei da Ficha Limpa 
prevaleça e para que os recursos públicos que compõem os diversos fundos 
eleitorais sejam corretamente aplicados. Destaco de forma especial as 
iniciativas que temos colocado em prática para que seja respeitado o direito 
da participação feminina. Sobre a participação do cidadão, é importante que 
ele saiba que, como eleitor, ele pode e deve contribuir para a lisura desse 
processo, para que tenhamos agentes públicos eleitos com o compromisso 
de trabalhar para um país em que as políticas públicas sejam realmente 
efetivadas e que atendam as pessoas que dependem e que têm direito a 
esses serviços públicos.
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O papel do Ministério Público na 
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SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. O Ministério Público e a promoção da igualdade 
racial; 3. O reconhecimento da vulnerabilidade da mulher negra; 4. Um novo 
olhar e o papel do Ministério Público; 5. A construção de políticas públicas 
de promoção de igualdade racial voltadas para a mulher negra; 6. Conclusão;  
7. Referências bibliográficas.

The role of Public Ministry in promoting racial 
equality: a perspective on black woman
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RESUMO: O presente artigo versa sobre a importância de atuação específica 
e sensível do Ministério Público nos diversos aspectos da vulnerabilidade 
da mulher negra. O perfil de agente de transformador social destacado pela 
Constituição de 1988 não pode se olvidar do cumprimento de sua missão 
institucional, no que tange à promoção da igualdade racial, das dimensões do 
racismo institucional, que envolvem classe, raça e gênero e, dessa maneira, 
atingem mais severamente a mulher negra.

ABSTRACT: This article discusses the importance of specific and sensitive 
actions of the Public Ministry in the various aspects of the vulnerability of 
black women. The profile of a social transformer agent by the 1988 Federal 
Constitution can not be forgotten in the  institutional mission, regarding 
the promotion of racial equality, of the dimensions of institutional racism, 
involving class, race and gender, and, in this way, hit the black woman more 
severely.

PALAVRAS-CHAVES: Igualdade Racial; Tratados Internacionais de Direitos 
Humanos; Ministério Público; Direitos Humanos; Parquet.

KEYWORDS: Racial; Human Rights Treaties; Public Ministry; Human Rights; 
Parquet.
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1. Introdução

 A promoção da igualdade racial é um dos compromissos assumidos 
pelo Poder Constituinte de 1988, com base em movimentos e compromissos 
internacionais que envolvem o Estado Brasileiro, como a Convenção 
Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação Racial 
– CIEDR (1965) e a Conferência Mundial contra o Racismo de Durban (2001). 
O avanço nessa seara exige necessariamente a compreensão acerca das 
bases fundantes da sociedade, sob a perspectiva das relações de raça, gênero 
e classe, as quais exigem um olhar diferenciado sobre a mulher negra, em 
situação de vulnerabilidade nessas três dimensões.

 É preciso reconhecer que o negro é visto por muito tempo sem 
história. Os ensinamentos proporcionados na educação básica, por exemplo, 
se limitam ao sujeito escravo. Não há um questionamento sobre a origem 
das pessoas de origem africana que forçadamente pisaram em solo brasileiro 
e tiveram suas vidas modificadas radicalmente.

 Trata-se de narrativa que se inicia do meio ou, mais honestamente, 
do próprio fim trágico. Não obstante tal omissão histórica, não se pode negar 
a grande contribuição dos esforços do povo escravizado neste solo brasileiro 
para a construção e desenvolvimento do país, além de toda a influência 
cultural e filosófica, que de todo modo é silenciada.

 A percepção no sentido de que o racismo é o instrumento necessário 
para propiciar a dominação dos negros e fazê-los escravos durante tanto 
tempo se revela essencial. É uma engrenagem complexa e muito eficaz ainda 
hoje utilizada para mantê-los em posições inferiores definidas socialmente.
 
 Modernamente, os teóricos em regra abordam conceitualmente o 
racismo como um sistema complexo e amplo, o qual se evidencia arraigado 
e naturalizado nas estruturas da sociedade, de modo a ser determinante 
no tratamento dispensado às pessoas em situação de vulnerabilidade racial  
(Jones, 2002).

 É necessário compreender como o racismo é estruturado e afeta 
especificamente a mulher negra na sociedade brasileira, a fim de ressaltar 
a extrema vulnerabilidade social e possibilitar a atuação adequada e eficaz. 
Não há como negar as falhas em políticas, práticas, normas, percepções e 
comportamentos, capazes de definir oportunidades e valores para pessoas e 
populações a partir de sua aparência.
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 Nesse contexto, há que se questionar o papel do Ministério Público 
como agente de transformação social, tão festejado desde o advento da 
Constituição de 1988.  Há como falar em justiça social dissociado das 
questões raciais? Há como pensar em igualdade para todos, omitindo-se a 
discussão sobre o racismo institucional? E a mulher negra?

2. O Ministério Público e a promoção da igualdade racial

 Com o advento da Constituição de 1988, o perfil do Ministério 
Público como ente estatal foi renovado, de forma que a instituição alcançou 
um papel de relevante e renomado destaque como agente de transformação 
social, sob a ótica especialmente dos artigos 127 e 129, os quais tratam 
expressamente da missão fundamental de combater as disfuncionalidades 
da realidade social.

 No que diz respeito ao enfrentamento ao racismo, o Poder 
Constituinte expressou mandamentos constitucionais de atuação, na medida 
em que o tornou, por exemplo, crime inafiançável e imprescritível, além de 
enfatizar o direito de igualdade, sem distinção de qualquer natureza (artigo 
5°, caput, da Constituição de 1988).

 O racismo precisa ser compreendido sob a perspectiva de 
formação da sociedade brasileira e os reflexos na atuação do Estado e, por 
conseguinte, nas políticas públicas. É preciso enfrentar o tema de maneira 
adequada, sob a perspectiva do entendimento reflexivo sobre as bases 
civilizatórias da sociedade, as relações de poder, assim como as dimensões 
raça, classe e gênero.

 O Estado brasileiro deve se questionar sobre a solução dessa 
discrepância da sociedade brasileira. É sabido que é um processo longo, 
porém deve ser iniciado sob um olhar amplo, que passa necessariamente 
pela educação, inclusão social e conscientização. Essa complexidade é um 
desafio para atuação do Ministério Público e o cumprimento efetivo das suas 
missões institucionais.

 É importante refletir ainda que a concretização dos direitos de 
maneira igualitária para todos é fundamental para o alcance do seu caráter 
libertador e, por conseguinte, a justiça social e racial:
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[…] no que toca às classes marginalizadas da população, uma inefetividade 
das normas de direitos humanos sob o aspecto preventivo (ou pré-
violatório), o que acaba por desencantar o discurso utópico previst0 na 
teoria. Por isso, é possível afirmar, parafraseando Bobbio, que as classes 
marginalizadas da população vivem uma verdadeira ‘era do desrespeito 
dos direitos’, já que as normas internacionais de direitos humanos muitas 
vezes não possuem qualquer efetividade perante os menos favorecidos, 
servindo apenas como mero instrumento ideológico para a manutenção do 
status quo. Em síntese, os direitos humanos encantam na teoria, com seu 
conteúdo emancipatório e libertário, mas na prática não chegam ao menos 
favorecidos de forma preventiva, restando ao Direito apenas a dimensão 
repressiva, ou seja, atuar na reparação de violações de direitos humanos já 
ocorridas (PAIVA, HEEMANN, 2017).

   
 O Ministério Público deve fomentar a consciência aprofundada 
e valorização da diversidade brasileira, a produção do conhecimento 
científico, a capacitação dos profissionais, a promoção de mudanças de 
comportamento, por meio da formação e treinamento adequados para lidar 
com a invisibilidade da questão racial na sociedade brasileira, bem como as 
peculiaridades da vulnerabilidade da população negra.

   
3. O reconhecimento da vulnerabilidade da mulher negra
   
 O racismo brasileiro é extremamente perverso, porque naturalizou as 
violações da população negra. O próprio oprimido necessita de um processo 
de autoconhecimento e também da construção de uma percepção reflexiva 
da sociedade para compreender a dinâmica diária da desumanização. É 
um longo processo, ainda em andamento, para quem vivencia e também 
para o outro que não percebe, tampouco sente diariamente. É preciso um 
esforço para sair da zona de conforto e buscar juntos todo o entendimento 
necessário e iniciar o tão desejado processo de mudança social.

 Nessa tessitura, a situação da mulher negra na sociedade brasileira 
deve ser objeto de uma profunda e muito mais complexa reflexão, haja vista 
a extrema vulnerabilidade do grupo social. Há que se pensar na condição 
social, gênero e raça de maneira diferenciada, visto que ao longo da história 
sofrem as mais diversas violações. Ressalte-se que por vezes essa mesma 
mulher que ora tem seus direitos violados encontra-se sujeita à culpabilização 
pela violência sofrida, em especial, as mulheres negras, cujo contexto social 
amplifica a dimensão da violência e se traduz em espaço de isolamento e 
enfraquecimento.
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 Em razão do passado escravocrata, a mulher negra sempre exerceu 
atividade laborativa penosa, ora como escrava, ora como empregada 
doméstica. Dessa maneira, políticas públicas adequadas não podem 
distanciar-se dessas vivências específicas, sob pena de falha inicial de 
estratégia e enfrentamento. Nesse sentido (SILVA, 2013):

Decerto, é imprescindível concentrar estratégias de superação em um 
grupo social reconhecidamente mais afetado pela pobreza e atuar sobre 
as dimensões que mais precarizam as condições de vida desta população. 
Contudo, é igualmente demandado que o foco das políticas públicas 
direcione-se para a análise dos processos que contribuíram para este 
estado de coisas, remetendo à necessidade de inserir a perspectiva de raça 
e gênero nas políticas públicas, promovendo a realização da proposta da 
transversalidade, como ressignificação das políticas públicas.

Desse modo, a incorporação da perspectiva racial e de gênero nas políticas 
públicas deve perpassar desde sua formulação até os mecanismos de 
avaliação, de maneira a contemplar meios de empoderamento destes 
grupos e de superação das desigualdades, bem como avaliar como 
estratégias pretensamente neutras atuam sobre estes aspectos. Ademais, 
neste contexto, propõe-se aprofundamento da adoção de ações afirmativas 
e o essencial desenvolvimento de instrumentos de gestão que possam dar 
o devido suporte a estas iniciativas […]

   
 Uma das maiores dificuldades é compreender a dinâmica e o caráter 
multifacetário do racismo institucional. De acordo com Djamila Ribeiro, o 
próprio feminismo universalizou a categoria mulher, o que impossibilitou 
o aprofundando diálogo sobre as variadas formas de pensar a mulher. Tal 
perspectiva inviabilizou também o tratamento adequado da posição mais 
vulnerável da mulher negra. Como bem pontua a filósofa (2017):

Quando muitas vezes é apresentada a importância de se pensar políticas 
públicas para mulheres, comumente ouvimos que as políticas devem ser 
para todos. Mas quem são esses ‘todos’ ou quantos cabem nesses ‘todos’? 
Se mulheres, sobretudo, negras, estão num lugar de maior vulnerabilidade 
social justamente porque essa sociedade produz essas desigualdades, 
se não se olhar atentamente para elas, se impossibilita o avanço de 
modo mais profundo. Melhorar o índice de desenvolvimento humano 
de grupos vulneráveis deveria ser entendido como melhorar o índice de 
desenvolvimento humano de uma cidade de um país. E, para tal, é preciso 
focar nessa realidade, ou como as feministas negras afirmam há muito: 
nomear. Se não se nomeia uma realidade, sequer serão pensadas melhorias 
para uma realidade que segue invisível.



29

 Nesse contexto, diversos estudos identificam e apontam os maiores 
riscos sociais a que estão sujeitas as mulheres negras:

“[…] as mulheres negras/indígenas são o conjunto populacional que 
apresentam condições de vida mais adversas nas nossas sociedades. Estas 
decorrem de duas fontes de discriminação social: de um lado, da maior 
dificuldade de mobilidade social das pessoas de raça negra/indígena, 
e de outro, da precariedade da inserção social no mercado de trabalho. 
Ser mulher,  pobre e negra/indígena define uma situação socioeconômica 
extremamente vulnerável (PEREIRA, 2004)”.

 Dessa forma, o Ministério Público, precisa disponibilizar espaços 
institucionais para que as vivências dos grupos vulneráveis tenham lugar para 
ser externadas e compreendidas de modo aprofundando, com o objetivo de 
fomentar a articulação de politicas públicas específicas e direcionadas para 
o tratamento adequado da desigualdade racial, especialmente da mulher 
negra por se encontrar sujeita a múltiplas violações de direitos.

4. Um novo olhar e o papel do Ministério Público

 O Ministério Público, como agente transformador da realidade 
social, assim como o Constituinte de 1988 desenhou, tem o papel de buscar 
atuações de sensibilização do grupo social e político, com base principalmente 
nos dados estatísticos que demonstram a extrema desigualdade social e 
racial, integrando um esforço interinstitucional cumprindo à risca sua missão 
de produzir, articular e contribuir para que seja gerado conhecimento capaz 
de alterar, de fato, a realidade ainda vivenciada neste país.

 É inadiável fomentar a desconstrução e iniciar o processo de 
transformação que é tanto necessária para a sociedade brasileira. Esse 
questionamento deve orientar a prática diária, os atendimentos na 
promotoria, a postura no âmbito coletivo e em todos os espaços que 
o Promotor e a Promotora de Justiça buscam concretizar a vocação 
constitucional.

 De forma igualmente importante, o Ministério Público tem o dever 
de promover a articulação dos agentes em busca de políticas públicas 
voltadas para as desigualdades que afetam de forma direta a mulher negra, 
haja vista as dimensões raça, classe e gênero.



30

 É sabido que durante muito tempo e até hoje mesmo após a edição 
da Lei 10.639 de 2003, a importância do povo negro para a construção 
social, política, econômica e cultural do país ainda é colocada em segundo 
plano. Essa introdução normativa inseriu modificações curriculares, a fim de 
tornar obrigatório o ensino sobre a histórica e cultura da África na educação 
básica, essencial para a superação do racismo profundamente arraigado na 
sociedade brasileira.

 No ambiente escolar, o racismo se revela na disseminação de 
estereótipos negativos da população negra, no eurocentrismo dos conteúdos 
curriculares, na resistência de discussão sobre a literatura e cultura 
afrodescendentes, principalmente de cunho de preconceito religioso. Tal 
contexto que permanece em muitos ambientes escolares é uma das facetas 
do racismo institucional e afeta diretamente a percepção da mulher negra na 
sociedade brasileira, muitas vezes desumanizada e ridicularizada.

 Esse conjunto de ideias e pensamentos necessariamente se reproduz 
nos espaços de poder de maneira irreflexiva, combinando-se com a estrutura 
sistemática, política e ideológica de exclusão, que se perpetua ao longo do 
tempo.

 Com o advento do Estatuto da Igualdade Racial, Lei 12.288, de 20 
de julho de 2010, após longos dez anos de tramitação legislativa e muitos 
outros de debate sobre a temática racial, fixou-se um importante marco, 
nada obstante a natureza muitas vezes meramente programática, sobre 
as relações sociais pautadas na discriminação racial e a necessidade de 
construção de outra visão de mundo,

 Dessa maneira, é imprescindível a busca da valorização da 
identidade dentro da diversidade brasileira, de modo a propiciar práticas 
destinadas a “uma das formas de exercer autonomia é possuir um discurso 
sobre si mesmo. Discurso que se faz muito mais significativo quanto mais 
fundamentado no conhecimento concreto da realidade” (SOUSA, 1983).

 Não se pode olvidar que “a história da submissão ideológica de 
um estoque racial em presença de outro que se lhe fez hegemônico. É a 
história de uma identidade renunciada, em atenção às circunstâncias que 
estipulam o preço do reconhecimento ao negro com base na intensidade de 
sua negação” (SOUSA, 1983).



31

 No tempo da escravidão, o racismo veio para a sociedade 
ideologicamente aceitar a submissão de um ser humano aos horrores das 
senzalas. Primeiro, foi preciso retirar a humanidade daquelas pessoas, 
cortando os laços familiares e de amizade e apagando a sua história. Uma 
das faces do silenciamento, que modernamente assume outras formas 
igualmente cruéis de violação naturalizada.

 O horror da escravidão foi especificamente mais doloroso para 
as mulheres. A filósofa americana Ângela Davis em sua obra Mulheres, 
raça e classe apresenta um paralelo sobre as relações homem-mulher nas 
comunidades escravizadas, as quais incomodavam os motores da escravidão 
de tal forma a provocar castigos mais severos como forma de dominação e 
sujeição da mulher negra.

 O desmembramento de integrantes da mesma família também foi 
utilizado como estratégia de silenciamento e enfraquecimento das forças 
de resistência aplicadas pelo colonizador, o qual afeta diretamente a mulher 
negra e escravizada que convivia com a perda de filhos e maridos para o 
comércio de pessoas. Na sociedade atual, a mulher negra percebe tal prática 
de modo reformulado, com a violência urbana que atinge em percentuais 
superiores os jovens negros.

 Dessa maneira, é necessário o olhar sensível, diferenciado e 
contextualizado sobre a mulher negra na sociedade brasileira. Na atuação 
do Ministério Público em prol da defesa coletiva de interesses e direitos de 
promoção racial, a atuação deve partir do conhecimento aprofundado da 
história do negro, do seu ponto de vista, dentro da sua humanidade, para 
sensibilizar e direcionar a prática diária.

 É sabido que a sociedade brasileira é marcada por racismo 
institucional, o que necessariamente atinge a própria estrutura do Ministério 
Público. Assim, como agente transformador em busca da justiça social, o 
Ministério Público deve passar primeiro por uma transformação ainda mais 
profunda da própria percepção de agente social que se desenvolve desde a 
inaugurada pela Constituição de 1988.

 Os agentes públicos têm o dever de buscar a desconstrução ideológica 
do mito da democracia racial em que contraditoriamente há um padrão branco 
europeu estabelecido. Essa forma de pensar permeia a nossa educação, a 
cultura e, por consequência, reflete nas engrenagens do sistema judiciário.
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 E principalmente os atores do sistema judiciário precisam entender 
o racismo institucional como ele interfere na sociedade e desequilibra o 
pacto democrático, visto que são o palco em que há busca de reparação e 
repressão às violações de direitos rotineiramente vivenciadas e naturalizadas.

 Nessa tessitura, o Ministério Público também deve se envolver no 
processo de ruptura do silenciamento histórico da vulnerabilidade da mulher 
negra, principalmente porque “livre de contingências ou vicissitudes político-
institucionais, pode o Ministério Público em muito contribuir para um eficaz 
sistema de acompanhamento e promoção da igualdade racial no Brasil” 
(SILVA; SOARES FILHO, 2013). É preciso pontuar e identificar as violações 
pelas vozes do próprio sujeito, de maneira a desencadear o reconhecimento 
da sua humanidade e, por conseguinte, a sua emancipação e autonomia, o 
que deve ser potencializado pela atuação ministerial.  

5. A construção de políticas públicas de promoção de igualdade 
racial voltadas para a mulher negra

 Nos dias atuais, surge a importância de pensar em políticas públicas 
segundo uma dimensão mais ampla, de modo a abranger as fases de 
planejamento, programação e atuação, com o intuito de avaliar os melhores 
caminhos que devem ser seguidos pelo Estado para alcançar tão logo a 
concretização dos direitos fundamentais de promoção da igualdade racial.

 Não vivenciar a potencialidade das nossas diversidades implica 
necessariamente em desigualdade chancelada pela própria sociedade e 
seus agentes estatais, de maneira que o Ministério Público não pode ser 
coadjuvante na necessária mudança dessa triste realidade.

 Nessa temática, é importante reconhecer as diversas nuances 
que envolve o racismo. O gestor público tem o dever de compreender a 
dinâmica das relações sociais de gênero, raça e classe, a fim de possibilitar 
o reconhecimento das atitudes, palavras e atos que consistem em violações 
diárias. São diversas posturas do cotidiano que não são percebidas, pois 
foram naturalizadas, nas quais a mulher negra é retratada em um patamar 
inferior e principalmente silenciada.

 A formulação de políticas públicas adequadas não pode se olvidar 
de refletir sobre esses aspectos, pois todos somos responsáveis pela 
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reconfiguração da sociedade brasileira. É preciso aprofundar a percepção no 
sentido de que a violência racial à mulher negra não se resume apenas a uma 
dimensão excludente, mas também envolve violência moral e psicológica, 
que prejudicam o reconhecimento da sua identidade e a compreensão do 
seu lugar na sociedade.

 É imprescindível inaugurar a postura de escuta qualificada das 
pessoas em situação de vulnerabilidade dentro da estrutura social. Assim,

Uma afirmação da importância da autodefinição e da autoavaliação das 
mulheres negras é o primeiro tema chave que permeia declarações históricas 
e contemporâneas do pensamento feminista negro. Autodefinição envolve 
desafiar o processo de validação do conhecimento político que resultou 
em imagens estereotipadas externamente definidas da condição feminina 
afro-americana. Em contrapartida, a autoavaliação enfatiza o conteúdo 
específico das autodefinições das mulheres negras, substituindo imagens 
externamente definidas com imagens autênticas de mulheres negras 
(COLLINS, 2016).

 A filósofa Djamila Ribeiro defende novas bases civilizatórias. 
Aborda os silêncios e questiona a dimensão dos silêncios que compõe a 
população negra. Nesse contexto, é preciso questionar também os silêncios 
institucionais: a necessidade de entender o racismo dentro da estrutura da 
sociedade brasileira e na resistência de políticas públicas de promoção da 
igualdade racial.

 Os gestores públicos precisam incentivar espaços para uma escuta 
verdadeira e a disposição para desconstrução racista, de formar a conferir a 
importância para a narrativa e perceber as questões raciais vinculadas. Para 
Crenshaw (2002):

[…] do mesmo modo que as vulnerabilidades especificamente ligadas a 
gênero não podem mais ser usadas como justificativa para negar a proteção 
dos direitos humanos das mulheres em geral, não se pode também permitir 
que as diferenças entre mulheres marginalizem alguns problemas de 
direitos humanos das mulheres, nem que lhes sejam negados cuidado e 
preocupação iguais sob o regime predominante dos direitos humanos.

 
 Nessa tessitura, o Ministério Público tem o dever constitucional 
de incentivar os questionamentos sobre o modelo de sociedade que seus 
integrantes desejam. A revolução necessita de revisitação da nossa herança 
escravocrata, para enfrentamento das desigualdades raciais e promoção 
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de microrrevoluções diárias, traduzindo-se como uma necessidade coletiva 
de uma organização em prover um serviço apropriado e profissional 
considerando a multiplicidade de sujeitos e contextos.

6. Conclusão.

 Diante de todo o exposto, considera-se que no contexto brasileiro 
a ausência de uma reflexão que articule as relações raciais, de gênero e 
geracionais em diversos espaços de sociabilidade tem impedido a promoção 
de relações interpessoais respeitáveis e igualitárias entre as pessoas que 
integram o cotidiano de nossa sociedade. Silenciar sobre os impactos destas 
questões contribuem para que as diferenças – entre os indivíduos e grupos – 
sejam entendidas como desigualdades naturais.

 É necessário apontar e enfatizar o imaginário socialmente construído 
sobre a naturalização das violações de direitos, baseadas nas dimensões raça, 
classe e gênero, o qual justifica a inércia da sociedade e do Estado diante da 
urgente reformulação do pacto de humanidade, resgatando sujeitos que são 
sistematicamente excluídos.

 Entende-se que, por meio da prevenção, monitoramento, avaliação 
e ainda, oferecendo novos elementos para a construção de diagnósticos, 
planos de ação e indicadores que permitam o enfrentamento do racismo 
contribuir-se-á para a criação de um ambiente favorável à formulação e 
implementação de políticas públicas, buscando uniformizar o acesso a seus 
benefícios.

 A vulnerabilidade da mulher negra em seus diversos aspectos 
deve sensibilizar e transformar a atuação do Ministério Público na busca da 
igualdade racial, considerando ainda a riqueza de vivências das múltiplas 
narrativas, a fim de orientar a atuação prioritária sob o viés democrático.

 É preciso concretizar a convenção do Estado e sociedade no sentido 
de empreender esforços para alcançar a igualdade racial, por meio de políticas 
públicas que levem em consideração as vozes historicamente silenciadas 
nos espaços coletivos. A conscientização, inclusão social e educação são 
instrumentos necessários também para propiciar o compromisso individual 
com a ética e a justiça social.
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 Não há mais espaço para inércia do Estado e da sociedade e, nesse 
contexto, o Ministério Público tem a missão constitucional de assumir o 
protagonismo no longo processo de lançamento de novas bases civilizatórias 
e democráticas, permeadas pela efetiva concretização dos direitos humanos 
para todos.  
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RESUMO: A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) foi aprovada pelo 
Conselho Nacional de Educação (CNE) e passa a orientar os currículos da 
educação básica em todo o território nacional, nas redes públicas e privadas. 
A BNCC estabelecerá os conhecimentos, competências e habilidades 
que nortearão os sistemas educacionais atendendo ao estabelecido na 
Constituição Federal de 1988 e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional - Lei nº 9394/96. Nesta perspectiva esta assentada a premissa do 
“Direito de Aprender Direito” como um dos princípios norteadores da prática 
pedagógica escolar, incluindo aspectos relativos às diversidades sociais, 
econômicas, de gênero e condição social, além de outras, à luz do artigo 3º 
do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8069/90).

ABSTRATC: The National Curricular Common Base (BNCC) was approved 
by the National Education Council (CNE) and began to guide the curricula 
of basic education throughout the national territory, in public and private 
networks. BNCC will establish the knowledge, skills and abilities that will guide 
educational systems in compliance with the Federal Constitution of 1988 and 
the Law of Guidelines and Bases of National Education - Law 9394/96. In this 
perspective, the premise of the “Right to Learn Law” is established as one 
of the guiding principles of school pedagogical practice, including aspects 
related to social, economic, gender and social conditions, as well as others, 
in the light of Article 3 of the Child and Adolescent Statute (Law 8069/90).

PALAVRAS-CHAVE: Currículo; Direitos humanos; Diversidade; Educação.

KEYWORDS: Curriculum; Human rights; Diversity; Education.
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1. Introdução

 O Conselho Nacional de Educação (CNE) aprovou, no dia 15 de 
dezembro de 2017, o texto da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 
Esse referencial normativo orientará os currículos da educação básica e 
estabelecerá conhecimentos, competências e habilidades, no campo da 
educação escolar, para estudantes de todo o território brasileiro, os quais 
serão desenvolvidos ao longo da educação infantil e do ensino fundamental.

 Conforme definido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996), a Base deve nortear os currículos dos 
sistemas e redes de ensino das Unidades Federativas, como também as 
propostas pedagógicas de todas as escolas públicas e privadas de Educação 
Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, em todo o Brasil, entretanto, 
as questões relativas ao Ensino Médio serão contempladas no próximo ano.

 Conforme informações do site do Ministério da Educação, a primeira 
versão do documento foi disponibilizada para consulta pública entre outubro 
de 2015 e março de 2016. Nesse período, ela recebeu mais de 12 milhões de 
contribuições - individuais, de organizações e de redes de educação de todo 
o País -, além de pareceres analíticos de especialistas, associações científicas 
e membros da comunidade acadêmica. Publicada em maio de 2016, a 
segunda versão da BNCC passou por um processo de debate institucional 
em seminários realizados pelas Secretarias Estaduais de Educação em 
todas as Unidades da Federação, sob a coordenação do Conselho Nacional 
de Secretários de Educação (Consed) e da União Nacional dos Dirigentes 
Municipais de Educação (Undime).

 A BNCC estava em discussão no CNE desde abril do ano de 2017 
e passou por diversas modificações desde então, em especial após 
o recebimento de propostas e a realização de audiências públicas. O 
documento foi alvo de diversos questionamentos e polêmicas, e um grupo 
de entidades solicitou a suspensão da sua votação, em razão de diversos 
argumentos, dentre eles da necessidade de maior discussão acerca de 
questões divergentes, tais como os indicados pela Confederação Nacional 
dos Trabalhadores em Educação - CNTE [nota 1], cujo teor transcreve-se 
parcialmente abaixo para fins meramente didáticos:

1. Fragmenta a educação básica, excluindo o Ensino Médio da 
discussão da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Na verdade, 
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o MEC quer legitimar o currículo empobrecido aprovado na 
Reforma do Ensino Médio, deixando de fora essa etapa da BNCC. 
2. Além do Ensino Médio, a BNCC/MEC desconsidera as modalidades 
de Educação Especial e de Educação de Jovens e Adultos, além da 
Técnica-Prossional associada ao Ensino Médio, bem como deixa 
de fora do debate nacional as escolas indígenas, quilombolas e do 
campo, traços marcantes da luta pela inclusão social e escolar de 
todas as populações que habitam nosso imenso e desigual país. 
3. O documento do MEC confunde Base Nacional com Currículo 
Mínimo, chegando a propor conteúdos por idade/série. E esse critério 
autoritário extrapola os limites legais da LDB para a construção 
do currículo à luz do projeto político-pedagógico das escolas. 
4. A BNCC/MEC impõe conceitos acabados de competências curriculares 
para os currículos escolares, ao invés de debater questões relacionadas 
a direitos e objetivos de aprendizagem, conforme determina o PNE. E 
isso explica a proposta acabada de currículo por idade/série no texto 
da BNCC e a preponderância dos testes nacionais estandardizados 
que se consagrarão como a linha mestra do currículo escolar. 
5. A proposta do MEC Golpista de BNCC dialoga com a reforma trabalhista 
e a Lei da Terceirização, ao propor conteúdos mínimos facilmente 
traduzidos para cartilhas a serem seguidas por professores ou “instrutores”. 
6. A discussão da BNCC desconsidera as regulamentações do Sistema 
Nacional de Educação e do Custo Aluno Qualidade (CAQi e CAQ), além de 
outras políticas previstas no Plano Nacional de Educação, a exemplo da 
efetivação da Política Nacional de Formação dos Prossionais da Educação 
(Decreto 8.752) e de valorização salarial e da carreira dos prossionais 
da educação (metas 17 e 18 do PNE, ambas ignoradas pelo MEC). 
7. A privatização da educação está embutida no conceito de 
BNCC/MEC, que reduz o currículo das escolas públicas, investe 
na desprossionalização dos/as educadores/as e estimula o 
mercado de livros, apostilas e de métodos pedagógicos e de 
gestão escolar atrelados a conceitos de qualidade empresarial. 
8. A BNCC/MEC não respeita o princípio da Gestão Democrática, pois 
não permitiu a presença da sociedade na etapa de consolidação das 
propostas recolhidas através do site do MEC. E não há nenhuma garantia 
de que o MEC Golpista acatará qualquer proposta de alteração do 
texto eventualmente sugerida pelo Conselho Nacional de Educação. 
9. A última versão da BNCC desconsidera temas extremamente 
sensíveis na sociedade e nas escolas, como a identidade de gênero e a 
diversidade sexual. E ao se esquivar dessas questões, o MEC empodera 
forças conservadoras da sociedade, recrudescendo o machismo e as 
inúmeras formas de intolerâncias contra grupos sociais e pessoas. 
10. A BNCC/MEC restringe o conceito de educação a conteúdos ministrados 
em sala de aula, desconsiderando o papel pedagógico dos funcionários da 
educação nos diversos espaços educativos da escola.
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2. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e os fundamentos 
jurídicos da prática pedagógica

 A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento 
de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de 
aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao 
longo das etapas e modalidades da Educação Básica, de modo a que 
tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento,em 
conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE). 
Esse texto normativo aplica-se exclusivamente à educação escolar, tal como 
define o artigo 1º, § 1º, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB, Lei nº 9.394/1996)1,e está orientado pelos princípios éticos, políticos 
e estéticos que visam à formação humana integral e à construção de uma 
sociedade justa, democrática e inclusiva, como fundamentado nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN).

 Referência nacional para a formulação dos currículos dos sistemas e 
das redes escolares dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
e das propostas pedagógicas das instituições escolares, a BNCC 
integra a política nacional da Educação Básica e vai contribuir para o 
alinhamento de outras políticas e ações, em âmbito federal, estadual 
e municipal, referentes à formação de professores, à avaliação, à 
elaboração de conteúdos educacionais e aos critérios para a oferta de 
infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da educação. 
Nesse sentido, espera-se que a BNCC ajude a superar a fragmentação das 
políticas educacionais, enseje o fortalecimento do regime de colaboração 
entre as três esferas de governo e seja balizadora da qualidade da 
educação. Assim, para além da garantia de acesso e permanência na 
escola, é necessário que sistemas, redes e escolas garantam um patamar 
comum de aprendizagens a todos os estudantes, tarefa para a qual a BNCC 
é instrumento fundamental.

 Além da necessidade pedagógica, a BCCN responde ao comando 
constitucional previsto no artigo 210, no qual está estabelecida a condição 
de “formação básica comum”, associado à fixação de conteúdos mínimos 
para o Ensino Fundamental:

Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, 
de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores 
culturais e artísticos, nacionais e regionais.

 O conceito da formação básica comum, presente no art. 210, 
da Constituição Federal de 1988, é acolhido em vários artigos da norma 
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infraconstitucional - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 
aprovada pela Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, definindo as 
responsabilidades dos diferentes entes federados.

 De modo especial, a União deve liderar a fixação das responsabilidades 
dos entes federados e deve construir, com a colaboração destes, as diretrizes 
curriculares nacionais:

Art. 9º A União incumbir-se-á de:
(…)
IV - estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino 
fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos 
mínimos, de modo a assegurar formação básica comum.

 O art. 26, da referida lei, introduz dois conceitos fundamentais: base 
nacional comum e parte diversificada:

Art. 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do 
ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em 
cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte 
diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, 
da cultura, da economia e dos educandos.

 A orientação jurídica, portanto, é pela solução “mista” formada 
parcialmente por componentes pedagógicos “comuns” e “diversificados”, 
pretendendo de um lado garantir o mínimo curricular obrigatório para 
todas as unidades educacionais e, de outro lado, indicando a autonomia 
da instituição educacional em constituir estrutura curricular própria, 
considerando aspectos culturais, sociais, antropológicos e filosóficos 
inerentes ao processo de ensino e aprendizagem.

 Nos parágrafos e incisos do art. 26, a LDB especifica os conteúdos 
que, necessariamente, devem estar presentes nos currículos. No art. 
27 estabelece que estes conteúdos curriculares devem ser escolhidos 
atendendo a diretrizes gerais, remetendo seu inciso I ao social e ao político 
como valores, e seu inciso II às condições dos estudantes, entre as quais 
pode-se mencionar as sociais, territoriais e culturais:

Art. 27. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão, ainda, 
as seguintes diretrizes:
I - a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e 
deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática; 
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II - consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada 
estabelecimento;
III - orientação para o trabalho;
IV - promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não 
formais.

 Na mesma direção jurídica está a Lei nº 13.005, de 25 de junho 
de 2014, que estabelece o Plano Nacional de Educação (PNE) e determina 
diretrizes, metas e estratégias para a política educacional dos próximos dez 
anos. O primeiro grupo são metas estruturantes para a garantia do direito a 
educação básica com qualidade, e que assim promovam a garantia do acesso, 
à universalização do ensino obrigatório, e à ampliação das oportunidades 
educacionais. Um segundo grupo de metas diz respeito especificamente 
à redução das desigualdades e à valorização da diversidade, caminhos 
imprescindíveis para a equidade. O terceiro bloco trata da valorização 
dos profissionais da educação, considerada estratégica para que as metas 
anteriores sejam atingidas. Por fim, o quarto grupo refere-se ao ensino 
superior.

 Observa-se, portanto, que a necessidade da construção da BNCC 
é resultado de uma determinação legal, prevista na Constituição Brasileira, 
na LDB e no Plano Nacional de Educação, que especialmente indica sua 
necessidade na Meta 3.

Meta 3: universalizar, até 2016, o atendimento escolar para 
toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, 
até o final do período de vigência deste PNE, a taxa líquida de 
matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento). 
Estratégias:
3.1) institucionalizar programa nacional de renovação do ensino 
médio, a fim de incentivar práticas pedagógicas com abordagens 
interdisciplinares estruturadas pela relação entre teoria e prática, 
por meio de currículos escolares que organizem, de maneira flexível e 
diversificada, conteúdos obrigatórios e eletivos articulados em dimensões 
como ciência, trabalho, linguagens, tecnologia, cultura e esporte, 
garantindo-se a aquisição de equipamentos e laboratórios, a produção 
de material didático específico, a formação continuada de professores 
e a articulação com instituições acadêmicas, esportivas e culturais; 
3.2) o Ministério da Educação, em articulação e colaboração com os entes 
federados e ouvida a sociedade mediante consulta pública nacional, 
elaborará e encaminhará ao Conselho Nacional de Educação - CNE, 
até o 2o (segundo) ano de vigência deste PNE, proposta de direitos e 
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os (as) alunos (as) 
de ensino médio, a serem atingidos nos tempos e etapas de organização 
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deste nível de ensino, com vistas a garantir formação básica comum; 
3.3) pactuar entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no 
âmbito da instância permanente de que trata o §5º do art. 7º desta Lei, a 
implantação dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 
que configurarão a base nacional comum curricular do ensino médio.

 Como última norma aprovada, o texto da lei do PNE torna claro que 
a construção da BNCC deve especificar direitos e objetivos da aprendizagem. 
Há, portanto, uma sequência lógica de aprovação de dispositivos legais que, 
progressivamente, consolidou o que deve ser entendido como formação 
básica comum, assegurada pela aquisição de conhecimentos, explicitados 
nos objetivos de aprendizagem e nos direitos que definem as aprendizagens 
essenciais, incluídas nessas as atitudes, os valores e a cultura.

3. Questões polêmicas: o direito de aprender e educar - para além 
da ideologia de gênero e da escola sem partido

 Conforme estabelece o CNE (v. minuta de parecer e projeto 
de resolução, voto em pedido de vista - Processo 23.0001.000201/ 
201414, pág. 26), a BNCC define o conjunto de aprendizagens essenciais 
que todos os estudantes devem desenvolver ao longo das etapas e 
modalidades da Educação Básica, constituídas, como já mencionado, 
por conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, expressáveis 
em competências para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do 
mundo do trabalho e do pleno exercício da cidadania.

Orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos traçados pelas 
Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica (Resolução 
CNE/CEB nº 4/2010) e específicas da Educação Infantil (Resolução 
CNE/CEB nº 5/2009), do Ensino Fundamental (Resolução CNE/CEB nº 
7/2010) e do Ensino Médio (Resolução CNE/CEB nº 2/2012), a BNCC 
define dez competências gerais comuns às etapas da Educação Básica, 
as quais expressam os direitos de aprendizagem dos estudantes: 
1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos 
sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e 
explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a 
construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 
2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria 
das ciências,incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a 
imaginação e a criatividade, parainvestigar causas, elaborar e testar 
hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive 
tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 
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3. Desenvolver o senso estético para reconhecer, valorizar e fruir as 
diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, 
participando de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 
4. Utilizar diferentes linguagens - verbal (oral ou visual-motora, como 
Libras, e escrita),matemática e científica para se expressar e partilhar 
informações, experiências, ideias e sentimentos, em diferentes 
contextos, e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. 
5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação 
e comunicação, de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas 
diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, 
acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos,resolver 
problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 
6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-
se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender 
as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas 
alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com 
liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 
7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para 
formular,negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que 
respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o 
consumo responsável em âmbito local,regional e global, com posicionamento 
ético em relação ao cuidado consigo mesmo, com os outros e com o planeta. 
8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, 
compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções 
e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. 
9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos de forma 
harmônica e a cooperação, fazendo-se respeitar, bem como promover o 
respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização 
da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, 
culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 
10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, 
flexibilidade,resiliência e determinação, tomando decisões com base em 
princípios éticos, democráticos,inclusivos, sustentáveis e solidários.

 As competências anteriormente listadas, indicadas nas Diretrizes 
Curriculares, apontam pressupostos e fundamentos para a estruturação 
das práticas pedagógicas e suas finalidades. Entretanto, inúmeras são as 
divergências suscitadas no decorrer deste processo de discussão nacional. 
Dentre as questões de maior destaque e abrangência está a denominada 
questão expressa pelo Movimento “Escola sem partido”. O projeto de Lei 
867/2015, apresentado à Câmara dos Deputados, dentre outros, indica os 
pressupostos desta concepção educativa e apresenta os seguintes contornos 
estruturantes:
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Art. 1º. Esta lei dispõe sobre a inclusão entre as diretrizes e bases da 
educação nacional do “Programa Escola sem Partido”.

Art. 2º. A educação nacional atenderá aos seguintes princípios: 
I - neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado;
II - pluralismo de ideias no ambiente acadêmico;
III - liberdade de aprender, como projeção específica, no campo da educação, 
da liberdade de consciência;
IV - liberdade de crença;
V - reconhecimento da vulnerabilidade do educando como parte mais fraca 
na relação de aprendizado;
VI - educação e informação do estudante quanto aos direitos compreendidos 
em sua liberdade de consciência e de crença;
VII - direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que esteja 
de acordo com suas próprias convicções.

Art. 3º. São vedadas, em sala de aula, a prática de doutrinação política 
e ideológica bem como a veiculação de conteúdos ou a realização 
de atividades que possam estar em conflito com as convicções 
religiosas ou morais dos pais ou responsáveis pelos estudantes. 
§ 1º. As escolas confessionais e as particulares cujas práticas educativas 
sejam orientadas por concepções, princípios e valores morais, religiosos 
ou ideológicos, deverão obter dos pais ou responsáveis pelos estudantes, 
no ato da matrícula, autorização expressa para a veiculação de conteúdos 
identificados com os referidos princípios, valores e concepções. 2º. Para 
os fins do disposto no § 1º deste artigo, as escolas deverão apresentar e 
entregar aos pais ou responsáveis pelos estudantes material informativo 
que possibilite o conhecimento dos temas ministrados e dos enfoques 
adotados.

Art. 4º. No exercício de suas funções, o professor: 
I - não se aproveitará da audiência cativa dos alunos, com o objetivo de 
cooptá-los para esta ou aquela corrente política, ideológica ou partidária; 
II - não favorecerá nem prejudicará os alunos em razão de suas 
convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas; 
III - não fará propaganda político-partidária em sala de aula nem incitará 
seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas; 
IV - ao tratar de questões políticas, sócio-culturais e econômicas, 
apresentará aos alunos, de forma justa, as principais versões, 
teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito; 
V - respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam a 
educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções; 
VI - não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam 
violados pela ação de terceiros, dentro da sala de aula.

 Seguindo orientação assemelhada, observa-se a recente aprovação 
de leis estaduais e municipais voltadas a implementar essa orientação 
pedagógica. Nessa linha, impede-se, no ambiente escolar, expressamente, 
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também qualquer referência ou discussão sobre gênero e sexualidade 
humana.

 Diante desse contexto, invariavelmente, os órgãos que compõem o 
Sistema de Justiça e de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente 
são instados a se manifestar acerca da controvérsia, tanto de forma geral e 
preventiva, como a partir da comunicação de casos concretos de supostas 
violações de direitos de crianças e de profissionais da educação.

 Tomando por parâmetro os fundamentos jurídicos e doutrinários 
presentes no ordenamento pátrio e internacional cabe destacar os 
argumentos sobre o tema indicados pelo Conselho Nacional dos Direitos 
Humanos, na Resolução nº 7, de 23 de agosto de 2017:

1) Nos termos do art. 206 da Constituição brasileira, são princípios da 
educação nacional a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar 
o pensamento, a arte e o saber e o pluralismo de ideias e de concepções 
pedagógicas;

2) No art. 3º da Constituição, são objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária e 
promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminação;

3) No art. 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Federal 
9.394/94), o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, 
dentre outros: I - igualdade de condições para o acesso e permanência na 
escola; II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, 
o pensamento, a arte e o saber; III - pluralismo de ideias e de concepções 
pedagógicas; IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância (...); VII - 
valorização do profissional da educação escolar; VIII - gestão democrática 
do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de 
ensino; (...) X - valorização da experiência extraescolar; XI - vinculação entre 
a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais; XII - consideração com 
a diversidade étnico-racial;

4) O art. 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal 8.069/90), 
estabelece que a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao 
pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania 
e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes, dentre outros direitos, 
a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e o direito 
de ser respeitado por seus educadores;

5) No parágrafo único do mesmo artigo 53 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente assegura aos pais ou responsáveis o direito de “ter ciência do 
processo pedagógico, bem como de participar da definição das propostas 
educacionais”, mas não o de impor, unilateralmente, o conteúdo pedagógico 
abordado na escola;
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6) A educação formal (constituída pelo sistema educacional público e 
privado é estruturada em diferentes níveis, estendendo-se desde a educação 
infantil até os níveis mais elevados de ensino, com progressão fortemente 
regulada) não se confunde, nem está subordinada à educação informal 
(constituída por processos formativos que envolvem troca de conhecimentos, 
experiências, valores e atitudes na sociedade, na comunidade e na família 
como um processo que dura toda a vida), sendo ambas complementares;

7) Conforme ressaltado pelo Supremo Tribunal Federal em decisão na ADI 
5537 MC/AL, a supressão de campos inteiros do saber da sala de aula 
desfavorece o pleno desenvolvimento da pessoa;que, como registrou o 
Ministério da Educação, por ocasião do julgamento da mesma ADI, ao definir 
a neutralidade como um princípio educacional, medidas como as veiculadas 
pela lei alagoana “contradizem o princípio constitucional do pluralismo 
de ideias e concepções pedagógicas, uma vez que tal pluralidade efetiva-
se somente mediante o reconhecimento da diversidade do pensamento e 
dos diferentes saberes e práticas” e na mesma manifestação, o Ministério 
da Educação registrou que “o cerceamento do exercício docente fere a 
Constituição brasileira, ao restringir o papel do professor, estabelecer a 
censura de determinados conteúdos e materiais didáticos, além de proibir 
o livre debate no ambiente escolar. Da mesma forma, esse cerceamento 
pedagógico impede o cumprimento do princípio constitucional que assegura 
aos estudantes a liberdade de aprender em um sistema educacional 
inclusivo”;

8) Como salientado pelo Ministro Luís Roberto Barroso, na ADI 5.537 MC/
AL, “a ideia de neutralidade política e ideológica da lei estadual [de Alagoas 
nº 7.800/16] é antagônica à de proteção ao pluralismo de ideias e de 
concepções pedagógicas e à promoção da tolerância, tal como previstas na 
Lei de Diretrizes e Bases”;

9) Como ressaltado pelo Supremo Tribunal Federal na mesma decisão, 
“o nível de generalidade com o que as muitas vedações previstas pela 
Lei 7.800/2016 foram formuladas gera um risco de aplicação seletiva e 
parcial das normas, por meio da qual será possível imputar todo tipo de 
infrações aos professores que não partilhem da visão dominante em uma 
determinada escola ou que sejam menos simpáticos à sua direção”;

10) Segundo a jurisprudência internacional, o direito à educação da criança 
e do adolescente, nele compreendido o direito a uma formação escolar que 
favoreça a autonomia individual, o acesso a múltiplas visões de mundo, o 
respeito aos direitos humanos e o pensamento crítico, tem primazia, em caso 
de conflito, sobre o direito dos pais a conformarem o sistema educacional 
às suas concepções morais particulares. Especificamente, o direito de pais 
e tutores a que seus filhos ou pupilos recebam educação religiosa e moral 
que esteja de acordo com as próprias convicções não pode se sobrepor aos 
princípios de uma educação democrática e pluralista, enunciados no art. 13, 
item 2, da Convenção Americana de Direitos Humanos (parecer do PGR na 
ADI 5.537/AL e 5.580/AL);
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11) As leis municipais impugnadas no Supremo Tribunal Federal, assim 
como os modelos de notificação difundidos, incorrem também em 
inconstitucional discriminação ao referirem-se de forma preconceituosa 
à homossexualidade, bissexualidade e transsexualidade como critérios de 
diferenciação entre o que deve e o que não deve ser falado em ambiente 
escolar;

12) A censura a assuntos relacionados à orientação sexual e à identidade 
de gênero constitui grave obstáculo ao direito fundamental de acesso e 
permanência de crianças e adolescentes na escola, pois contribui para um 
ambiente hostil no qual as diferenças não são respeitadas, dificultando o 
aprendizado e o processo de socialização;

13) Que os princípios internacionais que tratam de orientação sexual e 
identidade de gênero são precisos em determinar que os Estados, no dever 
de garantir o direito à igualdade e à não discriminação, implementem todas 
as ações apropriadas, inclusive programas de educação e treinamento, com 
a perspectiva de eliminar atitudes ou comportamentos preconceituosos ou 
discriminatórios relacionados à ideia de inferioridade ou superioridade de 
qualquer orientação sexual, identidade ou expressão de gênero;

14) Como salientado pelo Supremo Tribunal Federal na decisão liminar 
na ADPF 461/PR, iniciativas tais como as veiculadas pelas leis municipais 
que proíbem discussões ou referências a gênero e sexualidade impõem 
“aos educandos o desconhecimento e a ignorância sobre uma dimensão 
fundamental da experiência humana e têm, ainda, por consequência, 
impedir que a educação desempenhe seu papel fundamental de 
transformação cultural, de promoção da igualdade e da própria proteção 
integral assegurada pela Constituição às crianças e aos jovens”;

15) Da mesma forma, na ADPF 461/PR, “é na escola que alguns jovens são 
identificados, pela primeira vez, como afeminados ou masculinizados, em 
que o padrão cultural naturalizado é identificado como o comportamento 
“normal”, em que a conduta dele divergente é rotulada como comportamento 
“anormal” e na qual se naturaliza o estigma. Nesse sentido, o mero silêncio 
da escola nessa matéria, a não identificação do preconceito, a omissão em 
combater a ridicularização das identidades de gênero e orientações sexuais, 
ou em ensinar o respeito à diversidade, é replicadora da discriminação e 
contribui para a consolidação da violência às crianças homo e trans”; por 
outro lado, que também “é na escola que se pode aprender que todos os 
seres humanos são dignos de igual respeito e consideração”, sendo que 
“o não enfrentamento do estigma e do preconceito nas escolas, principal 
espaço de aquisição de conhecimento e de socialização das crianças, 
contribui para a perpetuação de tais condutas e para a sistemática violação 
da autoestima e da dignidade de crianças e jovens. Não tratar de gênero 
e de orientação sexual na escola viola, portanto, o princípio da proteção 
integral [à criança e ao adolescente] assegurado pela Constituição” (STF, 
decisão liminar na ADPF 461/PR);
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 Em face ao exposto, não é difícil concluir que, dentre os direitos 
fundamentais dos quais crianças e adolescentes são titulares, está o direito 
à educação e ao pleno desenvolvimento, que por sua vez compreende o 
direito de participar de processos pedagógicos que os habilitem ao exercício 
da cidadania, o que inclui a convivência com a diversidade e o direito de ser 
respeitado, inclusive o de ser corrigido quando da prática de atos antissociais 
ou infracionais de qualquer natureza e gravidade.

 Nesse mesmo sentido são os termos da Nota Técnica nº 01/2016 - 
PFDC, expedida pelo Ministério Público Federal:

O Programa Escola sem Partido apresenta-se como uma iniciativa conjunta de 
estudantes e pais, alegadamente preocupados com o grau de contaminação 
político-ideológica das escolas brasileiras, em todos os níveis: do ensino básico 
ao superior. O PL que incorpora o seu ideário, sob o pretexto de defender princípios 
tais como “neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado”; “pluralismo 
de ideias no ambiente acadêmico”; liberdades de consciência e de crença, 
coloca o professor sob constante vigilância, principalmente para evitar 
que afronte as convicções morais dos pais. Como se demonstrará a 
seguir, a iniciativa legislativa nasce eivada de inconstitucionalidade. 
O art. 205 da Constituição traz como objetivo primeiro da educação o 
pleno desenvolvimento das pessoas e a sua capacitação para o exercício 
da cidadania. A seguir, enuncia também o propósito de qualificá-las 
para o trabalho. Essa ordem de ideias não é fortuita. Ela se insere na 
virada paradigmática produzida pela Constituição de 1988, de que a 
atuação do Estado pauta-se por uma concepção plural da sociedade 
nacional. Apenas uma relação de igualdade permite a autonomia 
individual, e esta só é possível se se assegura a cada qual sustentar as 
suas muitas e diferentes concepções do sentido e da finalidade da vida. 
Daí por que o espaço público, o espaço da cidadania, onde se colocam e 
se defendem os projetos coletivos, tem que, normativamente, assegurar 
o livre mercado de ideias. E a escola, ao possibilitar a cada qual o pleno 
desenvolvimento de suas capacidades e ao preparar para o exercício da 
cidadania, tem que estar necessariamente comprometida com todo o tipo 
de pluralismo.

 O próprio CNE, estabelece, na Resolução que aprova a BCCN, 
condições ainda não equacionadas no campo das divergências doutrinárias 
e de fundamento pedagógico, demonstrando que o referido órgão 
normatizador tratará desses assuntos de maneira apartada, estabelecendo 
os parâmetros que atendam os aspectos de legalidade e razoabilidade:

Art. 15. As instituições ou redes de ensino podem, de imediato, 
alinhar seus currículos e propostas pedagógicas à BNCC. 
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Parágrafo único. A adequação dos currículos à BNCC deve ser efetivada, no 
máximo, até início do ano letivo de 2020.

Art. 16. Em relação a Educação Básica, as matrizes de referência das 
avaliações e dos exames, em larga escala, devem ser alinhadas à BNCC, no 
prazo de 1 (um) ano a partir da sua publicação.

Art. 17. Na perspectiva de valorização do professor e da sua formação 
inicial e continuada, as normas, os currículos dos cursos e programas 
a eles destinados devem adequarsse à BNCC, nos termos do §8º do Art. 
61 da LDB, devendo ser implementados no prazo de dois anos, contados 
da publicação da BNCC, de acordo com Art. 11 da Lei nº 13.415/2017. 
§ 1º A adequação dos cursos e programas destinados à formação 
continuada de professores pode ter início a partir da publicação da BNCC. 
§ 2º Para a adequação da ação docente à BNCC, o MEC deve proporcionar 
ferramentas tecnológicas que propiciem a formação pertinente, no prazo 
de até 1 (um) ano, a ser desenvolvida em colaboração com os sistemas de 
ensino.

Art. 18. O ciclo de avaliação do Exame Nacional de Desempenho dos 
Estudantes (Enade), seguinte à publicação da BNCC, deve observar as 
determinações aqui expostas em sua matriz de referência.

Art. 19. Os programas e projetos pertinentes ao MEC devem ser alinhados à 
BNCC, em até 1 (um) ano após sua publicação.

Art. 20. O PNLD - Programa Nacional do Livro Didático deve atender o 
instituído pela BNCC, respeitando a diversidade de currículos, construídos 
pelas diversas instituições ou redes de ensino, sem uniformidade de 
concepções pedagógicas.

Art. 21. A BNCC deverá ser revista após 5 (cinco) anos do prazo de efetivação 
indicado no art. 15.

Art. 22. O CNE emitirá orientações específicas sobre orientação sexual e 
identidade de gênero.

Art. 23. O CNE, mediante proposta de comissão específica, deliberará 
se o ensino religioso terá tratamento como área do conhecimento ou 
como componente curricular da área de Ciências Humanas, no Ensino 
Fundamental.

 Especialmente no campo das discussões sobre gênero e diversidade 
sexual, tendo em vista sua complexidade, a busca de parâmetros adequados 
se mostra mais que necessária.

 De fato, a insurgência contra o que se chamou, em âmbito mundial, 
de “ideologia de gênero”, mencionada pelo Papa Francisco em vários 
documentos oficiais da Igreja Católica [nota 2] e em nota da American College 
of Pediatricians [nota 3], foi o ensino de apenas uma entre as milhares de 
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teorias de gênero atualmente reconhecidas e consolidadas por autores(as) 
de renome, qual seja: a que (de maneira simplista) negaria a diferença 
biológica, anatômica, genética entres os sexos masculino e feminino.

 Em suma, o que se denominou “Ideologia de Gênero” não 
corresponde exatamente a tudo que se pode trazer de diálogo sobre os 
temas de gênero e diversidade sexual na escola, sendo apenas uma forma 
unívoca de tratar do assunto.

 De acordo com especialistas, essa forma única de explicação pode 
comprometer o próprio bom desenvolvimento emocional e psicológico 
principalmente de crianças alunas da educação infantil. Nesse sentido, alerta 
a associação citada: “Endorsing gender discordance as normal via public 
education and legal policies will confuse children and parents, leading more 
children to present to ‘gender clinics’ “ (grifamos).

 Por conta da grande divergência de opiniões nessa seara, e do 
apontamento contundente de que pode haver prejuízo irreversível aos 
direitos da infância e juventude, é que os debates sobre gênero e diversidade 
sexual na escola devem ser intensificados, visando ao seu aperfeiçoamento 
enquanto abordagem adequada à faixa etária pertinente, e não meramente 
suprimidos, sob pena de restar ignorada a atual realidade da população 
feminina e LGBTI.

 “Gênero” e “Orientação sexual” são conceitos importantes para 
categorização, inclusive pelas ciências naturais, e a proibição de sua menção 
em sala de aula significa verdadeira censura a um conhecimento acadêmico 
completo.

 De fato, a palavra gênero não guarda, inicialmente, tom ideológico, 
sendo apenas uma categoria analítica introduzida por teóricas feministas, a 
partir da década de 60, para diferenciar as mudanças de papéis sociais de 
homens e mulheres no decorrer da história da humanidade. Na definição 
da célebre historiadora GERDA LERNER, trata-se de “aspecto cultural de 
comportamentos definidos como apropriados aos sexos em uma dada 
sociedade em determinado tempo. Gênero é um conjunto de papéis culturais; 
portanto é um produto cultural que muda de acordo com o tempo” [nota 4].

 Há mais de 1.000 grupos de pesquisa cadastrados no Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) que tem 
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Gênero como um eixo de estudo. Ademais, a Associação Nacional de Pesquisa 
em Educação (ANPED) tem Grupo de Trabalho específico sobre educação, 
gênero e sexualidade, havendo já larga produção científica no Brasil sobre o 
tema [nota 5].

 O conceito gênero está atrelado à dimensão das relações e 
determinações sociais inerentes à vida comunitária, envolvendo também 
aspectos políticos, históricos e semióticos. Tal termo é útil para abordar, 
dentre outras questões, o que foi modificado e o que permaneceu igual 
no tratamento social sobre homens e mulheres, no decorrer das etapas 
históricas e em cada sociedade.

 A discussão sobre os papéis das mulheres na atual sociedade 
contribui imensamente para a desconstrução de uma cultura machista 
que, até há poucas décadas, legitimava inclusive textos legislativos que 
enquadravam a mulher como sujeito de menos direitos que o homem.

 Não por outro motivo, de forma bastante distinta da nominada 
“ideologia de gênero”, assim define a Organização das Nações Unidas quando 
insiste na obrigatoriedade do ensino de gênero nas escolas:

Uma das formas de prevenir a violência é garantir que os profissionais de 
educação estejam preparados para ensinar sobre igualdade de gênero. 
Com o intuito de contribuir com a transversalização do ensino de gênero 
no Ensino Médio, a ONU Mulheres elaborou um currículo e seis planos 
de aula para conscientizar professores e professoras, meninos e meninas 
sobre o direito das mulheres e meninas a uma vida livre de violências. 
Financiado pela União Europeia, o currículo também trabalha o conceito 
de masculinidades, com o intuito de promover masculinidades positivas e 
desconstruir comportamentos machistas [nota 6].

 Da mesma maneira, o termo orientação sexual está relacionado à 
sexualidade humana, sendo um aspecto primário tanto de pesquisas das 
ciências sociais quanto biológicas e se vinculando também, em algumas 
oportunidades, aos estudos de gênero.

 Para entender como a falta de informações sobre o tema em questão 
tem efeitos nefastos na realidade concreta, é proveitoso desenvolver aqui o 
tema da violência de gênero e sua gravidade no Brasil e no mundo.

 Dados demonstram que as mulheres são a maioria das vítimas de 
violência no espaço privado. De acordo com relatório da ONU, quase metade 
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(47%) de todas as mulheres vítimas de homicídio em 2012 foi morta por 
parceiros ou membros da família, comparado a menos de 6% das vítimas 
de homicídio do sexo masculino (Organização das Nações Unidas, 2014). 
Segundo pesquisa do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 
o risco de uma mulher ser agredida em sua própria casa pelo pai de seus 
filhos, ex-marido ou atual companheiro é nove vezes maior do que de sofrer 
algum ataque violento na rua ou no local de trabalho (Banco Interamericano 
de Desenvolvimento, 1998). Essa violência, que justamente ocorre no seio 
familiar, posiciona o Brasil como 5º pais do mundo em morte violentas de 
mulheres (Mapa da Violência, 2015). Por outro lado, entre números bastante 
assustadores de violência contra a população LGBTI, o Brasil é, atualmente, 
líder do ranking mundial de assassinatos de pessoas transexuais. Das 295 
mortes de transexuais registradas até setembro de 2016, em 33 países, 123 
ocorreram no Brasil, de acordo com dados divulgados em novembro pela 
ONG Transgender Europe.

 Em termos de acesso à educação, na história do país, mulheres 
puderam usufruir a educação formal muito depois dos homens e, ainda que 
hoje sejam maioria em quase todos os níveis de escolaridade, trata-se de 
trajetória recente e que representa uma transformação com estabelecimento 
de novos padrões de relações sociais, pessoais e familiares. A comunidade 
LGBTI, por sua vez, sofre discriminação e processos de expulsão do ambiente 
escolar, por vezes não sendo possível a conclusão dos estudos.

 Em tal panorama é que se pode afirmar que não basta que o Estado 
se abstenha de discriminar, fática ou juridicamente, mas deve promover 
políticas públicas visando à igualdade de direitos. As discriminações 
históricas contra mulheres e contra a comunidade LGBTI se traduzem, ao fim, 
em preconceito, negação de acesso a espaços e violência das mais diversas 
formas, gerando situações de sofrimento e exclusão.

 Nesse sentido, a Constituição Federal prevê entre seus princípios a 
dignidade da pessoa humana, positivado no art. 1º, III, consubstanciando-se 
em fundamento da República Federativa do Brasil e em valor unificador dos 
direitos fundamentais. É a dignidade o pressuposto da ideia de democracia, 
justiça social, de igualdade e de solidariedade humana. Sendo inerente à 
condição de pessoa, a dignidade não comporta gradações. Todas as pessoas 
possuem igual dignidade.

 Dentre os princípios fundamentais da Constituição da República, 
estão a erradicação das desigualdades sociais (art. 3º, inciso III) e a promoção 
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do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, inciso IV). No artigo 5º da 
Carta Magna, por sua vez, há a previsão do direito à igualdade, assinalando 
que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza.

 Outro ponto da argumentação constitucional é a garantia à criança, 
ao adolescente e ao jovem, prevista no art. 227, da Constituição Federal, de 
que o Estado deve colocá-los a salvo de qualquer forma de discriminação 
e opressão. Quando se impede a discussão de tais assuntos notoriamente 
complexos e delicados no espaço de formação humana por excelência, sem 
dúvida reduz-se abruptamente as possibilidades de proteção de estudantes 
que apresentem condição diferente do que é considerado pelos seus colegas 
como “normal”, especialmente em ambiente tão propenso a situações de 
bullying e outras maneiras de pressão psicológica e social.

 No âmbito internacional, há recomendações da Organização das 
Nações Unidas sobre o estudo de gênero e de orientação sexual como 
forma de combate à discriminação e à violência contra minorais, como os 
Princípios de Yogyakarta (2006). Já na legislação infraconstitucional pátria, 
a Lei Maria da Penha - Lei nº 11.340/2006, em seu art. 8º, incisos VIII e 
IX, determina expressamente que o ensino tenha também perspectiva 
de gênero, firmando a responsabilidade conjunta entre União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios na implementação de ações que tenham como 
diretrizes “a promoção de programas educacionais que disseminem valores 
éticos de irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana com a perspectiva 
de gênero e de raça ou etnia e; o destaque, nos currículos escolares de todos 
os níveis de ensino, para os conteúdos relativos aos direitos humanos, à 
eqüidade de gênero e de raça ou etnia e ao problema da violência doméstica 
e familiar contra a mulher” (grifamos).

 Nesse diapasão, a apresentação de ideias e conceitos diversos no 
ambiente escolar, longe de constituir atentado a formação e educação das 
crianças e adolescentes, contribuem para que as discussões sobre questões 
polêmicas e relevantes sejam trazidas à reflexão, tanto dos educandos quanto 
de seus familiares. Isso porque a criança ou adolescente, ao levar a questão 
posta e a abordagem realizada pelo educador - que jamais será neutra, 
considerando que tal característica é incompatível com a natureza humana - 
para a discussão no seio de sua família, propicia que esta também expresse 
seus valores e os fundamentos ideológicos que os amparam, assegurando 
para o educando a diversidade de ideias e opiniões e dando-lhe ferramentas 
pedagógicas e psíquicas para o seu pleno desenvolvimento.
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 Assim as discussões sobre gênero e diversidade não podem estar 
tolhidas no ambiente escolar sob o pretexto de que afrontam conceitos e 
valores familiares, sob pena de legitimar-se uma formação meramente 
acadêmica sem a dimensão da humanidade, do processo civilizatório e do 
respeito ao outro.

 Então, longe de serem conceitos antagônicos e inconciliáveis, 
proteção integral e liberdade de aprender e ensinar estão intimamente 
relacionados, podendo-se dizer que apenas por meio da educação é que 
será possível alcançar a proteção e o desenvolvimento integral, objetivo 
maior de todos lutam pela plena efetivação do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, impedindo a subversão da atual ordem constitucional ao 
confundir os conceitos da educação escolar (institucional e coletiva) com a 
educação domiciliar (individual e familiar), já que, em verdade, tais formas 
de educação são complementares e imprescindíveis para a formação crítica 
do educando.

 Igualmente é prejudicial qualquer ação de natureza pedagógica que 
impeça ou restrinja o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas ou 
que limite a liberdade de cátedra e o direito à autonomia do aprender.

 Na perspectiva da formação de verdadeiros cidadãos, o processo 
educativo deve atender a propósitos de valorização do ser humano, de 
seu enriquecimento no espaço das relações interpessoais, de respeito à 
diversidade, e, identicamente, de desenvolvimento do senso crítico, da 
responsabilidade social, do sentimento participação, da expressão franca 
e livre do pensamento, constituindo-se a escola em campo democrático 
propício ao desenvolvimento harmônico do educando.

 Finalmente, entende-se que o processo de implementação da BCCN 
comparece como real possibilidade para o estabelecimento de processos 
pedagógicos democráticos, participativos e que retratem o desafio cotidiano 
de constituir a educação enquanto vertente de transformação e emancipação 
da sociedade.
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RESUMO:  A corrupção no Brasil foi disseminada por toda sociedade, enraizada 
em entidades privadas e públicas e possui elevado grau de complexidade, 
envolvendo a administração pública direta e indireta de vários níveis, sendo 
possível, portanto, chamá-la de corrupção sistêmica.  

 O combate à corrupção sistêmica é de extrema importância para 
melhoria da qualidade de vida dos indivíduos. Os recursos públicos não 
desviados podem e devem ser utilizados de forma mais racional e positiva, 
para aumentar a eficiência do Estado na prestação de serviços públicos 
essenciais nas áreas da saúde, educação, segurança e infraestrutura.

 O presente texto aborda aspectos da chamada corrupção sistêmica, 
sua  amplitude  e  instrumentos  de  controle  e  combate  já  existentes,  para 
demonstrar  os  caminhos  já  percorridos  e  o  que  ainda  está  por  fazer, 
ressaltando  que  a  eficácia  do  enfrentamento  do  problema  passa  pela 
responsabilidade compartilhada entre Estado e sociedade.

 Os métodos utilizados para o desenvolvimento do presente trabalho 
foram a pesquisa e revisão de literaturas, estudo de instrumentos legislativos 
como ferramentas de combate e processos envolvendo grandes casos de 
corrupção como a Operação Lava Jato.

 O resultado é uma visão panorâmica (ainda desconhecida a 
totalidade dos casos de corrupção) a partir da qual se pode ter noção sobre 
a abrangência da corrupção sistêmica no Estado Brasileiro nos tempos atuais 
e a atuação das instituições encarregadas da prevenção e repressão dos atos 
de corrupção e os instrumentos por elas utilizados.

 Ao final da leitura é possível concluir que vários e irreversíveis foram 
os avanços no combate à corrupção sistêmica no Brasil, sem desconsiderar 
que há, ainda, muito a ser feito, especialmente para se poder atingir de modo 
definitivo a gênese do problema, abrangendo  necessariamente a superação 
das crises ética e moral individual de modo a assegurar, como conquista final, 
uma sociedade composta por indivíduos cujos valores sejam incompatíveis 
com quaisquer atos de corrupção.
 
ABSTRACT: : Corruption in Brazil was disseminated throughout society, 
rooted in private and public entities and has a high degree of complexity, 
involving direct and indirect public administration at various levels, and it is 
therefore possible to call it systemic corruption. 
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  The  fight  against  systemic  corruption  is  extremely  important  for 
improving the quality of life of individuals. Undistorted public resources can 
and  should  be  used  more  rationally  and  positively  to  increase  the  state’s 
efficiency  in  delivering  essential  public  services  in  the  areas  of  health, 
education, security, and infrastructure.

 The present text approaches aspects of so-called systemic corruption, 
its extent and existing control and combat instruments, to demonstrate the 
paths  already  taken  and  what  remains  to  be  done,  emphasizing  that  the 
effective coping of the problem passes through shared responsibility between 
State and society.

 The methods used for the development of the present work were the 
research and revision of literatures, study of legislative instruments as tools 
of combat and processes involving large cases of corruption like Operation 
Lava Jato.

 The result is a panoramic view (not yet known the totality of cases of 
corruption) from which one can have a notion about the comprehensiveness 
of  systemic  corruption  in  the  Brazilian  State  in  the  current  times  and  
the performance of institutions in charge of the prevention and repression of 
acts of corruption and the instruments used by them.

 At the end of the reading it is possible to conclude that several 
and irreversible advances have been made in the fight against systemic 
corruption in Brazil, without forgetting that there is still much to be done, 
especially in order to definitively reach the genesis of the problem, necessarily 
encompassing overcoming individual and ethical crises in order to ensure, 
as a final achievement, a society composed of individuals whose values are 
incompatible with any acts of corruption.

PALAVRAS-CHAVE: corrupção, ética, transparência, democracia, sociedade 
civil, instituições, hipergarantismo.

KEYWORDS: corruption, ethics, transparency, democracy, civil society, 
institutions, hypergarantism.
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1. Introdução
 
 A metade da segunda década deste século foi marcada pela 
simultaneidade de crises de diversas ordens que culminaram em alterações 
substâncias nos cenários políticos e social. Os brasileiros foram as ruas 
para protestar, de forma difusa, contra vários pontos que entendiam 
díspares com os desejos e anseios sociais. As instituições, principalmente 
as ligadas ao sistema de justiça, apresentam algumas respostas efetivas a 
desenfreada corrupção sistêmica que acomete os aparelhos estatais da 
administração pública brasileira. Os meios de comunicação, impulsionados 
pelo incremento de novas tecnologias e pela nova ordem de transmissão de 
informações potencializadas pela ampliação do acesso à Internet, comunicam 
instantaneamente o que ocorre em qualquer lugar e representam poderosas 
ferramentas de mobilização e manifestação popular. A indignação das pessoas 
e sua preocupação com o bem comum e o interesse público despertaram um 
“gigante adormecido” em cada cidadão. A somatória e a conjunção destes 
fatores avivou os mais diversos sentimentos, reforçando o patriotismo do 
povo brasileiro que promoveu ações e mobilizações potencializadas pelas 
crises conjunturais, de natureza política, social, institucional e ética. A 
riqueza deste momento instável e novo rompeu velhos paradigmas e nela 
podemos encontrar pistas relevantes para as alternativas e oportunidades 
de superação deste momento com ganhos significativos para o convívio 
social, especialmente para as futuras gerações.

 Neste cenário, ainda não perfeitamente delimitado pode-se vislumbrar 
alterações significativas no panorama político, jurídico, social e econômico, 
como a responsabilização de políticos e grandes empresários por infrações 
penais cometidas em detrimento da administração pública até destituição de 
presidente da República e cassação de presidente da Câmara dos Deputados, 
assim como oferecimento de denúncia contra Presidente da República 
durante o exercício do cargo. Permeiam estes acontecimentos várias medidas1 
que podem representar significativo avanço para a sociedade brasileira no 

1 Por todas, ver as “10 Medidas contra a Corrupção”, propostas do Ministério Público Federal 
para o combate à corrupção e à impunidade. São elas 1) Prevenção à corrupção, transparência 
e proteção à fonte de informação; 2)  Criminalização do enriquecimento ilícito de agentes 
públicos; 3) Aumento das penas e crime hediondo para corrupção de altos valores; 4)Aumento 
da eficiência e da justiça dos recursos no processo penal;  5)Celeridade nas ações de improbidade 
administrativa; 6) Reforma no sistema de prescrição penal; 7) Ajustes nas nulidades penais; 8) 
Responsabilização dos partidos políticos e criminalização do caixa 2; 9) Prisão preventiva para 
evitar a dissipação do dinheiro desviado; 10) Recuperação do lucro derivado do crime. (http://
www.dezmedidas.mpf.mp.br/campanha/documentos/resumo-medidas.pdf)
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combate à corrupção. Contudo, não se pode desconsiderar os diversos ataques 
em sentido contrário, iniciativas retrógradas e nem sempre éticas por parte 
daqueles que se locupletam e se beneficiam da situação do atual sistema e 
defendem a permanência de tudo no estado em que se encontra.

 Na tentativa de compreender o fenômeno da corrupção e sua lógica 
nem sempre os instrumentos do cotidiano e os anseios dos cidadãos são 
suficientes. A obsessão do poder pelo poder e uma desvirtuada noção de 
ética e moral são características de uma patologia generalizada dos indivíduos, 
incompatível com a vida ideal em sociedade e, sediada no subjetivismo 
da coletividade é difícil de ser alcançada e suplantada. Os organismos  
usurpadores do bem comum agem como sanguessugas das benesses do 
Estado brasileiro por meio de escancaradas formas de corrupção e vilipêndio 
dos bens públicos. São de grande amplitude2 e ferocidade os desvios de 
recursos da nação e as consequências são gravíssimas. O destinatário final da 
constituição e organização do Estado, ou seja, o povo, fica relegado ao segundo, 
terceiro, ou mesmo último plano, havendo verdadeira inversão de valores na 
medida em que o ataque aos recursos do Estado proporciona, por um lado, o 
enriquecimento de agentes públicos corruptos, e por outro deixa de atender 
as necessidades básicas de grande parcela população menos favorecida com 
saúde, educação e segurança, fundamentais para o desenvolvimento de um 
país que pretende se posicionar entre os melhores do mundo. Certamente não 
é este o cenário que o povo brasileiro deseja e merece.

 Seja pelo nacionalismo que se nutre seja pela alta carga tributária 
que se paga, é esperado um país melhor, mais justo, igualitário e solidário, 
cuja realidade se aproxime do preconizado pelos preceitos constitucionais 
alçados pelo legislador constituinte e expressos como valores fundamentais 
da República Federativa do Brasil.

 A percepção destas anomalias por parte da população3 contribuiu 
para uma intensa crise ética na qual estamos inseridos. Certamente as 
dificuldades enfrentadas neste momento podem e devem ser fontes 

2 Os números são estarrecedores! De acordo com uma matéria publicada pela revista Isto É 
em 2017, o Brasil perde cerca de R$ 200 bilhões por ano com corrupção.
3 Segundo estudo de janeiro de 2017 feito pela Transparência Internacional, que aponta 
ranking da corrupção de 2016 e analisa percepção da população dos países sobre a corrupção, 
Dinamarca e Nova Zelândia lideram ranking como menos corruptos. Brasil está em 79º lugar 
entre 176 países (https://g1.globo.com/mundo/noticia/brasil-esta-em-79-lugar-entre-176-
paises-aponta-ranking-da-corrupcao-de-2016.ghtml)



68

canalizadoras de processamento  de alternativas e oportunidades para 
soluções mais perenes, confiáveis e que visem ao bem estar de todos.  A 
construção de um país melhor significa  revisitar nossos valores, investir no 
poder de transformação positiva da educação, apta a preparar os cidadãos 
para uma vida ética, além de fortalecer as instituições e a assegurar, de modo 
a evitar retrocessos, as conquistas da sociedade brasileira.

 Para além das linhas iniciais e para chegarmos as considerações 
finais é fundamental analisar alguns aspectos da corrupção e, evoluir 
até abordagem da chamada corrupção sistêmica que assola o país. Na 
seqüência, abordar algumas alterações legislativas e instrumentos legais 
utilizados como ferramentas de controle e combate à corrupção, pontos 
de sucesso e fracasso e perspectivas futuras de avanço e de retrocesso que 
se descortinam num ambiente de sedimentação, instabilidade e crise. Ao 
final, a partir destas reflexões é importante considerar qual a direção que 
seguimos e quais os caminhos para um Brasil melhor.

 
2. Aspectos subjetivos e objetivos - corrupção sistêmica

 Para além da definição acadêmica do que é corrupção, conceito 
jurídico conhecido que contempla a clássica divisão entre corrupção ativa 
e passiva, em que se oferece vantagem indevida a um funcionário público 
em troca de algum benefício, a gênese da corrupção por certo se localiza no 
âmbito subjetivo do indivíduo, da concepção que se tem sobre ética e moral 
e das escolhas que se resolve fazer com base em tais entendimentos. De um 
ponto de vista filosófico e não menos prático, como se costuma dizer, toda a 
escolha implica uma perda. “Toda ética implica renúncia. Abrir mão  de alguns 
dos próprios interesses, apetites ou desejos em nome de uma convivência 
mais harmoniosa”. “É a primazia do nós sobre o eu. Vitória da vontade geral 
sobre a vontade singular, do interesse público sobre os múltiplos e esparsos 
interesses privados”4.

 Por sua vez a corrupção também se relaciona com a moral, esta 
entendida como um conjunto de valores, de princípios que adquirimos e 
livremente resolvemos respeitar. Regras internas de conduta que seguimos 
mesmo quando ninguém está observando. Tais valores nos impõem uma 

4 BARROS Filho, Clóvis de. PRAÇA, Sergio. Corrupção: Parceria degenerativa. Campinas, SP: 
Papirus 7  Mares, 2014  p. 14
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limitação, uma privação da liberdade de buscar a qualquer custo a satisfação 
de nossos mais variados interesses pessoais. Nessa seara, quando se decide 
corromper ou ser corrompido, se  viola essa moral, esses valores, que se 
apresentam contrários ao ato praticado. Nessa medida, pode ocorrer de os 
próprios valores estarem corrompidos e o ato parecer para o corrupto como 
“normal e correto” (quem sabe porque se trata de prática amplamente 
disseminada), correção esta que não se coaduna com a realidade e se torna 
“justificável” apenas pela má-fé. De qualquer forma, o livre arbítrio de que os 
indivíduos são dotados é o julgador de suas ações. Sempre resta a soberania para 
dizer não. Escolher critérios decisórios entendidos protetivos do bem comum e 
rechaçar aqueles que beneficiam apenas um eventual agente corruptor.5    
 
 Os meios de comunicação tem despejado uma avalanche de 
informações sobre as investigações a respeito de atos ilícitos, praticados das 
mais variadas formas, contra a administração pública brasileira: corrupção, 
concussão, prevaricação, lavagem de dinheiro, tentativas de obstrução da 
Justiça. É possível dizer que nos acostumamos, a todo instante, com as 
informações do meios de comunicação a respeito de operações, investigações, 
prisões, condenações, nas mais diversas frentes.

 As operações realizadas pelas instituições do sistema de justiça e 
julgadas pelo judiciário, em especial, a denominada Operação Lava Jato, 
revelou provas, algumas ainda pendentes de exame definitivo, da existência 
de um esquema criminoso de corrupção e lavagem de dinheiro de dimensões 
gigantescas, ou seja, o maior escândalo criminal já descoberto no Brasil. As 
consequências são assustadoras. A Petrobrás sofreu danos econômicos 
severos, ilustrados pelo pagamento de propinas milionárias a antigos dirigentes 
e pelo superfaturamento bilionário de obras. Além dos danos imediatos, a 
empresa sofreu grave impacto em sua credibilidade. A própria economia 
brasileira, carente de investimentos, sofre consequências, com várias empresas 
fornecedoras da Petrobrás envolvidas no esquema criminoso6.

5 Idem
6 MORO, Sérgio Fernando. Sergio Moro explica sua visão da Justiça. Revista Exame. 20.05.16. 
"Petrobrás, de uma postura de negação geral no primeiro semestre de 2014, quando não 
reconhecia nenhum problema de governança, passou paulatinamente a admitir os crimes, 
culminando no reconhecimento oficial, em seu balanço de 2015, de perdas com a corrupção 
de cerca de 6 bilhões de reais. Algumas das empreiteiras envolvidas nos crimes passaram, 
louvadamente, a reconhecer sua responsabilidade. Duas grandes empreiteiras celebraram 
acordos de leniência com o Ministério Público Federal, comprometendo-se a revelar os 
ilícitos, abandonar práticas criminosas, implementar sistemas eficientes de compliance e 
indenizar os cofres públicos em mais de 1 bilhão de reais."
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 Mais preocupante ainda é a utilização do esquema criminoso para 
servir ao financiamento de agentes e partidos políticos, colocando sob 
suspeição o funcionamento do regime democrático. Embora se acredite 
que, com o apoio das instituições democráticas e da população em geral 
tais problemas possam ser superados, inclusive com o fortalecimento da 
democracia e da economia brasileiras, a grande questão a ser colocada 
é como se chegou a esse ponto, em que crimes de corrupção e contra a 
administração pública geraram tantos efeitos colaterais negativos?7

 Um enorme cardápio de malversação de recursos públicos 
combinados com ganância e objetivos espúrios que deturpam a democracia 
e subvertem a vontade popular. De modo mais contundente é possível dizer 
que a democracia ficou a reboque do dinheiro da corrupção e do poderio 
econômico que, por diversas vezes, é utilizado para tanto. Um acinte ao 
Estado Democrático de Direito.    

 São precisas, atuais e aplicáveis ao exemplo brasileiro as observações 
lançadas por Sérgio Moro em artigo que trata sobre a operação mãos 
limpas realizada na Itália no final do século passado, ao descrever que: “A 
gravidade da constatação é que a corrupção tende a espalhar-se enquanto 
não encontrar barreiras eficazes”. E a propagação da corrupção influencia 
no processo político e democrático: “O político corrupto, por exemplo, tem 
vantagens competitivas no mercado político em relação ao honesto, por 
poder contar com recursos que este não tem”.  Ainda, outra decorrência é 
a naturalização da corrupção, pois “um ambiente viciado tende a reduzir os 
custos morais da corrupção, uma vez que o corrupto costuma enxergar seu 
comportamento como um padrão e não a exceção”.8 Numa primeira análise 
é possível dizer que ocorreu no Brasil algo próximo do que aconteceu na 
Itália, na chamada operação mãos limpas. Antonio di Pietro, com felicidade 
apontou uma expressão para sintetizar a decorrência deste processo: 
“democrazia venduta”9, ou seja, uma democracia vendida, comprada, 
expropriada, na essência e na prática, pela corrupção sistêmica.

7 BOCHENEK, Antônio César; MORO, Sérgio Fernando. O problema é o processo. Estado de 
São Paulo. 30.03.2015.
8 MORO, Sérgio Fernando. Considerações sobre a operação mani pulite. Revista do CEJ, 
Brasília, n. 26, p. 56-62, jul./set. 2004.
9 GILBERT, Mark. The italian revolution: the end of politics, Italian style? Colorado: Westview 
Press, 1995. p. 188.
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 Os fatos investigados estão na “boca do povo”, em todos os veículos 
de comunicação e nas rodas de conversa, ou seja, não mais restritos aos 
palácios e aos infratores beneficiados. A ganância em abocanhar parcela de 
valores revela que as formas e as ações dos corruptos foram escancaradas 
e ousadas a ponto de transformar a corrupção numa ‘regra nos contratos 
públicos”,  uma “regra de mercado”, algo institucionalizado na administração 
pública. Como no mercado, quanto mais oferta, mais contratos, melhor é o 
preço, menor é o percentual cobrado a título de “propina”. Os depoimentos 
dos investigados na operação Lava Jato estão recheados de exemplos da 
institucionalização da propina nos contratos públicos como regra de mercado 
e a continuidade dos “esquemas”, aliado ao volume de obras públicas 
corrompidas, revelam pistas importantes da corrupção sistêmica instalada 
na administração pública brasileira.10

 Uma das características mais expressivas deste cenário de 
corrupção é a propagação da prática ilícita para todos os setores e níveis da 
administração pública. É possível constatar a partir daí que pessoas próximas, 
servidores e empregados das empresas envolvidas passaram a ver e a tratar 
com “naturalidade” as condutas nefastas dos operados dos esquemas 
criminosos. A consequência deste efeito é a “naturalização da propina”. Isto, 
por um lado, impede ou dificulta que as pessoas próximas denunciem os 
atos ilícitos às autoridades policiais, de outro, alimenta ou incentiva a adesão 
de novos agentes às práticas delituosas, quase sempre impunes.

 O tamanho da corrupção no país é impressionante. O volume 
expressivo de valores desviados dos cofres públicos são sintomas da ausência 
de limites e ousadia praticamente incontrolável de corruptos e corruptores. 
A Operação Lava Jato, por exemplo, já recuperou mais de 6,4 bilhões de reais 
desviados pelos agentes infratores.11

 Tais fatos revelam que há no Brasil um quadro de corrupção 
sistêmica que envolve enormes valores desviados de recursos públicos e a 

10 Para uma visão ampliada dos mais relevantes pontos da operação Lava Jato é fundamental 
a leitura da obra de Vladimir Neto. O livro retrata de modo objetivo, mas com riqueza 
impressionante de conteúdo, os detalhes da investigação e dos processos judiciais, bem como 
dos fatos políticos e sociais relacionados,. NETTO, Vladimir. Lava Jato – o Juiz Sergio Moro e os 
bastidores da Operação que abalou o Brasil. São Paulo: Editora Primeira Pessoa. 2016.
11 O Ministério Público Federal, no endereço eletrônico, http://lavajato.mpf.mp.br/atuacao-
na-1a-instancia/resultados/a-lava-jato-em-numeros-1, atualiza de forma constante os 
números relacionados a Operação Lava Jato.
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generalização desta prática nos mais variados contratos administrativos. “A 
corrupção, como crime isolado, existe em qualquer lugar do mundo, mas 
a corrupção sistêmica, o pagamento de propina como regra do jogo, não é 
assim tão comum, representando uma severa degeneração dos costumes 
públicos e privados”12.

 Um dos reflexos deste cenário da corrupção generalizada, profunda, 
espalhada por todos os lados é a existência de um sistema penal e processual 
penal falido, arcaico e procrastinatório13. As carências e as deficiências 
decorrem da falta de efetividade das decisões judiciais no âmbito penal, 
propulsoras da protelação, prescrição e certeza da impunidade.

 A sensação de falta de efetividade do sistema de persecução penal 
que objetiva a responsabilização daqueles que cometem delitos é um fator 
que desestimula os agentes estatais responsáveis pelas investigações e 
julgamento dos processos. De outro lado, a certeza da impunidade é um 
ingrediente principal na análise de risco do “negócio” espúrio realizada pelos 
agentes infratores, ou seja, se a chance de ser punido é pequena ou mínima, 
não há riscos e aumenta a vantagem da atividade ilícita.

 Se o sistema penal dificilmente responsabiliza o infrator, o risco para 
ele diminui, o que  fortalece o desejo de usurpar bens de outrem. No jogo 
do perde e ganha a sociedade sempre perdeu, os menos favorecidos que 
dependem de recursos e serviços públicos perdem exponencialmente mais. 
Apenas ganham, ilicitamente, aqueles que praticam as infrações penais e se 
locupletam com recursos de todos os cidadãos.

 Um levantamento simples de dados é suficiente para verificar que 
o sistema penal brasileiro14 até pouco tempo atrás, era totalmente carente 
de condenações e efetivas imposições de responsabilidades por atos ilícitos 

12 MORO, Sérgio Fernando. Sergio Moro explica sua visão da Justiça. Revista Exame. 20.05.16.
13 BOCHENEK, Antônio César. O processo arcaico. in: Revista Veja. ed. 2494. São Paulo: Editora 
Abril. 07.09.2016; BOCHENEK, Antônio César; MORO, Sérgio Fernando. O problema é o 
processo. Estado de São Paulo. 30.03.2015.
14 De acordo com Deltan Dallagnol Procurador da República, coordenador da Força Tarefa da 
Lava Jato, uma estimativa da Organização das Nações Unidas (ONU) aponta que no Brasil, são 
desviados anualmente cerca de 200 bilhões de reais. Isso é três vezes o orçamento federal em 
educação, três vezes o orçamento federal em saúde e cinco vezes do que se gasta no Brasil 
anualmente com segurança pública. Ainda esclarece que o índice de punição da corrupção, 
segundo um estudo publicado pela Fundação Getúlio Vargas, é de 3%, ou seja, de 100 casos 
de corrupção, apenas 3 chegam a punição criminal.
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praticados por corruptos e corruptores. Temos um sistema processual que 
privilegia quatro instâncias judiciais com a possibilidade legal, referendada 
pelos tribunais, dos advogados de defesa apresentarem um número 
exacerbado de recursos, aliado a sobrecarga de trabalho dos Tribunais, gera a 
inviabilidade do sistema e a falta de efetividade da jurisdição penal no tempo 
e modo adequados. Ademais, nem é preciso ingressar na desvirtuação do 
sistema relacionada a interposição de recursos protelatórios, pois nestes 
casos são potencializados os efeitos da ausência de efetividade.

 Para ilustrar a desmedida corrupção sistêmica que atinge as 
estruturas administrativas brasileiras é possível citar como exemplo os 
valores estimados para a construção da refinaria Abreu e Lima, no Estado 
de Pernambuco. O orçamento inicial, no ano de 2005, para construção do 
complexo petroquímico era de aproximadamente 2,5 bilhões. Dez anos 
depois, as obras não estavam concluídas e os valores gastos já ultrapassavam 
a soma de 18 bilhões. E mais, algumas estimativas de especialistas revelam 
que se a refinaria operar durante toda a sua vida útil, ainda assim apresentará 
um prejuízo de 3 bilhões em comparação aos valores que já foram gastos. E 
não é somente isto. Além da corrupção, sempre caminha junto com ela a má 
ou deficitária administração e fiscalização dos contratos públicos, tais fatores 
acarretam outras perdas e desperdícios de recursos públicos.

 É preciso fazer uma pausa para uma primeira reflexão. Vamos 
continuar a aceitar pacientemente ou de modo resiliente toda esta situação? 
Ou vamos enfrentar estes desmandos e abusos cometidos com os recursos 
públicos? Deixar como está é a opção mais fácil, mas as consequências serão 
destruidoras, principalmente para o futuro das gerações que estão por vir. As 
perspectivas serão as piores e as esperanças frustradas.

 Então, isto explica a indignação de muitos brasileiros. As instituições 
tem feito, cada uma a seu tempo, modo e responsabilidade, a sua cota parte, 
apesar de ainda não estar na velocidade e intensidade desejada por todos. 
É preciso sair da zona de conforto para colaborar e ajudar a construir uma  
sociedade efetivamente participativa e inclusiva, com a democracia de alta 
intensidade.15  O futuro nos cobrará a inércia ou o imobilismo e a conta virá 
da forma mais dura,  sem a possibilidade de voltar no tempo. Cabe a cada um 

15 SANTOS, Boaventura de Souza. Para uma revolução democrática da justiça. São Paulo: 
Editora Cortez. 2008.
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de acordo com as suas possibilidades e condições agir para que a sociedade se 
torne cada vez melhor, seja pelas atitudes particulares no ambiente pessoal, 
familiar ou de trabalho, seja pelas ações coletivas da sociedade civil organizada 
ou de representação política, por meio do voto popular. Aqui é relevante 
chamar a atenção para a necessidade do fortalecimento de mecanismos 
e instrumentos para a construção de uma nova sociedade mais vibrante, 
participativa e, sobretudo, democrática no discurso, na prática e na essência.

 Neste cenário, a importância do debate sobre a corrupção ganhou um 
novo patamar na sociedade brasileira. As pesquisas de opinião capitaneadas 
por diversos segmentos revelam informações anteriormente não imagináveis. 
Em novembro de 2015, o Instituto Datafolha apresentou o resultado de uma 
pesquisa espontânea que apontou a corrupção como o maior problema do 
Brasil - 34% das pessoas entrevistadas16. Em julho de 2016, o IPSOS, renovou 
uma pesquisa editada anteriormente sobre o que as pessoas pensavam a 
respeito de operação Lava Jato. O resultado surpreendente foi que 85% dos 
entrevistados defenderam a continuidade das investigações.17 O Conselho 
da Justiça Federal, no segundo semestre de 2016, ouviu os operadores 
do sistema de justiça que apontaram o julgamento dos crimes contra a 
administração (corrupção, lavagem de dinheiro, improbidade administrativa) 
como a principal prioridade da Justiça Federal para o ano de 2017 - 82% dos 
entrevistados.18

16 Na sequência: saúde (16%), desemprego (10%), educação (8%), violência (8%) e economia 
(5%). Fonte: Datafolha. Data da pesquisa: 25 e 26.nov.15. Entrevistados: 3.541 em 185 
municípios. Margem de erro: 2p.p.. Soma pode não dar 100% devido a arredondamentos. 
Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/11/1712475-pela-1-vez-
corrupcao-e-vista-como-maior-problema-do-pais.shtml.
17 Levantamento realizado pela Ipsos revela que 85% dos brasileiros apóiam a continuidade das 
investigações da maior operação de combate à corrupção no País, a Lava Jato, independente 
do impacto dela na situação econômica do País. O índice é seis pontos percentuais maior que 
o constatado pela Ipsos em janeiro, quando 79% responderam positivamente à afirmação. A 
margem de erro é de três pontos percentuais. O levantamento foi realizado entre 02 e 13 de 
junho com 1.200 entrevistas presenciais em 72 cidades. A Ipsos é uma empresa independente 
global na área de pesquisa de mercado presente em 87 países. A companhia tem mais de 5 mil 
clientes e ocupa a terceira posição na indústria de pesquisa. Disponível em: http://www.ipsos.
com.br/img/upload/Pesquisa_Ipsos_Pulso_Brasil_Lava_Jato_16.pdf
18 Mais de 13,7 mil pessoas que participaram da pesquisa Governança Participativa, realizada 
pelo Conselho da Justiça Federal (CJF), no período de 15 de agosto a 2 de setembro de 2016, 
e que abrangeu as 27 unidades da Federação. A pesquisa foi realizada por meio de um 
questionário eletrônico, disponível nos portais e redes sociais das instituições e entidades 
integrantes do sistema da Justiça Federal. Os participantes foram convidados a escolher cinco 
temas prioritários entre 11 indicados e, livremente, sugerir outros. Disponível em: http://
www.cjf.jus.br/observatorio.
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 Estes são três exemplos, mas certamente há muitos outros que 
poderiam ser lembrados. A relevância do estudo do tema da corrupção bem 
como as alternativas para reduzir ou eliminar esta prática repugnante é de 
atualidade premente e manifesta, assumindo maior importância e destaque 
pela carência ou insuficiência dos estudos pretéritos, sub-dimensionados  
ou sub-valorizados, mas que atualmente despontam no centro do debate 
político e púbico, como foco ou irradiação dos principais fenômenos sociais, 
econômicos e éticos.

 Dito isso, podemos avançar para a análise das principais alterações 
legislativas e transformações institucionais, principalmente relacionados 
direta ou indiretamente com as investigações, o processamento e o 
julgamento dos crimes contra a administração pública, em especial, a 
corrupção e a lavagem de dinheiro. Também é relevante repisar que não 
ocorreram apenas transformações, mas foram realizados importantes 
debates que ainda não avançaram devido a diversos fatores, sendo imperioso 
lembrar que a todo tempo há ataques e ofensivas contra a modernização e 
o aperfeiçoamento dos sistemas de controle e combate à corrupção e das 
instituições incumbidas de tal tarefa.

3. Alterações legislativas positivas e hipergarantismo

 As duas últimas décadas foram marcadas pela inserção gradativa 
de alterações legislativas relevantes para a transformação da sociedade 
brasileira. O objetivo neste texto não é dissecar cada um dos institutos, mas 
relacioná-los para apontar as diretrizes e as implicações decorrentes, que 
foram fundamentais para este momento que estamos presenciando. A par 
disso, apontar algumas deficiências de nosso sistema normativo que podem 
representar fragilidade ou dificuldade no exercício da jurisdição destinada 
a prevenir e reprimir os atos de corrupção e ilícitos praticados contra a 
administração pública.   

 Uma primeira medida adotada que merece registro foi a promulgação 
da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000), que 
estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade 
na gestão fiscal de toda a administração pública brasileira, com amparo na 
Constituição Federal. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação 
planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios 
capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento 
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de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e 
condições no que tange à renúncia de receita, geração de despesas como a 
de pessoal e da seguridade social, dívida consolidada e mobiliária, operações 
de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e 
inscrição em restos a pagar. As orientações estabelecidas são relevantes, 
em especial, porque fixam limites máximos com gastos para pagamento de 
pessoal, bem como define o planejamento das receitas e despesas, por meio 
de diretrizes orçamentárias legislativas19.

 Um segundo instrumento normativo relevante foi a promulgação 
da Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar 135/2010). A história do projeto 
de lei de iniciativa popular número 518/09 remonta a campanha iniciada 
em fevereiro de 1997, intitulada “Combatendo a Corrupção Eleitoral”, e 
coordenada pela Comissão Brasileira Justiça e Paz - CBJP, da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB. Esse projeto foi instituído após a 
Campanha da Fraternidade de 1996, da CNBB, cujo tema foi “Fraternidade 
e Política”. Em 24 de setembro de 2009 foi entregue ao Congresso Nacional, 
com 85% das assinaturas colhidas nas paróquias e dioceses e foi aprovada 
a lei após uma campanha nacional pela sua aprovação, a campanha Ficha 
Limpa, liderada pelo Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE). 
O movimento coordenou a coleta de mais de 1,3 milhão assinaturas e ampla 
utilização das redes sociais, inclusive virtuais. Até hoje, o MCCE, integrado por 
diversas entidades, realiza relevantes trabalhos para combater a corrupção 
eleitoral e promover processos eleitorais justos e democráticos.

 A Lei Complementar 135/2010 estabelece, nos termos do § 9º do 
art. 14 da Constituição Federal, novas hipóteses de inelegibilidade com o 
objetivo de proteger a probidade administrativa e a moralidade no exercício 
do mandato. Uma revolução que afasta aqueles gestores públicos que não 
apresentaram resultados esperados na administração pública pretérita nos 
termos definidos numa das hipóteses legais. O Supremo Tribunal Federal 
decidiu em análise conjunta as Ações Declaratórias de Constitucionalidade 
(ADCs 29 e 30) e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 4578) a 
respeito da extensão dos dispositivos legais e reafirmou a legalidade do texto 
integral, com aplicação apenas a partir das eleições de outubro de 2012, 

19 CRUZ, Flávio da. Lei de Responsabilidade Fiscal Comentada. 9ª ed. São Paulo: Atlas. 2014.
Cruz, Flavio da LIMA, Albério Júnior Rodrigues de. Lei de Responsabilidade Fiscal. Brasília: 
NT Educação. 2013. MARTINHO, Márcio de Rezende Lei de Responsabilidade Fiscal. Brasília: 
ebook. 2010.
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vez que prevaleceu naquele tribunal a observância estrita ao princípio da 
legalidade e segurança jurídica20.

 Outro relevante instrumento legislativo disposto a evitar casos 
de corrupção é a Lei 12.527/11, que estabelece diretrizes para o acesso 
à informações públicas, também chamada de Lei da Transparência. Ela 
dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela administração 
direta e indireta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, e também 
de todos aqueles que recebem verbas públicas.21 A finalidade é garantir 
o acesso às informações nos termos previstos no inciso XXXIII do art. 5º, 
no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216, todos da Constituição 
Federal,22 ou seja, garantir o direito fundamental de acesso à informação 
em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com 
as seguintes diretrizes: observância da publicidade como preceito geral e 
do sigilo como exceção; divulgação de informações de interesse público, 
independentemente de solicitações; utilização de meios de comunicação 
viabilizados pela tecnologia da informação; fomento ao desenvolvimento da 
cultura de transparência na administração pública; e desenvolvimento do 
controle social da administração pública.

 Ainda no cenário legislativo merece destaque a Lei Anticorrupção 
(Lei Ordinária 12.846/13), aprovada logo após as grandes manifestações 
populares do primeiro semestre de 2013, com o objetivo de estabelecer 
a responsabilização objetiva, administrativa e civil, das pessoas jurídicas, 
sem exclusão das previsões para as pessoas físicas, pela prática de atos 

20 Sobre o tema ver: SOUZA, Wallace Fabrício Paiva. A lei da ficha limpa: análise conforme os 
princípios constitucionais. Joinvile: Clube de Autores. 2016. PANUTTO, Peter. Inelegibilidades: 
um estudo dos direitos políticos diante da Lei da Ficha Limpa. São Paulo: Editora Verbatim. 2013,
21 Subordinam-se ao regime da lei da transparência: os órgãos públicos integrantes da 
administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e 
Judiciário e do Ministério Público; as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, 
as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente 
pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Também aplicam-se as disposições às 
entidades privadas sem fins lucrativos que recebam, para realização de ações de interesse 
público, recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, 
contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos 
congêneres. A publicidade a que estão submetidas as entidades citadas no caput refere-se à 
parcela dos recursos públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das prestações de 
contas a que estejam legalmente obrigadas.
22 Mendel, Toby. Liberdade de informação: um estudo de direito comparado. 2. ed. 
Brasilia:UNESCO. 2009.
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contra a administração pública, nacional ou estrangeira23. Também são 
responsabilizadas as pessoas jurídicas pelos atos lesivos praticados em seu 
interesse ou benefício, exclusivo ou não, além de estabelecer procedimentos 
dos chamados acordos de leniência para além das previsões no âmbito 
da defesa da concorrência, mas ainda não completamente delineadas 
em termos legais e doutrinários. Este é um campo que precisa avançar 
essencialmente em relação as repercussões dos acordos realizados no 
âmbito administrativo com o criminal, para que sejam delimitados os 
precisos contornos e implicações dos acordos celebrados nestas áreas, com 
a finalidade primordial de estabelecer com segurança a respeito dos limites 
do acordo.

 A Lei estabelece no artigo 5º, que são os atos lesivos à administração 
pública, nacional ou estrangeira, todos aqueles praticados pelas pessoas 
jurídicas ou equiparadas, que atentem contra o patrimônio público nacional 
ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os 
compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos: 
prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a 
agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada; comprovadamente, 
financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática 
dos atos ilícitos; comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física 
ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade 
dos beneficiários dos atos praticados; no tocante a licitações e contratos: 
a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 
expediente, o caráter competitivo de procedimento de licitação pública; b) 
impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento 
licitatório público; c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de 
fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; d) fraudar licitação 
pública ou contrato dela decorrente; e) criar, de modo fraudulento ou 
irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar 
contrato administrativo; f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo 
fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados 
com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório 
da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou g) 

23 A lei aplicam-se às sociedades empresárias e às sociedades simples, personificadas ou não, 
independentemente da forma de organização ou modelo societário adotado, bem como a 
quaisquer fundações, associações de entidades ou pessoas, ou sociedades estrangeiras, que 
tenham sede, filial ou representação no território brasileiro, constituídas de fato ou de direito, 
ainda que temporariamente.
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manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos 
celebrados com a administração pública. Também são atos lesivos aqueles 
que tem por objetivo dificultar atividade de investigação ou fiscalização de 
órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive 
no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema 
financeiro nacional.24

 As três primeiras Leis apresentam novas linhas de percepção social 
daquilo que é público. É possível afirmar que são atos normativos que 
promoveram uma mudança de mentalidade em relação ao tratamento 
dado aos bens, serviços e interesses públicos, assim como no passado 
recente é possível citar a Lei das Licitações, que também representou um 
marco de importante avanço institucional. Para além destas transformações 
é relevante lembrar também as alterações no plano processual penal que 
visam uma relação processual mais adequada à atualidade.

 A Lei que trata das organizações criminosas também é importante 
e deve ser citada, em face da consagração de ferramentas de investigação 
utilizadas nos casos de ação coordenada e organizada pelos grupos que 
praticam infrações penais. A Lei 12.850/12 define organização criminosa25e 
dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, 
infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. 
Ainda permite o emprego dos seguintes meios de obtenção da prova, em 
qualquer fase da persecução penal, sem prejuízo de outros previstos pelo 
ordenamento jurídico: colaboração premiada; captação ambiental de sinais 
eletromagnéticos, ópticos ou acústicos; ação controlada; acesso a registros 
de ligações telefônicas e telemáticas, a dados cadastrais constantes de bancos 
de dados públicos ou privados e as informações eleitorais ou comerciais; 
interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas; afastamento dos 
sigilos financeiro, bancário e fiscal; infiltração, por policiais, em atividade 

24 Para mais informações a respeito do tema: BERTONCINI, Mateus Eduardo Cerqueira 
Nunes (org.); CAMBI, Eduardo; GUARANI, Fábio Lei Anticorrupção (coord.). Comentários à 
Lei 12.846/2013. São Paulo: Editora Almedina. 2014. CARVALHOSA, Modesto Souza Barros. 
Considerações sobre a Lei anticorrupção das pessoas jurídicas: Lei 12.846/2013. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais. 2015.
25 Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas 
estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, 
com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a 
prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que 
sejam de caráter transnacional.
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de investigação; cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais, 
estaduais e municipais na busca de provas e informações de interesse da 
investigação ou da instrução criminal.26

 Não poderia ficar de fora desta lista a Lei Federal nº 9.296, de 24 
de julho de 1996, que trata da interceptação de comunicações telefônicas 
de qualquer natureza, para prova em investigação criminal e em instrução 
processual penal. Apesar da proteção constitucional à inviolabilidade 
das comunicações telefônicas, a interceptação pode ser realizada se 
observados os parâmetros delimitados em lei uma vez que, conforme 
entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, nenhum 
direito fundamental é absoluto, devendo ser interpretado com base no 
princípio da proporcionalidade. Em outras palavras, se existem normas 
constitucionais que visam a preservação do sigilo das comunicações e da 
vida privada em nossa Constituição Federal, também existem normas que 
asseguram o direito-dever do Estado de investigar e punir infrações penais, 
sendo  eventual conflito de interesses solucionado com base no princípio da 
proporcionalidade e na supremacia do interesse público sobre o particular, 
própria dos regimes democráticos.  

 Os mecanismos legais de obtenção da prova revelam modernização 
das ferramentas à disposição dos agentes estatais e contribuem para a 
eficiência e o resultado das investigações. O emprego de tais mecanismos, que 
deve se dar sempre com observância das garantias e direitos fundamentais, 
é de suma importância para o combate às organizações criminosas27.

 A atuação das instituições do Estado no combate ao crime 
organizado, notadamente via prestação jurisdicional, é pautada e encontra 
limites na própria lei, sobretudo nos direitos fundamentais amparados 
pela Constituição da República. Os direitos fundamentais e as garantias 
individuais representam grande conquista de nossa Carta Magna - a 
“Constituição Cidadã, e tem, como razão de ser, fazer frente ao poder 
punitivo do Estado como escudo de proteção contra arbitrariedades. Se 
considerarmos que num passado não muito distante vivemos uma ditadura 
militar, tendo nosso regramento constitucional emergido em 1988 num 

26 SILVA, Eduardo Araújo da. Organizações Criminosas: Aspectos Penais e Processuais da Lei nº 
12.850/13. São Paulo: Atlas. 2014
27 PEREIRA, Frederico Valdez. Delação Premiada: legitimidade e procedimento. Curitiba: 
Editora Juruá. 3. ed. 2016.
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contexto em que o próprio poder constituinte era composto por vários 
parlamentares perseguidos pelo regime ditatorial, é possível compreender 
porque nossa Carta Magna acabou conferindo uma superproteção aos 
direitos fundamentais do indivíduo e acabou por dificultar e comprometer 
o poder do Estado de punir por crimes cometidos28.

 Passadas três décadas da reconquista da democracia observa-se 
como resultado deste “supergarantismo” uma equivocada compreensão 
dos direitos fundamentais individuais, por vezes aplicados de forma 
exageradamente ampla pelos operadores do direito, com preponderância 
quase absoluta em relação aos direitos da coletividade, sendo fácil perceber 
que isto acarreta a proteção de criminosos que ficam inalcançáveis pelo 
poder de punir do Estado. Esse “hipergarantismo” tem representado na 
prática dificuldade do Estado na repressão da criminalidade organizada, em 
especial a punição de agentes públicos corruptos amparados pelo poder 
político e/ou econômico, o que alimenta ainda mais a impunidade. “O que 
se desenvolveu no Brasil foi aquilo que alguns chamam de hipergarantismo. 
É um garantismo hiperbólico, porque exacerbado, e monocular, porque só 
olha os direitos do réu, e não olha o direito da sociedade”29.

 O Procurador da República no DF, Bruno Freire de Carvalho 
Calabrich, ao responder a pergunta se esse hipergarantismo “valeria  mais 
para os réus ricos”, respondeu: “as teses próprias desse pensamento, que 
exagera nos direitos individuais do investigado e que esquece os direitos 
da sociedade e da vítima, têm sido invocadas mais nos casos de réus ricos. 
O hipergarantismo interpreta a Constituição e as leis brasileiras de modo 
a supervalorizar direitos do acusado em detrimento do interesse público 
e de uma justa punição dos culpados. Eles têm olhos apenas para uma 
parte da equação, tornando a balança desequilibrada e achando que o 

28 Cita-se como importante exemplo o princípio da “presunção de inocência”, estampado no 
art. 5º inciso LVII de nossa Constituição Federal (ninguém será considerado culpado até o 
trânsito em julgado de sentença penal condenatória). Muito discutida atualmente no meio 
jurídico, uma das interpretações que tem sido adotada em relação a tal presunção é de que só 
pode haver início do cumprimento de pena após o esgotamento de TODOS OS RECURSOS em 
TODAS AS INSTÂNCIAS DO PODER JUDICIÁRIO. Ora, evidentemente tal interpretação conduz a 
um processo que pode tramitar por décadas em razão do nosso sistema recursal, resultando 
em impunidade em face do inexorável advento da prescrição.  
29 Entrevista de Deltan Dallagnol ao biógrafo de João Santana, repórter do Estadão, em 
05.02.2017 -   https://www.oantagonista.com/brasil/dallagnol-e-o-garantismo-monocular
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direito de defesa é aparentemente infinito. O direito de defesa não pode 
ser infinito.”30

 Aristóteles já afirmava que “a virtude está no meio”(In medio 
virtus). É recomendável, assim, a adoção de limitações ao poder de punir 
do Estado, mas sem que essa limitação chegue a níveis tais que levem o 
Estado a uma atuação deficiente na repressão de crimes, uma vez que a 
superproteção do criminoso perante o Estado torna o Estado desprotegido 
perante o criminoso. É inadmissível que o Estado se submeta a uma 
excessiva proteção constitucional do indivíduo quando esta superproteção 
atinge a proteção, pelo Estado, da própria sociedade.

 Partindo das idéias de Ferrajoli31, que muito bem sistematizou 
as imbricações acerca da interpretação e extensão do garantismo, deve-
se evoluir para o chamado garantismo integral. Merece destaque o artigo 
“Garantismo penal integral (e não o garantismo hiperbólico monocular) 
e o princípio da proporcionalidade: breves anotações de compreensão 
e aproximação dos seus ideais”32, do Procurador da República Douglas 
Fischer, em que ele afirma: “...em nossa compreensão (integral) dos 
postulados garantistas, o Estado deve levar em conta que, na aplicação dos 
direitos fundamentais (individuais e sociais), há a necessidade de garantir 
também ao cidadão a eficiência e a segurança, evitando-se a impunidade. 
O dever de garantir a segurança não está em apenas evitar condutas 
criminosas que atinjam direitos fundamentais de terceiros, mas também 
(segundo pensamos) na devida apuração (com respeito aos direitos dos 
investigados ou processados) do ato ilícito e, em sendo o caso, na punição 
do responsável.”

30 Dispondível em https://veja.abril.com.br/politica/o-direito-de-defesa-nao-pode-ser-infinito-diz-
procurador-da-lava-jato/
31 FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal. Tradução Ana Paula Zomer 
Sica e outros. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006.
32 http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/index.htm?http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/
artigos/edicao028/douglas_fischer.html
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4. Em matéria de corrupção não se pode admitir retrocessos

 Encontrado o ponto de equilíbrio entre o exercício do ius puniendi e o 
respeito aos direitos fundamentais do indivíduo, com prevalência do interesse 
coletivo em caso de conflito, é preciso  não apenas evitar retrocessos mas 
avançar, ampliando-se a atuação dos agentes e das instituições competentes 
no combate à corrupção, ao crime organizado e àqueles cometidos contra a 
administração pública.  

 Os interesses em jogo na disputa política são os mais variados e 
a tensão constante entre eles é o substrato que impulsiona as alterações 
ou a estabilidade da legislação. Sempre que um assunto é de interesse de 
um grupo ou setor abre-se o jogo e o debate e a intensidade e a força de 
cada lado norteiam as ações dos parlamentares. A mais forte e coesa destas 
forças é a pressão popular pois os representantes políticos têm no povo a 
sua legitimação, embora parte dos políticos ajam no interesse de poucos e/
ou de um grupo, muitas vezes contrariando as aspirações populares. Nesta 
atuação podem ser encontradas propostas que são verdadeiros retrocessos 
em termos legislativos, mas que não estão impedidas de serem lançadas e 
debatidas e quiça aprovadas por legisladores nem sempre conectados com 
os anseios populares e sociais.

 O momento vivenciado pela sociedade brasileira não admite 
retrocessos em relação às conquistas contra o crime organizado. Não 
obstante os avanços obtidos no combate à corrupção, conquistados a duras 
penas durante árduo caminho feito de batalhas diárias, há inúmeras inciativas 
de parlamentares que desconsideram a pretensão dos cidadãos, verdadeiro 
vilipêndio à vontade popular, como por exemplo as propostas legislativas que 
buscam alterar regras da delação premiada para não permitir que acusados 
utilizem o benefício quando estiverem presos, cautelar ou preventivamente. 
A proposta representa retrocesso inaceitável e injustificável até porque, 
como apontou Sérgio Moro: “Solto, pode confessar e colaborar. Preso, 
quando a necessidade do direito de defesa é ainda maior, não. Nada mais 
estranho. Acima de tudo, as proposições da espécie parecem fundadas em 
estereótipos equivocados.”33.

33 MORO. Sérgio Fernando. A Justiça e os decaídos. Estado de São Paulo. 31.05.16.
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 Em linhas gerais, o exemplo revela uma atuação política sintomática 
de interesses e forças que transcendem o plano social ou econômico e 
buscam incessantemente uma virada numa situação posta, quiça evitar 
futura responsabilização criminal.

 Outros exemplos podem ser citados para ilustrar que o tema é objeto 
de embate político e as forças em jogo norteiam os debates legislativos, como 
o projeto de Lei 6.418/09, que visa alterar as normas sobre o tipo penal do 
crime de abuso de autoridade, no caso de a interpretação legal dada pelo 
magistrado na fundamentação de uma prisão ser diferente da decisão do 
Tribunal. A vingar a infeliz proposta o magistrado cometeria crime de abuso 
de autoridade no exercício de sua atividade principal, de interpretar a 
legislação e aplicá-la  ao caso concreto. A engenhosidade maquiavélica do 
dispositivo legal claramente revela caráter intimidatório da magistratura, 
inaceitável no atual contexto das sociedades democráticas.

 A sociedade brasileira precisa estar organizada e em constante 
vigilância34 para evitar ofensivas que visem limitação ao exercício das funções 
públicas asseguradas constitucionalmente35, notadamente a independência 
do Poder Judiciário, imprescindível para se assegurar efetivamente a 
existência de um Estado Democrático de Direito.

5. Considerações Finais

 O que você tem a ver com a corrupção? Com este nome, campanhas 
dos Ministérios Públicos estaduais espalhadas pelo país visam combater a 
corrupção e demonstrar que todos nós temos algo a ver com ela, mesmo a 
chamada corrupção sistêmica.

34 Outro exemplo: no dia 19.09.16, o presidente em exercício da Câmara dos Deputados, 
chamou para discussão e votação o projeto de lei que pretendia tipificar como crime a prática 
do "caixa 2" das campanhas eleitorais. Até aqui tudo bem, mas, com ajuda de uma emenda, o 
expediente legislativo tinha por objetivo perdoar o que foi feito em eleições anteriores, para 
livrar os alvos de investigação, em especial, da Lava Jato. A reação de alguns deputados, desta 
vez, barrou a votação.
35 Iniciativas legislativas que visam corte orçamentário de órgãos publicos que possuem 
atribuição de combate à corrupção são frequentes é uma forma indireta de frear ou impedir 
o desempenho de tais os órgãos
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 As sociedades são compostas por indivíduos e elas serão mais ou 
menos corruptas de acordo com o grau de corrupção dos próprios indivíduos 
que as integram; por sua vez, as pessoas que integram uma sociedade podem 
ser mais ou menos corruptas de acordo com a forma como o Estado e a 
sociedade reagem a tal ato, uma vez que estudos demonstram, por exemplo, 
que a sensação de impunidade decorrente da baixa efetividade dos sistemas 
de prevenção e repressão estimula o crescimento da corrupção.  

 Estabelecida a crise ética e moral individual e coletiva, política, 
social, jurídica e institucional, é preciso que todos nós, dentro da esfera de 
atuação de cada um, decidamos agir sempre de acordo com a lei, a moral 
e os bons costumes, sendo incumbência do Estado atuar com eficácia de 
forma preventiva (focando, por exemplo, como prioridade, na educação de 
qualidade), e repressiva, controlando e punindo concretamente os atos de 
corrupção, de modo a evitar a reiteração de tal prática.

 A corrupção não é um fenômeno recente, tem existência histórica 
e dinâmica e passa por um processo de evolução de complexidade, 
sendo impensável esmorecer no enfrentamento e regredir das vitórias 
já conquistadas. Os efeitos prejudiciais para a coletividade são graves e 
conhecidos, pois a corrupção é uma inimiga perigosa e silenciosa que 
subtrai a esperança e mata centenas de milhares de pessoas todos os 
anos no Brasil, pois são desviados importantes recursos que poderiam ser 
empregados diretamente em áreas essenciais ao desenvolvimento do país 
como infraestrutura,  saúde, segurança e educação.

 Dentre os meios de controle e confronto desse mal sorrateiro é 
fundamental perseguir uma mudança de mentalidade da coletividade para 
combater a generalizada sensação de impunidade. Prosseguir é inexorável e 
a direção e o caminho são óbvios. Reclamam resgate de princípios e valores 
comuns, coletivos, justos e solidários, seja no âmbito individual, familiar e 
escolar, como uma atuação do Estado mais efetiva em termos de políticas 
públicas e funcionamento dos meios de controle e repressão.

 Neste campo minado se destacam os meios de comunicação, 
usuários de novas tecnologias estruturantes que permitem a ligação direta 
do jornalista com o público (internet) e garantem elevados índices de 
transparência e imediatismo na circulação de informações. A divulgação 
reiterada de escândalos envolvendo desvio de recursos públicos tem causado 
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indignação e a sociedade adquiriu grande capacidade de rápida mobilização 
e manifestação da opinião pública, se transformando em importante arma 
de controle e combate da corrupção sistêmica.

 Os avanços conquistados, a partir do advento de instrumentos 
legais específicos são de grande relevância e não podem ser desperdiçados. 
Contudo, o sistema criminal repressivo sozinho se mostra ineficiente e 
repleto de equívocos, com excessiva valorização dos direitos fundamentais 
da pessoa investigada e processada por corrupção, acarretando perniciosa 
preponderância de direitos sobre deveres, em detrimento do interesse 
publico, dimensão inadequada que ficou conhecida como hipergarantismo, 
ou garantismo hiperbólico monocular.

 Para além desse problema, como bem ponderou Sérgio Moro em 
artigo sobre a operação mani pulite, na Itália, “a ação judicial isolada tem 
como efeito apenas incrementar os riscos da corrupção, evidenciando 
as conseqüências caso ela seja descoberta. Uma ação judicial bastante 
eficaz, como foi o caso, pode no máximo interromper o ciclo ascendente da 
corrupção”.

 A questão é de interesse de todos porquanto repercute em nosso 
cotidiano. Todas as ações e iniciativas individuais, sociais ou institucionais 
de prevenção e repressão são necessárias. A reunião de esforços individuais, 
organização e participação da sociedade na fiscalização dos órgãos públicos é 
uma ferramenta poderosíssima de prevenção e repressão da malversação de 
recursos públicos e precisa ser estimulada em todos os espaços de discussão.

 Se a leitura do presente texto conduzir o leitor a uma mínima reflexão 
a respeito das questões aqui tratadas já teremos atingido nosso objetivo de 
ressaltar a necessidade de uma vida social comprometida e participativa, 
que defenda valores essenciais do indivíduo e da coletividade como tarefa 
de todos e de cada um de nós, fundamental para a construção de uma 
sociedade democrática, justa e igualitária, sobretudo um Brasil melhor para 
nós e nossos descendentes.
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Controle, transparência e responsividade: 
planejamentos estratégicos como 
possibilidade de controle da atividade fim 
do Ministério Público.
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SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Controle e Transparência. 3. Unidade, 
indivisibilidade e independência funcional. 4. Instrumentos de Planejamento 
do Ministério Público. 5. Conclusão.

No Estado Democrático de Direito, nenhuma 
instituição estatal fica imune a controle1.

* Mestranda em Direito e Políticas Públicas pela Universidade Federal de Goiás. Especialista 
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1 Marcelo Pedroso Goulart, Princípios Institucionais do Ministério Público, p. 169. In: Ministério 
Público: reflexões sobre princípios e funções institucionais.
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RESUMO: este artigo põe sob discussão questões atinentes à independência 
funcional e à intangibilidade da atividade-fim do Ministério Público. Parte-
se da premissa de que a necessidade de aperfeiçoamento do controle, da 
transparência e da responsividade na Administração Pública, em geral, 
estão fora de questionamento. Apesar disso, ainda há controvérsias 
sobre a possibilidade de controle da atividade fim do Ministério Público. 
Nesse contexto, este trabalho propõe a possibilidade de controle sobre a 
atuação funcional do Ministério Público, tendo como referencial teórico o 
entendimento de Marcelo Pedroso Goulart acerca dos princípios institucionais 
constitucionais. Concluiu-se que os objetivos estratégicos, e seus respectivos 
instrumentos normativos, além de serem uma ferramenta para concretizar 
os princípios institucionais do Ministério Público, estabelecem prioridades 
de caráter vinculante na atuação dos membros. 

ABSTRACT: this article intends to discuss the exceptions to the principle 
of non-sindicability of the Public Prosecutor’s activity, based on the fact 
that the increase of control, transparency and responsiveness in Public 
Administration, in general, are out of question. Despite this premise, there 
is still controversy over the possibility of controlling the public prosecutor’s 
activity. In this context, the purpose of this paper is to propose ways of control 
over the functional performance of the Public Prosecution Service, having as 
theoretical reference the interpretations of Marcelo PedrosoGoulart about 
its institutional principles. It is concluded that the strategic objectives, and 
their respective normative instruments, besides being a tool to realize the 
institutional principles of the Public Ministry, establish priorities of a binding 
nature in the members’ performance. As a conclusion, the increase of control, 
transparency and responsiveness in the functional performance of the Public 
Ministry is nothing more than the fulfillment of the constitutional mission to 
defend a substantive democratic order.

PALAVRAS-CHAVE: Controle. Transparência. Responsividade. Princípios 
Institucionais do Ministério Público. Planejamento Estratégico. Plano Geral 
Anual.

KEYWORDS: Control. Transparency. Responsiveness. Institutional Principles. 
Strategic Planning. Annual Planning.
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1. INTRODUÇÃO

 O tema do controle da Administração Pública é da mais alta 
relevância, tendo em vista que congrega princípios, tais como transparência, 
accountability e responsividade, caros a uma democracia que se pretende 
substantiva, participativa e republicana,. 

 A partir disso, analisou-se a atividade fim do Ministério Público sob 
a ótica do controle, da accountability, da transparência e da responsividade. 
Nessa perspectiva, questiona-se: é aceitável, perante a atual ordem 
constitucional, que os membros do Ministério Público, cuja missão 
institucional, entre outras, é a defesa do regime democrático, possam 
escudar-se de prestar contas de suas atuações funcionais à Administração 
Superior e à sociedade?

 Via de regra, a atividade fim do Ministério Público é insindicável, 
protegida pelo princípio institucional da independência funcional. No 
entanto, ao lado do princípio da independência funcional está o princípio da 
unidade, o qual é imprescindível à justificação de prioridades institucionais.

 Por derradeiro, argumenta-se que os princípios institucionais da 
unidade e da independência funcional não são opostos, nem contraditórios, 
mas, sim, complementares e sua correlação propicia ao Ministério Público o 
cumprimento de sua missão institucional. 

2. CONTROLE e TRANSPARÊNCIA 

 A previsão constitucional de que os poderes Executivo, Legislativo 
e Judiciário são independentes e harmônicos entre si pressupõe o controle 
horizontal e recíproco entre todos e é a base de todo o tema do controle na 
Administração Pública.

 Se em um regime democrático todo poder emana do povo, que 
o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos 
da Constituição, a possibilidade de o cidadão realizar controle dos atos 
emanados do poder público é um de seus desdobramentos lógicos.

 Essa ideia está evidenciada na literalidade do art. 74, II da Carta 
Magna, o qual pontifica o dever jurídico de todos os poderes, Executivo, 
Legislativo e Judiciário, de manter um sistema de controle interno com a 
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finalidade de, entre outras hipóteses, comprovar a legalidade e avaliar os 
resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira 
e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da 
aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. 

 Nessa linha de ideias, uma das finalidades dos sistemas de controle 
é a aferição da eficácia e eficiência dos atos administrativos, o que, nos 
dizeres de Paulo Modesto2, significa reconhecer a insuficiência da prática de 
atos de forma legal e neutra, sendo fundamental a maximização de recursos 
e a produção de resultados satisfatórios.

 Nessa mesma linha, Juarez Freitas proclama a existência de um 
Direito à Boa Administração, o qual teria o condão de reorientar a liberdade 
de escolha administrativa e de determinar a observância mandatória de 
prioridades constitucionais(FREITAS, 2015, p. 115). 

 Portanto, em vista dos supramencionados princípios constitucionais, 
descabem atos administrativos de soberania ou exclusivamente políticos. 
Sob esse prisma, cai por terra a definição tradicional de discricionariedade, 
segundo a qual o administrador teria liberdade para fazer a melhor escolha na 
persecução do interesse público, a qual estaria livre de qualquer apreciação 
por órgãos de controle.

 Por outro prisma, a discricionariedade incorpora a competência 
administrativa de avaliar e escolher, no plano concreto, soluções embasadas 
em razões robustas (fáticas e jurídicas), com estimativa segura do 
atendimento de requisitos formais e substanciais do direito fundamental à 
boa administração (FREITAS, 2015, p. 118).

 A transparência, por sua vez,está entrelaçada à controlabilidade 
dos atos dos detentores do poder (MEDAUAR, 2003, p. 237) e é um 
dos instrumentos que conferem legitimidade aos atos emanados da 
Administração Pública, aumentando as possibilidades de controle efetivo da 
atuação estatal. Afinal, aquilo que está oculto não pode ser controlado ou, 
na melhor das hipóteses, tem seu controle dificultado.

2 MODESTO, Paulo. Notas para um debate sobre o princípio da eficiência. Revista de Direito 
Administrativo & Constitucional. 1ª ed., 2ª tir., /Curitiba: Juruá, 2002, p. 45.
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 Apesar de não ser um princípio expresso na Constituição Federal, a 
transparência é decorrência lógica do Estado Democrático de Direito, pois 
se todo poder emana do povo, seu titular deve ter condições efetivas, e não 
somente formais, de controlar o exercício desse poder. Já a publicidade, 
essa sim, alçada a princípio constitucional expresso, é uma das formas de se 
garantir a transparência e o controle.
 
 Adicionalmente, eficiência, controle e transparência conduzem à 
ideia de accountability, enquanto dever de o agente público prestar contas 
da (boa) administração da coisa pública, que deve ser eficiente no sentido 
de garantir os direitos fundamentais da sociedade (FARACO BRAGA, 2010, p. 
105). Assim, accountability é um princípio republicano e consiste no dever 
jurídico de prestação de contas das atividades do agente público, somado à 
sua possível responsabilização. 

 Um passo à frente da noção de accountability, e dela também 
integrante, está o conceito de responsividade, enquanto dever de prestação 
de contas, não no sentido passivo e inerte, somente quando provocado, mas, 
sim no sentido proativo, enquanto dever de o agente público demonstrar de 
forma transparente e permanente a legalidade, legitimidade e motivação de 
seus atos.

 Após breves delineamentos sobre conceitos de controle, eficiência, 
accoutability e responsividade, questiona-se: é possível algum agente público 
estar blindado contra o controle de sua atuação? Não há dúvidas de que a 
atividade meio exercida pelo Ministério Público submete-se a todas essas 
regras de responsabilização e controle. E quanto à atividade fim?

 Apesar de ser um tema espinhoso e, praticamente, fora de 
questionamentos, tanto no meio acadêmico quanto no institucional, deve 
ser posto em foco, o que redundará em aperfeiçoamento em termos de 
transparência e responsividade.

3. UNIDADE, INDIVISIBILIDADE e INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL

 O Ministério Público, na Constituição de 1988, deixou de ser 
defensor de interesses patrimoniais estatais para tornar-se defensor da 
ordem jurídica e do regime democrático, bem como de interesses sociais 
e individuais indisponíveis. Até a promulgação da Constituição Federal de 
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1988, o Ministério Público era previsto como um braço do Poder Judiciário 
(CF-1967) e, posteriormente, do Poder do Executivo (Emenda Constitucional 
de 1969)3.

 Como decorrência das novas atribuições, o Ministério Público passou 
a compor a extensa gama de órgãos de controle previstos na Constituição 
Federal, sendo incumbido de exercer controle sobre a legalidade e probidade 
de atos de todos os ramos dos poderes.
 
 Para tanto, foi dotado de três garantias institucionais que resguardam 
seus membros de ingerências, tanto internas quanto externas: unidade, 
indivisibilidade e independência funcional.

 Tradicionalmente, a doutrina define o princípio institucional da 
unidade por um viés estrutural, preconizando que os membros do Ministério 
Público constituem um só órgão, sob uma só direção. Poder-se-ia resumir 
o princípio da unidade na frase, aparentemente contraditória, que todos e 
cada um falam em nome de uma mesma instituição. 

 Quanto à indivisibilidade, espécie de decorrência e desdobramento 
da unidade,costuma-se definir como sendo a possibilidade de os membros 
poderem ser substituídos uns pelos outros, pois se integram uma instituição 
una, podem ser substituídos uns pelos outros, dentro dos limites legais, 
sem prejuízo para o exercício das funções, já que quem figura no feito é o 
Ministério Público e, não, a pessoa física (MAZZILLI, 2013, p. 128)4.

 No entanto, o viés estrutural, apesar de necessário, não é a única 
conotação da unidade institucional. Pode-se interpretá-lo como a necessidade 
de atuação direcionada para a consecução dos objetivos estratégicos do 
Ministério Público.

3 ALMEIDA,Gregório Assagra de, As atribuições e as garantias constitucionais do Ministério 
Público como cláusulas superconstitucionais. MPMG Jurídico, Belo Horizonte, v.2, n.8, p.10-
17, jan./mar., 2007.
4 Essas afirmações genéricas sofreram lapidações doutrinárias. Hugo Nigro Mazzili esclarece 
em sua obra Regime Jurídico do Ministério Público que as substituições entre os membros 
não são aleatórias, como poderia se fazer crer pela leitura isolada do art. 127 da Constituição 
Federal. De acordo com ele, as substituições devem observar rigorosos critérios legais. Por 
conseguinte, a indivisibilidade só existe, a rigor, dentro de substituições legais, na sucessão 
ou, até mesmo, na simultaneidade de atuação de promotores de justiça.
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 Que objetivos estratégicos são esses e quais os critérios para sua 
definição? De acordo com Marcelo Pedroso Goulart:

Os critérios definidores da unidade são dados pela Constituição da República, 
na determinação da estratégia institucional (objetivo estratégico), e pelos 
Planos e Programas de Atuação, que contemplam as prioridades e os meios 
de ação para o cumprimento da estratégia.5

 
 Destarte, não fosse o princípio da unidade, os objetivos institucionais 
não passariam de normas programáticas, no sentido aspirações abstratas, 
sem força vinculativa. Partindo dessas premissas, unidade e estratégia são 
complementares e retroalimentadoras uma da outra, porquanto a unidade 
é condição de possibilidade para a consecução dos objetivos e prioridades 
institucionais.

 Paralelamente a isso, há que se ter em consideração que a partir 
do momento em que a Constituição Federal confere ao Ministério Público, 
instituição una, a missão institucional de defender o regime democrático, 
tal ponto passou a ser parte de sua estratégia institucional. E sendo parte 
da estratégia da instituição, o Ministério Público deve estar voltado a seu 
cumprimento, por ela pautando tanto sua atuação quanto a construção de 
suas prioridades.

 Vale esclarecer que, de acordo com interpretação sistemática 
do texto constitucional, o regime democrático, cuja defesa cabe ao 
Ministério Público, é aquele de natureza substancial – e não meramente 
abstrato, seguidor das regras do jogo político – e concretizador do projeto 
constitucional que prevê a erradicação da pobreza e da marginalização, 
reduzindo desigualdades sociais e regionais (GOULART, 2010, p. 173).

 Passando para a análise do mais controverso dos princípios 
institucionais, a independência funcional, é comum ouvir membros do 
Ministério Público a máxima de que sua atuação não se submete a nada e 
nem a ninguém, mas, tão somente, ao direito e a sua consciência. Para tanto, 
costuma-se invocar o princípio da independência funcional, ontologicamente 
contrário à hierarquia funcional.

5 GOULART, Marcelo Pedroso. Princípios Institucionais do Ministério Público. In: Carlos Vinícius 
Alves Ribeiro (Org.). Ministério Público: reflexões sobre os princípios e funções institucionais. 
São Paulo: Atlas, 2010.
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 No mesmo sentido, de acordo com o entendimento tradicional, 
os poderes do Procurador-Geral, ao colocar em prática a unidade e a 
indivisibilidade, encontram limites na independência funcional, não podendo 
impor um procedimento funcional a um membro do Ministério Público 
(MAZZILI, 2013, p. 133).

 Justamente por isso, Emerson Garcia  afirma que o Ministério 
Público brasileiro é um modelo híbrido, em que devem conviver princípios 
aparentemente contraditórios como independência funcional, que afasta 
qualquer hierarquia funcional, e a unidade, que é, por definição, hierárquica. 
Em suas palavas, o princípio da hierarquia foi cindido em duas vertentes: 
uma prestigiada pelo princípio da unidade e outra renegada pelo princípio 
da independência funcional6.

 Nessa linha, a conclusão inevitável é a de que quanto maior a 
independência funcional dos membros, mais fraca a unidade da instituição.

 Sob esse viés interpretativo, os membros do Ministério Público 
deveriam acatar somente as decisões de cunho administrativo emanado de 
órgãos da administração superior, estando protegidos contra interferências 
no tocante a matérias cuja solução dependa de sua convicção.

 Não há equívoco algum nas afirmações acima. Mas o dever de 
obediência ao direito e à consciência esgota a definição de independência 
funcional?Este princípio deve ser interpretado como uma garantia individual 
do membro ou como garantia institucional?Em que difeririam os termos 
garantia individual e garantia institucional?

 Marcelo Pedroso Goulart propõe uma revisão do conteúdo desse 
princípio, relacionando-o à estratégia institucional e afirma que há uma 
interpretação corrente superficial do princípio da independência funcional  
que provoca distorções na atuação concreta dos membros do Ministério 
Público (GOULART, 210, p. 174).

 De acordo com o mencionado autor, o verdadeiro sentido do 
princípio da independência funcional emerge após seu entrelaçamento com 

6 GARCIA, Emerson.Ministério Público: organização, atribuições e regime jurídico. 5. ed. rev., 
ampl. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2015.
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as estratégias institucionais. Significa dizer que a independência funcional 
imuniza o membro de interferências internas e externas para que ele possa 
atuar com independência de acordo com a estratégia institucional.

 Portanto, o aforismo de que o Promotor de Justiça só deve 
obediência à sua consciência e ao direito não serve de escudo para justificar 
o descumprimento de metas institucionais, pois estas são hipóteses de 
atuação obrigatória, porquanto esses objetivos devem ser construídos de 
forma constitucional e democrática. 

4. INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO NO MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DE GOIÁS

 No Estado de Goiás, as metas institucionais do Ministério Público 
estadual estão previstas no Plano Estratégico, no Plano Geral de Atuação 
e nos Planos Operacionais dos órgãos de execução. O Plano Estratégico é 
um instrumento de longo prazo, com duração mínima de quatro anos e é 
destinado a orientar a consecução de prioridades nas diversas áreas de suas 
atribuições, consoante art. 16 e parágrafos, da Lei Complementar Estadual 
nº 25/1998.

 O Plano Geral de Atuação está previsto na Lei Orgânica do Ministério 
Público do Estado de Goiás, no art. 50-A, §2º e tem a função de estabelecer 
a prioridade institucional norteadora das atividade do Ministério Público, 
tendo a duração de dois anos do Estado de Goiás. É um dos desdobramentos 
do Plano Estratégico de Atuação e representa um recorte temporal nesse 
plano mais amplo, sendo definido pelo Procurador-Geral de Justiça, com 
participação dos órgãos de administração superior, de administração, de 
execução e auxiliares, bem como deverá orientar o Plano Administrativo, os 
Planos Setoriais e os Planos Operacionais de Atuação.

 Por fim, em desuso estão os Planos Operacionais de Atuação, 
ferramenta de planejamento de atuação finalística, cabível às promotorias 
de justiça e procuradorias de justiça, sempre alinhados ao Plano Estratégico 
e ao Plano Geral de Atuação.

 Dentre as espécies de planejamento, o de maior realce é o Plano 
Geral de Atuação, que representa de acordo com o art.  50-A, §2º da citada 
Lei Orgânica, ferramenta de planejamento de curto prazo e recorte temporal 
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das metas estabelecidas no Plano Estratégico Institucional, o qual será 
definido pelo Procurador-Geral de Justiça, com participação dos órgãos de 
administração superior, de administração, de execução e auxiliares, bem 
como deverá orientar o Plano Administrativo, os Planos Setoriais e os Planos 
Operacionais de Atuação.

 Pertinente notar que as previsões legais literais de todos os 
planejamentos estratégicos prevê somente participação de órgãos da própria 
instituição em sua construção, deixando de lado a participação da sociedade, 
o que traz considerável deficit democrático a esses documentos.

 Essa ideia de “se bastar a si mesmo”, que se concretiza, por exemplo, 
na construção de planos estratégicos sem participação popular, é duramente 
criticada pelo Procurador da República Álvaro Ricardo de Souza Cruz, que no 
artigo Ministério Público e o Mito do Peter Pan afirma:

A prepotência de acreditar saber mais, de acreditar saber o que é melhor, 
nega ao outro o direito de ser ouvido. Geralmente aprendemos muito 
justamente quando escutamos aquilo que as pessoas mais simples nos 
dizem. Rotular o outro de incapaz ou de corrupto é um problema. Ver a si 
como um mito também...7

Há de se verificar que sua atitude deve ser transformadora, aberta, pluralista 
e dinâmica, a ponto de permitir que os influxos valorativos dos outros 
possam tornar a Constituição uma realidade efetiva para a sociedade, em 
consonância com aquilo que Peter Häberle denomina de sociedade aberta 
dos intérpretes da constituição. 

 Atendendo à crescente demanda por transparência e responsividade 
cobrados de todos os órgãos e instituições públicos, o Conselho Nacional 
do Ministério Público exarou a Resolução nº 147/2016, a qual dispõe sobre 
o Planejamento Estratégico Nacional do Ministério Público e do Conselho 
Nacional do Ministério Público e estabelece diretrizes para o Planejamento 
Estratégico do Conselho Nacional do Ministério Público.

 Além dos princípios da Administração Pública previstos no art. 37, 
caput da Constituição Federal, uma das justificativas desse ato normativo 
é o cumprimento do art. 7º, VII, “a” da Lei de Acesso à Informação, cuja 

7 DE SOUZA CRUZ, Álvaro Ricardo; CORREA, Gustavo Hermont. Ministério Público e o mito do 
"Peter Pan". A&C – R. de Dir. Adm. Const. | Belo Horizonte, ano 17, n. 68, p. 171-207, abr./
jun. 2017.
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literalidade prevê que o acesso à informação de que trata a mencionada 
lei compreende, entre outros, os direitos de obter informação relativa à 
implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos 
e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores 
proposto.

 Paralelamente a isso, a Resolução nº 147/2016 confere à Comissão 
de Planejamento Estratégico do Conselho Nacional a missão de produzir 
diagnósticos, estudos e avaliações a respeito da gestão e atuação das 
unidades e ramos do Ministério Público, visando ao incremento de sua 
eficiência.

 Ao lado da eficiência, foi preconizado que o planejamento 
estratégico nacional mencionado nesse documento tem a função de 
orientar a articulação de políticas e planos, alinhando-os às necessidades da 
sociedade (art. 3º, IV). Em seguida, concretizando o princípio democrático, 
define que na elaboração e revisão do planejamento estratégico, tanto o 
nacional quanto do Conselho Nacional, deve-se se pautar pela participação 
de membros e servidores e consulta à sociedade.

 A fim de viabilizar essas diretrizes de participação social, o Ministério 
Público do Estado de Goiás valeu-se de estatísticas extraídas do Sistema 
Informatizado do MPGO – Atena, representativas das demandas sociais em 
trâmite nos órgãos de execução, com o fito de definir as metas institucionais 
que seriam votadas em 2017 para o Plano Geral de Atuação 2018-2019.

 Igualmente, a fim de atingir os anseios da sociedade, foram 
identificadas consultas feitas pelos Promotores de Justiça aos Centros de 
Apoio Operacional e também as demandas apresentadas pela população 
diretamente aos referidos órgãos de apoio8.

 Posteriormente a isso, foi exarado o Ato PGJ n. 001/2018, que 
conglobou a demanda atual de transparência e responsividade frente à 
sociedade, fortalecendo o caráter de instituição una, ao criar a Política de 
Comunicação do Planejamento Estratégico, que se regerá, dentre outros 
princípios, pela proximidade do Ministério Público com a sociedade de forma 

8 Disponível em: ˂http://www.mpgo.mp.br/portal/noticia/construcao-do-pga#.Wo4_BedG3IU˃. 
Acesso em 12 fev. 2018.
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a permitir integração e sintonia de seus integrantes e serviços prestados com 
a sociedade que lhe é destinatária.

 Outro ponto fundamental do mencionado ato normativo, cuja 
finalidade é conferir impessoalidade e unidade à instituição, é que a Política 
de Comunicação deverá ser regida pela despersonalização, de modo a 
associar as ações e resultados à atuação da instituição e fortalecer a imagem 
da unidade institucional.

 No que se refere especificamente à responsividade, enquanto 
demonstração permanente da legalidade e legitimidade de atos por agentes 
públicos, houve significativo avanço trazido pelo ato normativo em questão, 
ao prever fomento à cultura de gestão por resultados, por meio da exposição 
de resultados sociais efetivos decorrentes das ações estratégicas.

 Significa dizer que o membro do Ministério Público, além de dever 
obediência a sua consciência e o direito, tem dever de prestar contas de sua 
atuação funcional.

5. CONCLUSÃO

 Com o presente artigo pretendeu-se trazer à discussão a questão 
do controle da atividade-fim do Ministério Público, a partir do caminho 
argumentativo de que nenhuma instituição estatal está imune a controle, 
desfazendo-se o discurso corrente de que a independência funcional serve 
de escudo a qualquer questionamento sobre cumprimento de metas 
institucionais.

 Por outro lado, as previsões do Ato PGJ n. 001/2018 darão ensejo 
a considerável ganho de legitimidade democrática no planejamento do 
Ministério Público do Estado de Goiás, indo de encontro ao que Floriano 
de Azevedo Marques Neto denunciou como neopatrimonialismo9, situação 
em que o agente escolhe os âmbitos de atuação de maneira voluntarista, de 
acordo com suas preferências pessoais, como se fosse dono da competência.

9  MARQUES NETO, Floriano Azevedo. Entre independência institucional e neopatrimonialismo: 
a distorção da doutrina do promotor natural. In: Carlos Vinícius Alves Ribeiro (Org.). Ministério 
Público: reflexões sobre princípios e funções institucionais. São Paulo: Atlas, 2010.
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 Por fim, pode-se dizer que entre a não sindicabilidade da atuação 
funcional e seu oposto, a hierarquia, pode-se desenvolver de forma mais 
refinada o controle da atividade-fim, a vista da estratégia institucional, sem 
imposição de convicção ao membro do Ministério do Ministério Público, 
mantendo a intangibilidade de sua independência funcional.
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RESUMO: O presente estudo busca analisar o impacto preventivo da 
corrupção mediante o debate crítico da educação em direitos humanos no 
Brasil, em especial, na sala de aula no ensino fundamental. Pretendeu-se 
conceituar educação em direitos humanos e analisar o movimento da Escola 
sem Partido. Para atingir esse objetivo,foi utilizado o método dedutivo, além 
de meios de pesquisa eletrônico e bibliográficos. As pesquisas se deram por 
meio de doutrinas gerais e específicas sobre o assunto, bem como artigos 
científicos, jurisprudências, sites e leituras complementares.

ABSTRACT: The present study aims to analyze the preventive impact of 
corruption through the critical debate of human rights education in Brazil, 
especially in the basic education classroom. It was intended to conceptualize 
education in Human Rights and to analyze the movement of the School without 
Party. In order to reach the objective of the study, the deductive method 
was used, as well as electronic and bibliographic research resources. The 
researches were made through general and specific doctrines on the subject, 
as well as scientific articles, jurisprudence, websites and complementary 
readings.

PALAVRAS-CHAVE: Combate à corrupção. Educação. Direitos Humanos. 
Escola sem Partido. 

KEYWORDS: Fighting Corruption. Education. Human rights. School Without 
Party. 
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Introdução

 O presente artigo analisa o conceito de direitos humanos frente ao 
movimento da Escola sem Partido. Busca examinar o impacto da educação em 
direitos humanos na prevenção da corrupção como ação de conscientização 
para toda a sociedade. 

 Estão, entre os objetivos específicos deste texto, conceituar a 
educação em direitos humanos, refletir como ela pode prevenir a corrupção 
e analisar a atuação do movimento Escola sem Partido. A pesquisa se justifica 
pelo apelo atual e relevante que o tema possui, em razão da necessidade do 
enfrentamento à corrupção sistêmica no país, considerando que o ambiente 
escolar pode fortalecer esse enfrentamento para além dos muros escolares. 
O desvio de dinheiro público decepciona cada dia mais a população brasileira, 
que vive com poucos recursos e que não possui perspectivas de mudanças, 
mas também exige atitudes positivas para enfrentar esse problema nacional. 

 Para atingir o objetivo do estudo, foi utilizado o método dedutivo, 
além de meios de pesquisa eletrônico e bibliográficos. As pesquisas se 
deram por meio de doutrinas gerais e específicas sobre o assunto, bem como 
artigos científicos, sites e leituras complementares. 

1. EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS

 Conceituar educação em direitos humanos exige refletir sobre a 
efetividade da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Também requer 
repensar o que é um direito humano e manter uma postura abertura para 
a diversidade de culturas no mundo e para o exercício da democracia. Os 
direitos essenciais à vida digna do outro estão em constante evolução e 
devem ser objeto de deliberação periódica, para permitir voz e vez a todos. 

 Educar em direitos humanos é engajar a participação de todos. 
Envolver-se com as deliberações quanto aos rumos a serem seguidos pelo 
Estado implica o efetivo direito à educação, por meio de uma política 
educacional que valorize os valores éticos ao longo da vida de cada pessoa. 
Conforme a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, em 
seu artigo XXVI, todo ser humano tem direito a instrução, orientada pelo 
pleno desenvolvimento da personalidade humana e respeito pelos direitos 
humanos. 
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 O direito humano à educação é completado, no artigo XXVII da 
Declaração Universal, pela afirmação de que todo ser humano tem direito de 
participar livremente da vida cultural da comunidade, inclusive do progresso 
científico e de seus benefícios. 

 Já o artigo 205 da Constituição Federal brasileira afirma que a 
educação é um direito de todos e um dever do Estado e da família, devendo 
ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania 
e sua qualificação para o trabalho. 

 Tais finalidades são reproduzidas no artigo 2º da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação nacional (Lei 9.394/96), ao afirmar que a educação, dever 
da família e do Estado, é inspirada nos princípios da liberdade e nos ideais 
de solidariedade humana, tendo por finalidade o pleno desenvolvimento do 
educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 
o trabalho.  

 O Decreto n. 7.037, de 21 de dezembro de 2009, ao instituir o 
Programa Nacional de direitos humanos, estabelece que 

alcançar o desenvolvimento com direitos humanos é capacitar as pessoas e 
as comunidades a exercerem a cidadania, com direitos e responsabilidades. 
É incorporar, nos projetos, a própria população brasileira, por meio de 
participação ativa nas decisões que afetam diretamente suas vidas. É 
assegurar a transparência dos grandes projetos de desenvolvimento 
econômico e mecanismos de compensação para a garantia dos direitos 
humanos das populações diretamente atingidas1. 

 Ao determinar que o povo participe das decisões que lhes são afetas, 
o Programa Nacional de direitos humanos também prevê a transversalidade 
dos direitos essenciais à vida digna do ser humano, quando deixa explícito 
que os 

objetivos estratégicos direcionados à promoção da cidadania plena 
preconizam a universalidade, indivisibilidade e interdependência dos 
direitos humanos, condições para sua efetivação integral e igualitária. O 
acesso aos direitos de registro civil, alimentação adequada, terra e moradia, 

1 BRASIL. DECRETO Nº 7.037, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009. Aprova o Programa Nacional de 
Direitos Humanos - PNDH-3 e dá outras providências. Brasília, DF: Senado. 2009.



111

trabalho decente, participação política, cultura, lazer, esporte e saúde, deve 
considerar a pessoa humana em suas múltiplas dimensões de ator social e 
sujeito de cidadania2.

 Para que o cidadão consiga reivindicar e desfrutar de seus direitos, 
agindo em contrapartida com responsabilidade na realização de seus 
deveres, a educação é um direito humano fundamental para essa plena 
participação política. A valorização do conhecimento requer uma nova 
epistemologia que inclua todos os atores do espaço político, possibilitando 
o diálogo intercultural e transnacional, o qual deve partir da premissa de 
que todo ser humano como é um sujeito de direitos3. Deve-se oportunizar 
autonomia, liberdade para a crítica e a possibilidade de participação ativa 
na tomada de decisões. Nos espaços da gestão pública, é preciso viabilizar 
a participação ao cidadão, inclusive pela sua inclusão digital, de modo que 
possa ser ouvido quanto as suas necessidades. A atuação do Estado deve ser 
pautada pelo respeito aos direitos humanos. 

 A possibilidade reivindicatória pela participação deve ser universal. 
Decorre desse dever a imperatividade de que as deliberações respeitem 
o direito à ação política de cada ser humano ao buscar seu progresso 
pessoal, suas necessidades particulares, a serviço do desenvolvimento da 
comunidade. O Estado somente funciona como Estado Democrático de 
Direito se há efetiva participação, liberdade de expressão, pluralidade de 
ideias, exercício pleno da cidadania e paridade nas decisões públicas.

 A escola, como organização que possibilita atuação política do ser 
humano desde a primeira infância, precisa ser repensada para, por meio 
de informações e pela formação cidadã, provocar o despertar de uma 
consciência política em seus alunos. A gestão da política educacional tem 
de ser democrática, para considerar as necessidades locais, ensinando 
à comunidade escolar como as instituições brasileiras devem agir na 
democracia. 

 Porém, a tradição autoritária e a burocracia centralizada, ainda 
presente em grande parte das instituições brasileiras, dificulta a construção 

2 Ibidem. 
3 AVRITZER, Leonardo; SANTOS, Boaventura de Sousa. Para ampliar o cânone democrático. 
2003. Disponível em: <www.eurozine.com/articles/2003-11-03-santos-pt.html.>. Acesso em: 
26 fev.  2018. p. 16.
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de um ambiente escolar democrático, gerando um funcionamento díptico4, 
que precisa ser repensado a partir da construção participativa dos projetos 
político pedagógicos:

Necessariamente plurais e, pelo menos parcialmente, contraditórios, os 
projetos pedagógicos com expressão em nível escolar são por natureza 
projetos político-educativos, ora refletindo, ora interrogando, valores e 
orientações políticas de mais vasto alcance e circulação na sociedade. 
Admiti-lo, contra visões atomizadas e despolitizadas de educação e 
pedagogia, constitui, de resto, um primeiro passo indispensável à 
compreensão do caráter político da educação e à repolitização da 
organização escolar, frequentemente representada como aparelho técnico-
racional, instrumental, desideologizado e politicamente neutro (isto é, 
domesticado) 5

 É comum o descrédito da democracia resultante da fragmentação 
do poder de participação popular. Isso decorre do confronto entre a 
legitimidade do cotidiano do ambiente escolar e a autoridade da burocracia 
do órgão central. Ao diluir o poder de participação, impedem-se novas formas 
de articulação para horizontalização das relações de poder, além de obstar 
o sentimento de identidade do ser humano com a organização, e dificultar a 
sua ação política.

 A participação em processos educativos, ao longo da vida, 
proporciona ao ser humano o pleno desenvolvimento da sua condição 
política de cidadão. Nesse sentido, deve-se questionar se a escola brasileira 
educa para o desenvolvimento da cidadania, podendo-se perguntar: será 
que se respeitam práticas democráticas dentro das escolas?; será que os 
estudantes têm sido despertados para a participação cidadã?  

 Para avaliar a qualidade da educação, é preciso ultrapassar os 
critérios meramente formais e quantitativos, para pensá-la a partir dos 
objetivos fundamentais da República:

(...) a palavra Educação, no direito brasileiro, refere-se a todos os processos 
formativos, formais e informais, públicos e privados, voltados a proporcionar 
o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para a cidadania e sua 
qualificação para o trabalho.

4 LIMA, Licínio C. A escola como organização educativa. São Paulo: Cortez, 2001. p. 45.
5 LIMA, Licínio C. Organização escolar e democracia radical: Paulo Freire e a governação 
democrática da escola pública. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2013. p. 37. 
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Se a educação responde, antes de qualquer coisa, a necessidades individuais 
sociais e políticas (CF, art. 205), o seu conceito, no Estado Democrático 
de Direito, não pode ser desvinculado dos objetivos fundamentais da 
República (CF, art. 3º). Tal finalidade, por sua vez, implica a conservação de 
determinados valores, quais sejam a democracia, a justiça social, a liberdade 
e a paz, sendo esta a razão determinante da sistemática constitucional de 
promoção, proteção e garantias do direito à Educação.

 Com esse sentido, possibilita delimitar os bens protegidos pelo 
direito à Educação, incluídos os demais direitos de liberdade e igualdade a 
eles inerentes6.

 A importância da democratização do conhecimento para exercício 
da soberania popular, pela ação política, pode ser gerada e reforçada por 
meio de processos educativos. A todo ser humano é reconhecido o direito de 
conhecer as diversas culturas e o dever de respeitar as diferenças de classe, 
de raça, etnia, gênero, língua e opinião, para que possa compreender as 
necessidades dos outros cidadãos e, assim, agir de forma cooperativa, ética 
e solidária.

 O diálogo intercultural é indispensável para o resgate da cidadania. 
A efetividade dos direitos humanos depende da participação popular, para 
que não seja confundido com um discurso retórico. Afinal, as transformações 
sociais não decorrem de concessões dos detentores do poder, mas de 
lutas que afloram dos próprios oprimidos em um processo democrático 
permanente. 

 Desse modo, a escola pode não apenas reproduzir a ordem social 
vigente (marcada pelo individualismo, pelo consumismo, pela separação de 
classes sociais e pela apatia do cidadão), mas, principalmente, contribuir 
para melhorar a sociedade, orientando a transição ética e axiológica entre 
o passado e o futuro7. Por isso, é necessário repensar o papel da escola 
na formação do cidadão. Educar para o exercício da cidadania inclui a 
aproximação da teoria com a prática. As escolas precisam ser espaços 
democráticos, para poderem discutir as questões de interesse coletivo e 
agirem para melhorar a sociedade. 

6 RANIERI, Nina Beatriz Stocco. O direito educacional no sistema jurídico brasileiro. In: Justiça 
pela qualidade na educação. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 75.
7 CAMBI, Eduardo. Neoconstitucionalismo e neoprocessualismo. São Paulo: Almedina, 2016. 
p. 664-672.
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 Para adquirirem um comportamento cívico ativo, os estudantes 
têm de desenvolver competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) 
que os possibilitem a participação na vida pública. A vivência da democracia 
deve começar na própria escola, a partir da escolha de representantes 
de turma, do incentivo à formação de grêmios estudantis e de diretórios 
acadêmicos, da participação direta em conselhos escolares ou na eleição dos 
órgãos de direção. A escola também deve ajudar os alunos a experimentar 
comportamentos cívicos responsáveis nas atividades extraescolares, com o 
envolvimento de professores, de educadores, de familiares e da comunidade. 

 Formar cidadãos, contudo, vai além do ensino do conjunto de valores 
inerentes a uma comunidade democrática8. O processo de aprendizagem 
deve estar fundado na participação ativa – pelo diálogo, o debate, o exercício 
da liberdade de discordar e a tomada de decisões em conjunto – para que 
a resolução dos problemas da vida em comunidade possa contribuir para 
a criação de hábitos e virtudes cívicas. Os ideais democráticos devem ser 
postos em prática para que os valores éticos se fixem na base cultural da 
sociedade. O processo educacional é dialógico e, por isso, deve transformar 
tanto o educador quanto o educando.

 A reflexão sobre o paradoxo entre autoridade e liberdade na 
educação aponta que usar mecanismos de abertura do sistema, para maior 
circulação de informações, torna o exercício da política mais democrático, 
com a união dos poderes instituídos e da sociedade9. 

 Contrariando essa percepção, o Estado brasileiro e mesmo a 
organização internacional dos sistemas de proteção dos direitos humanos são 
falhas ao não darem a devida voz aos grupos sociais, culturalmente diversos e 
marginalizados, isto é, quando não se respeita o direito humano à educação 
pública de qualidade ou uma educação que eduque sem participação. 

 Por exemplo, em outubro de 2017, o Ministério Público, em parceria 
com a Secretaria de Estado da Educação, o Poder Judiciário, a Assessoria 
Especial para a Juventude e a Assembleia Legislativa, no desenvolvimento do 
programa Geração Atitude, realizou uma pesquisa com 10.952 estudantes 

8 Idem. Ibidem. 
9 O’ DONNELL, Guilhermo; SCHMITTER, Philippe. Transições do Regime Autoritário: primeiras 
conclusões. Tradução de Adail U. Sobral. São Paulo: Vértice, Revista dos Tribunais, 1988. p. 
117.
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de ensino médio de todo o Paraná10. Dos jovens entrevistados, apenas 5,54% 
disseram participar ativamente de grêmios estudantis, 1,66% de audiências 
públicas, 16,25% da eleição para diretores de escola, 2,79% de Organizações 
Não Governamentais, 2,57% de Associações de Bairros, 2,52% de Partidos 
Políticos, 5,86% de manifestações e passeatas e 3,05% de reuniões de 
gestão participativa. Ademais, afirmaram que participaram de alguma 
audiência pública no último ano somente 11,89% e que, no mesmo período, 
realizaram algum tipo de trabalho voluntário, 23,30%. Ainda, 41,24% dos 
alunos não sabiam o que era a Constituição Federal, 81,68% jamais fez uso 
de algum portal da transparência e 78,71% nunca se valeu da Lei de Acesso 
à Informação. 

 Esses números revelam a ausência de uma cultura de participação 
democrática, apesar da existência de direitos que asseguram o exercício 
dessa cidadania ativa. Faltam informações mais qualificadas para que a 
participação seja mais efetiva e possa despertar nos alunos a importância da 
democracia, a partir da própria experiência escolar. 

 Com a consolidação de um sistema educacional que não possibilita 
na prática a gestão democrática da própria educação, não se produzem as 
condições embrionárias para o desenvolvimento de uma cultura democrática. 
É condição para a cidadania plena criar cidadãos ativos por meio da educação 
pública11, por processos formativos em que se construa identidade com 
o espaço político que se desenvolve, respeitando a diversidade cultural e 
incluindo saberes alternativos nas deliberações pelo bem comum. 

 Historicamente, não ocorre maior participação democrática devido 
à exclusão da diversidade de saberes12. Quando se fala em direito à educação 
para os direitos humanos, deve-se incluir o direito do povo de verificar e 
reivindicar suas necessidades, participando da discussão e da modificação 
das regras de convívio e dos limites do poder estatal. 

10  PARANÁ.  SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO PROGRAMA 
GERAÇÃO ATITUDE DGE/CICAJ. Disponível em < http://www.ceaf.mppr.mp.br/arquivos/File/
Noticias/Geracao_Atitude/Geracao_Atitude_Relatorio_2017.pdf >. Acesso em 08 mar. 2018. 
11 BOFF, Leonardo. Críticos, criativos, cuidantes. In: Educação cidadã: novos atores, nova 
sociedade. Coord. Flávio Lyra. Brasília: Educação Cidadã Talher Nacional, 2004. p. 7-8.
12 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos Direitos Humanos. 7ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2010. p. 55.
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 A participação na verificação e reivindicação de necessidades 
contribui para que se forme uma rede preventiva e repressiva de atitudes 
voltadas à corrupção, o que pode impactar pedagogicamente atitudes futuras. 
Porém, com o déficit de informações e a desigualdade de oportunidades 
educacionais, boa parte da população brasileira deixa de participar na vida 
pública13. 

 Considerando as carências de educação política da população, para 
que mudanças se consolidem, torna-se necessária a inserção de valores 
éticos no raciocínio econômico, político e social14. Para isso, é preciso ampliar 
o acesso a elementos importantes da cidadania social, como a educação e 
a cultura, criando suporte para uma atuação política do ser humano que 
contenha o ato ético de religação com o outro, com a humanidade, fazendo 
sentir a vitalidade do princípio altruísta de inclusão e o apelo à solidariedade 
em relação aos seus15.

 Nesse sentido, Calixto Salomão Filho16 destaca a necessidade de 
se definirem tais valores para que o desenvolvimento possa ser alcançado 
por um processo de autoconhecimento da sociedade na descoberta de suas 
próprias preferências, sem o mero transplante de modelos alienígenas17. 

 Cada sociedade precisa discutir as formas específicas pelas quais 
conhece e define as suas instituições, bem como os valores mais apropriados 
ao seu desenvolvimento econômico-social18. Por força do autoconhecimento 
da sociedade, pela participação dos cidadãos e deliberação de prioridades, 
amplia-se a legitimidade do poder político, cuja eficácia é sustentada 

13 OSTROM, Elinor. Governing the Commons: The evolution of Institutions for collective action. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1990. p. 6.
14 SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação, desenvolvimento e meio ambiente. In: ______ (Org.). 
Regulação e desenvolvimento: novos temas. São Paulo: Malheiros Editores, 2012. p. 17-18 e 28.
15 MORIN, Edgar. O método 6: ética. Tradução de Juremir Machado da Silva. 2ª ed. Porto 
Alegre: Sulina, 2005. p. 36 e 92.
16 SALOMÃO FILHO, Calixto. Op. Cit. p. 18-19.
17 PORTUGAL GOUVÊA, Carlos. Regulação da Propriedade Privada: inovações na política 
agrária e a redução dos custos de equidade. In: SALOMÃO FILHO, Calixto. (Org.).  Regulação e 
desenvolvimento: novos temas. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 164-165.
18 O’ DONNELL, Guilhermo; SCHMITTER, Philippe. Transições do Regime Autoritário: primeiras 
conclusões. Tradução de Adail U. Sobral. São Paulo: Vértice, Revista dos Tribunais, 1988. p. 93. 
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pela consciência coletiva de sua necessidade ou de sua conveniência19, 
considerando-se a pluralidade de interesses de grupos sociais diversos, na 
oportunidade de participar de discussões e averiguações públicas. 

 Na análise da história brasileira, é possível observar a necessidade 
de planejar o direito à educação, para assegurar maior conhecimento da 
cidadania e alavancar a participação democrática20. A discussão sobre o 
direito à educação deve, portanto, ultrapassar os limites do discurso para 
possibilitar a democratização do conhecimento, pautada pela educação em 
direitos humanos que parta do reconhecimento da dignidade inerente a 
todos os membros da família humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis, 
conforme prescreve a Declaração Universal dos direitos humanos.

 A educação em direitos humanos deve permitir compreender as 
necessidades do outro, incentivar atitudes de respeito ao ser humano onde 
quer que ele esteja, mas também oportunizar sua participação na construção 
do espaço político para conquista de legitimidade das decisões tomadas em 
nome da soberania popular. A verificação da gestão e da reivindicação de 
necessidades suas e do outro cria uma rede de proteção do interesse público, 
o que permite consolidar padrões éticos e prevenir atos de corrupção. 

 Como a educação em direitos humanos é tratada pelo Movimento 
“Escola sem Partido”? No que tal movimento pode auxiliar para a 
consolidação diária da oportunidade dada ao aluno e à comunidade escolar 
na participação para construção do espaço político? São algumas questões 
que serão analisadas a seguir.

19 TELLES JR., Goffredo. O povo e o poder: o Conselho do Planejamento Nacional. São Paulo: 
Malheiros, 2003. p. 23-25.
20 “Para além do discurso apologético da sociedade do conhecimento, da qualidade total, 
da formação flexível e polivalente, categorias que reeditam o ideário da teoria do capital 
humano, numa nova materialidade histórica, e, portanto os mecanismos de exclusão, pulsa 
uma realidade social, cultural e política construída, particularmente mas não só, nas últimas 
quatro décadas nas lutas por direitos civis, sociais, em suma, por uma cidadania real e 
efetiva para as classes trabalhadoras. É na avaliação crítica desta trajetória que reside a força 
política para não apenas resistir, mas disputar no plano da sociedade e no plano da educação 
uma proposta alternativa” (FRIGOTTO, Gaudêncio. Educação e formação humana: ajuste 
neoconservador e alternativa democrática. In: Neoliberalismo, qualidade total e educação: 
visões críticas. Org. Pablo A. A. Gentili e Tomaz Tadeu da Silva. Petrópolis: Vozes, 1994. p. 86). 
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2. CONSIDERAÇÕES SOBRE O MOVIMENTO “ESCOLA SEM PARTIDO”

 A criação de uma rede de proteção do interesse público requer a 
formação de cidadãos conscientes e ativos do seu dever de verificação 
e reivindicação da garantia e efetividade de direitos humanos. Quanto 
melhor a educação em direitos humanos e mais frequente for a participação 
popular na verificação e reivindicação de necessidades públicas, maior será 
a possibilidade de formação de uma rede preventiva de atitudes voltadas a 
inibir a corrupção. 

 A verificação e reivindicação de interesses na esfera pública pode 
ser iniciada por uma discussão a respeito do interesse privado, que, ao ser 
discutido pela comunidade, pode torna-se interesse público na medida em 
que é exposto à comunidade e compreendido por ela como essencial à vida 
digna de um ser humano. 

 Buscar apenas o benefício de um interesse privado, que, se exposto e 
deliberado pela comunidade, seria considerado apenas um interesse privado, 
não essencial à vida digna do ser humano, é a base da ação corrupta. Não 
se dispor a perseguir apenas interesses próprios requer atitude consciente 
do cidadão, com ação previamente formadas com educação em direitos 
humanos. Para que isso ocorra, uma forma de prevenção pode se dar pela 
intensificação da educação em direitos humanos, com a possibilidade de 
impactar pedagogicamente atitudes futuras. A democracia precisa ser 
ensinada e vivenciada nas escolas para que os estudantes, conhecendo seus 
deveres e direitos, se tornem cidadãos ativos. 

 Entretanto, tramitam no Congresso Nacional o Projeto de Lei da 
Câmara nº 867/2015, de autoria do Deputado Federal Izalci do PSDB-DF, e 
o Projeto de Lei do Senado nº 193, de 2016, de autoria do Senador Magno 
Malta (PR-ES), voltados à alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, com redações idênticas, afirmando que o professor, no exercício de 
suas funções: 

I - não se aproveitará da audiência cativa dos alunos, para promover 
os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências 
ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias; II - não favorecerá 
nem prejudicará ou constrangerá os alunos em razão de suas convicções 
políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas; III - não fará 
propaganda político-partidária em sala de aula nem incitará seus alunos 
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a participar de manifestações, atos públicos e passeatas; IV - ao tratar de 
questões políticas, socioculturais e econômicas, apresentará aos alunos, 
de forma justa, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas 
concorrentes a respeito; V - respeitará o direito dos pais dos alunos a que 
seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com 
as suas próprias convicções; VI - não permitirá que os direitos assegurados 
nos itens anteriores sejam violados pela ação de estudantes ou terceiros, 
dentro da sala de aula21. 

 No âmbito estadual, por sua vez, surgiram outros projetos de lei 
com conteúdos similares, visando restringir a manifestação dos professores 
nas escolas22. 

 Um dos pontos mais controversos desses projetos reside na ideia 
de que os educadores não devem discutir, nos espaços escolares, temas e 
conteúdos que possam contradizer as convicções morais dos pais e mães dos 
estudantes. Por exemplo, a depender da turma para a qual ministre aulas, 
um professor estaria em uma situação de impasse ao tratar das origens da 
humanidade, pois não poderia discutir o evolucionismo diante de um aluno 
cuja crença familiar preconizasse o criacionismo. Da mesma forma, um adepto 
do liberalismo poderia ter sua moral familiar questionada em uma aula de 
história que discutisse as relações entre classes sociais e a industrialização no 
século XIX, ou uma família socialista poderia acusar o professor do seu filho 
de ferir seus valores morais em uma aula sobre a ideologia liberal e a crença 
no livre mercado. 

21 BRASIL. Projeto de Lei da Câmara nº 867/2015. Autor Izalci - PSDB/DF Apresentação 
23/03/2015 Ementa Inclui, entre as diretrizes e bases da educação nacional, o "Programa 
Escola sem Partido". Brasília, DF: Câmara dos Deputados. 2015.
22 Sobre a impossibilidade da neutralidade axiológica, discorre Ricardo Marcelo Fonseca: “A 
presença decisiva do sujeito no processo de conhecimento (que escolhe o tema objeto da 
pesquisa, recorta e especifica a abordagem, escolhe os métodos e seleciona um específico 
modo de exposição) não autoriza a crença na objetividade intocada de um objeto de saber. 
Nem seria necessário ingressar em discussões ligadas à psicanálise (a carga inconsciente do 
sujeito, que, aqui, não pode ser vislumbrado como uma unidade coerente e incindível) ou à 
filosofias mais recentes como a de Foucault (que coloca a nu as relações entre ‘saber’ e ‘poder’) 
para demonstrar como o conhecimento não é um resultado ‘puro’ de uma operação que 
busca ‘refletir’ o objeto, mas um processo complexo no qual o sujeito interfere decisivamente 
na ‘construção’ do resultado final de uma pesquisa científica” (FONSECA, Ricardo Marcelo. O 
POSITIVISMO, “HISTORIOGRAFIA POSITIVISTA” E HISTÓRIA DO DIREITO. Argumenta Journal Law, 
Jacarezinho - PR, n. 10, p. 143-166, fev. 2013. ISSN 2317-3882. Disponível em: <http://seer.uenp.
edu.br/index.php/argumenta/article/view/131>. Acesso em: 21 fev. 2018. p. 159-160).
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 Todavia, esses exemplos nem tocam em outras questões tão ou 
mais sensíveis, como a educação sexual e o tema das relações de gênero23 
(para aprofundamento do debate, o estudo apresentará um Plano Municipal 
que aprovou a vedação do ensino sobre gênero e sexualidade nas escolas).

 Tais iniciativas de lei, propostas pelo ideal do movimento “Escola sem 
Partido”, ao partirem da falsa premissa de que a educação é neutra, violam 
direitos fundamentais, como a liberdade de manifestação do pensamento, 
de expressão da atividade intelectual, do pleno desenvolvimento da pessoa 
e seu preparo para o exercício da cidadania, da liberdade de ensinar e 
apreender, do pluralismo de ideias e concepções pedagógicas e da valorização 
dos profissionais da educação. Também contrariam a educação em direitos 
humanos ao negar Tratados Internacionais – como o Pacto Internacional 
sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, promulgado pelo Decreto 
591, de 6 de julho de 1992, e o Protocolo Adicional à Convenção Americana 
sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais, Protocolo de São Salvador, recepcionado pelo Decreto 3.321, de 
30 de dezembro de 1999 - dos quais o Brasil é signatário24. 

 O Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Justiça (CNPG), 
por meio da Comissão Permanente de Educação (Copeduc), que integra o 
Grupo Nacional de Direitos Humanos (GNDH), aprovou, em 15 de fevereiro 
de 2016, dois importantes enunciados que buscam orientar a atuação do 
Ministério Público quanto à não discriminação e ao pluralismo de ideias no 
ambiente escolar. 

 O enunciado nº 02 afirma que são princípios fundamentais 
imanentes à educação brasileira as liberdades fundamentais de aprender, 
ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, o 
pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e a gestão democrática 
do ensino público, cabendo ao Ministério Público adotar as providências 
cabíveis no sentido de coibir tentativas de se estabelecer a proibição genérica 
e vaga de controle de conteúdo desenvolvido na escola. 

23 NICOLAZZI, Fernando. Qual o partido da escola sem partido?. Revista do Lhiste – Laboratório 
de Ensino de História e Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Porto Alegre, 
num.5, vol.3, jul/dez. 2016. ISSN 2359-5973. p. 83.
24 CAMBI, Eduardo. Exclusão social, direitos humanos fundamentais e educação para o 
exercício da cidadania. In: Tendências em Direitos Fundamentais: possibilidades de atuação 
do Ministério Público. Brasília: CNMP, 2017. p. 240-243.
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 Já o enunciado nº 03, elaborado em conjunto com a Comissão 
Permanente de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 
(COPEVID), destaca a necessidade de igualdade de acesso e permanência de 
todos na escola, conforme prevê o art. 206, inc. I, da Constituição Federal: 
“Os Ministérios Públicos deverão atuar para que sejam incluídos no projeto 
político pedagógico e no regimento escolar das instituições de ensino 
conteúdos relativos aos Direitos Humanos, à equidade de gênero, de raça ou 
etnia, de enfrentamento à homofobia, à transfobia, à violência doméstica e 
familiar contra a mulher, à pessoa idosa e à pessoa com deficiência”.

 Com efeito, o programa Escola livre segue a ideologia do movimento 
denominado “Escola sem Partido” que, mediante a propositura de leis que 
alterem em parte o sistema educacional brasileiro, pretende uma educação 
politicamente neutra. A intenção desse movimento é possibilitar que o 
Estado passe a imprimir diretrizes filosóficas, políticas e ideológicas, para 
evitar que conteúdos político-ideológicos sejam transmitidos aos alunos no 
ambiente escolar25. 

 No entanto, essa ideologia não contribui para o aperfeiçoamento 
da participação democrática26. Há, nesse movimento, manifesta violação à 
liberdade de ensinar e de apreender, retirando dos estudantes a possibilidade 
de compreen são crítica da realidade.27

Ao por entre aspas a denominação de “Escola sem Partido” quer-se sublinhar 
que, ao contrário, trata-se da defesa, por seus arautos, da escola do partido 
absoluto e único: partido da intolerância com as diferentes ou antagônicas 

25 “Estamos diante de uma perigosa projeção do espaço familiar, ou seja, do âmbito privado, 
sobre o ambiente amplo da sociedade, onde a dimensão pública deve prevalecer como 
condição fundamental para as discussões sobre o bem comum e sobre a justiça social. Em 
outras palavras, o que tais projetos pretendem é realizar um esvaziamento da dimensão 
pública do ensino e, consequentemente, a suposta despolitização da prática educacional. 
O ensino e a aprendizagem demandam, mesmo em escolas privadas, a existência dessa 
dimensão, que existe através do livre diálogo entre professor e aluno, bem como da liberdade 
de atuação dentro do espaço escolar. Conhecer é um ato social, não simplesmente uma 
faculdade biológica; ele pode e deve ser apartidário, mas jamais será ‘neutro’. Afinal, como 
seria possível definir o projeto educacional de um país a partir da noção vaga e enganosa 
de ‘neutralidade’? A própria escolha pela educação já é uma opção política” (NICOLAZZI, 
Fernando. Idem. p. 84).
26 MUNIZ, Veyzon Campos. Desenvolvimento sustentável, educação e democracia: o caso 
“Escola Sem Partido”. Rev. Bras. Polít. Públicas (Online), Brasília, v. 7, nº 1, 2017 p. 133-142. 
Disponível em: < https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/RBPP/article/view/4513/
pdf > Acesso em: 30 mar. 2018. p. 129.
27 Idem. p. 130.
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visões de mundo, de conhecimento, de educação, de justiça, de liberdade; 
partido, portanto da xenofobia nas suas diferentes facetas: de gênero, de 
etnia, da pobreza e dos pobres, etc. Um partido, portanto que ameaça os 
fundamentos da liberdade e da democracia liberal, mesmo que nos seus 
marcos limitados e mais formais que reais. Um partido que dissemina o 
ódio, a intolerância e, no limite, conduz à eliminação do diferente28.

 A atuação das instituições de ensino deve ser pautada no respeito 
às diferenças, para que sejam assegurados os direitos essenciais à vida digna 
do outro e efetivados os direitos humanos. O fundamento da educação 
política é justamente marcar cada indivíduo com a consciência de sua 
reponsabilidade para que não seja indiferente às necessidades do outro e 
possa agir democraticamente, contribuindo para o exercício da cidadania, 
em especial dos mais vulneráveis. 

 Nesse sentido, a finalidade da educação em direitos humanos é 
contrariada pelo movimento “Escola sem Partido”, pelo projeto “Escola 
Livre” ou qualquer ideal de neutralizar a atuação política que é inerente 
ao ser humano. No conjunto de sua manifestação, a atuação política de 
cada ser humano precisa ser plural, com respeito à diversidade própria da 
humanidade. As ideologias que pretendem neutralizar a manifestação do 
cidadão, ainda nas escolas, prejudicam a consolidação diária da oportunidade 
dada ao aluno e à comunidade escolar de participarem na construção do 
espaço político plural, ético e solidário.

 Garantir e efetivar direitos fundamentais, como a educação 
política, é papel de todos. Quando houver risco da não efetividade de um 
direito fundamental, qualquer cidadão pode levar a questão ao Ministério 
Público (art. 127, caput, CF) e, no limite, à jurisdição constitucional (art. 5º, 
inc. XXXV, CF).  

 É importante destacar que a questão da “Escola Sem Partido” já 
foi levada ao Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 5.537, proposta pela Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino (Cotee), que, em sede liminar, 
negou a aplicação da Lei 7.800/2016 do estado de Alagoas, o que inibe a 
tramitação de projetos de leis semelhantes .

28 FRIGOTTO, Gaudêncio. “ESCOLA SEM PARTIDO”: IMPOSIÇÃO DA MORDAÇA AOS 
EDUCADORES. e-Mosaicos, [S.l.], v. 5, n. 9, p. 11 - 13, jul. 2016. ISSN 2316-9303. Disponível 
em: <http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/e-mosaicos/article/view/24722/17673>. 
Acesso em: 03 mar. 2018. doi:https://doi.org/10.12957/e-mosaicos.2016.24722. p. 12.
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Considerações Finais

 A educação em direitos humanos visa promover a cidadania e a 
participação democrática, ao valorizar os direitos essenciais ao longo de 
sua vida. O próprio conceito de direitos humanos é aberto e plural, o que 
possibilita o respeito pela diferença e o desenvolvimento da justiça social. 

 Deve ser assegurado a todas as pessoas o direito humano de 
conhecer as diversas culturas, apropriar-se da pluralidade de informações, 
para que o ser humano possa compreender as necessidades dos outros 
cidadãos e agir em cooperação com os demais de forma ética e solidária. 
Conhecer os deveres e direitos humanos contribui para a sua efetividade na 
medida em que qualifica a reivindicação.

 Cidadania plena requer cidadãos ativos, conscientes, participantes, 
democráticos, identificados com uma rede de proteção do interesse público. 
Assim exercida, pode-se melhor internalizar os valores éticos, mudando 
comportamentos e prevenindo atos de corrupção. 

 Qualquer iniciativa de neutralizar a atuação política, enfraquece 
a liberdade e a cidadania. A atuação política de cada ser humano deve 
agregar às demais ações, voltadas à efetivação dos direitos fundamentais. 
Se a diversidade é própria da humanidade, neutralizar a educação retira a 
necessária oportunidade de o aluno e sua comunidade escolar debaterem 
os problemas, buscarem soluções e assumirem atitudes transformadoras do 
seu espaço político, na direção da construção de um ambiente plural, ético e 
solidário.

 Em 2018, a Declaração Universal dos direitos humanos completa 
70 anos. A promoção dos direitos humanos, por sua conscientização e 
reivindicação, ainda precisa percorrer um longo caminho para efetivação dos 
direitos essenciais à vida digna da humanidade. 

 Esse percurso deve ser trilhado pelo Estado e pela sociedade, a 
começar pelas instituições de ensino, na qual a pessoa se depara com outros 
indivíduos que, muitas das vezes, não são familiares, não têm a mesma 
aparência física, nem as mesmas habilidades, e que, na diversidade de cultura 
e religião, podem ensinar o estudante, pelo convívio com as diferenças, a ser 
realmente humano e preparado para o exercício da cidadania.
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RESUMO: O objetivo da imposição do regime de separação obrigatória de 
bens é proteger os nubentes em situações especiais que poderiam conflitar 
com o regime de comunhão de bens. Estranhamente, na dicção do Código 
Civil, as pessoas que casam sob o regime de separação total de bens estão 
ingressando no regime de comunhão parcial de bens quanto aos aquestos. 
Tal incoerência revela a irresistível preferência do legislador nacional pelo 
regime da comunhão de bens. A publicação da súmula 377/STF contraria o 
objetivo perseguido pelo legislador podendo ser afastada por meio de pacto 
antenupcial garantindo-se exatamente o que a lei determina.

ABSTRACT: The goal of the mandatory property regime is to protect the 
betrothed in certain special situations which might clash wirh community 
property regimes. Oddly, in the words of the Code Civil, persons that marry 
under the separate property regime are entering the regime of partial 
communion of assets in regards to deferred property. The publication of 
Súmula 377/STF goes against the legislators wishes and can be neutralized 
by a prenuptial agreement therefore accomplishing what the law demands.  

PALAVRAS-CHAVE: Regime de separação de bens; Afastamento da Súmula 
377/STF; Possibilidade de pacto antenupcial. 

KEYWORDS: Separate Property Regime; Non-application of Súmula 377/STF; 
Possibility of prenuptial agreement.
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1. A noção de regulamentação do regime de bens. 

 No título II do Código Civil é tratada a matéria do Direito Patrimonial 
e no Subtítulo I, o Regime de Bens entre os cônjuges. Como o casamento cria 
a comunhão de vida entre o marido e a mulher, os interesses que passam a 
gerir a sociedade conjugal não mais se restringem aos aspectos puramente 
pessoais mas também vão influir sobre os bens que ambos trazem para o 
casamento, ou que o casal adquire durante o casamento. 

 Considerando que a matéria é de ordem pessoal, leia-se, de 
foro íntimo, a lei permite que os contraentes escolham, dentro da maior 
liberdade, o regime que há de reger o patrimônio de ambos. Assim dispõe o 
art. 1.639 (Disposições Gerais) que, “É lícito aos nubentes, antes de celebrado 
o casamento, estipular, quanto aos seus bens, o que lhes aprouver.”

 No caso brasileiro, esta tendência se direciona em duas nítidas 
tendências, a comunicabilidade dos bens ou a separação de bens, com clara 
preferência pelo sistema da comunhão de bens. A separação de bens sempre 
foi encarada com desconfiança pela sociedade brasileira, tendência que vai 
encontrar ampla aceitação no terreno jurídico, conforme examinaremos a 
seguir. 

 Com efeito, na vigência do Código Civil de 1916, o legislador 
nacional optou, sem vacilar, pelo regime da comunhão universal de bens, 
como regime legal. Ou seja, o Brasil, contrariamente ao modelo português 
que lhe serviu de paradigma, seguiu a orientação germânica. Tal tendência 
durou até o advento da Lei do Divórcio que, em 1977, substitui o regime 
legal da comunhão universal pelo regime da comunhão parcial.1 O modelo 
a ser seguido pela sociedade brasileira e desejado pelo legislador pátrio, 
resgate-se, permaneceu com nítida preferência pela comunicabilidade dos 
bens durante o casamento. 

 A opção pelo regime da comunhão parcial de bens, embora parcial, 
determina uma tendência que sempre se impôs no modelo brasileiro, a 
saber, a comunicabilidade patrimonial.

1 Dispõe o art. 1.640. “Não havendo convenção ou sendo ela nula ou ineficaz, vigorará, quanto 
aos bens entre os cônjuges, o regime da comunhão parcial.”
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 Se o casamento implica em comunhão de vidas – na esfera 
estritamente pessoal – no ambiente patrimonial esta característica também 
deve predominar para garantir a noção de comunhão de vidas. 

 Os motivos de tal opção são vários e decorrem de áreas meta-
jurídicas que, embora paralelas ao mundo jurídico, sempre deixaram sua 
impressão indelével no ambiente jurídico. 

 Dois parecem determinar de forma mais veemente a irresistível 
escolha do legislador brasileiro pela comunicabilidade. Seriam eles: 
a influência do direito canônico – via doutrina da Igreja católica – e a 
característica da sociedade brasileira (predominantemente católica) que 
sempre visualizou o casamento como comunhão total de vida, incluindo aí 
os efeitos de ordem econômica.

 O primeiro motivo, embora pouco citado pelos doutrinadores 
brasileiros, foi apreciado de forma erudita por Pontes de Miranda em 
monografia – Fontes e evolução do Direito Civil brasileiro – que permanece 
com sua integral potencialidade, apesar da passagem do tempo. O direito 
canônico, “mais religioso do que político e moral”2 se faz presente em 
quase todos os institutos do Direito de Família o que levou Orlando Gomes 
a afirmar que a legislação brasileira incorporou “certos princípios morais, 
emprestando-lhes conteúdo jurídico, particularmente no direito de família.” 
3

 A mesma função da comunhão de bens na vida familiar é resgatada 
pela sociedade brasileira no que diz respeito à comunhão universal, “por 
isso mesmo que acarreta solidariedade maior entre os cônjuges e pressupõe 
maior confiança recíproca , fundindo-lhes o patrimônio como o vínculo 
matrimonial os associara...”4

 Esta postura sempre foi resgatada pela doutrina nacional como 
corolário natural da sociedade conjugal. Assim, “em sua natureza e efeito 
a comunhão é por certo o regime que mais se coaduna com a índole da 

2 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Obra citada, p. 27. 
3 GOMES, Orlando. Raízes históricas e sociológicas do Código Civil Brasileiro, p. 24.
4 PONTES DE MIRANDA, F.C. Tratado de Direito Civil, v. 8, p. 215.
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sociedade conjugal”5. E, no mesmo sentido, Clóvis Bevilaqua ao afirmar 
que “... esta pronunciada predileção pelo regime da comunhão, entre nós, 
explica-se bem por estar ele em acordo mais pleno com a índole da união 
conjugal.”6

 Sob esta ótica, da comunhão integral de vidas, o regime da 
comunhão justifica a prevalência que lhe foi dada pelo legislador no sistema 
codificado de 1916 e, agora, no de 2002.

 Com o advento da Lei do Divórcio, a comunhão universal cedeu 
espaço à comunhão parcial, mas ainda assim a comunicabilidade se 
manteve como parâmetro fundamental a reger as questões econômicas no 
casamento.

 A natural evolução da sociedade brasileira com todos seus efeitos 
no casamento - especialmente aqueles respeitantes à facilidade da ruptura 
da sociedade conjugal e à inserção da mulher no mercado de trabalho com 
sua economia própria – gerou, como era de se esperar, um abrandamento 
da comunhão de todos os bens, pretéritos e futuros em proposta mais 
consentânea com a realidade social da atualidade. 

 Assim, o regime da comunhão parcial (também chamado de legal 
ou supletivo) aplicável ao casamento em que não houve pacto antenupcial, 
quando a lei não impuser o regime de separação de bens, ou quando este 
for nulo ou invalidado, passou a viger como regime legal a partir de 2002, 
com o advento no novo Código Civil. 

 Vale, porém ressaltar, que, independente da força das pressões 
sociais ou do aporte potencialmente vigoroso da construção doutrinária 
e legislativa, a comunhão se mantém como “modelo” perseguido pelo 
legislador que resistiu incólume o passar dos séculos. Tal constatação é 
suficiente a reconhecer o poder dos costumes (de um lado) e da ideologia 
religiosa (de outro) como garantidores de uma prática que se encontra 
arraigada à sociedade brasileira.  

5 PEREIRA, Lafaiete Rodrigues.  Direitos de Família, 98. 
6 BEVILAQUA, Clóvis. Direito de Família, 230. 
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2. A tipificação dos regimes de bens no direito brasileiro.

 A atual sistemática do Código Civil brasileiro admite quatro modelos 
de regimes de bens, a saber: a comunhão universal de bens (arts. 1.667 a 
1.671), a comunhão parcial de bens (arts. 1.658 a 1.666), a participação 
final nos aquestos (arts. 1.672 a 1.686) e a separação de bens (arts. 1.641 
e 1.687 a 1.688).

 Destes nos ocuparemos apenas dos modelos básicos, da 
comunicabilidade e da separação, em decorrência do limite temático a que 
se restringe o presente artigo. 
 
 A regra que domina a matéria do regime de bens brasileiro é a da 
mais absoluta liberdade, tanto é que nas “Disposições Gerais”, o legislador 
permite aos contraentes a opção por regimes “mistos”7 a partir de regras 
tipificadas nos regimes “puros”, conforme dicção claríssima estampada no já 
citado art. 1.639. 

 O que quer isso dizer? Que a regra do art. 1.639 permite aos 
contraentes  optarem por um regime misto, a saber, o da comunhão 
universal, com a inclusão de regras (via pacto antenupcial) pertencentes a 
outro regime de bens. Por exemplo, é possível um dos contraentes optar 
pelo sistema da total comunicabilidade com a exclusão de um ou alguns 
bens particulares (exclusão própria da comunhão parcial, de acordo com 
o disposto no art. 1.659,I). Esta opção está criando um regime misto, ou 
“híbrido”, plenamente aceito pela ordem jurídica nacional em manifesta 
concordância com o art. 1.639.

 Da mesma forma, no regime da separação total de bens, pode um 
dos contraentes sugerir que o bem imóvel adquirido após o casamento 
pertencerá a ambos os cônjuges. 

 Fizemos questão de nos referir aos dois regimes básicos para afastar 
qualquer exegese tendente a limitar a possibilidade de mixagem de regime 

7 Consideramos um regime de bens como “misto” quando os contraentes não aderiram 
integralmente à proposta de regime estampada no Código Civil, mas empregaram preceitos 
próprios a mais de um regime de bens; de igual modo, consideramos um regime de bens 
“puro”, quando os contraentes escolheram um regime de bens na sua integralidade, sem 
recorrer à hipótese prevista no art. 1.639 do CC. 
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de bens apenas aos regimes de comunicabilidade. Não é essa a tendência 
do legislador que, prevendo a hipótese de regimes mistos, nas Disposições 
Gerais (art. 1.639) estendeu tal hipótese a todos os quatro tipos tipificados 
de regime de bens. 

 Outra não poderia ser a interpretação extensiva, vez que inaugurando 
a matéria de direito patrimonial do regime de bens entre cônjuges, aquela 
prerrogativa não está vinculada a este ou aquele regime de bens, mas a 
todos indistintamente. 

 Claro está que a liberdade de escolha de regime, a qual nos referimos, 
não é tão ampla ou ilimitada como poder-se-ia imaginar mas encontra limites 
na ordem civil em uma hipótese específica na qual a comunicabilidade cede 
espaço (por meio de imposição legal) ao regime de separação. 

 Assim, temos a liberdade de escolha como princípio e a ausência 
de opção, como exceção. Nesta segunda hipótese se situa o regime de 
separação obrigatória de bens (art. 1.641)8 que é uma espécie do gênero 
maior, regime de separação de bens. 

 Com efeito, o legislador admitiu a separação convencional, 
decorrente de acordo, ou composição, entre as partes, como dispõe o art. 
1.687 do CC9 e o regime de separação obrigatória de bens o que nos leva a 
concluir que, no Brasil, a separação é oriunda de imposição (art. 1.641) ou 
opção (art. 1.687). Independente da origem – imposição ou opção – este 
regime se caracteriza pela ausência de patrimônio comum e, ao contrário 
do regime legal (comunhão parcial) os cônjuges mantêm autonomia 
econômica distinta.

 Enquanto a comunhão parcial forma três massas distintas (ou 
acervos) de bens, os particulares do marido, os particulares da mulher, e os 
comuns (ou aquestos), na separação existem apenas dois acervos, os bens 

8 “Art. 1.641. É obrigatório o regime da separação de bens no casamento: 
    I – das pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração 
do casamento;
   II – da pessoa maior de 70 (setenta) anos;
  III – de todos os que dependerem, para casar, de suprimento judicial.” 
9 “Art. 1.687. Estipulada a separação de bens, estes permanecerão sob a administração 
exclusiva de cada um dos cônjuges, que os poderá livremente alienar ou gravar de ônus real.” 
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do marido e os bens da mulher, tendo ambos liberdade de administrá-los 
ou aliená-los. Ou seja, o casamento gera comunhão de efeitos pessoais, mas 
não de efeitos patrimoniais.

 Tudo levava a indicar que a dicotomia existente entre os dois 
regimes era absoluta, implicando em afirmar que, no regime da separação, 
em qualquer das duas hipóteses (convencional ou legal) não ocorria 
confusão patrimonial, cada cônjuge mantendo sua vida econômica distinta, 
enquanto no regime da comunhão, também nas duas hipóteses (universal 
ou parcial) os aquestos se comunicam, gerando acervo comum. 

 Tal afirmação, porém, ficou negada pela dicção do art. 259 do 
Código Civil de 1916 que afirmava, sem vacilar, “Embora o regime não seja 
o da comunhão de bens, prevalecerão no silêncio do contrato, os princípios 
dela, quanto à comunicação dos adquiridos, na constância do casamento”. 
Logo, se o regime fosse de separação de bens, entendia a melhor doutrina 
que os adquiridos deviam, na falta de estipulação em contrário, seguir a 
natureza do regime. 

 O próprio Clóvis Bevilaqua reconheceu que o dispositivo era 
desarmônico. “Num sistema, em que se afasta a comunhão de bens em 
numerosos casos”, ainda afirmava o civilista, “o que se deve supor é que não 
a querem, para os bens que, de futuro, lhe vierem.”10 Esta seria a conclusão 
lógica que não foi acompanhada pelo artigo 259.

 Conforme se afirmou acima, a dicção do artigo sob comento só se 
justificava face à irresistível tendência do legislador pátrio favorecer, sempre 
que possível, a comunicabilidade dos aquestos em detrimento de todos os 
demais regimes.

 Ora, a hipótese prevista no então revogado art. 259/CC-
1916, deixava claro que, não havendo disposição específica sobre a 
incomunicabilidade dos aquestos, embora os nubentes tivessem casado 
no regime de separação, os aquestos se comunicavam. Ou seja, a lei, em 
verdadeiro tour de force, impunha ao casal um regime de bens equivalente 
ao atual regime de comunhão parcial de bens (incomunicabilidade dos bens 
particulares e comunicabilidade do bens aquestos) quando, na realidade, o 
casal havia optado pela separação de bens. 

10 BEVILAQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil, v. 1, p. 647.
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 Tal interpretação, contrária à intenção do casal, criou entendimento 
jurisprudencial no sentido de aplicar os princípios da comunhão parcial de 
bens, em relação aos bens adquiridos durante o casamento nos casos do 
regime de separação de bens convencional.11

 A disposição legal (do art. 259/1916) endossada pela jurisprudência 
nacional gerou um verdadeiro “alçapão” legal, na ótica de Silvio Rodrigues12, 
levando os cônjuges a viverem sob regime contrário àquele escolhido na 
data da celebração do casamento. Com efeito, estavam casando no regime 
de separação de bens mas, por força do citado art. 259, os aquestos se 
comunicavam.

 A contradição era manifesta. E a injustiça daí decorrente, notória.

3. A “armadilha” legal da separação.

 Se a separação fosse convencional, dependente, pois, de pacto 
antenupcial, nela deveriam os contraentes se referir acerca dos aquestos, 
dispondo quer quanto à comunicabilidade ou quanto à incomunicabilidade. 
Caso silenciassem sobre os aquestos, impunha-se a aplicação da 
comunicabilidade dos mesmos (art. 259/1916). 

 Tal situação não era estendida ao regime de separação obrigatória 
de bens, vez que nesta hipótese a separação era imposta aos contraentes, 
sem possibilidade de pactuarem livremente sobre seu patrimônio. O regime 
resultava de imposição legal e não de contrato. 

 Se na separação de bens convencional os contraentes, por meio de 
pacto antenupcial “em que ajustam a separação, circunscrevem os efeitos dessa 
união, a fim de impedir que ela se estenda também ao campo patrimonial”13 

11 Nesse sentido a doutrina de Caio Mário da Silva Pereira: “A nós nos parece que se o Código 
instituiu a comunicabilidade ‘no silêncio do contrato’, somente teve em vista a situação 
contratual, pois se desejasse abranger, no  mesmo efeito, a separação compulsória, aludiria 
à espécie, em termos amplos, e não restritivo ao caso, em que o contrato é admitido.” 
Instituições de Direito Civil: Direito de Família, v. 5, p. 131. 
12 Assim doutrinava Silvio Rodrigues: “Tal regra, que surge como um alçapão posto na lei para 
ludibriar a boa-fé dos nubentes e conduzi-los a um regime de bens não desejado, só encontra 
explicação na indisfarçável preferência do legislador de 1916 pelo regime da comunhão universal 
e na sua desmedida tutela do interesse particular, injustificável em assunto que não diz respeito 
à ordem pública.” (Silvio Rodrigues. Direito Civil: Direito de Família, v. 6, p. 165-166). 
13 RODRIGUES, Silvio. Obra citada, v. 6, p. 216.
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não é crível, nem razoável que o legislador nulifique a intenção do casal, 
impondo regime de efeitos contrários àqueles manifestados no pacto.

 Na separação, “embora sejam marido e mulher, cada cônjuge continua 
dono daquilo que era seu, será senhor exclusivo dos bens que vier a adquirir 
e receberá, sozinho, as rendas produzidas por uns e outros desses bens.”14 A 
aplicação do art. 259, como vimos, descaracterizava o regime de separação 
confundindo-o com os efeitos do regime de comunhão parcial de bens. 

 Por isso, com razão, José Fernando Simão, não vacila em afirmar 
que, “o dispositivo, aplicado ao regime da separação convencional determina 
a comunhão dos aquestos, caso o pacto antenupcial não os excluísse 
expressamente. Era uma armadilha para aqueles que simplesmente 
escolhiam a separação de bens, sem excluir expressamente a comunhão de 
bens adquiridos a título oneroso na constância do casamento.”15

 No mesmo sentido a doutrina de Silvio de Salvo Venosa para quem 
“o legislador preparou uma armadilha indesejável para os que escolhiam 
no pacto antenupcial o regime da separação: se não fossem expressos a 
respeito da incomunicabilidade absoluta, estariam casando-se, na verdade, 
sob o regime da comunhão de aquestos.”16

  A armadilha não pode ser subestimada se considerarmos a grande 
maioria de brasileiros que casa sem discutir ou atentar à importância do 
regime de bens antes do casamento.17 Na realidade esta é uma matéria de 

14 RODRIGUES, Silvio. Obra citada, ibidem. 
15 SIMÃO, José Fernando. O regime da separação absoluta de bens (CC, art. 1.647): separação 
convencional ou obrigatória? In: Meus artigos – http://professorsimao.com.br/artigos_
simao_regime_separação.html. Acesso em 05 de março de 2018.
16 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil – Direito de Família, v. VI, p. 327. 
17 Se considerarmos que, segundo dados levantados por técnicos da ONU e pesquisadores 
brasileiros, 42 milhões de brasileiros vivem abaixo da linha da pobreza, é factível concluir que 
quase metade da população brasileira não tem a menor ideia do que seja regime de bens e, 
muito menos, utilize o recurso do pacto antenupcial face à ausência absoluta de patrimônio. De 
igual modo, a tabela do IBGE – Classes de rendimento mensal, em salários mínimos comprova 
que aproximadamente 40% (quarenta por cento) dos brasileiros não têm rendimento e, 
aproximadamente 10% (de por cento) ganha um salário mínimo, ou seja, metade da população 
está excluída do acesso à legislação nacional em geral e sobre regime de bens no casamento, 
especificamente. Em 2015, a saber, há três anos atrás, a Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios – Síntese de Indicadores 2015, levada a efeito pelo IBGE comprovou que “44,7% 
dos domicílios particulares brasileiros que declararam ter algum tipo de rendimento contavam 
com apenas 1 salário mínimo por morador no domicílio. Dos 68,2 milhões de domicílios que 
declararam possuir rendimento, 30,5 milhões receberam menos de 1 salário mínimo de 
rendimento domiciliar per capita; 22,2 milhões (ou 32,5%) foram enquadrados nas faixas de 
rendimento domiciliar per capita de 1 a menos de 2 salários mínimos; e 13,6 milhões (ou 19,9%) 
informaram rendimento domiciliar per capita, de 2 ou mais salários mínimos.” (Fonte: IBGE) 
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discussão que gera mal-estar entre os contraentes e que, quase sempre, 
é postergada para o momento da cerimônia quando o regime é indicado, 
na maioria das vezes, sem o conhecimento integral das consequências 
patrimoniais da opção feita. A prosperar a tendência jurisprudencial 
originária do então art. 259, os contraentes estariam casando sob o regime 
de separação de bens (quanto aos bens pretéritos, ou particulares) mas, 
efetivamente, sob o regime de comunhão parcial de bens (no qual a 
comunicabilidade dos aquestos é regra imperativa). 

 A jurisprudência nacional assumiu, então, postura diametralmente 
oposta, alguns Tribunais entendendo que, na citada hipótese, os bens 
adquiridos na constância do casamento, em decorrência do mútuo esforço, 
seriam comuns e, pois, comunicáveis. Em oposição oposta, outros Tribunais 
sustentavam a incomunicabilidade dos aquestos (decisão correta) em 
decorrência da dicção do art. 259 somente aplicável aos casos de “silêncio 
do contrato”.

 A tese do esforço comum, a favor da comunicabilidade gerava 
atração considerável no meio judiciário vez que, pensar contrariamente, 
implicaria  negar a ocorrência da mútua ajuda em detrimento dos interesses 
patrimoniais do casal. De qualquer maneira, ainda que prevalecesse tal 
exegese, a noção de “armadilha” era notória, vez que o casal casara sob o 
regime de separação de bens. 

 Diante, pois, do impasse e da inquestionável contradição de decisões 
que gerava legítima reação dos casais, as Cortes Superiores tentaram resolver 
a dicotomia com a publicação da Súmula 377 do Supremo Tribunal Federal 
que assim dispunha: “No regime de separação legal de bens, comunicam-se 
os adquiridos na constância do casamento.” 

 O escopo do preceito, agora sumulado, era pôr fim às intermináveis 
discussões a respeito da comunicabilidade ou não dos aquestos decorrente 
do regime de separação de bens. Embora a dúvida tenha sido minorada, já 
que, a partir de então, a súmula se aplicava ao regime de separação legal 
(leia-se, obrigatória) de bens, a dúvida ainda persistia em relação ao regime 
de separação convencional de bens. 

 A súmula, como se depreende da sua leitura, é restritiva ao 
“regime de separação legal de bens” e, portanto, aplica-se a esta espécie 
de separação. Se a intenção fosse abranger todo o gênero de separação de 
bens, por certo, a redação não teria se limitado à separação legal. 
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 Claro está, e nem é preciso muito esforço para já se concluir 
parcialmente, que a Súmula 377/STF “distorce o regime de separação 
obrigatória de bens, transformando-o, na prática, em regime de comunhão 
parcial de bens, em clara violação ao comando legal e, ainda, ao senso comum 
que vigora na sociedade, sendo de difícil compreensão que um regime que 
se intitula separação obrigatória gere a comunhão de aquestos”.18 

 A objetiva e clara doutrina de Ana Luiza Nevares aponta com 
precisão impecável o equívoco de uma súmula que, em vez de pôr pá de 
cal na discussão intermitente do problema gerado pelo art. 259/1916, 
aumentou o questionamento alargando a problemática da comunicabilidade 
(a comprovação dos aquestos independeriam de prova do esforço comum, 
sendo este presumido? ou a súmula deveria ser interpretada restritivamente, 
exigindo-se prova de contribuição para a partilha do patrimônio adquirido na 
constância do casamento?) a setores jurídicos até então inimagináveis.

4. A súmula 377 do Supremo Tribunal Federal.

 A súmula, conforme se viu, tem sua base legal fixada no art. 259 
do Código Civil de 1916. A ratio do citado artigo referia-se ao silêncio do 
contrato, tendo naturalmente em vista o regime da separação contratual, isto 
é, a separação convencional. A contrario sensu, se no regime da separação 
legal, obrigatória, não há contrato, vez que a imposição decorre do texto 
legal, não há que se falar na aplicação do citado dispositivo. 

 Esta sempre foi a posição dominante da doutrina brasileira19 que não 
vacilava em afirmar a inaplicabilidade da hipótese ao regime da separação 
obrigatória de bens. 

18 NEVARES, Ana Luiza Maia. O regime de separação obrigatória de bens e o verbete 377 do 
Supremo Tribunal Federal. In: civilistica.com II a.3.n.1.2014 II 5. (Acesso em 05/03/2018).
19 RODRIGUES, Silvio. “O que me parece de absoluta evidência é que a regra do art. 259 (...) 
se aplica exclusivamente ao regime convencional da separação de bens.” Obra citada, p. 166. 
No mesmo sentido a doutrina de Pontes de Miranda: “O art. 259 não incide se o regime da 
separação é o obrigatório. Então os bens são adquiridos pelos cônjuges separadamente e há 
dois patrimônios sem ligação.” Tratado de Direito Privado, v. 8, p. 346. E, ainda, a doutrina 
de João Manuel de Carvalho Santos: “O legislador ao dispor pela forma que o fez, pressupôs 
a existência de um contrato antenupcial. E somente quando o contrato silencia, manda que 
se aplique o dispositivo supra. Donde a conclusão de que, se se trata de regime obrigatório 
da separação de bens, em virtude do que estatui o art. 258, parágrafo único, não se aplica 
o dispositivo do art. 259. Permitir que se comunicassem os bens adquiridos, no caso de ser 
obrigatório o regime de separação, seria tolerar que a lei fosse burlada, seria, em suma, 
admitir que os cônjuges fugissem daquele regime que a lei lhes impôs, para caírem no regime 
da comunhão de bens.” Código Brasileiro Interpretado, v.5, p. 55. 
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 Outro motivo a ensejar duras e pertinentes críticas da doutrina 
nacional remontaria à confusão de regimes puros que a nossa lei civil nunca 
agasalhou. Com efeito, a aplicação do art. 259 ao regime de separação 
legal de bens implicaria, inevitavelmente, em convertê-lo em regime de 
comunhão parcial. Com efeito, dizer comunicarem-se os aquestos no regime 
de separação legal equivale a dizer que o regime passa a ser o da comunhão 
parcial. Certamente não foi este o escopo perseguido pelo legislador, que 
visou a uma sanção aos cônjuges (art. 1.641, incisos I a III) quando previu 
o regime de separação legal (especialmente a situação do setuagenário à 
época do casamento)20. 

 Não bastassem os argumentos invocados, Inácio de Carvalho Neto 
se refere a outro argumento que parece decisivo à elucidação do impasse 
criado. Assim segundo o doutrinador, era intenção do legislador, com a 
redação do art. 1.641 do novo Código Civil “deixar clara a revogação da 
Súmula 377 do Supremo Tribunal Federal, dizendo não haver comunhão de 
aquestos no regime de separação legal de bens.”21 Entretanto, “na última 
revisão redacional do novo Código, suprimiu-se do projeto a expressão ‘sem 
a comunhão de aquestos’ que se pretendia acrescentar ao caput, para deixar 
claro que no regime de separação legal não se comunicam os bens adquiridos 
na constância do casamento, sepultando definitivamente a Súmula nº 377, 
do Supremo Tribunal Federal.”22

 Após questionar a constitucionalidade formal dessa supressão, 
Carvalho Neto visualiza a possibilidade de releitura do caput do art. 1.641 
da forma como estava originariamente redigido, ou seja: “É obrigatório o 
regime da separação de bens no casamento, sem a comunhão de aquestos” 
concluindo que “a Súmula nº 377 do Supremo Tribunal Federal está revogada, 
não mais se podendo falar em comunicação de aquestos no regime de 
separação legal de bens.”23

20 A partir da Lei nº 12.344, de 09 de dezembro de 2010, o art. 1.641 passou a viger da seguinte 
forma: “II – da pessoa maior de 70 (setenta) anos”.
21 CARVALHO NETO, Inácio. A Súmula 377 do Supremo Tribunal Federal e o novo Código Civil. 
Disponível em http://www.professorchristiano.com.br/artigosleis/artigo_inacio_sumula.pdf , 
p. 5 (Acesso em 06 de março de 2018). 
22 CARVALHO NETO, Inácio. Idem, ibidem. 
23 CARVALHO NETO, Inácio. Idem, p. 6. 
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 Claro está que a edição da referida Súmula aconteceu em outro 
contexto social e histórico, na década de 1964, quando a realidade social 
brasileira era diferente do atual contexto econômico-financeiro. De lá pra cá, 
porém, vem recebendo duras críticas, pois a sociedade de modo geral sofreu 
grande evolução histórica e mudanças de conceitos o que deixa mais evidente 
o desuso da Súmula atualmente. Na década de 60 a pretensão do STF era, 
talvez, a de proteger os incautos contra o enriquecimento ilícito proveniente 
de aventureiros que se apropriavam de fortunas indevidas em decorrência 
do casamento com nubentes jovens e inexperientes. Sustentar tal hipótese 
na atualidade soaria, no mínimo surreal. A evolução da sociedade brasileira 
em termos culturais (apesar do quadro econômico sofrível, conforme se 
comprovou) retrata uma realidade distinta, mais otimista, na qual o ingresso 
no casamento se materializa em bases totalmente diferentes, bastando 
para tal considerar dois aspectos fundamentais: 1) o ingresso da mulher no 
mercado de trabalho e 2) a igualdade constitucional de direitos e deveres 
entre marido e mulher (art. 226, § 5º/CF).

5. Da possibilidade de afastamento da Súmula 377/STF.

 A questão tormentosa da possibilidade de afastamento da Súmula 
377 foi enfrentada originariamente por Ana Luiza Maia Nevares, em 2014.24 
A mesma matéria foi suscitada agora por artigo de lavra do civilista Zeno 
Veloso, publicado inicialmente no Jornal “O liberal”, de Belém do Pará e, 
posteriormente, disponível no site Jusbrasil.com.br., onde ganhou maior 
publicidade e transparência. 

 Antes, porém, de adentrar na questão doutrinária do afastamento 
(ou desconsideração) da súmula sob comento, vale lembra que o Superior 
Tribunal de Justiça, em REsp25 de relatoria da Ministra Nancy Andrighi já 
havia se manifestado sobre a impossibilidade da súmula ser estendida para 
o regime de separação convencional de bens.26 

24 Ana Luiz Maia Nevares é mestre e doutora em Direito Civil pela UERJ e Professora de Direito 
Civil da PUC-Rio. O artigo de sua lavra, aqui citado foi publicado em 21 de fevereiro de 2014 
no site Civilistica.com
25 O número deste processo não foi divulgado em razão de segredo judicial. 
26 “Regime de separação convencional mantém bens do casal separados antes e durante o 
casamento. Disponível em: 
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 Para a relatora, a restrição contida no art. 259 do CC/16, assim como 
teor da Súmula 377/STF, incidem sobre casamentos regidos pelo regime de 
separação legal de bens, nos quais não há manifestação dos noivos quanto 
ao regime de bens que regerá a futura união. 

 Questionou a Ministra: “Ademais, o que pode ser mais expresso, 
quanto à vontade dos nubentes de não compartilhar o patrimônio adquirido 
na constância do casamento, do que a prévia adoção do regime de separação 
de bens?”

 A decisão revela-se importante na medida em que ressalta a intenção 
dos nubentes (adoção do regime de separação de bens) que não pode ser 
alterada, nem por dispositivo legal, nem tampouco, por eventual súmula que 
disponha contrariamente à vontade dos mesmos. O casal em questão havia 
feito pacto antenupcial no qual definiram o regime de separação de bens 
para regular o patrimônio adquirido durante o casamento.

 A postura da Ministra em relação ao caso analisado direciona-se em 
duas nítidas tendências que vão definir a posição da doutrina nacional, a 
saber, em primeiro lugar, o argumento invocado deixa claro que a vontade 
manifestada pelos nubentes deve ser respeitada, resgatando – ainda que 
indiretamente – a noção inserida no art. 1.639 do CC (“É lícito aos nubentes 
(...) estipular quanto aos seus bens, o que lhes aprouver”) e, em segundo 
lugar, resgata a validade absoluta do pacto antenupcial na determinação do 
que “lhes aprouver”. 

 Aqui é possível visualizar os elementos fundamentais que legitimam, 
ou justificam, a escolha do regime de bens: a possibilidade de definir 
como querem que sua vida econômica seja estruturada e, ato imediato, a 
formalização da vontade por meio do pacto antenupcial. 

 É dentro desta ótica que já havia se manifestado a doutrina de Ana 
Luiza Nevares quando afirma, sem vacilar: “Não é incomum que as pessoas 
sujeitas ao regime de separação obrigatória de bens decidam celebrar pacto 
antenupcial, no qual manifestam a clara vontade de que seu casamento seja 
regido da mais absoluta e total separação patrimonial. Nestes casos, resta 
consignado no assento pertinente que o casamento foi celebrado pelo regime 
da total separação de bens, com indicação expressa da escritura pública 
do pacto antenupcial, sendo certo que dito pacto não tem o condão de 
atribuir àquele matrimônio os efeitos próprios do regime de separação total 
convencional de bens (que diferem dos efeitos do casamento pelo regime 
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de separação obrigatória de bens), mas apenas de consignar que o regime 
de bens deve ser o da mais absoluta separação de patrimônios, afastando a 
incidência do verbete 377 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.”27

 Como pode se perceber, os dois aspectos salientados no voto da 
Ministra Nancy Andrighi retornam aqui com o devido realce. Primeiro, 
resgatando a soberania da vontade em matéria de regime de bens (“... 
clara vontade de que seu casamento seja regido da mais absoluta e total 
separação patrimonial”) e, ato contínuo, o afastamento da incidência da 
Súmula 377 (“afastando a incidência do verbete 377 da Súmula do Supremo 
Tribunal Federal”). 

 Mas a posição doutrinária de Nevares avança um pouco mais ao 
afirmar, de modo claro e objetivo, que o pacto antenupcial – instrumento 
perfeitamente disponível a quem pretende regular o seu regime de bens 
“como lhe aprouver” – não tem o poder de atribuir ao casamento os efeitos 
do regime de separação convencional de bens. A ressalva é importante, 
respeitando as características desejadas pelo legislador no art. 1.687 
(separação convencional de bens) porém, reafirmando a vontade dos 
nubentes que, no regime de separação obrigatória de bens, perseguem a mais 
absoluta separação de patrimônios. Ao pacto antenupcial, como se percebe, é 
reconhecido efeito limitado, que não compromete a dicção legal do art. 1.687 
mas, ao mesmo tempo, tal exegese afasta a incoerência até então criticada 
pela doutrina mais abalizada, de realização de um casamento sob o regime 
de separação e que, ao final, se confunde com a comunhão parcial de bens. 

 Dentro da rigorosa análise científica do problema, Nevares contrapõe 
os dois argumentos que fragilizariam a utilização do pacto antenupcial 
na hipótese sob comento. Seriam eles, primeiro, a não aceitação do pacto 
nos processos de habilitação do casamento em decorrência do disposto no 
número 7 do art. 70 da Lei 6.015/7328 e, segundo, a arguição de cancelamento 
do pacto pelo Ministério Público, sob alegação de nulidade. 

27 NEVARES, Ana Luiza Maia. Obra citada, p. 7. 
28 A Lei dos Registros Públicos assim dispõe no seu art. 70, nº 7:
Do matrimônio, logo depois de celebrado, será lavrado assento, assinado pelo presidente do 
ato, os cônjuges, as testemunhas e o oficial, sendo exarados:
7º) o regime de casamento, com declaração da data e do cartório em cujas notas foi tomada 
a escritura antenupcial, quando o regime não for o da comunhão ou o legal que, sendo 
conhecido, será declarado expressamente.”
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 Questionando a natureza do ato nulo e o alcance do pacto 
antenupcial, a citada autora conclui que “na medida em que o pacto em 
comento prevê exatamente o regime de bens que a lei impõe, ou seja, o 
regime de separação patrimonial, pode-se concluir que dito ajuste não 
contraria o comando legal, não sendo nulo, portanto”29 e, ainda, “... não 
há motivos para negar que aqueles que devem se submeter ao regime de 
separação obrigatória de bens afirmem em documento autêntico o seu 
desejo de realmente viverem uma separação total e plena de patrimônios na 
esteira do comando legal.”30

 Justificando a possibilidade do pacto antenupcial com vistas ao 
afastamento da indesejada aplicação da Súmula 377/STF ainda afirma a 
civilista, sem vacilar, que “não há motivos para negar que aqueles que 
devem se submeter ao regime de separação obrigatória de bens afirmem 
em documento autêntico o seu desejo de realmente viverem uma separação 
total e plena de patrimônios, na esteira do comando legal.”31 

 Vale frisar, que a doutrina exposta, além de fazer rigorosa 
interpretação do texto legal, em prova de impecável lógica, prioriza a 
humanização do Direito de Família não mais o submetendo à exegese 
restritiva, puramente calcada na interpretação literal da lei, mas, em nítida 
tendência finalística, procurando evidenciar a interpretação teleológica32 
priorizando, sempre que possível, a dimensão humana e o respeito à 
liberdade de optar. 

 É nesta dimensão e sob esta ótica que se alinha toda a doutrina 
atual sobre o conteúdo do art. 1.641 e a não aplicação da Súmula 377/STF. 

 Assim, para citar as posições mais atuais a respeito do questionamento 
objeto do presente estudo, doutrina José Fernando Simão: “Com a vigência do 

29 NEVARES, Ana Luiza Maia. Idem, p. 9.
30 NEVARES, Ana Luiza Maia. Idem, ibidem. 
31 NEVARES, Ana Luiza Maia. Idem, ibidem.
32 Aquela que busca entender a lei por seu sentido finalístico. Parafraseando a lição sempre 
atual de Maria Helena Diniz: “O direito deve ser visto em sua dinâmica como uma realidade 
que está em perpétuo movimento, acompanhando as relações humanas, modificando-
se, adaptando-se às novas exigências e necessidades da vida (...) A evolução da vida social 
traz em si novos fatos e conflitos (...) juízes e tribunais constantemente estabelecem novos 
precedentes e os próprios valores sofrem mutações, devido ao grande e peculiar dinamismo 
da vida.” As lacunas no Direito, p. 72. 
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novo Código Civil, o artigo foi revogado e não encontra correspondente legal. 
Assim, a primeira conclusão que se chega e que após a vigência do Código 
Civil de 2002, a separação convencional de bens é realmente absoluta, não 
havendo a comunhão dos aquestos” Mais adiante, sobre o afastamento da  
Súmula 377/STF: “ ...Entendo estar revogada a disposição (...) isso porque 
a Súmula 377 não evita o enriquecimento sem causa, mas contrariamente, 
gera o enriquecimento sem causa. Isso porque, em razão da Súmula, a 
comunhão dos aquestos gera o enriquecimento se causa. Isso porque, 
em razão da Súmula a comunhão dos aquestos é considerada automática, 
independentemente da prova do esforço comum33 (...) Em conclusão, a 
Súmula deve ser entendida como revogada (...) Afasta-se definitivamente 
a presunção contida na Súmula 377 e a separação obrigatória passa a ser 
considerada realmente absoluta.”34 

 No mesmo sentido a posição de Zeno Veloso em parecer solicitado 
por casal que assim colocou o problema à apreciação do sensível civilista: 
“Querem lavrar uma escritura – pacto antenupcial, mencionando que vão 
casar-se, e o casamento seguirá o regime obrigatória da separação de bens, 
por força do art. 1.641, inciso II, do Código Civil. Até ai, nada de novo: só estão 
repetindo o que a lei já diz. Todavia, não querem, em nenhuma hipótese, haja 
comunicação de bens, mantendo-se a separação de bens de forma absoluta, 
em todos e quaisquer casos, sem limitação ou ressalva alguma, excluindo, 
portanto, expressamente a aplicação da Súmula 377 do STF.”35 

 A posição de  Zeno Veloso foi taxativa: “Já dei a minha opinião; 
não acho que o enunciado da Súmula seja matéria de ordem pública, 
represente direito indisponível, e tenha de ser seguida a qualquer custo, 
irremediavelmente.”36

33 O exemplo dado por Simão é elucidativo: “Se um senhor de 90 anos se casa com uma moça 
de 18 anos, pelo regime de separação obrigatória em razão da idade, e depois de casado 
adquire uma casa e um carro, os bens são considerados aquestos em decorrência da súmula 
e a jovem nubente terá direito automaticamente à meação. E por que? Porque a Súmula 377 
não exige prova do esforço comum.” Obra citada, p. 2. 
34 SIMÃO, José Fernando. O regime da separação absoluta de bens (CC, art. 1.647): separação 
convencional ou obrigatória? In: Meus artigos -http://professorsimao.com.br/artigos_simao_
regime_separaçao.html (Acesso em 05/03/2018)  Ainda, e no mesmo sentido, o artigo 
intitulado “Separação obrigatória com pacto antenupcial? Sim, é possível.” In: Consultor 
Jurídico – https://www.conjur.com.br/2018-fev-11/processo-familiar-sepraçao-obrigatoria-
pacto-antenupcial-sim-possivel?imprimir=1 (Acesso em 05/03/2018).  
35 VELOSO, Zeno. Casal quer afastar a Súmula 377. In: Jusbrasil.com.br, p. 2-3.(O artigo foi 
publicado no Jornal O Liberal, de Belém do Pará, em abril de 1916. 
36 VELOSO, zeno. Idem, p. 3. 
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 No mesmo sentido se direciona a doutrina de Jones Figueirêdo Alves 
que gerou Provimento da Corregedoria Geral da Justiça de Pernambuco37 
O citado Provimento dispôs sobre o afastamento da reportada Súmula 377 
do STF, quando determina: “a) no regime de separação legal ou obrigatória 
de bens, na hipótese do art. 1.641, inciso II, do Código Civil deverá o oficial 
do registo civil cientificar os nubentes da possibilidade de afastamento da 
incidência da Súmula 377 do STF, por meio de pacto antenupcial e, b) o 
oficial do registro esclarecerá sobre os exatos limites dos efeitos do regime 
de separação obrigatória de bens, onde comunicam-se os bens adquiridos 
onerosamente na constância do casamento. (Artigo 1º)”38

 Merecem transcrição os argumentos expendidos pelo preclaro 
pensador: “É que, iniludivelmente, o regime patrimonial da separação 
obrigatória de bens imposto aos nubentes de maior faixa etária, por 
expressa disposição do legislador, não inibe ou afasta o interesse dos 
consortes pelos bens adquiridos onerosamente ao longo do casamento 
sob o regime de separação legal; razão pela qual, obrigados a este regime, 
cumpre-lhes, assim querendo, certificar, por convenção de interesse 
mútuo, sobre a hipótese de ‘separação absoluta’ dos bens futuros, que se 
contém no regime de separação convencional de bens.

 Anote-se que, quando preferido este regime, através de pacto 
antenupcial, o casamento não repercute na esfera patrimonial dos consortes, 
implicando dizer que os cônjuges preservam o domínio e a administração 
dos seus bens presentes e futuros, como também, diferentemente do art. 
276 do CC/1916, ‘estipulada a separação de bens, estes permanecerão 
sob a administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que os poderá 
livremente alienar ou gravar de ônus real’ (art. 1.687 do Código Civil/2002).

 Em tais latitudes, como se observa, o regime de separação 
convencional e voluntária, apresenta uma separação absoluta ou total de 
bens, o que não é alcançada, expressamente, pelos que são submetidos ao 
regime de separação legal ou obrigatória. No caso, estes últimos nubentes 
estariam desprovidos da capacidade de convencionar pela separação plena 

37 Provimento nº 08/2016, de 30.05.2016 (Dje. de 01.06.2016, p. 68-69). 
38 ALVES, Jones Figueirêdo. A uniões septuagenárias e a separação absoluta de bens por pacto 
antenupcial com superação da Súmula 377 do STF. In: Poder Judicário.Tribunal de Justiça de 
Pernambuco. (http://www.tjpe.jus.br) . Acesso em 05 de março de 2018. 
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e absoluta, aparentemente reservada aos nubentes com idade inferior aos 
setenta anos.”39

 Invocando a prevalência da autonomia privada em matéria 
patrimonial (mediante pacto antenupcial) sobre o poder vinculante das 
súmulas assim se posicionou Mário Luiz Delgado: “... podem os nubentes, 
atingidos pelo art. 1.641, inciso II do Código Civil, afastar por escritura 
pública, a incidência da Súmula 377 do STF, estipulando nesse ponto e na 
forma do que dispõe o art. 1.639, caput, do Código Civil, quanto aos seus 
bens futuros o que melhor lhes aprouver.”40

 Corroborando a mesma orientação da doutrina citada assim se 
posicionou Flávio Tartucce: “...Sem dúvida, a Súmula 377 do STF – do remoto 
ano de 1964 –, traz como conteúdo matéria de ordem privada, totalmente 
disponível e afastada por convenção das partes, não só no casamento, como 
na união estável (...) A única restrição de relevo a essa regra diz respeito à 
disposições absolutas da lei, consideradas regras cogentes, conforme consta 
do art. 1.655 da mesma codificação, o que conduziria à nulidade absoluta da 
previsão (...) Todavia, não há qualquer problema em se afastar a súmula 377 
pela vontade das partes, o que, na verdade, ampliaria os efeitos do regime 
de separação obrigatória, passando esse a ser uma verdadeira separação 
absoluta, em que nada se comunica (...) Acreditamos que tal afastamento 
constitui um correto exercício da autonomia privada, admitido pelo nosso 
Direito, que conduz a um eficaz mecanismo de planejamento familiar, 
perfeitamente exercitável por força de ato público, no caso de um pacto 
antenupcial (art. 1.653 do CC/2002).”41

 Conforme se depreende da doutrina invocada é possível afirmar que 
a doutrina nacional evoluiu, resgatando a dimensão humana da vontade dos 
nubentes, em detrimento dos meros aspectos patrimoniais, ao considerar 
que é possível a convenção dos nubentes por pacto antenupcial formalizado 

39 ALVES, Jones Figueirêdo. Obra citada, p. 2. Por questões de ordem especial deixamos de 
reproduzir todo artigo que merece leitura a análise pela clareza e coerência dos argumentos 
invocados. 
40 DELGADO, Mário Luiz. Apud Jones Figueirêdo Alves. Artigo citado, p. 2.  
41 TARTUCE, Flávio. Da possibilidade de afastamento da súmula 377 do STF por pacto 
antenupcial. (25 de maio de 2016). In: http://www.migalhas.com.br/FamiliaeSucessoes/104.
MI239721,61044-Da+possibilidade+de+afastamento+da+sumula+377+do+STF+por+pacto+a
ntenupcial. (Acesso em 05/03/2018). 
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em escritura pública afastando a incidência da Súmula 377/STF no regime 
obrigatória de separação de bens; que os nubentes podem, por convenção, 
ampliar os efeitos da separação obrigatória de bens garantindo a efetiva 
separação absoluta, na qual nada se comunica; que o afastamento da Súmula 
377/STF constitui exercício natural da autonomia privada garantidor de um 
eficaz mecanismo de planejamento familiar, e da livre escolha dos nubentes, 
com a opção pela separação total de bens sem incidir na “armadilha” da 
separação de bens que conduz os incautos à indesejada comunhão de bens. 

6. Primeiras conclusões.

 A análise levada a efeito indica, de forma segura, a tendência do 
pensamento jurídico nacional à aceitação de premissas que priorizam 
inquestionavelmente a prioridade da condição humana sobre a mera 
consideração do texto frio da lei, em prova manifesta que vivemos novos 
tempos pontuados pelo abrandamento da legislação sempre que ela 
contraria as expectativas mais caras do projeto existencial de cada sujeito. 

 Como notoriamente sabido, o argumento principal justificador da 
inclusão do inciso II do art. 1641 do CC sempre foi o do risco de confusão 
patrimonial entre uma pessoa idosa e eventual pessoa jovem, caracterizando 
suspeita de casamento por interesse42 (de um lado) e, igualmente, evitar o 
enriquecimento ilícito daquele que tem os bens em seu nome, embora as 
respectivas aquisições sejam provenientes de esforço comum. 

 A questão sempre invocada pelos estudiosos do Direito de Família e 
ainda sem resposta plausível é: Por que uma pessoa idosa não pode escolher 
livremente o regime de bens aplicável ao seu casamento? Essa era e continua 
sendo uma questão misteriosa que os doutrinadores e operadores do direito 
tentaram e continuam tentando desvendar em vão. 

 A proposta inédita e vanguardista materializada no Provimento nº 
08/2016 da Corregedoria Geral da Justiça de Pernambuco, de autoria de 
Jones Figueirêdo Alves, abriu uma perspectiva nova no tratamento mais 
humanizado do Direito de Família, recolocando o sujeito de direito acima 

42 Segundo doutrina de Milton Paulo de Carvalho Filho: “O inciso II realça o caráter protetor 
do legislador que pretende resguardar o nubente maior de 70 anos de união fugaz e 
exclusivamente interesseira.” Código Civil Comentado, p. 1731. 
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das meras considerações de ordem econômica resgatando o papel central 
da afetividade nas relações matrimoniais, ao mesmo tempo que garante 
a coerência da ordem codificada que encontra na dicção do art. 1.639 as 
noções maiores de liberdade e de escolha. 

 Esta tendência, agora visível, na recente decisão da Corregedoria 
Geral do Tribunal de Justiça de São Paulo (Recurso Administrativo nº 
1065469-74.2017.8.26.0100)43 - que se manifestou pela validação de pacto 
antenupcial que previa a absoluta incomunicabilidade de bens no regime 
da separação obrigatória de bens – faz eco ao Provimento nº 08/2016 e, 
certamente, será adotada por todo país, em prova inequívoca de um 
humanismo que passa a adentrar no Direito de Família ocupando um espaço 
sempre legítimo e plenamente defensável. 

 Os argumentos invocados pela Corregedoria Geral da Justiça resgatam 
de forma precisa e objetiva os aspectos que merecem ser considerados na 
solução da complexa questão. Assim: a) “Uma vez que a mens legis do art. 
1.641 é protetiva e que a regra geral é a livre contratação do regime de 
bens, afigura-se de todo razoável permitir que ambas as situações incidam 
cumulativamente, ampliando-se a proteção buscada pela lei, por meio de 
pactuação entre os nubentes; b) o óbice imposto aos recorrentes (...) implica 
rematado contrassenso. Impede que se alargue a proteção pretendida pelo 
legislador, ao mesmo tempo em que limita o poder de livre pactuação; c) por 
se tratar de norma de exceção, a vedação imposta pelo art. 1.641 comporta, 
ademais, interpretação restritiva. O cerceamento do poder de pactuar deve 
ser o mínimo necessário para que o objetivo da norma seja alcançado. Não 
se há de impedir, portanto, a contratação de regime que amplie o cunho 
protetivo almejado pela norma.”44  

43 “REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS – CASAMENTO – PACTO ANTENUPCIAL – SEPARAÇÃO 
OBRIGATÓRIA – ESTIPULAÇÃO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 377 DO STF – POSSIBILIDADE.  
Nas hipóteses em que se impõe o regime de separação obrigatória de bens (art. 1.641 do 
CC), é dado aos nubentes, por pacto antenupcial, prever a incomunicabilidade absoluta dos 
aquestos, afastando a incidência da súmula 377 do Excelso Pretório, desde que mantidas 
todas a demais regras do regime de separação obrigatória. Situação que não se confunde 
com a pactuação para alteração do regime de separação obrigatória, para o de separação 
convencional de bens, que se mostra inadmissível.” 
44 Apud, Portal do RI – Portal do Registo de Imóveis (http://www.portaldori.com.br) , p. 2. 
(Acesso em 05/03/2018).
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 Pensar de forma diversa seria retroceder a um autoritarismo negado 
pela evolução natural da comunidade brasileira. Raciocinar contrariamente 
implicaria em fechar os olhos à força inquestionável do abrandamento de 
princípios cogentes que exigem releitura consentânea ao atual estágio de 
desenvolvimento e de conquistas do mundo jurídico. 
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RESUMO: O trabalho aborda, sob o enfoque dos institutos e da 
principiologia do Direito Administrativo, o tratamento conferido pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal à disciplina dos gastos com pessoal nos Municípios 
brasileiros e a atuação que tem sido realizada pelas controladorias internas 
municipais e pelo Ministério Público para fiscalizar e garantir a observância 
dos limites legais de despesas.

ABSTRACT: The paper discusses, from the perspective of the institutes and 
the principles of Administrative Law, the treatment conferred by the Fiscal 
Responsibility Law on the discipline of personnel expenses in Brazilian 
municipalities and the action that has been carried out by municipal internal 
controllership and the Public Prosecutor’s Office to supervise and ensure 
compliance with the legal limits of expenses.
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1. Introdução

 A responsabilidade da gestão fiscal talvez até recentemente 
suscitasse mais debates relacionados à eventual inspiração neoliberal que 
fomentou a criação e consolidação da Lei Complementar n.º 101/2000, 
a Lei de Responsabilidade Fiscal, na gestão do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, e seus reflexos na aplicação de políticas públicas, do que 
propriamente discussão quanto à sua relevância e eficácia em termos de 
controle da Administração Pública.

 Porém, as crises financeiras que têm assolado o país nos últimos 
anos e impactado a arrecadação de receitas, aliadas à ausência de adequado 
planejamento e execução orçamentária, fizeram crescer a atenção do cenário 
jurídico sobre o controle das despesas públicas, especialmente aquelas 
com pessoal, responsáveis por consumir fatia considerável de recursos 
orçamentários. Desequilíbrios financeiros hodiernamente verificados com o 
pagamento de servidores ativos, inativos e pensionistas pelos Estados do Rio 
de Janeiro, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte, amplamente divulgados 
pela imprensa em decorrência de seus desdobramentos e impactos na 
economia, são interessantes exponentes desse panorama.

 Sob essa perspectiva, importantes mecanismos previstos pela 
Lei de Responsabilidade Fiscal para garantir a sua observância, como as 
controladorias internas dos próprios órgãos da Administração Pública e 
mesmo a atuação do Ministério Público, ainda têm exercido o seu papel 
de forma tímida e com questionável efetividade em matéria de controle de 
gastos com pessoal, sobretudo na esfera municipal, ainda pouco preparada 
tecnicamente para a execução desse mister, seja pela não adoção de práticas 
e rotinas administrativas que espelhem a obediência às normas de controle 
fiscal, seja pela precariedade de material humano capacitado para essa 
finalidade.

2. A Lei de Responsabilidade Fiscal e o limite de gastos com 
pessoal nos Municípios

 A Constituição Federal, ao estabelecer um novo conjunto de 
normas estruturantes da Administração Pública, reconheceu a importância 
de disciplinar as finanças públicas do Estado brasileiro e destinou, por essa 
razão, capítulo específico para tratar da matéria. Determinou também em 
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seu artigo 1631 a necessidade de que lei complementar posteriormente 
regulamentasse as disposições constitucionais.

 A ordem emanada pelo legislador constituinte, no entanto, apenas 
foi concretizada em 04 de maio de 2000, com a edição da Lei Complementar 
n.º 101, que restou conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal e tratou de 
regulamentar normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade 
na gestão fiscal.

 Essa inércia em regulamentar o tema constitucional por quase 
doze anos apenas foi interrompida em decorrência de disposição legislativa 
trazida pela Emenda Constitucional n.º 19, de 04 de junho de 1998, que fixou 
prazo para que o Poder Executivo encaminhasse projeto de lei ao Congresso 
Nacional, no exercício de sua competência privativa para tratar de normas 
de natureza orçamentária:2 “Art. 30. O projeto de lei complementar a que 
se refere o art. 163 da Constituição Federal será apresentado pelo Poder 
Executivo ao Congresso Nacional no prazo máximo de cento e oitenta dias 
da promulgação desta Emenda.”

 A Lei de Responsabilidade Fiscal é uma das mais importantes normas 
regentes da gestão pública e marco na evolução do direito financeiro no 
Brasil, como bem destaca Luiz Henrique de Lima.3 A partir de sua edição, o 
país passou a experimentar um novo regime de administração dos recursos 
públicos, denominado Gestão Fiscal Responsável, que está assentado em 

1 Art. 163. Lei complementar disporá sobre: I - finanças públicas; II - dívida pública externa 
e interna, incluída a das autarquias, fundações e demais entidades controladas pelo Poder 
Público; III - concessão de garantias pelas entidades públicas;  IV - emissão e resgate de títulos 
da dívida pública; V - fiscalização financeira da administração pública direta e indireta Emenda 
Constitucional n.º 40, de 2003); VI - operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; VII - compatibilização das funções 
das instituições oficiais de crédito da União, resguardadas as características e condições 
operacionais plenas das voltadas ao desenvolvimento regional.
2 A Lei de Responsabilidade Fiscal veicula normas de planejamento orçamentário e de 
fiscalização, de modo a incidir em relação às primeiras a regra da iniciativa privativa do Poder 
Executivo para o encaminhamento de projeto de lei, em conformidade com o artigo 165 da 
Constituição Federal.
3 LIMA, Luiz Henrique. O controle da Responsabilidade Fiscal e os desafios para os Tribunais de 
Contas em tempos de crise. Contas governamentais e responsabilidade fiscal: desafios para 
o controle externo – estudos de ministros e conselheiros substitutos dos Tribunais de Contas. 
Luiz Henrique Lima, Weder de Oliveira e João Batista Camargo (Coord.). Belo Horizonte: 
Fórum, 2017, p. 111.
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quatro pilares: planejamento, transparência, controle das contas públicas e 
responsabilização.4

 A adoção de normas de responsabilidade fiscal não foi uma 
exclusividade brasileira, pois diversos país, a exemplo dos Estados Unidos, 
Inglaterra, Alemanha, Áustria, Bélgica e Nova Zelândia, passaram também 
por situações que demandaram ações nesse sentido e acabaram por 
desenvolver e inserir nos seus ordenamentos jurídicos normas dessa 
natureza. Na América Latina, por sua vez, países como Argentina, Brasil, 
Chile, Colômbia, Equador e México adotaram leis de responsabilidade fiscal 
especialmente por pressão do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do 
Banco Internacional de Desenvolvimento (BIRD), como contrapartida aos 
acordos financeiros que foram firmados.5

 Entendido de forma sucinta o contexto histórico que ensejou a 
normatização das finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão 
fiscal, cabe agora discorrer a respeito do tema que é de fato o objeto deste 
trabalho e que recebeu tratamento destacado pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal: as despesas com pessoal no âmbito da Administração Pública, limites 
e mecanismos de controle para esses gastos, visando à manutenção do 
equilíbrio das contas públicas.

 O artigo 18, caput, da Lei de Responsabilidade Fiscal, sob esse prisma, 
traz ampla definição do que seriam as despesas com pessoal: o somatório 
dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, 
relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares 
e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais 
como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da 
aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas 
extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos 
sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.

 Embora pareça exaurir a definição de gastos com pessoal para fins 
de aplicação dos limites legais e incidência dos mecanismos de controle, a 

4 FURTADO, J. R. Caldas. Elementos de Direito Financeiro. 4ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2013, 
p. 439.
5 ABRAHAM, Marcus. Os 15 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Disponível em: <http://
genjuridico.com.br/2015/06/24/os-15-anos-da-lei-de-responsabilidade-fiscal>. Acesso em: 
13 abr. 2018.
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complexidade do sistema remuneratório hoje vigente nos diferentes entes da 
federação implica constantes questionamentos,6 notadamente enfrentados 
e solvidos pelos Tribunais de Contas, sobre a natureza das mais diversas 
vantagens pagas a agentes públicos, que podem assumir não só caráter 
remuneratório, integrando então os limites de despesas, como também 
caráter assistencial ou mesmo indenizatório.

 A título de exemplo, de acordo com alguns posicionamentos já 
consolidados pelos Tribunais de Contas e pela doutrina,7 pode-se citar como 
despesas que, embora realizadas com pessoal, não são assim legalmente 
consideradas, as relativas a vale e auxílio-alimentação, vale e auxílio-
transporte, salário-família, ajuda de custo, auxílio-funeral e assistência 
médica, sem prejuízo das situações excepcionadas pelo próprio artigo 19, § 
1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, como incentivos a demissões voluntárias 
e despesas com inativos e pensionistas custeadas por contribuições dos 
segurados e por outros recursos dos regimes próprios de previdência.

 Essas despesas com pessoal estão sujeitas à obediência de limites 
de execução estabelecidos pelos artigos 19 e 20 da Lei de Responsabilidade 
Fiscal e cujo parâmetro é a receita corrente líquida,8 variando conforme o ente 
federativo: 50% (cinquenta por cento) em relação à União; 60% (sessenta 

6 Oportuna a observação de José dos Santos Carvalho Filho sobre o sistema remuneratório 
vigente hoje na Administração Pública: “O sistema remuneratório no serviço público, seja 
em nível constitucional, seja no plano das leis funcionais, é um dos pontos mais confusos 
do regime estatutário. O grande choque de interesses, o escamoteamento de vencimentos, 
a simulação da natureza das parcelas estipendiais, a imoralidade administrativa, tudo enfim 
acaba por acarretar uma confusão sem limites, gerando uma infinidade de soluções diversas 
para casos iguais e uma só solução para hipóteses diferentes.” (CARVALHO FILHO, José dos 
Santos. Manual de Direito Administrativo. 25ª ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 729).
7 BRUNO, Reinaldo Moreira. Lei de Responsabilidade Fiscal e Orçamento Público Municipal. 5ª 
ed. Curitiba: Juruá, 2013, p. 165 e 177-181.
8 A definição do que consiste a receita corrente líquida é trazida pelo artigo 2º, inciso IV, da Lei 
de Responsabilidade Fiscal: somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, 
industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também 
correntes, deduzidos: a) na União, os valores transferidos aos Estados e Municípios por 
determinação constitucional ou legal, e as contribuições mencionadas na alínea a do inciso I 
e no inciso II do art. 195, e no art. 239 da Constituição; b) nos Estados, as parcelas entregues 
aos Municípios por determinação constitucional; c) na União, nos Estados e nos Municípios, a 
contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social e 
as receitas provenientes da compensação financeira citada no § 9º do art. 201 da Constituição. 
(...) § 3º A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês 
em referência e nos onze anteriores, excluídas as duplicidades.
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por cento) quanto aos Estados; e 60% (sessenta por cento) em relação aos 
Municípios. Trata-se de limites que têm abrangência a toda a Administração 
Pública e não admitem ampliação por Estados e Municípios, consoante já 
decidiu o Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade, 
ao interpretar o artigo 169, caput, da Constituição Federal,9 e apreciar lei 
de diretrizes orçamentárias do Estado de Roraima que modificava o teto de 
gastos com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo.10

 Em âmbito municipal, seara sobre a qual tem foco este estudo, 
o limite global de 60% (sessenta por cento) da receita líquida corrente é 
repartido na proporção de 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo e 
54% (cinquenta e quatro por cento) para o Poder Executivo, consoante 
prevê o artigo 20, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quanto a 
este último, é possível observar que parcela crescente vem apresentando 
comprometimento orçamentário que se aproxima, atinge ou mesmo 
ultrapassa esse patamar legal de despesas com pessoal, o que implica 

9 Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.
10 Consta da ementa da decisão: “(…) 2. A incompatibilidade entre os termos do dispositivo 
impugnado e os padrões da lei de responsabilidade fiscal (Lei Federal Complementar 101/00) 
não se resume a uma crise de legalidade. Traduz, em verdade, um problema de envergadura 
maior, a envolver a indevida apropriação de competências da União, em especial a de 
conceber limites de despesas com pessoal ativo e inativo (art. 169, caput, da CF), controvérsia 
que comporta solução na via da ação direta de inconstitucionalidade. 3. Os limites traçados 
pela lei de responsabilidade para os gastos com pessoal ativo e inativo nos Estados, Distrito 
Federal e Municípios valem como referência nacional a ser respeitada por todos os entes 
federativos, que ficam incontornavelmente vinculados aos parâmetros máximos de valor 
nela previstos. 4. Ao contemplar um limite de gastos mais generoso para o Poder Legislativo 
local, o dispositivo impugnado se indispôs abertamente com os parâmetros normativos da 
lei de responsabilidade fiscal, e com isso, se sobrepôs à autoridade da União para dispor no 
tema, pelo que fica caracterizada a lesão ao art. 169, caput, da CF. (…). (ADI 5449 MC-Ref, 
Relator Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno do STF, julgado em 10/03/2016).” É importante 
também consignar que a fixação de limites de gastos para os entes federativos e poderes 
ensejou o ajuizamento de diversas ações de controle concentrado de constitucionalidade 
que ainda aguardam julgamento – ADIs n.º 2.241, 2.256, 2.261 e 2.365, e ADPF n.º 24, 
além da ADI n.º 2.238, que impugna toda a Lei de Responsabilidade Fiscal. Alega-se que a 
repartição de despesas violaria o princípio federativo e o da separação dos poderes. Porém, 
em análise de medida cautelar na ADI n.º 2.238, a Corte afirmou que o comando da Lei de 
Responsabilidade Fiscal é compatível com o artigo 169 da Constituição Federal, norma que 
não veda a distribuição entre os poderes dos limites de despesas com pessoal (ADI 2238 MC, 
Relator Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno do STF, julgado em 09/08/2007). Na doutrina, colha-
se esse mesmo posicionamento em HARADA, Kiyoshi. Comentários à Lei de Responsabilidade 
Fiscal. Doutrinas Essenciais de Direito Tributário. São Paulo: Revista dos Tribunais, vol. 1, p. 
1153-1160, fev. 2011, p. 1154.



160

não só desequilíbrio das contas públicas pela ausência de controle efetivo 
de despesas, mas por vezes o comprometimento da própria execução 
de políticas públicas, em razão da necessidade de se honrar a folha de 
pagamento de seu quadro de pessoal.

 Pesquisa realizada pela Confederação Nacional dos Municípios 
neste ano, com base no encerramento da gestão fiscal do ano de 2017, 
apontou dados preocupantes que corroboram essa afirmação.11 No 
universo dos 5.568 Municípios brasileiros, 5.483 participaram da enquete, 
que revelou: (I) 2.758 (50,3%) responderam que conseguiram encerrar 
o ano de 2017 com as contas equilibradas, enquanto 1.936 (35,3%) não 
conseguiram e 789 (14,4%) não responderam; (II) sobre a pontualidade no 
pagamento dos salários de dezembro do funcionalismo municipal, 3.803 
(69,4%) informaram que não houve atraso, 890 (16,2%) atrasaram e 790 
(14,4%) optaram por não responder; (III) quanto ao limite de gastos com 
pessoal, 3.847 (70,2%) esclareceram que o Município executou até 60% da 
receita corrente líquida, 717 (13,1%) estavam acima do limite máximo e 
919 (16,8%) não responderam à pergunta, não havendo questionamento 
específico em relação ao limite de 54% imposto ao Poder Executivo; 
(IV) questionados sobre a postergação dos pagamentos a fornecedores 
– alternativa cada vez mais utilizada para evitar o atraso da folha de 
pagamento do funcionalismo –, 2.898 (52,9%) afirmaram que atrasaram o 
pagamento de fornecedores, 1.786 (32,6%) não atrasaram e 799 (14,6%) 
não responderam.

 Para que o limite de 54% (cinquenta e quatro por cento) da 
receita líquida corrente do Município não seja alcançado ou mesmo 
transposto pelos Prefeitos na execução de despesas com pessoal, a Lei de 
Responsabilidade Fiscal consagra mecanismos de controle envolvendo o 
Poder Legislativo, o Tribunal de Contas, a controladoria interna do próprio 
órgão e também o Ministério Público.

 De fato, o artigo 59, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal 
prevê que o Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais 

11 Disponível em: <http://www.cnm.org.br/cms/biblioteca/A%20Crise%20nos%20
Muni%C3%ADpios.pdf>. Acesso em: 20 abr. 2018. A pesquisa baseou-se nas respostas 
fornecidas pelos Municípios a questionário encaminhado pela Confederação Nacional dos 
Municípios. Não houve análise técnica de dados para aferir a veracidade das informações 
que foram espontaneamente prestadas.
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de Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério 
Público, fiscalizarão o cumprimento das normas afetas à responsabilidade 
na gestão fiscal, com ênfase à adoção de medidas para o retorno da despesa 
com pessoal ao respectivo limite.

 Essas medidas de controle da gestão estão atreladas à verificação 
do alcance de três possíveis situações que se relacionam, por sua vez, ao 
limite de 54% (cinquenta e quatro por cento) da receita líquida corrente do 
Município, ensejando a tomada de distintas providências dispostas na Lei 
de Responsabilidade Fiscal, seja de caráter preventivo, para evitar que o 
limite máximo de gastos seja efetivamente atingido no decorrer da gestão, 
seja com a finalidade de garantir o retorno do montante de despesas ao 
patamar legal: limite de alerta (artigo 59, § 1º, inciso II), limite prudencial 
(artigo 22, parágrafo único) e limite máximo (artigo 20, inciso III).

 O limite de alerta caracteriza-se quando o montante de despesas 
com pessoal ultrapassa 90% (noventa por cento) do teto legal. Exemplifica-
se: a receita líquida corrente do Município apurada no período foi de R$ 1 
milhão; a execução global dos gastos com pessoal não poderá transgredir a 
cifra de R$ 600 mil e, quanto ao Poder Executivo, a quantia de R$ 540 mil; o 
limite de alerta ocorrerá assim que a folha de pagamento do funcionalismo 
do Executivo municipal ultrapassar o valor de R$ 486 mil. A providência 
neste caso tem cunho preventivo e consiste na emissão de alerta ao 
ente pelo Tribunal de Contas, conforme artigo 59, § 1º, inciso II, da Lei 
de Responsabilidade Fiscal, a fim de que, uma vez cientificado de que se 
avizinha o alcance do limite legal de gastos, adote desde logo ações para 
manter suas contas equilibradas.

 O limite prudencial, por sua vez, tem lugar quando o total de 
gastos com pessoal excede a 95% (noventa e cinco por cento) do patamar 
legal. No caso do exemplo anterior, será alcançado quando as despesas 
do Executivo municipal ultrapassarem o montante de R$ 513 mil. Como 
consequência, deverão ser observadas as medidas do artigo 22, parágrafo 
único, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que também se revestem de 
caráter preventivo e veiculam vedações ao gestor: concessão de vantagem, 
aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo 
os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, 
ressalvada a revisão prevista no artigo 37, inciso X, do da Constituição 
Federal; criação de cargo, emprego ou função; alteração de estrutura de 
carreira que implique aumento de despesa; provimento de cargo público, 
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admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a 
reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das 
áreas de educação, saúde e segurança; contratação de hora extra, salvo nas 
situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias.

 Já o limite máximo ocorre na hipótese de restar ultrapassado o 
patamar de 54% (cinquenta e quatro por cento) da receita líquida corrente 
do Município com despesas de pessoal. No exemplo utilizado, materializar-
se-á quando o Executivo municipal destinar quantia superior a R$ 540 mil 
para o funcionalismo. O intuito das medidas de controle neste caso é sanar 
o presumido desequilíbrio de gestão: além de todas as proibições aplicáveis 
também ao limite prudencial, a Lei de Responsabilidade Fiscal faculta a 
redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova 
carga horária (artigo 23, § 2º) e se reporta também às providências dos 
§ 3º e 4º do artigo 169 da Constituição Federal, vale dizer, a redução em 
pelo menos 20% (vinte por cento) das despesas com cargos em comissão e 
funções de confiança, a exoneração dos servidores não estáveis e mesmo 
a perda do cargo dos estáveis (artigo 23, caput). O percentual excedente 
terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes e, caso não 
alcançada a redução, e enquanto perdurar o excesso, o ente não poderá 
receber transferências voluntárias; obter garantias direta ou indireta, de 
outro ente; contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas 
ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à redução das 
despesas com pessoal (artigo 23, § 3º).

 Como é possível perceber, parte das medidas passíveis de 
aplicação em caso de alcance do limite máximo de gastos com pessoal 
são extremamente gravosas e, ainda que previstas como meio legítimo de 
contingenciamento de despesas pela própria Constituição Federal, podem 
confrontar com outros dispositivos constitucionais, como a garantia de 
irredutibilidade de subsídio e vencimentos assegurada aos detentores de 
cargos e empregos públicos (artigo 37, inciso XV).12 A última hipótese, neste 
particular, foi recentemente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal em 
julgamento de recurso extraordinário, que assentou a orientação pela 
impossibilidade da Administração Pública reter salários para a redução de 

12 XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são 
irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 
153, III, e 153, § 2º, I.
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despesas com pessoal, ainda que com a finalidade de se adequar a limites 
legais ou mesmo constitucionais.13   

 Atente-se também que a Lei de Responsabilidade Fiscal, ao tratar das 
vedações que devem ser adotadas quando da constatação de que os limites 
prudencial ou máximo foram alcançados não atribui de forma explícita, a 
órgão específico, a tarefa de concentrar as ações de fiscalização para verificar 
se o contingenciamento de despesas (artigos 22 e 23) está sendo de fato 
materializado. Evidentemente que, por força do já citado artigo 59, têm 
legitimidade o Poder Legislativo, o Tribunal de Contas, os sistemas de controle 
interno do respectivo órgão e o Ministério Público. Assim também reforça 
o artigo 73-A, em relação ao papel do Tribunal de Contas e do Ministério 
Público, ao prescrever que qualquer cidadão, partido político, associação 
ou sindicato é parte legítima para denunciar ao respectivo Tribunal de 
Contas e ao órgão competente do Ministério Público o descumprimento das 
prescrições estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal.

 Naturalmente, em razão do feixe de atribuições e da conformação 
institucional atribuída pela legislação, não resta margem de dúvida de que 
o primeiro órgão a zelar pela observância dos limites de gastos com pessoal 
e adotar as providências necessárias para manter o equilíbrio das contas 
públicas deve ser a própria controladoria interna do executor das despesas, 
órgão este que será objeto de análise mais aprofundada no tópico seguinte. 
Em âmbito externo, este papel será exercido de forma precípua pelo Tribunal 
de Contas em seu mister constitucional de fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial da Administração Pública,14 e 

13 DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMENDA 
EM CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE 
DE RETENÇÃO SALARIAL PARA REDUÇÃO DE GASTOS COM PESSOAL. JURISPRUDÊNCIA DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). 1. O STF tem entendimento no sentido de que o art. 37, 
XV, da Constituição, impossibilita que retenção salarial seja utilizada como meio de redução de 
gastos com pessoal com o objetivo de adequação aos limites legais ou constitucionais de despesa. 
2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação 
em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno 
a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 
(RE 836198 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma do STF, julgado em 23/03/2018).
14 O artigo 70, caput, da Constituição Federal, menciona que a fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta 
e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e 
renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e 
pelo sistema de controle interno de cada Poder. Trata-se de norma também aplicável aos 
Estados (artigo 75 da Constituição Federal).
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porque a Lei de Responsabilidade Fiscal lhe atribui a função de verificar os 
cálculos dos limites da despesa total com pessoal (artigo 59, § 2º) e emitir 
alertas quando constatar fatos que comprometam os custos ou os resultados 
dos programas ou indícios de irregularidades na gestão orçamentária (artigo 
59, § 1º, inciso V).

 Com relação à verificação dos limites das despesas e emissão 
de alertas para a adoção de medidas de contingenciamento, o último 
levantamento realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná,15 a 
propósito, identificou que, até o mês de outubro de 2017, nada menos do 
que 261 dos 399 Municípios do Paraná – isto é, 65,4% do total – receberam 
alertas do órgão de controle por excesso de gastos com o pagamento 
de agentes públicos, aí compreendidos o alcance dos limites de alerta, 
prudencial ou máximo, o que corrobora a assertiva de que, a despeito dos 
dezoito anos de vigência do conjunto de normas de finanças públicas voltadas 
para a responsabilidade na gestão fiscal, assim como dos mecanismos de 
controle para sua efetivação, é ainda substancial o comprometimento 
orçamentário e o desequilíbrio das contas públicas que tem se verificado 
com as Municipalidades, em âmbito nacional, relacionados à manutenção de 
seu quadro de pessoal.

 Ainda, cabe esclarecer que, embora se atribua ao Tribunal de Contas 
a missão institucional de verificar os cálculos dos limites dos gastos com 
pessoal, a Lei de Responsabilidade Fiscal consagra o acesso e transparência 
dessas informações a toda a população, pois determina que os órgãos as 
registrem em relatório de gestão fiscal, contendo os valores das despesas 
executadas, o comparativo com os limites legais e as medidas corretivas 
eventualmente adotadas em caso de alcance desses limites, o qual deve 
ser publicado em até 30 (trinta) dias após o encerramento do quadrimestre 
(artigo 55), à exceção dos Municípios com população inferior a cinquenta mil 
habitantes, que podem optar pela publicação semestral (artigo 63).

15 Disponível em: <http://www1.tce.pr.gov.br/noticias/65-dos-municipios-do-parana-estao-
sob-alerta-do-tce-por-gastos-com-pessoal/5515/N>. Acesso em: 19 abr. 2018. Deste total, 
34 Municípios ultrapassaram o teto de 54% em gastos com pessoal (limite máximo); 78 
Municípios transgrediram 95% do teto (limite prudencial); e 149 Municípios ultrapassaram 
90% do teto (limite de alerta).
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3. O papel das controladorias internas municipais

 É cediço que, na vigência do Estado Democrático de Direito, em que 
o poder emana do povo e somente em seu proveito será exercitado (artigo 
1º, da Constituição Federal), não se concebe a inexistência de controle dos 
atos daqueles que detém o poder-dever de gerir a coisa pública. Assim, 
é possível afirmar que “um Estado sem controle navega contra a ideia de 
democracia, porquanto não há transparência para aferição de sua atuação, 
vigorando a completa submissão de seus governados”.16

 O controle da Administração, amplamente considerado, é a 
fiscalização exercida pelo Poder Público ou pelo cidadão quanto à atuação 
dos diversos órgãos da Administração direta ou indireta, de qualquer esfera 
federativa ou de qualquer Poder.

 Segundo leciona José dos Santos Carvalho Filho, a função de controle 
tem relação intrínseca com o instituto da garantia jurídica, na medida em 
que, embora caiba à Administração a tarefa de gerir o interesse coletivo, 
não é ela livre para fazê-lo, devendo atuar em conformidade com os padrões 
fixados na lei e buscando, sempre, o interesse da coletividade. Sendo assim, 
é por meio do controle que os administrados e Administração podem aferir 
a legitimidade ou a conveniência das condutas administrativas, e essa 
possibilidade reflete uma garantia para ambos.17

 Sua natureza jurídica é a de princípio fundamental da Administração 
Pública, consoante expressamente previsto no estatuto da reforma 
administrativa federal (Decreto-Lei n.º 200/1967), em seu artigo 6º,18 
que pretendeu considerar o controle como indispensável à execução das 
atividades administrativas do Estado, não podendo ser recusado por nenhum 
órgão administrativo.

 É pertinente correlacionar a ideia de controle com o conceito de 
accountability, cuja origem remonta ao ato do Rei William I, da Inglaterra, por 

16 MARTINS, Fernando Rodrigues. Controle do Patrimônio. 5ª ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2013, p. 293.
17 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 25ª ed. São Paulo: 
Atlas, 2012, p. 930.
18 Art. 6º As atividades da Administração Federal obedecerão aos seguintes princípios 
fundamentais: (...)V - Contrôle.
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meio do qual impôs aos proprietários de seu reino que prestassem contas de 
todos os bens possuídos, com o principal objetivo de obter o juramento de 
lealdade ao detentor do poder e estabelecer as bases da governança real. 
Entretanto, posteriormente, a referida relação se inverteu, de maneira que 
os gestores públicos passaram a submeter-se à accountability, cabendo-lhes 
o dever de prestar contas aos cidadãos.19

 A accountability está ligada à ideia da institucionalização legal da 
desconfiança política e remete ao princípio da legalidade, segundo o qual 
tanto os cidadãos quanto as autoridades públicas estão submetidos às 
disposições legais e sujeitos a sanções em caso de descumprimento. Traduz, 
portanto, ideia de responsabilidade, de obrigação e de exigência de prestação 
de contas segundo os parâmetros da lei, com a possibilidade de sanção pelo 
descumprimento dos comandos normativos aplicáveis.20

 Dentre as espécies de controle, sob o ângulo da forma de sua 
atuação, está o controle interno, que é aquele exercido pela Administração 
Pública sobre si mesma, possuindo força normativa na Constituição Federal e 
prescindindo de lei expressa. Assim dispõe seu artigo 74,21 que traz em seus 
incisos as funções precípuas do sistema de controle interno.

 Merece destaque, dentre as funções precípuas elencadas no 
supracitado artigo, a previsão de apoio aos órgãos de “controle externo 
no exercício de sua missão institucional”, razão pela qual a implantação e 
atuação eficiente de instâncias administrativas de controle interno são 
essenciais para otimizar o desempenho das funções constitucionais de 
órgãos do controle externo da Administração, como os Tribunais de Contas 

19 COUTO, Daniel Uchôa Costa. Premissas e desafios para o estabelecimento da accountability 
no contexto social brasileiro. Interesse Público IP, Belo Horizonte, ano 15, n. 80, jul./ago. 2013, 
p. 1-2.
20 COUTO, Daniel Uchôa Costa. Premissas e desafios para o estabelecimento da accountability 
no contexto social brasileiro. Interesse Público IP, Belo Horizonte, ano 15, n. 80, jul./ago. 2013, 
p. 2.
21 Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema 
de controle interno com a finalidade de: I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano 
plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União; II - comprovar 
a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, 
financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da 
aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; III - exercer o controle das 
operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União; IV - apoiar 
o controle externo no exercício de sua missão institucional.
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do Estado e da União, assim como o próprio papel do Ministério Público e do 
Poder Judiciário.

 Sobreleva notar, nesse ponto, que a Estratégia Nacional de Combate 
à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA) – que consiste na articulação 
de mais de 80 órgãos e entidades das três esferas estatais –, estabeleceu a 
Ação n.º 02, de 2017, cujo escopo é o de “Desenvolver ações que permitam 
apoiar a implementação do sistema de controle interno nos estados e 
municípios”.

 Esse controle interno é realizado, via de regra, pelo sistema de 
auditoria, que acompanha a execução do orçamento, verifica a legalidade da 
aplicação do dinheiro público e auxilia o Tribunal de Contas no exercício de 
seu papel constitucional.22

 Hely Lopes Meirelles, em sua obra “Direito Municipal Brasileiro”, 
explica que a espécie de controle em comento abrange os controles da 
legalidade, da fidelidade e da execução:

A fiscalização financeira e orçamentária atribuída ao Executivo (controle 
interno) compreende os controles da legalidade, da fidelidade e da execução. 
O controle interno da legalidade é exercido sobre os atos pertinentes à 
arrecadação da receita e à realização das despesas, bem como sobre os 
que acarretem ou possam acarretar nascimento ou extinção de direitos e 
obrigações; o controle interno da fidelidade visa à conduta funcional dos 
agentes responsáveis por bens e valores públicos; o controle interno da 
execução tem por objetivo o cumprimento do programa de trabalho do 
governo, considerado em seus aspectos financeiros, de realização de obras 
e prestação de serviços (Lei 4.320/1964, arts. 75 e 76).23

 Nesse contexto, o legislador constituinte previu expressamente 
aos Municípios a implantação de sistemas de controle interno (artigo 31 da 
Constituição Federal), cujas atribuições foram desde logo fixadas pela própria 
Carta Política, dentre as quais a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial do próprio ente político e dos órgãos e entidades 
da Administração Indireta a ele vinculados (artigos 70 e 74 da Constituição 
Federal). No mesmo sentido prescreve a Lei de Responsabilidade Fiscal, em 
seu artigo 59, ao dispor que o sistema de controle interno de cada Poder e 

22 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 24ª ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 737.
23 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 17ª ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 305.
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do Ministério Público fiscalizarão o cumprimento das normas da referida Lei 
Complementar, com ênfase, dentre outros, ao “cumprimento do limite de 
gastos totais dos legislativos municipais, quando houver” (inciso V).

 Uma vez compreendida a imperiosidade da implantação de um 
sistema de controle interno municipal, é forçoso reconhecer que a realidade 
estrutural dos Municípios brasileiros, aliada muitas vezes à desídia ou 
inabilidade de gestores públicos, raramente reflete o que impõe o texto 
constitucional. Não basta a existência de uma controladoria interna que, 
embora implementada, não cumpra efetivamente seu mister fiscalizatório, 
limitando-se a um agir pro forma ou dirigido a outros interesses que não 
puramente o interesse público.

 Nesse aspecto, Helio Saul Mileski comenta sobre a alteração à Lei 
de Responsabilidade Fiscal, trazida pela Lei Complementar nº 131/2009, 
que amplia as normas de transparência destinadas à responsabilidade na 
gestão fiscal:

(…) ressalte-se, ainda, a importância da exigência (art. 48A, parágrafo único, 
III) dirigida para as Administrações Públicas quanto à obrigatoriedade de 
adoção de um sistema integrado de administração financeira e controle, 
que atenda a padrão mínimo de qualidade. Considerando que, de um modo 
geral, no âmbito dos Estados e Municípios, é precário ou inexistente o 
controle interno da Administração, nos moldes preconizados pelo art. 70 da 
Constituição Federal, o legislador, em boa hora, vem reforçar a determinação 
para que seja criado um sistema de administração financeira e controle, no 
sentido de que haja um acompanhamento regular dos atos que devem ser 
praticados pelo Administrador, no exercício da gestão fiscal.24

 Somente o sistema de controle interno estruturalmente adequado, 
por meio de atuação técnica e efetiva, é capaz de conferir concretude ao 
princípio da eficiência administrativa, que nada mais é do que uma faceta de 
um princípio mais amplo, cunhado pelo Direito italiano como o princípio da 
“boa administração”.25

24 MILESKI, Helio Saul. A transparência da Administração Pública pós moderna e o novo regime de 
responsabilidade fiscal. Interesse Público IP, Belo Horizonte, ano 12, n. 62, jul./ago. 2010, p. 21.
25 Esse princípio significa, nas lições de Guido Falzone, “desenvolver a atividade administrativa 
'do modo mais congruente, mais oportuno e mais adequado aos fins a serem alcançados, 
graças à escolha dos meios e da ocasião de utilizá-lo, concebíveis como os mais idôneos para 
tanto'”. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 25ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 2008, p. 122.
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 Indo além, Emerson Gabardo explana que referido princípio traz 
como atributos a racionalização, produtividade, economicidade e celeridade, 
sendo os três últimos decorrentes do primeiro. Por sua vez, a racionalização 
é entendida como um processo de busca do modo ótimo ou do melhor 
modo possível na realização do fim.26 Pode-se afirmar, nesse sentido, 
que o princípio da eficiência se concretiza por meio da atuação de uma 
controladoria interna racional, produtiva, econômica e célere, na medida 
em que, quanto mais eficiente sua atuação, mais a aplicação e gestão dos 
recursos públicos atingirão sua finalidade, que corresponde, em última 
análise, ao atendimento do interesse público. Além disso, a maior eficiência 
da controladoria interna resultará também na otimização do desempenho 
das demais instâncias controladoras.

 Nesse rumo, não se pode olvidar que a atividade de controlador 
interno deve ser exercida por servidor investido em cargo de provimento 
efetivo, ou seja, previamente aprovado em concurso público.

 Quanto ao tema, lembra-se que a Constituição Federal estabeleceu, 
em seu artigo 37, inciso I,27 o democrático princípio da ampla acessibilidade 
aos cargos públicos, e consagrou, em seus incisos II28 e V,29 o princípio do 
concurso público, excepcionado apenas nos casos expressamente previstos 
em lei, sendo um deles o provimento de cargos em comissão, nos quais são 
livres a nomeação e a exoneração. Tais cargos, cujo provimento dispensa 
concurso público, são aqueles destinados a serem ocupados em caráter 

26 GABARDO, Emerson. Princípio da eficiência. Enciclopédia Jurídica da PUCSP, tomo II: Direito 
Administrativo e Constitucional, coord. Vidal Serrano Nunes Jr. [et al.] - São Paulo: Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, 2017, p. 6-7.
27 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: I - os cargos, 
empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos 
estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional n.º 19, de 1998).
28 A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso 
público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo 
ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão 
declarado em lei de livre nomeação e exoneração.
29 As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo 
efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, 
condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de 
direção, chefia e assessoramento.
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precário por pessoa de confiança da autoridade competente para preenchê-
los. Trata-se, repita-se, de exceção prevista pela Constituição Federal.

 Assim sendo, para que um cargo seja previsto em lei como em 
comissão, deve ter atribuições que exijam confiança política. Isso porque, 
para o correto desempenho das funções inerentes a tais cargos, seu ocupante 
deve estar afinado com determinadas diretrizes políticas e programas de 
ação governamental, situação que revela a incompatibilidade com a seleção 
por meio de concurso público. Essa necessidade de confiança política 
somente ocorre em cargos com atribuições que contenham decisão política 
ou influência a decisões políticas, o que se retrata, nos exatos termos do 
inciso V, do artigo 37, em funções de chefia, direção e assessoramento.

 O que caracteriza uma atribuição de direção, chefia e assessoramento 
não é definido pela Constituição nem pela lei, mesmo porque desnecessária, 
tendo em vista a melhor interpretação do dispositivo constitucional. 
No caso do controlador interno, à evidência, trata-se de atividade 
preponderantemente técnica, livre de ingerências políticas, especialmente 
porque se destina à fiscalização do cumprimento da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, auxiliando também os órgãos de controle externo a cumprirem suas 
funções constitucionais. O exercício dessa atividade30 demanda, portanto, 
imparcialidade e segurança, não se coadunando com a natureza do cargo 
comissionado.

 Esse entendimento, inclusive, já foi consolidado pelo Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná, que, no Acórdão n.º 97, de 31 de janeiro de 

30 Oportuno esclarecer que a obrigatoriedade do exercício da função de controlador interno 
por servidor efetivo não conduz à conclusão de que deve ser criado um cargo de provimento 
efetivo para tanto. É preciso diferenciar, aqui, os conceitos de cargo e função públicos, sendo 
o primeiro entendido como o lugar dentro da organização funcional da Administração Pública 
que, ocupado por servidor público, tem funções específicas, e a segunda corresponde à 
atividade em si mesma, ou seja, sinônimo de atribuição. (CARVALHO FILHO, José dos Santos. 
Manual de Direito Administrativo. 25ª ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 605). Aliás, o Tribunal 
de Contas do Estado do Paraná se posiciona no sentido de que deve ser criada uma função 
de confiança para tal mister, nos moldes do artigo 37, V, primeira parte, da Constituição 
Federal, dado que o “caráter constante do cargo efetivo afetaria a confiabilidade da função”. 
(Acórdão n.º 265/2008, do Tribunal Pleno), e que “é inadequada a criação de cargo efetivo de 
controlador interno em face da rigidez e estabilidade inerentes a eles” (Acórdão n.º 97/2008, 
do Tribunal Pleno).
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2008, do Tribunal Pleno,31 fixou que as funções de controlador devem ser 
exercidas por servidor efetivo, destacando a fixação de lapso para o seu 
desempenho.

 Na mesma linha de pensamento, o Acórdão n.º 265/2008,32 também 
do Tribunal Pleno, que, além de reforçar que o Controlador deve ser servidor 
público efetivo, acrescentou que ele deve possuir conhecimento técnico e 
formação específica na área.33

 Oportuno registrar que o suprarreferido órgão passou a desaprovar 
as contas de órgãos públicos que nomearam servidores comissionados para 
exercer o controle interno, como foi o caso da Câmara de Vereadores de 
Araucária, que no ano de 2010 teve as contas consideradas irregulares por 
essa razão (Acórdão n.º 2314/2012, do Tribunal Pleno).34

4. A atuação do Ministério Público no controle de gastos com 
pessoal

 Como exposto ao longo deste estudo, o artigo 59 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal confere expressamente ao Ministério Público a 
possibilidade de fiscalizar o cumprimento das normas de finanças públicas 
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, enfatizando inclusive a 
atuação relacionada ao saneamento de transgressões aos limites de gastos 
com pessoal.

 Mesmo que assim não o fosse, o controle da Administração Pública 
em matéria de gestão fiscal seria admissível, por si só, em razão da missão 

31 Consulta. Cargo em comissão para chefe de setor de controle interno. Possibilidade 
considerando que os responsáveis pelo controle interno devem ser servidores efetivos, os 
quais devem ocupar o cargo por tempo previamente definido. Extraído de: <http://www1.tce.
pr.gov.br/multimidia/2008/2/pdf/00024772. pdf>. Acesso em: 22 abr. 2018.
32 Consulta – Controlador Interno – imprescindível que seja exercido por servidor público 
efetivo mediante alternativas que visem a propiciar a necessária imparcialidade para o 
exercício da atividade e a não sujeição a pressões políticas. Disponível em: <http://www1.tce.
pr.gov.br/multimidia/2008/3/pdf/00025369.pdf >. Acesso em: 22 abr. 2018.
33 No mesmo sentido, mais recentemente, o Acórdão n.º 4433/17, do Tribunal Pleno do TCE/PR.
34 Disponível em: <https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2012/8/pdf/00232166.pdf>. 
Acesso em: 22 abr. 2018.
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institucional atribuída ao Ministério Público pela Constituição Federal: 
o artigo 127, caput, dispõe que lhe incumbe a defesa da ordem jurídica e 
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, ao passo que o artigo 129 
estabelece como funções do órgão, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito 
dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos 
assegurados na Constituição (inciso II); promover o inquérito civil e a ação 
civil pública, para a proteção do patrimônio público35 e social, e de outros 
interesses difusos e coletivos (inciso III); e exercer outras funções que lhe 
forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade (inciso IX).

 Não há dúvidas, aliás, da relevante atuação do Ministério Público 
na seara de controle da Administração Pública, em suas mais diferentes 
esferas e áreas de atuação, não só em decorrência da Constituição Federal, 
mas também em virtude da legislação infraconstitucional – Lei Orgânica 
do Ministério Público (Lei n.º 8.625/93) e Lei de Ação Civil Pública (Lei 
n.º 7.347/85), dentre outras –, que regulamentam os mecanismos ou 
instrumentos necessários a essa atuação. Com efeito, a possibilidade 
de instauração de inquérito civil, manejo de notificações e requisições, 
expedição de recomendações administrativas, celebração de compromissos 
de ajustamentos de conduta e propositura de ações civis públicas constituem 
meios eficazes para o controle da Administração Pública, pois podem 
acarretar a correção de atos e omissões.36

 Não obstante esse arcabouço legislativo, a atuação do Ministério 
Público ainda pode ser considerada tímida quando se trata de fiscalizar 

35 O conceito normativo de patrimônio público pode ser extraído do artigo 1º, § 1º, da Lei 
de Ação Popular (Lei n.º 4.717/65), que faz referência a bens e direitos de valor econômico, 
artístico, estético, histórico ou turístico da Administração Pública Direta e Indireta, o qual 
foi posteriormente elastecido, em relação aos entes envolvidos, pelo artigo 1º da Lei de 
Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/92). Porém, o patrimônio público não pode ser 
compreendido apenas do ponto de vista econômico ou palpável, pois espelha todo tipo de 
situação em que a Administração Pública estiver envolvida, desde a mais módica prestação de 
serviço típica até os bens que integram o seu acervo (MARTINS, Fernando Rodrigues. Controle 
do patrimônio público. 5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 49).
36 MEDAUAR, Odete. Controle da Administração Pública. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2014, p. 177-182. Tradicionalmente, a doutrina costuma destacar apenas a ação civil pública 
como mecanismo de controle, omitindo importantes ferramentas de atuação extrajudicial do 
Ministério Público que obstam a judicialização de condutas da Administração Pública. Nesse 
sentido, confira-se: MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 25ª 
ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 940; GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 10ª ed. 
São Paulo: Saraiva, 2005, p. 848-850.
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o cumprimento das normas de finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal e, sobretudo, a observância do limite de 
despesas com pessoal nos 5.570 Municípios brasileiros. Veja-se, a título de 
exemplo, que no banco de projetos do Conselho Nacional do Ministério 
Público (CNMP) constam atualmente cadastrados 1.950 boas práticas, 
projetos ou programas, dos quais apenas três iniciativas estão diretamente 
relacionadas ao cumprimento ou fortalecimento dos dispositivos e 
mecanismos de controle da Lei de Responsabilidade Fiscal que são tratados 
neste trabalho – dois afetos às controladorias internas e um associado aos 
limites de gastos com pessoal.37

 É bem verdade que os Tribunais de Contas têm assumido o 
protagonismo da matéria, o que é bastante compreensível em razão das 
atribuições que lhe são próprias como órgãos de controle externo, assim 
como da estrutura técnica de pessoal que lhes é disponibilizada, dotada 
de alto grau de especialização para promover a análise de informações de 
caráter contábil, orçamentário e fiscal. Porém, a magnitude da matéria, seus 
impactos em outras importantes áreas da Administração Pública e também os 
seus reflexos em distintos ramos de atuação do Ministério Público implicam 
a necessidade de mudança desse paradigma, inclusive com a finalidade de se 
conferir melhor e aprimorada proteção ao patrimônio público e à moralidade 
administrativa.

 Essa conclusão parte do pressuposto de que o próprio controle 
externo realizado pelos Tribunais de Contas não tem sido suficiente, por si só, 
para obstar o crescente desequilíbrio dos gastos com pessoal dos Municípios, 
conquanto a Lei de Responsabilidade Fiscal esteja em vigência há mais de 
dezoito anos. Certamente contribuem para esse quadro não só o tempo 
demandado para análise das contas e aplicação das sanções, associados à 
constante rotatividade de gestores municipais, mas também a efetividade 
e o efeito pedagógico das penalidades, já que estas muitas vezes cingem-
se à aplicação de multa (vide artigo 56 e seguintes da Lei n.º 8.443/92), 
sujeita à inadimplência, e cuja execução judicial, quando realizada, sequer 

37 Disponível em: <https://bancodeprojetos.cnmp.mp.br/consulta.seam>. Acesso em 
27 abr. 2018. No levantamento, verificou-se que há projetos que tratam dos portais da 
transparência e fazem alusão à Lei de Responsabilidade Fiscal. Porém, essas iniciativas foram 
desconsideradas do resultado aqui compilado porque estão associadas precipuamente aos 
temas de transparência e acesso à informação.
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pode hoje ser promovida pelo Ministério Público.38 Ainda, o poder coercitivo 
das decisões dos Tribunais de Contas, que vinha ganhando importância 
e repercussão entre os Prefeitos – diante de possibilidade de ensejar a 
inelegibilidade prevista na Lei da Ficha Limpa – parece ter sido enfraquecida 
após o Supremo Tribunal Federal decidir que os efeitos eleitorais decorrentes 
dessas decisões dependem de aval das Câmaras Municipais.39

 A atuação do Ministério Público, nesse panorama, deve considerar 
inicialmente as ferramentas de que dispõe para o exercício de controle 
preventivo no âmbito de defesa do patrimônio público, de modo a evitar 
e corrigir ilicitudes antes mesmo dos desdobramentos que ficarão sob a 
responsabilidade dos Tribunais de Contas, a partir da análise das informações 
e dos limites de despesas contabilizados pelos Municípios em seus relatórios 
de gestão fiscal, consoante exige a Lei de Responsabilidade Fiscal. O norte, 
para tanto, é a aferição da correta estruturação e eficiência das controladoria 
internas, bem como a verificação dos fatores que compõem a execução dos 

38 Entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral: Recurso 
extraordinário com agravo. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. 
Reafirmação de jurisprudência. 2. Direito Constitucional e Direito Processual Civil. Execução 
das decisões de condenação patrimonial proferidas pelos Tribunais de Contas. Legitimidade 
para propositura da ação executiva pelo ente público beneficiário. 3. Ilegitimidade ativa do 
Ministério Público, atuante ou não junto às Cortes de Contas, seja federal, seja estadual. 
Recurso não provido. (ARE 823347 RG, Relator Min. Gilmar Mendes, julgado em 02/10/2014).
39 RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO 
PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DE 
GOVERNO E DE GESTÃO. LEI COMPLEMENTAR 64/1990, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 
135/2010. INELEGIBILIDADE. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ATRIBUIÇÃO DO LEGISLATIVO LOCAL. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. I - Compete à Câmara Municipal o 
julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal, com o auxílio dos Tribunais de 
Contas, que emitirão parecer prévio, cuja eficácia impositiva subsiste e somente deixará de 
prevalecer por decisão de dois terços dos membros da casa legislativa (CF, art. 31, § 2º). II - O 
Constituinte de 1988 optou por atribuir, indistintamente, o julgamento de todas as contas de 
responsabilidade dos prefeitos municipais aos vereadores, em respeito à relação de equilíbrio 
que deve existir entre os Poderes da República (“checks and balances”). III - A Constituição 
Federal revela que o órgão competente para lavrar a decisão irrecorrível a que faz referência 
o art. 1°, I, g, da LC 64/1990, dada pela LC 135/ 2010, é a Câmara Municipal, e não o Tribunal 
de Contas. IV - Tese adotada pelo Plenário da Corte: “Para fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da 
Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de 
junho de 2010, a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, 
será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, 
cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores”. V 
- Recurso extraordinário conhecido e provido. (RE 848826, Relator Min. Roberto Barroso, 
Relator p/ Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2016).
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gastos com folha de pessoal, valendo-se inclusive da proximidade que o 
órgão do Ministério Público tem com a Administração Pública no local de 
materialização dos atos, que lhe permite melhor conhecimento da realidade 
e das peculiaridades que implicam o desbordamento das regras fiscais.

 Os reflexos dessa atuação com foco nos mecanismos de controle 
preventivo não interferem nas atividades típicas do controle externo e podem 
inclusive deflagrar resultados profícuos em duas outras searas que comumente 
são alvo de investigações pelo Ministério Público em relação aos Municípios: 
cargos comissionados e vantagens remuneratórios de agentes públicos. É 
que a execução de despesas acima do teto legal, para além das medidas 
cogentes de contingenciamento previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, 
dentre as quais a redução em pelo menos 20% (vinte por cento) das despesas 
com cargos em comissão e funções de confiança, demanda a verificação da 
qualidade do gasto que vem sendo realizado, quando então não raras vezes 
se constata a existência de cargos comissionados que não têm atribuições 
de direção, chefia e assessoramento, conforme exige a Constituição Federal, 
assim como vantagens remuneratórias do funcionalismo público, previstas 
em leis municipais, que são dotadas de flagrante inconstitucionalidade.

 O manejo de instrumentos próprios da atuação extrajudicial do 
Ministério Público, como a expedição de recomendações administrativas e 
celebração de compromissos de ajustamentos de conduta com os gestores 
municipais, também implica importante desdobramento relacionado à 
caracterização de atos de improbidade administrativa, previstos na Lei n.º 
8.429/92,40 cujas sanções possuem gravidade acentuadamente maior que 
aquelas passíveis de aplicação em âmbito administrativo pelo controle 
externo e inclusive independem das conclusões deste, em observância ao 
princípio da independência das esferas ou instâncias de responsabilização. 
Vale dizer, independentemente do juízo que realizará o Tribunal de Contas 
em relação à natureza do ilícito no âmbito de suas atribuições, o agente 
do Ministério Público desde logo, com base na publicação do relatório 
de gestão fiscal acessível à população, pode cientificar pessoalmente o 
administrador público sobre a transgressão à Lei de Responsabilidade Fiscal 
e recomendar ou celebrar ajustamento de medidas para a sua solvência, 

40 O descumprimento dos limites de gastos com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade 
Fiscal pode caracterizar atos de improbidade administrativa (artigo 11 da Lei n.º 8.429/92), de 
acordo com o Superior Tribunal de Justiça, em virtude da violação ao princípio da legalidade 
(REsp 1508169/PR, Relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016).
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cujo descumprimento, por conseguinte, em tese caracterizará o elemento 
anímico necessário à tipificação do ato de improbidade administrativa.41

 Há ainda repercussão na tutela penal a ser considerada em face do 
ordenador da despesa, especialmente quando o Ministério Público promove 
sua ciência inequívoca quanto à inobservância dos limites legais de gastos, 
pois configuram crimes contra as finanças públicas as condutas de “ordenar 
ou autorizar a inscrição em restos a pagar, de despesa que não tenha sido 
previamente empenhada ou que exceda limite estabelecido em lei” (artigo 
359-B do Código Penal); “ordenar despesa não autorizada por lei” (artigo 
359-D do Código Penal); e “ordenar, autorizar ou executar ato que acarrete 
aumento de despesa total com pessoal, nos cento e oitenta dias anteriores 
ao final do mandato ou da legislatura” (artigo 359-G do Código Penal).42 Do 
mesmo modo, tipifica crime de responsabilidade imputável ao Prefeito a 
conduta de “ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por lei, ou realizá-
las em desacordo com as normas financeiras pertinentes (artigo 1º, inciso V, 
do Decreto-Lei n.º 201/67).

 Por fim, é evidente que a ação promovida pelo Ministério Público 
para fiscalizar os limites de gastos com pessoal nos Municípios e zelar pelo 
equilíbrio das contas públicas tem impacto na própria execução de políticas 
públicas. É porque fatia considerável de recursos públicos despendida para o 
pagamento da estrutura de pessoal passa a ser melhor gerida e empregada 
na consecução das atividades próprias da Administração Pública, e, em 
sendo promovidos ajustes que possibilitem menor comprometimento do 
orçamento com esse tipo de despesa, possibilita-se que as verbas sejam 
aplicadas em outras áreas que assegurem o bem-estar da população.

41 O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a improbidade 
administrativa é a ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do 
agente, sendo indispensável para a sua caracterização que a conduta do agente seja dolosa 
para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei n.º 8.429/92, ou, pelo 
menos, eivada de culpa grave nas do artigo 10. Vide, nesse sentido, a decisão proferida 
no AgInt no REsp 1585575/AL, Relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 
28/09/2017.
42 Os crimes contras as finanças públicas foram inseridos no Código Penal pela Lei n.º 
10.028/2000, após a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal.
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5. Conclusão

 A Lei de Responsabilidade Fiscal, com a finalidade de conferir 
concretude às normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade 
na gestão fiscal, estabelece importantes mecanismos de controle para que os 
limites de gastos com pessoal sejam observados pelos Municípios, os quais 
demandam a participação efetiva das controladorias internas municipais e 
do Ministério Público na busca da prevenção e correção das situações que 
venham a comprometer o equilíbrio das contas públicas.

 As controladorias internas municipais ainda necessitam de melhor 
estruturação e fortalecimento para o cumprimento adequado de seu papel 
nesta seara, assim como também se verifica imprescindível fomentar 
a atuação do Ministério Público na fiscalização dos gastos com pessoal 
realizados pela Administração Pública, especialmente na esfera extrajudicial 
e no âmbito de controle preventivo, como forma de se garantir a plena 
proteção ao patrimônio público e à moralidade administrativa, e obter 
reflexos positivos em distintas áreas de atuação e ramos do Direito, inclusive 
no que toca à correta execução orçamentária e de políticas públicas.
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RESUMO: O objeto deste estudo é a análise do meio ambiente como direito 
fundamental e dever fundamental, consagrado pela Constituição Federal em 
seu artigo 225. Necessário se faz, portanto, o estudo da  previsão constitucional 
dada ao meio ambiente com a Constituição Federal de 1988, cumpre uma 
análise com um maior apreço sobre as disposições legais contidas na Carta 
Magna, as quais fazem considerá-la como a “Constituição Verde”. A partir de 
então, estuda-se o meio ambiente como direito fundamental, ou melhor, um 
direito materialmente fundamental. Da mesma previsão constitucional, tem-
se que o meio ambiente também é um dever fundamental, dever esse que, 
assim como o direito, é de todos, Poder Público e coletividade. Diante dessa 
consideração, estuda-se a questão da influência do meio ambiente urbano na 
sociedade e em suas condutas e, de qual forma, criminologicamente falando, 
elas refletem no aumento da criminalidade nos grandes centros urbanos.

ABSTRACT: The object of this study is the analysis of the environment as a 
fundamental right and fundamental duty, enshrined in the Federal Constitution 
in its article 225. Necessary therefore, is the study of the constitutional 
prediction given to the environment with the Federal Constitution of 1988, 
fulfills a analysis with a greater appreciation of the legal provisions contained 
in the Magna Carta, which make it the “Green Constitution”. From then on, 
the environment is studied as a fundamental right, or rather a fundamentally 
material right. From the same constitutional prediction, one has to say that 
the environment is also a fundamental duty, a duty that, like the law, belongs 
to everyone, Public Power and collectivity. Faced with this consideration, 
the question of the influence of the urban environment on society and its 
behavior is studied, and in what way, criminologically speaking, they reflect 
in the increase of crime in large urban centers.

PALAVRAS-CHAVE: meio ambiente; direito fundamental; dever fundamental; 
meio ambiente urbano; criminologia.

KEYWORDS: environment; fundamental right; fundamental duty; urban 
environment; criminology.
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1. INTRODUÇÃO

 O presente trabalho tem por objetivo demonstrar o tratamento 
constitucional dado ao meio ambiente, considerando-o como direito 
fundamental elencado no art. 225 da Carta Magna, bem como dever 
fundamental de proteção por parte do Poder Público e de todos os cidadãos, 
primando pelo princípio da dignidade da pessoa humana.

 Para tanto, cumpre observar que o meio ambiente é um tema 
global, de importância mundial, pois, o planeta Terra é um só, e quando se 
fala em meio ambiente, entenda-se que isso engloba toda e qualquer porção 
de terra existente no planeta. O Brasil está caminhando para dar exemplo 
aos demais países, e o faz por conta de sua importância como detentor da 
maior floresta do mundo, a Amazônia. 

 O meio ambiente vem sendo um dos temas mais discutidos pelos 
governantes. Toda a manifestação de defesa em prol desse bem jurídico se 
torna cada vez mais efetiva, recebendo, a partir da Declaração de Estocolmo 
de 1972, e através da Constituição Federal de 1988, o devido tratamento 
jurídico. E justamente por ser um “novo direito”, o estudo sobre o tema é de 
extrema importância.

 A elevação do meio ambiente como um direito fundamental 
demonstra a importância que o tema merece. No entanto, muitos são ainda 
os obstáculos para fazer efetivar esse direito.

 De outro prisma, o meio ambiente urbano é, de igual forma, essencial 
para uma boa qualidade de vida nos grandes centros urbano. É sabido que 
a degradação do meio ambiente urbano e a queda da qualidade de vida nas 
grandes elevam os níveis de criminalidade, causando insegurança e medo.

 Este artigo pretende atender à necessidade observada de se ter 
um estudo detalhado sobre o Direito Fundamental ao meio ambiente, bem 
como sua correlação com o dever fundamental sobre o mesmo tema. Em 
consequência, estuda-se a forma com que a falta de um meio ambiente 
ecologicamente equilibrado nas grandes cidades influencia diretamente no 
aumento da criminalidade. Para tanto foi estruturado em três etapas.

 Inicialmente, serão apresentadas algumas considerações 
especificamente sobre o tratamento constitucional dado ao meio ambiente 
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na Constituição Federal de 1988, demonstrando a importância desse 
tema, o qual mereceu um capítulo próprio na Carta Magna. Além disso, 
será demonstrado o tratamento constitucional dado às cidades e de que 
forma esta se relaciona com o direito fundamental ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado.

 Na segunda parte haverá o estudo específico sobre a cidade 
e a sociedade que ela compõe. Estuda-se a forma om que a expansão 
populacional e a formação das grandes cidades formou a sociedade de hoje, 
a qual pode ser definida como Sociedade de Risco.

 A terceira e última parte vai trabalhar de forma específica com a 
criminologia e as teorias ecológicas, que são aquelas que encontram liame 
com o meio ambiente urbano. Passa-se pelas escolas criminológicas, dando 
especial atenção à Escola de Chicago e às teorias dela decorrente, como a 
Teoria das Janelas Quebradas, por exemplo. Ao estudar tais teorias busca-se 
traçar a conexão entre a conduta do ser humano e de uma sociedade como 
resposta a estímulos externos, do meio ambiente urbano, característicos 
dos grandes centros urbanos. Utiliza-se da criminologia e suas teorias para 
explicar o reflexo do meio ambiente urbano no crescimento da criminalidade 
nas grandes cidades.

2. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E O MEIO AMBIENTE

 Cumpre destacar inicialmente que a Constituição Federal de 1988 foi 
a primeira Constituição que tratou expressamente sobre o Meio Ambiente, 
de forma inovadora considerando-o como um bem jurídico merecedor da 
mais ampla tutela e não como um mero recurso econômico, como ocorria 
nas anteriores. Sendo que essas traziam apenas orientações protecionistas 
do preceito sobre a proteção da saúde, bem como a competência legislativa 
sobre essa questão. De forma que a Constituição Federal de 1988 é 
considerada uma Constituição ambientalista.1

 As Constituições anteriores à de 1988 traziam alguns traços 
em comum, onde desde a Constituição de 1934, todas trataram sobre 
a proteção do patrimônio histórico, cultural e paisagístico do País. Houve 

1 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. op. cit. p. 46.
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ainda constante tratamento sobre a função social da propriedade, mas não 
como sendo um patrimônio ambiental, ou seja, defendendo a propriedade 
privada, individual de cada cidadão. Além disso, essas Constituições não 
tratavam o Meio Ambiente de forma específica, mas fragmentada em seus 
elementos, como a água, florestas, minérios, caça, pesca, etc2. De toda 
forma, influenciada pela Declaração de Estocolmo (1972), o constituinte viu a 
oportunidade para trazer “a consciência de que é preciso aprender a conviver 
harmoniosamente com a natureza”3, tratando o meio ambiente como um 
interesse difuso e intergeracional, não trazendo apenas um capítulo próprio 
para tanto, como desenvolvendo diversos outros dispositivos esparsos que 
buscam o equilíbrio ambiental em todas as atividades humanas.

2.1. O TRATAMENTO CONSTITUCIONAL DADO AO MEIO AMBIENTE

 Com o advento da Constituição Federal, promulgada em 5 de 
outubro de 1988 a proteção ambiental ganhou contornos inexistentes no 
direito anterior. 

 Sobre as inovações trazidas pelo texto constitucional, Helita Barreira 
Custódio ensina que: 

Além de definir o meio ambiente ecologicamente equilibrado como 
direito de todos, estabelece expressas normas preventivas, repressivas, 
ressarcitivas, protecionais e de competência, impondo ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defender e preservar o patrimônio ambiental, tanto 
o natural como o cultural, para a presente e as futuras gerações.4

 De fato, a Constituição não trouxe apenas um capítulo sobre o 
meio ambiente, mas diversos outros dispositivos relacionados, conforme diz 
Paulo de Bessa Antunes “Além de ser dotada de um capítulo próprio para as 
questões ambientais, a Constituição Federal de 1988, ao longo de diversos 
outros artigos, trata das obrigações da sociedade e do Estado brasileiro para 
com o meio ambiente.”5

2 MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente – A Gestão Ambiental em foco. op. cit. p. 146-147.
3 MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente – A Gestão Ambiental em foco. op. cit. p. 147.
4 CUSTÓDIO, Helita Barreira. Responsabilidade civil por dano ao meio ambiente. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1993. p. 102.
5 ANTUNES, Paulo de Bessa, Direito Ambiental. op. cit. p.62.
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 A Carta Magna é considerada um avanço sobre a questão ambiental 
no plano jurídico nacional, ao ponto que ela deixou de ser apenas um 
instrumento de regulação econômica e de defesa dos direitos básicos, 
ampliando o seu alcance e matéria a ser defendida. Ela reconheceu o meio 
ambiente como um bem jurídico digno de tutela constitucional, abrindo as 
portas para o Direito defender esse bem, dando contornos e forças ao Direito 
Ambiental atual.6

 Antônio Herman Benjamin vai além ao se expressar da seguinte 
forma: 

Ao abraçar essa concepção holística e juridicamente autônoma do meio 
ambiente, o constituinte de 1988 distancia-se de modelos anteriores, 
praticamente fazendo meia-volta, especialmente ao admitir que:
- o meio ambiente dispõe de todos os atributos requeridos para o 
reconhecimento jurídico expresso, no patamar constitucional;
- tal reconhecimento e amparo se dá por meio de uma percepção ampliada 
e holística, isto é, parte-se do todo (= a biosfera) para se chegar aos 
elementos;
- o todo e seus elementos são apreciados e juridicamente valorizados 
em uma perspectiva relacional ou sistêmica, que vai além da apreensão 
atomizada e da realidade material individual desses mesmos elementos (ar, 
água, solo, florestas, etc.);
- a valorização do meio ambiente se faz com fundamentos éticos explícitos 
e implícitos, uma combinação de argumentos antropocêntricos mitigados 
(= a solidariedade intergeracional, vazada na preocupação com as gerações 
futuras), biocêntricos e até ecocêntricos (o que leva a um holismo variável, 
mas, em todo caso, normalmente, acoplado a certa atribuição de valor 
intrínseco à natureza);
- o discurso jurídico-ambiental passa, tecnicamente, de tricotômico a 
dicotômico, pois, decorrência da linguagem constitucional, desaparece 
o ius disposituvum, já que a voz do constituinte expressou-se somente 
por dispositivos do tipo ius cogens e ius interpretativum, o que banha de 
imperatividade geral as normas constitucionais e a ordem pública ambiental 
infraconstitucional;
- a tutela ambiental deve ser viabilizada por instrumental próprio de 
implementação, igualmente constitucionalizado, com a ação civil pública, a 
ação popular, as sanções administrativas e penais e a responsabilidade civil 
pelo dano ambiental, o que nega aos direitos e às obrigações abstratamente 

6 CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato. Direito Constitucional 
Ambiental Brasileiro. op. cit. p. 84.
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assegurados a má sorte de ficar ao sabor do acaso e da boa vontade do 
legislador ordinário.7

 Dessa forma pode-se dizer que a evolução ocorrida na Constituição 
Federal de 1988 elevou o meio ambiente como um direito difuso e 
intergeracional, tutelando-o constitucionalmente, e também abrindo 
caminho para as legislações extravagantes, que apesar de infraconstitucionais, 
estarão dispondo de um bem constitucional e fundamental.

2.2. UM CAPÍTULO PRÓPRIO PARA A PROTEÇÃO AMBIENTAL

 A Constituição Federal de 1988 trouxe um capítulo inteiro dedicado 
ao meio ambiente, a saber, a capítulo VI do Título VIII, sobre a “Ordem 
Social”, através do artigo 225, o qual, por tratar explicitamente sobre o meio 
ambiente, cabe ser citado em sua íntegra: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-
se ao Poder Público e à coletividade o dever defendê-lo e preservá-lo para 
as presentes e futuras gerações.
§ 1º. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
I – preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o 
manejo ecológico das espécies e ecossistemas;
II – preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país 
e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material 
genético;
III – definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a 
supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização 
que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;
IV – exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, 
Estudo Prévio de Impacto Ambiental, a que se dará publicidade;
V – controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 
métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de 
vida e o meio ambiente;

7 CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato. Direito Constitucional 
Ambiental Brasileiro. op. cit. p. 84-85.
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VI – promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 
conscientização pública para a preservação do meio ambiente;
VII – proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 
coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies 
ou submetam os animais a crueldade.
§ 2º. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o 
meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo 
órgão público competente, na forma da lei.
§ 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 
administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos 
causados.
§ 4º. A Floresta Amazônica Brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o 
Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua 
utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem 
a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos 
naturais.
§5º. São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por 
ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.
§6º. As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização 
definida em lei federal, sem o quê não poderão ser instaladas.

 A partir desse artigo, seus parágrafos e incisos vê-se a relevância 
dada pelo constituinte ao meio ambiente, dando assim o caráter de direito 
fundamental, difuso e de 3ª geração, bem como estabelecendo a preservação 
do meio ambiente como um dever fundamental não apenas do Estado, mas 
também de todos os cidadãos.

 Nessa esteira, Paulo de Bessa Antunes leciona que: 

A Constituição Federal modificou inteiramente a compreensão que se deve 
ter do assunto, pois inseriu, de forma bastante incisiva, o conteúdo humano 
e social no interior do conceito. 
(...)
Em razão da alta relevância do bem jurídico tutelado, a Lei Fundamental 
estabeleceu a obrigação do Poder Público e da Comunidade de preservá-lo 
para as presentes e futuras gerações.8

8 ANTUNES, Paulo de Bessa, Direito Ambiental. op. cit. p.67.
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 Em uma análise do artigo 225, podem-se verificar três tipos de 
normas.
 
 O primeiro tipo está disposto no caput, como uma norma-princípio, 
deixando claro que o direito que está sendo tutelado é o de um meio 
ambiente ecologicamente equilibrado. Após, encontram-se instrumentos 
de garantia da efetividade do direito enunciado no “caput” do artigo, 
disposto no § 1º e incisos, que ditam as diretrizes pela qual o Poder Público 
deve assegurar esse dever fundamental. E por fim, vêem-se normas de 
determinações particulares, em relação a objetos e setores, dispostos nos 
§§ 2º a 6º, e mais especificamente no § 4º, deixando evidente o caráter 
fundamental e urgente sobre o tema, o que levou o constituinte a inseri-lo 
na Constituição Federal.9

 Analisando o significado de forma geral do referido dispositivo, José 
Afonso da Silva ensina que: 

I – o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado pertence a 
todos, incluindo aí as gerações presentes e as futuras, sejam brasileiros ou 
estrangeiros;
II – o dever de defender o meio ambiente e preservá-lo, no entanto, é 
imputado ao Poder Público e à coletividade;
III – o meio ambiente é um bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, portanto é um bem que não está na disponibilidade 
particular de ninguém, nem de pessoa privada nem de pessoa pública;
IV – processos ecológicos essenciais (§ 1º, I) são aqueles que asseguram 
as condições necessárias para uma adequada interação biológica. Prover 
o manejo ecológico das espécies significa lidar com as espécies de modo 
a conservá-las, recuperá-las, quando for o caso. E prover o manejo 
dos ecossistemas quer dizer cuidar do equilíbrio das relações entre a 
comunidade biótica e o seu habitat (mar, floresta, rio, pântano etc.);
V – preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético vale 
dizer preservar todas as espécies, através do fator caracterizante e 
diferenciador da imensa quantidade de espécies vivas do país, incluindo aí 
todos os reinos biológicos;
VI – definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente 
protegidos significa estabelecer a delimitação de área ecologicamente 
relevante, onde o uso do patrimônio ali inserido ficará condicionado a 
disposições constantes de lei;

9 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. op. cit. p. 52.



192

VII – Estudo Prévio de Impacto Ambiental constitui um instrumento de 
prevenção de degradações irremediáveis;

VIII – controle da produção, comercialização e emprego de técnicas, 
métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de 
vida e o meio ambiente, permitindo-se, aí, a interferência do Poder Público 
no domínio privado, para impedir práticas danosas ao meio ambiente e à 
saúde da população;

IX – promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 
conscientização pública para a preservação do meio ambiente constitui 
meio de conscientização ecológica que propiciará, no futuro, o exercício de 
práticas conscientemente preservacionistas;

X – proteger a fauna e a flora, do inciso VII, correlaciona-se com os incisos 
I e II.10

 Com isso, pode-se verificar a conotação dada ao meio ambiente 
como um direito fundamental, difuso e intergeracional, bem como evidencia 
o caráter de dever fundamental que o meio ambiente tem, de que forma 
que demonstra que todos, englobando o Poder Público e os cidadãos, devem 
preservar e proteger o meio Ambiente, a partir de ações que minimizem os 
impactos ambientais e toda forma de poluição nociva ao meio ambiente.

 Sobre a amplitude gerada com esse dispositivo constitucional, Paulo 
de Bessa Antunes expõe que: 

O Direito estabelecido pelo artigo 225 é bastante complexo e possui 
uma enorme gama de implicações em sua concepção mais profunda. 
Para a conceituação do conteúdo deste direito são necessários diversos 
recursos a conhecimentos que não são jurídicos. Configura-se, assim, a 
interdisciplinariedade da matéria ambiental.11

 De toda forma, a matéria legal ambiental não se esgota no artigo 
225. Pelo contrário, há diversos outros dispositivos esparsos, tanto na 
Constituição, como em demais Leis, conforme se verá adiante. No entanto, 
tais dispositivos sempre estarão amparados pelo manto constitucional do 
artigo 225.

10 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. op. cit. p. 53.
11 ANTUNES, Paulo de Bessa, Direito Ambiental. op. cit. p.66.
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2.3. A CIDADE E SEU TRATAMENTO CONSTITUCIONAL

 Inicialmente, em análise a Constituição pátria, nota-se já em seu 
artigo 1º o Município como ente constitutivo da República Federativa do 
Brasil.

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
(...)

 Adiante, vê-se o Município como peça fundamental da organização 
político-administrativa do Brasil, ao dizer em seu artigo 18:

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do 
Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
todos autônomos, nos termos desta Constituição.

 Além das disposições sobre o Município, dispostas no artigo 29 
da Constituição, bem como a não intervenção do Estado e da União nas 
hipóteses do artigo 35, importante é a previsão do artigo 182, ao dizer sobre 
a Política Urbana:

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder 
Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por 
objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade 
e garantir o bem-estar de seus habitantes. (grifo nosso)

 Assim, pode-se ver que a Constituição “pavimenta” o caminho para 
que os Municípios possam legislar matérias inerentes à qualidade de vida 
de seus cidadãos. E é exatamente nesse ponto que se encontra a brecha 
constitucional para a atuação das cidades em prol não apenas de um meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, mas também que o seu ambiente 
urbano propicie um bem-estar digno para sua população, podendo, inclusive, 
atuar com medidas afirmativas a fim de garantir a segurança da população 
e a diminuição da criminalidade nos grandes centros urbanos. Como será 
dissertado nos tópicos adiantes, a cidade pode/deve buscar mecanismos para 
que seus cidadãos tenham garantidos todos os seus direitos constitucionais, 
considerando que, em mais partes ou menos partes, as atuações e garantias 
constitucionais se encontram intrinsecamente interligadas. É o caso do meio 
ambiente urbano que encontra ligação com a criminologia e as políticas 
criminais.
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3. A CIDADE E A SOCIEDADE DE RISCO

 Antes de adentrar no tema, importante que se tenha um conceito 
básico de cidade, bem como a sua história.

Uma cidade ou urbe é uma área urbanizada, que se diferencia de vilas e 
outras entidades urbanas através de vários critérios, os quais incluem 
população, densidade populacional ou estatuto legal, embora sua clara 
definição não seja precisa, sendo alvo discussões diversas. A população 
de uma cidade varia entre poucas centenas de habitantes até a dezena de 
milhão de habitantes. As cidades são as áreas mais densamente povoadas 
do mundo.12

 Ainda seu conceito não seja amplamente definido, a sua história é 
conhecida e remonta por volta do ano 3500 A.C, onde as primeiras cidades 
se formaram no vale da região dos Rios Tigre e Eufrates. No entanto, o real 
adensamento populacional se tem início a partir da primeira metade do 
século XIX. Portanto, ainda que as cidades remontem à história antiga, o 
fenômeno da urbanização e concentração em grades centros é considerado 
como uma atuação típica da modernidade, sendo subdividido em três 
estágios para chegar até as cidades que conhecemos atualmente.13

O primeiro estágio é o pré-urbano e se liga à sociedade gentílica, consistente 
em pequenos grupos homogêneos e auto-suficientes, dedicados 
inteiramente à busca de alimentação. (…)
O segunda estágio começa com o aparecimento da cidade, e corresponde, 
no esquema de Sjoberg, à sociedade pré-industrial, quando já se dispunha 
de metalurgia, do arado e da roda, elementos capazes de multiplicar a 
produção e facilitar as distribuições; conta-se também com a palavra 
escrita. (…)
O terceiro estágio é o da cidade industrial moderna, associada a uma 
organização humana complexa, caracterizada pela educação de massa, um 
sistema de classes fluido e um tremendo avanço tecnológico que usa novas 
fontes de energia.14

 Nos dias atuais, o que se vê é uma cidade cada vez mais complexa ante 
o seu crescimento exponencial e descontrolado, gerando, por consequência, 

12 WIKIPÉDIA. Disponível em: <pt.wikipedia.org/wiki/Cidade> Acesso em: 28 jul. 2017.
13 SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1982. p. 15-16.
14 SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. op. cit. p. 16-17.
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diversos problemas sociais, os quais aqui estão englobados o meio ambiente 
e a criminalidade. Sobre o tema:

Resta lembrar que a cidade vem sofrendo profunda transformação 
qualitativa, de modo que, ela não é meramente uma versão maior da cidade 
tradicional, mas uma nova e diferente forma de assentamento humano, a 
que se dá o nome de conurbação, região (ou área) metropolitana, Metrópole 
Moderna, ou Megalópole, que provoca problemas jurídico-urbanísticos 
específicos, de que se tem que cuidar também especificamente.15

 O que se tem com a expansão das cidades e sua concentração 
populacional é o fenômeno moderno chamado de urbanização. Tendo 
em vista o tema do presente estudo, é justamente a esse processo que 
traz como consequência uma alta da criminalidade nos centros urbanos, 
uma vez que, conforme ensina José Afonso da Silva “A urbanização gera 
enormes problemas. Deteriora o ambiente urbano. Provoca desorganização 
social, com carência de habitação, desemprego, problemas de higiene e de 
saneamento básico. Modifica a utilização do solo e transforma a paisagem 
urbana.”16

 Ainda nesse sentido, Panasolo discorre em sua recente obra:

Com o passar do tempo e com o surgimento de novos riscos e novas 
situações de fato e de conflito na sociedade moderna, as concepções e seus 
respectivos tratamentos vão passando por verdadeiro processo de mutação, 
em que se visa o bem maior, o bem coletivo. Isso restou bem claro no texto 
da nossa Carta Magna, insculpida por princípios e axiologias de alcance 
transindividual e de compartilhamento de responsabilidades entre todos 
os setores de uma sociedade. Os bens ambientais juridicamente tutelados, 
tal qual a própria cidade e sua função social, passam a ser entendidos como 
de uso comum do povo, numa verdadeira quebra de paradigmas que, 
diga-se por oportuno, fazia-se imperiosa seja no contexto das cobranças 
internacionais, seja em âmbito regional interno de cada país.17

 Esse crescimento populacional e o consequente processo de 
urbanização acaba modificando a sociedade e suas relações, ante os 
problemas que derivam desse processo. A sociedade de hoje, portanto, 

15 SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. op. cit. p. 18.
16 SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. op. cit. p. 21.
17 PANASOLO, Alessandro. Áreas Verdes Urbanas à Luz da Nova Legislação Florestal. Curitiba: 
Ambiente Juris, 2016. p. 25.
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é resultado de um enorme processo de globalização caracterizado pelo 
forte sentimento de insegurança e medo, uma vez que a humanidade não 
demonstra ter capacidade para controlar a si mesma. Ou, nas palavras de 
Bauman:

(…) podem vazar de qualquer canto ou fresta de nossos lares e de nosso 
planeta. Das ruas escuras ou das telas luminosas dos televisores. De nossos 
quartos e de nossas cozinhas. De nossos locais de trabalho e do metrô que 
tomamos para ir e voltar. De pessoas que encontramos e de pessoas que não 
conseguimos perceber. De algo que ingerimos e de algo com o qual nossos 
corpos entraram em contato. Do que chamamos “natureza” (pronta, como 
dificilmente antes em nossa memória, a devastar nossos lares e empregos e 
ameaçando destruir nossos corpos com a súbita abundância de atrocidades 
terroristas, crimes violentos, agressões sexuais, comida envenenada, água 
ou ar poluídos).18

 Nessa toada, a sociedade atual pode ser conceituada como SOCIEDADE 
DE RISCO, onde novos perigos e reclamos sociais estão à tona ocasionando não 
apenas um aumento significativo da criminalidade, mas também novas formas 
em que se apresentam. São novos tempos e novos problemas sociais (pobreza, 
falta de saneamento básico, violência, etc.). Frente a esses novos problemas 
o ser humano passa a ter sua conduta modificada de igual forma, vendo-
se tolhida a sua liberdade individual por conta do medo e da insegurança, 
passando a agir de forma mais violenta/agressiva.

 Em meio a essas alterações e modificações culturais da sociedade o 
Direito Penal busca, de alguma forma, suprir essa lacuna ou, pelo menos, da 
conta dos problemas que surgem. Sobre o tema, Callegari afirma que:

Nesse contexto, o Direito Penal se expande e se rearma como resposta ao 
medo, sendo possível destacar algumas características essenciais que passa 
a assumir. A primeira dessas características é uma maior identificação/
solidarização da coletividade com as vítimas, em decorrência do medo 
de tornar-se uma delas. Com isso, deixa-se de ver o Direito Penal um 
instrumento de defesa dos cidadãos em face do arbítrio punitivo estatal – 
ou seja, como Magna Carta do delinquente – e passa-se a percebê-lo como 
Magna Carta da vítima, o que redunda em um consenso restritivo quanto 
aos riscos permitidos, dado que o sujeito que se considera enquanto vítima 
potencial de um delito não aceita a consideração de determinados riscos 
permitidos. Isso resulta em uma definição social-discursiva expansiva do 

18 BAUMAN, Zygmunt. Medo Líquido. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008. p. 11.
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âmbito de incidência do Direito Penal, visto que a identificação social com 
as vítimas da criminalidade implica na reivindicação por maior eficiência na 
sua aplicação e/ou na reparação dos efeitos do delito.19

 Assim, para o presente estudo, a aplicação do Direito Penal será 
estudada pelo viés da Criminologia e as teorias aplicáveis ao tema.

4. CRIMINOLOGIA E SUAS TEORIAS APLICÁVEIS AO MEIO 
AMBIENTE URBANO

 Para fins didáticos e de melhor elucidação do tema, inicialmente 
tratar-se-á do conceito e demais características teóricas da Criminologia, para 
que então, posteriormente, estude-se as suas teorias e de que forma possam 
ser aplicadas em prol de um meio ambiente urbano sadio e equilibrado.

4.1. CONCEITO DE CRIMINOLOGIA

 Inicialmente, cumpre-se conceituar de forma básica, para que após 
outros conceitos possam ser abarcados e então explanados. Para tanto, cita-
se o conceituado por Paulo Sumariva:

“A criminologia é a ciência que estuda a criminalidade. Sem desejar 
transformar-se em mera fonte de dados, a criminologia, como ciência 
empírica, baseada na realidade, e interdisciplinar, ou seja, somando 
ensinamentos da sociologia, psicologia, medicina legal e o próprio direito, 
apresenta como objeto de estudo o crime, o criminoso, a vítima e o controle 
social.”20

 Para fins de melhor visualização e compreensão, importante citar 
o conceito pelo ponto de vista de diversos doutrinadores, iniciando por 
Zaffaroni e Pierangeli que assim conceituam “é a disciplina que estuda a 
questão criminal do ponto de vista biopsicossocial, ou seja, integra-se com 
as ciências da conduta aplicada às condutas criminais.”21

19 CALLEGARI, André Luís. Sistema Penal e Política Criminal. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora, 2010. p. 20.
20 SUMARIVA, Paulo. Criminologia: teoria e prática. 4 ed. Niterói: Impetus, 2007. p. 1.
21 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro 
– parte geral. 11 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 148.
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 O conceito de Antonio García-Pablos de Molina, por sua vez, é de 
que a criminologia

“é uma ciência empírica e interdisciplinar, que se ocupa do estudo do crime, 
da pessoa do infrator, da vítima, do controle social do comportamento 
delitivo, e trata de ministrar uma informação válida e contrastada sobre 
a gênese, dinâmica e variações principais do crime, contemplando-o 
como problema individual e social, assim como sobre os programas para 
sua prevenção especial, as técnicas de intervenção positiva no homem 
delinquente e os diversos modelos ou sistemas de resposta ao delito.”22

 Ainda sobre o conceito de criminologia, Senderey afirma que “a 
criminologia é um conjunto de conhecimentos que estudam os fenômenos 
e as causas da criminalidade, a personalidade do delinquente e sua conduta 
delituosa e a maneira de ressocializá-lo.”23

 Por fim, voltando a Sumariva:

“a crimininologia é a ciência empírica e interdisciplinar que estuda o crime, 
o criminoso, a vítima e o controle social tendo como finalidade combater 
a criminalidade por meio de métodos preventivos. Vê o crime como um 
problema social, isto é, um fenômeno comunitário que envolve quatro 
vertentes: 
a) O crime como fatos ilícitos reiterados na sociedade. 
b) O crime como causador de dor à vítima e à sociedade. 
c) O crime deve ocorrer reiteradamente por um período juridicamente 
relevante de tempo e no mesmo território.
d) A criminalização de condutas deve incidir após uma análise detalhada 
quanto aos seus elementos e sua repercussão na sociedade.”24

 Assim, analisando todas as conceituações acima se pode chegar ao 
fato de que a criminologia enquanto ciência é interdisciplinar, envolvendo 
diversas outras ciências e teorias, assim como o meio ambiente. 

 Conforme restou explanado nos capítulos anteriores o estudo do 
Meio Ambiente possui um viés completamente interdisciplinar, uma vez que 

22 PABLOS DE MOLINA, Antonio Garcia. Criminologia: una introducción e sus fundamentos 
teóricos. 6 ed. Valencia: Editorial Tirant Lo Blanch, 2007. p. 1.
23 SENDEREY, Israel Drapkin. Manual de criminologia. São Paulo: José Bushatsky, 1978. p. 6.
24 SUMARIVA, Paulo. Criminologia: teoria e prática. op. cit. p. 6.
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se ampara em diversas outras ciências para explicá-la e complementá-la. E 
é nesse ponto que a Criminologia encontra liame com o Meio Ambiente, 
haja vista ter relação com o aumento ou diminuição da criminalidade na 
sociedade de risco em que se vive atualmente. 

 A relação criminologia/meio ambiente/criminalidade pode ser 
encontrada em algumas teorias da criminologia, as quais serão abordadas 
adiante.

4.2. AS ESCOLAS CRIMINOLÓGICAS

 Inicialmente, as características da criminologia moderna deve ser 
citadas para que então as teorias criminológicas sejam analisadas e então se 
façam conjunção com o presente trabalho.

 Assim, tem-se como características principais da criminologia 
moderna:

“a) Parte da caracterização do crime como ‘problema’, destacando sua base 
conflitual e sua face humana dolorosa.
b) Ampliação do objeto de estudo da criminologia tradicional, isto é, 
inserindo assim a vítima e o controle social.
c) Destaca a orientação ‘prevencionista’ do saber criminológico, em face da 
obsessão repressiva explícita nas demais definições convencionais.
d) O conceito tratamento é substituído por intervenção, visto que este 
apresenta uma noçãp mais dinâmica, complexa e pluridimensional, em 
observância ao fato real, individual e comunitário do fenômeno delitivo
e) Ressalta a análise e avaliação como modelos de reação ao delito.
f) Não renuncia, porém, a uma análise etiológica do delito (desviação 
primária) no marco do ordenamento jurídico como referência última.”25

 No que se refere as escolas criminológicas, tem-se a Escola Clássica 
como expoente.

 A Escola Clássica surgiu no final do século XVIII e tinha como 
fundamento principal a tese de que a pena é um mal justo contra um mal 

25 SUMARIVA, Paulo. Criminologia: teoria e prática. op. cit. p. 39.
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injusto, o crime. O crime, por sua vez, é resultado do livre arbítrio do agente, 
advindo daí a sua responsabilidade penal.

 Tal escola tem como fundamentos principais:

“a) O crime é um ente jurídico. Não é uma ação, mas sim uma infração.
b) A punibilidade deve ser baseada no livre-arbítrio.
c) A pena deve ter nítido caráter de retribuição pela culpa moral do 
criminoso (maldade), de modo a prevenir o crime com certeza, celeridade 
e severidade, bem como restaurar a ordem social. Em razão do caráter 
retributivo da pena, a escla clássica também é conhecida por escola 
retribucionista.
d) Método e raciocínio lógico-dedutivo.”26

 A “evolução” dessa escola veio com a Escola Positiva, surgida em 
meado do século XIX. 

 É com a Escola Positiva que a criminologia como estudo amplo passa 
a ganhar contornos, uma vez que ela “considerava o crime como um fato 
humano e social, e como tal devia-se chegar aos motivos do porquê de cada 
indivíduo delinquir.”27

 Os estudos dessa escola passam a delinear a ideia de que os 
agentes são influenciados e motivados a praticar crimes por razões de 
ordem interna e externa, ou seja, há uma causa determinante para o ato de 
delinquir, afastando a ideia da Escola Clássica de apenas o livre-arbítrio como 
determinante.

 Dito isso, seus princípios fundamentais são:

“a) O direito penal é obra humana.
b) A responsabilidade social decorre do determinismo social.
c) O delito é um fenômeno natural e social (fatores biológicos, físicos e 
sociais).
d) A pena é um instrumento de defesa social (prevenção geral).”28

26 SUMARIVA, Paulo. Criminologia: teoria e prática. op. cit. p. 40.
27 SUMARIVA, Paulo. Criminologia: teoria e prática. op. cit. p. 41.
28 SUMARIVA, Paulo. Criminologia: teoria e prática. op. cit. p. 41.
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 Ainda que tal escola tenha dado um salto para a criminologia, não é 
mais adequada para aplicação no referido estudo e tampouco na sociedade 
dos dias de hoje. Diz-se isso pois, mesmo que tenha buscado encontrar os 
motivos/motivações para as práticas delitivas, seus principais pensadores 
trataram de estudar e dar principal importância na figura do criminoso/
agente. Foi nessa toada que Cesare Lombroso talhou a ideia do “criminoso 
nato”, partindo de características biológicas do ser humano e não de 
características sociológicas. Tais características sociais passam a figurar no 
ideal da Escola Positiva apenas com a atuação de Enrico Ferri, que é o criador 
da “Sociologia Criminal” ao afirmar “menos justiça penal, mais justiça social”. 

 Dessa forma, importante citar alguns ideais de Enrico Ferri, que 
evoluiu o pensamento criminológico ao defender que:

“a) O delito é o resultado de fatores antropológicos ou individuais 
(constituição orgânica do indivíduo, sua constituição psíquica, características 
pessoais como raça, idade, sexo, estado civil, etc.), fatores físicos ou telúricos 
(clima, estações, temperaturas, etc.) e fatores sociais (densidade da 
população, opinião pública, família, moral, religião, educação, alcoolismo, 
etc.).
b) Os fatores sociais são os que têm maior relevância na determinação 
do delito. A miséria e as condições a ela adstritas são propiciadoras do 
aparecimento do crime.
c) O criminoso não é moralmente responsável pela sua conduta.
d) O determinismo ao crime devia chamar-se periculosidade e a defesa 
social exigia sua neutralização por parte do poder punitivo.
e) Para se proteger da criminalidade, a sociedade deve deixar de reagir 
tardia e violentamente contra seus efeitos, passando a preveni-los, através 
do diagnóstico das causas naturais do delito.”29

 Ou seja, com esses pensamentos se pode notar que há o embrião da 
Política Criminal, como sendo o método preventivo para a prática de crimes, 
já deixando clara a ideia de que o Direito Penal apenas punitivo não é, de 
fato, a única via para uma sociedade evoluída e segura.

 Ainda partindo dos ideais de Ferri, nota-se que já se pode traçar 
uma linha com a ideia de meio ambiente ecologicamente equilibrado (meio 
ambiente urbano) como fator minorante de práticas delitivas, isso pois um 

29 SUMARIVA, Paulo. Criminologia: teoria e prática. op. cit. p. 45.
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meio ambiente urbano sadio e equilibrado requer, de igual forma, políticas 
sociais que promovam o bem estar dos cidadãos daquele centro urbano.

 Com as escolas criminológicas posteriores essa ideia vai se 
consolidando e tomando forma, conforme será abordado adiante com as 
Escolas Intermediárias ou Ecléticas.

 A Escola de Lyon também é conhecida Escola Antropossocial 
ou Criminal-sociológica e, como o próprio nome diz, buscou estudar o 
delinquente a partir da análise do meio social em que o agente vive.

 Pode-se dizer que foi a primeira escola a tratar de forma clara o 
meio ambiente em que o agente vive como um fator determinante no ato de 
delinquir. Ao contrário da tese de Lombroso, o criminoso assim o é por conta 
da influência externa que sobre no seu meio, não havendo, portanto, um 
criminoso nato. O meio social e os fatores ambientais passam a ser o estopim 
para uma maior ou menor prática delitiva.

“A tese fundamental da Escola de Lyon é no sentido de que o criminoso é 
como o micróbio ou o vírus, algo inócuo, até que o adequado ambiente 
o faz eclodir. O meio social desempenha papel relevante e se junta com 
a predisposição criminal individual latente em certas pessoas. Logo, a 
prediposição pessoal e o meio social fazem o criminoso.”30

 Como tal escola teve influência científica do químico Pasteur, nota-
se que a interdisciplinariedade da criminologia fica evidenciada, bem como 
a forma como esta escola tratou a criminologia tendo como alicerce o meio 
ambiente, o que a torna aplicável no presente estudo, podendo-se afirmar 
que meio ambiente urbano causa reflexo na criminalidade dos grandes 
centros urbanos.

 No entanto, adiante, surge a Terceira Escola Italiana, a qual corrobora 
com essa ideia por causa de seus ideais, quais sejam:

“a) Respeito à personalidade do direito penal, que não pode ser absorvido 
pela sociologia criminal.
b) Inadmissibilidade do tipo criminal antropológico, fundando-se na 
causalidade e não na fatalidade do delito.

30 SUMARIVA, Paulo. Criminologia: teoria e prática. op. cit. p. 41.
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c) Reforma social como imperativo do Estado na luta contra a criminalidade.
d) A pena com caráter aflitivo e tem por fim a defesa social.
e) Distinção entre imputáveis e inimputáveis.
f) Responsabilidade moral baseada no determinismo, como fundamento da 
pena.
g) Crime como fenômeno social e individual.
h) Distinção entre disciplinas empíricas (método experimental) e disciplinas 
normativas (método dedutivo).”31

 Portanto, pode-se verificar claramente uma evolução no estudo da 
criminologia, ao ponto em que várias disciplinas e fatores são chamados à 
discussão para estudar criminalidade, seus fatores determinantes e próprio 
criminoso.

 Vê-se que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é, portanto, 
um dos alicerces para o chamado bem-estar social e, consequentemente, 
para uma sociedade mais justa e igualitária, que acaba por refletir na 
diminuição da criminalidade. 

 O meio ambiente urbano, por sua vez, deve ser entendido de forma 
macro, por estar inserido em grandes centros urbanos de grande densidade 
populacional. Nesse meio ambiente urbano deve ser sopesada toda a 
qualidade de vida dos cidadãos que ali habitam, sendo que:

“A acepção Qualidade de Vida (QOL – Quality of Life) é empregada, 
basicamente, para medir os efeitos sociais mais amplos gerados por políticas 
públicas que tenham como meta reduzir delitos de menor potencial ofensivo 
que afetam a estética e a ordem urbana, como grafitismo, prostituição, 
pequenos furtos, rixas entre gangues juvenis, vandalismo, entre outros, 
sobre o bem-estar dos residentes de determinada comunidade.”32

 A qualidade de vida, em definição, é compreendida por diversos 
fatores que devem ser medidos e levados em consideração para sua aferição.

 Tais fatores, compreendidos tanto em padrões subjetivos (pessoal 
do indivídudo) quanto em padrões objetivos (externalidades positivas/

31 SUMARIVA, Paulo. Criminologia: teoria e prática. op. cit. p. 41.
32 BEZERRA, Jorge Luiz. Meio Ambiente, Política Criminal e Criminologia – Reflexões sobre 
qualidade de vida e a violência nas metrópoles. São Paulo: Ícone, 2010. p. 61.
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negativas) criam um paradigma, o qual pode ser verificado no gráfico abaixo 
elaborado por Constanza33

1. Oportunidades de encontrar as necessidades humanas. (Opportunities to 
meet human needs)
Como as necessidades são atendidas. (How need are met)
2. Necessidades Humanas. (Human Needs)
3. Bem-Estar Subjetivo. (Subjective Well-Being)
Como a satisfação é percebida. (How need ful-fillment is perceived)
Prevenção envolvendo normas sociais. (Envisioning Evolving social norms)
Política. (Policy)

 Assim, “o papel da política é, simultaneamente, criar oportunidades 
para as necessidades humanas a satisfazer, e criar condições que aumentem 
a probabilidade de que as pessoas vão efetivamente aproveitar essas 
oportunidades.”.34

 No campo criminológico, nota-se que os crimes podem surgir de 
várias formas. São diversos bens defendidos pelo próprio Código Penal, o 
que demonstra as diversas possibilidades de lesão a bens jurídicos. Aqui, no 
entanto, pode-se dizer que o cerne a ser discutido é a violência urbana, a 
qual afeta, em maior parte, a qualidade de vida dos cidadãos das grandes 
cidades.

33 SAPIENS. Disponível em: <sapiens.revues.org/169>  Acesso em: 30 jul. 2017.
34 BEZERRA, Jorge Luiz. Meio Ambiente, Política Criminal e Criminologia – Reflexões sobre 
qualidade de vida e a violência nas metrópoles. op. cit. p. 61.
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“A violência urbana não se consuma apenas com os crimes, mas é toda 
conduta que provoque sobre as pessoas e as regras de convívio na cidade, 
constrangimento em suas mais variadas formações Nesse curso, e seguindo 
uma corrente utilitarista e pragmática como a que prega o combate aos 
crimes contra a qualidade de vida (QOL – Quality of Life Policing), a violência 
urbana afeta o tecido social na medida em que molesta a qualidade das 
relações sociais, carcome a qualidade de vida das pessoas. Assim, os crimes 
estão relacionados com as contravenções e com as incivilidades.”35

 É necessário, portanto, que a Criminologia e a Política Criminal tenham 
cuidado especial com os chamados “crimes contra a qualidade de vida”, ante 
sua reação naquela sociedade. Sobre tais crimes, importante citar:

“O crime predatório não meramente vitimiza indivíduos, ele assusta e 
desestabiliza e, em casos extremos, afeta a formação e a manutenção da 
comunidade. Isso se dá por que essa forma de crime perturba a delicada 
rede de ligações formais e informais pelas quais estão todos unidos numa 
comunidade. Tais ilícitos fragilizam a sociedade e fazem de seus membros 
meros calculistas, voltados apenas a estimarem suas próprias vantagens, 
especialmente suas chances de sobrevivência no meio de seus pares. Em 
razão dessa instabilidade, empreendimentos comuns são cada vez mais 
difíceis, e até impossíveis, exceto aqueles motivados pelo desejo comum de 
proteção. Caminhar juntos por poroteção pode, é claro, direcionar para um 
senso maior de ajuda mútua e dependência de um desejo de autodefesa e 
providenciar as bases para comprometimentos maiores e mais positivos. 
Foi de um desejo de autodefesa, afinal de contas, que muitos dos primeiros 
acordos sociais surgiram. Todavia, eram uniões contra um inimigo externo. 
Proteção mútua contra um inimigo interno é mais difícil de conseguir, por 
ser uma relação desamparada de um consenso, bem como por ser geradora 
de conflitos, como disputa, as quais surgem, por exemplo, na peleja entre 
a vítima e o agressor.”36

 Nesse sentido, surgem as Teorias Macrossociológicas da 
Criminalidade, que buscam analisar as várias relações complexas inerentes a 
sociedade atual como meio para explicar a criminalidade. Nisso, são dois os 
movimentos existentes:

“a) Teorias do consenso, de cunho funcionalista, denominadas teorias 
de integração, defendendo a ideia de que os objetivos da sociedade são 

35 BEZERRA, Jorge Luiz. Meio Ambiente, Política Criminal e Criminologia – Reflexões sobre 
qualidade de vida e a violência nas metrópoles. op. cit. p. 91.
36 BEZERRA, Jorge Luiz. Meio Ambiente, Política Criminal e Criminologia – Reflexões sobre 
qualidade de vida e a violência nas metrópoles. op. cit. p. 64-65.
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atingidos quando há o funcionamento perfeito de suas instituições, 
com as pessoas convivendo e compartilhando as metas sociais comuns, 
concordando com as regras da sociedade de convívio. Apresentam os 
seguintes postulados: toda sociedade é composta de elementos perenes, 
integrados, funcionais, estáveis e que se baseiam no consenso entre seus 
integrantes. São exemplos de teorias do consenso a Escola de Chicago, a 
teoria da associação diferencial, a teoria da anomia e a teoria da subcultura 
delinquente.
b) Teorias do conflito, de cunho argumentativo, defendendo a ideia de 
que a harmonia social decorre da força e da coerção, onde há uma relação 
entre dominantes e dominados, não existindo voluntariedade entre os 
personagens para a pacificação social, a qual decorrerá de imposição ou 
coerção. Apresenta os seguintes postulados: sociedade sujeita a mudanças 
contínuas, sendo ubíquas, de modo que todo elemento coopera para a sua 
dissolução. São exemplos de teoria do conflito a teoria crítica ou radical e a 
teoria do etiquetamento ou labelling approach.”37

 Analisando o que cada teoria defende, o presente estudo se aterá 
às teorias do consenso, mais especificamente àquelas derivadas da Escola de 
Chicago, haja vista representarem o escopo do tema aqui abordado.

4.3. Escola de Chicago

 Surgida nos Estados Unidos na década de 1910, a Escola de Chicago 
produziu diversas pesquisas no meio urbano de Chicago com a finalidade 
de investigar os fenômenos sociais que ali ocorriam, ou seja, é um estudo 
sociológico e antropológico antes de qualquer outro. Ao aliar esses estudos 
com a criminologia, pode-se constatar a influência do meio ambiente na 
criminalidade dos grandes centros urbanos, uma vez que é o resultado do 
crescimento populacional das cidades.

“A Escola de Chicago tem uma perspectiva transdisciplinar que discute 
múltiplos aspectos da vida humana e todos os relacionados com a 
vida da cidade, isto é, as pessoas eram contaminadas pelos ambientes 
sociais nos quais se encontravam inseridas. Contagiavam-se por meio do 
contato com comportamentos criminosos, que passavam a assimilar com 
naturalidade.”38

37 SUMARIVA, Paulo. Criminologia: teoria e prática. op. cit. p. 41.
38 SUMARIVA, Paulo. Criminologia: teoria e prática. op. cit. p. 67.
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 Ou seja, pautando-se das escolas surgidas anteriormente, a Escola de 
Chicago, de igual forma, busca demonstrar que a delinquência é inerente ao 
ser humano, de forma que ela irá se manifestar apenas quando provocada/
impulsionada. Ou, como ensina Émile Durkhein:

“(…) a criminalidade como fenômeno normal não provém de causas 
excepcionais, mas da própria estrutura da cultura a que pertence (…) a 
criminalidade deve ser analisada segundo uma cultura determinada no 
tempo e no espaço. Este ponto de vista cultural domina hoje a sociologia 
americana (...).”39

 No caso de Chicago, os estudos eclodiram em um momento de 
grande crescimento populacional, bem como o surgimento das primeiras 
“favelas” (slums) nessa cidade. O reflexo dessa explosão demográfica se 
deu com o aumento da criminalidade, delinquência juvenil, surgimento de 
gangues de marginais, pobreza e desemprego, além dos “guetos” formados 
por imigrantes diversos. Ou seja, todos esses problemas sociais surgiram 
como reflexo da formação de um grande centro urbano.

 Nessa toada, surge o conceito de “Ecologia Humana” como sendo o 
estudo da sociologia urbana, ou, em outras palavras

“(…) O novo conceito serviu de embasamento para o estudo da conduta 
humana, tendo como identificador a posição dos indivíduos no círculo social 
urbano. O enfoque ecológico examina se o habitat social, compreendido 
pelo espaço físico e pelas relações sociais, influencia o modus vivendi dos 
seres humanos.”40

 É aqui que se encontra o liame entre o ser humano (animal) e seu 
comportamento como um reflexo do meio social o qual está inserido (urbe).

“(…) Eles propugnavam que o delito é fruto da desorganização peculiar às 
grandes cidades, nas quais se enfraquecem os mecanismos de controle 
social e se corroem as relações societárias, disseminando-se um pernicioso 
e contagioso clima de torpeza e corrupção que se propaga facilmente.”41

39 ALBERGARIA, Jason. Noções de criminologia. Belo Horizonte: Mandamentos, 1999. p. 180.
40 BEZERRA, Jorge Luiz. Meio Ambiente, Política Criminal e Criminologia – Reflexões sobre 
qualidade de vida e a violência nas metrópoles. op. cit. p. 91.
41 BEZERRA, Jorge Luiz. Meio Ambiente, Política Criminal e Criminologia – Reflexões sobre 
qualidade de vida e a violência nas metrópoles. op. cit. p. 92.
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 A Escola de Chicago deixa claro o seu viés interdisciplinar ao 
buscar estudar outras áreas da natureza humana, não se atendo apenas 
e tão somente ao crime e criminoso, mas também ao social e, em partes, 
o psicológico, onde o ser humano é levado à criminalidade por fatores 
externos. Mas não apenas isso. A intenção da criminologia e de todas as suas 
teorias é, notadamente, buscar mecanismos de prevenção da criminalidade, 
que ocorrem em maior parte através da Política.

 Como escola, a Escola de Chicago deu origem a diversas teorias, 
entre elas: Teoria Ecológica, Teoria das Janelas Quebradas e Teoria da 
Tolerância Zero, as quais serão analisadas a seguir.

4.3.1. Teoria Ecológica ou da Desorganização Social

 Seguindo os estudos da Escola de Chicago, busca demonstrar o 
impacto que o crescimento populacional descontrolado do ponto de vista 
social causa impactos diretos no aumento da criminalidade, uma vez que a 
desorganização e ausência de um Estado provedor de qualidade de vida é 
característica recorrente dos grandes centros urbanos.

“A ideia defendida pela TDS é de que ordem social, estabilidade e integração 
contribuem para o controle social e a conformidade com as leis, enquanto a 
desordem e a má integração conduzem ao crime e à delinquência. Tal teoria 
propõe ainda que quanto menor a coesão e o sentimento de solidariedade 
entre o grupo, a comunidade e a sociedade, maiores serão os índices de 
criminalidade.”42

 Tal teoria, diferentemente das anteriores, vai adiante em seus 
estudos e determinações.

“A teoria ecológica explica o efeito criminógeno dos grandes centros 
urbanos, valendo-se dos conceitos de desorganização e contágio inerentes 
aos modernos núcleos urbanos e, acima de tudo, invocando a degradação 
do controle social desses núcleos. A deterioração dos grupos primários 
(família, etc.), a modificação qualitativa das relações interpessoais que 
se tornam superficiais, a crise dos valores tradicionais e familiares, a 
superpopulação, a tentadora proximidade às áreas comerciais e industriais 

42 BEZERRA, Jorge Luiz. Meio Ambiente, Política Criminal e Criminologia – Reflexões sobre 
qualidade de vida e a violência nas metrópoles. op. cit. p. 87.
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onde se acumula riqueza e o citado enfraquecimento do controle social 
criam um meio desorganizado e criminógeno.”43

 Tal teoria é de suma importância para o presente estudo. É dessa 
premissa que pode-se dizer que a criminalidade é fruto de diversos fatores, 
mas, principalmente, de fatores sociais que se fazem presentes nas grandes 
cidades em todo o planeta. Fatores esses que não encontram soluções 
práticas por parte dos governantes e suas políticas, em grande parte, apenas 
repressivas.

4.3.2. Teoria das Janelas Quebradas

 É a teoria mais famosa e difundida dentre as existentes na 
criminologia. É, de igual forma, a que mais se busca ser aplicada na prática. 
No entanto, a sua aplicação se dá, por muitas, de forma errônea e rasa.

 Tal teoria também é pertencente à Escola de Chicago e, portanto, 
americana. A teoria surgiu com um estudo publicado em 1982 pelos 
criminologistas James Wilson e George Kelling, que buscaram estabelecer uma 
relação de causalidade entre desordem e criminalidade pela primeira vez. 

“O estudo baseia-se num experimento realizado por Philip Zimbardo, 
psicólogo da Universidade de Stanford, com um automóvel deixado em um 
bairro de classe alta de Palo Alto, Califórnia. Durante a primeira semana de 
teste, o carro não foi danificado. Porém, após o pesquisador quebrar uma 
das janelas, o carro foi completamente destroçado e roubado por grupos 
vândalos, em poucas horas. De acordo com os defensores desta teoria, caso 
se quebre uma janela de um edifício e não haja imediato conserto, logo 
todas as outras serão quebradas.”44

 O que se pode verificar, portanto, é que as pessoas, independente de 
classes sociais respondem a estímulos, sendo esses negativos (criminosos), 
há uma forte tendência que aumente o nível de criminalidade naquela 
localidade.

“De acordo com a teoria em comento, desordem e crime estão ligadas 
em um tipo de desenvolvimento sequencial, ou seja, os grandes crimes 

43 SUMARIVA, Paulo. Criminologia: teoria e prática. op. cit. p. 67.
44 SUMARIVA, Paulo. Criminologia: teoria e prática. op. cit. p. 68.
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são o último elo de uma cadeia causal cujo germe é a delinquência dita 
‘de rua’, ocasionada pelo desordeiros (pichadores, pedintes, prostitutas, 
responsáveis por pequenos furtos, etc.). O combate à criminalidade, 
destarte, perpassa pela eliminação das pequenas infrações cometidas no 
dia-a-dia, pois ‘é lutando passo a passo contra os pequenos distúrbios 
cotidianos que se faz recuar as grandes patologias criminais.’.”45

 Na linha dessa teoria surge então a Teoria da Tolerância Zero.

4.3.3. Teoria da Tolerância Zero

 Como o próprio nome diz, essa teoria busca punir e intervir por 
meio do aparato repressor do Estado (polícia) no maior número de crimes 
possíveis, sejam graves ou leves, independente da culpa ou condição do 
agente infrator.

“A política de tolerância zero é uma estratégia indireta de combate ao crime, 
baseada na teorias das janelas quebradas. É uma estratégia de manutenção 
da ordem pública, da segurança dos espaços de convivência social e da 
adequada prevenção de fatores criminógenos. Inicia-se pela tomada de 
consciência do Estado da necessidade de primeiro cumprir seus deveres 
legais para com a população, oferecendo-lhe condições adequadas de 
desenvolvimento psicossocial e acesso aos serviços do Estado, depurando 
suas fileiras da corrupção e da venalidade, reconquistando a confiança da 
população e estabelecendo com ela a aliança que desde sempre deveria 
haver entre o Estado e seus cidadãos.”46

 Veja-se então que a “tolerância zero” apenas e tão somente não é 
suficiente para que se façam cumprir os preceitos e ideais difundidos pelas 
teorias estudadas. É necessária a intervenção positiva do Estado, por meio 
de Políticas Públicas e projetos sociais para que se façam satisfazer os direitos 
fundamentais dos cidadãos e seja atingida uma real qualidade de vida para 
que então o Direito Penal surja como, é para ser em teoria, a ultima ratio.

 A palavra de regra, portanto, é PREVENÇÃO. Apenas prevenindo é 
que se obtém um resultado positivo segundo essas teorias.

45 CALLEGARI, André Luís. Sistema Penal e Política Criminal. op. cit. p. 27.
46 SUMARIVA, Paulo. Criminologia: teoria e prática. op. cit. p. 69.
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 No entanto, o que se nota na prática é o contrário. Cada vez mais a 
importância é dada à REPRESSÃO, a qual se dá de forma imediatista e burra, 
sem “cortar o mau pela raíz”, mas apenas remediando um problema muito 
maior e mais complexo.

 Como exemplo dessa realidade, cita-se o projeto Virada Social, 
implantado pelo Governo do Estado de São Paulo em meados de 2013 que 
tinha como objetivo principal combater a violência e promover a inclusão 
social. A realidade é que o projeto, contando com forte participação da Polícia 
Militar (PMESP) promoveu apenas e tão somente a intervenção repressora 
em bairros onde permaneciam, fazendo com os níveis de criminalidade 
caíssem próximos de zero nesse período.

“Com efeito as Operações de Saturação por Tropas Especiais – OSTE, 
realizadas pela PM paulista, levam em conta as Áreas de Interesse da 
Segurança Pública (AISP), localidades estabelecidas considerando os 
índices de criminalidade, as informações de redutos de foragidos da 
Justiça e pontos de narcotráfico, entre outros aspectos estratégicos 
alinhavados pela cúpula da Secretaria (SSP) juntamente com o comando 
da PMESP. Estas operações demonstraram resultados representativos 
nas localidades-alvo da capital paulista (Jardim Eliza Maria, São Mateus 
e Heliópolis), todavia era efêmeros, pois com o passar do tempo, após a 
retirada dos milicianos, os problemas criminais, assistenciais, educacionais 
e culturais retornavam. Entre as razões detectadas pode-se observar que as 
peculiaridades de subdesenvolvimento e fraca presença de policiamento 
nas ruas locais permaneciam inalteradas, como, por exemplo: desemprego, 
falta de infraestrutura urbana, desigualdade, ausência do Estado, falta de 
aparato educacional, carência na área de saúde, dentre outros problemas 
latentes, proporcionadores da exclusão social, um dos maiores fatores para 
o aumento da violência, consequentemente da insegurança.”47

 Portanto, mais que evidente que as teorias devem, necessariamente, 
ser aplicadas amparadas em Políticas Públicas e Projetos Sociais, e não apenas 
amparadas na força policial e repressiva do Estado. Ou seja, para que haja 
uma real efetividade, muitas outras vias e precauções devem ser tomadas, 
dentre elas, em uma visão, a preservação do meio ambiente urbano, para 
fins de maior qualidade de vida de seus cidadãos.

47 BEZERRA, Jorge Luiz. Meio Ambiente, Política Criminal e Criminologia – Reflexões sobre 
qualidade de vida e a violência nas metrópoles. op. cit. p. 87.
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 No entanto, mesmo sendo um problema recorrente das grandes 
cidades desde o início do século passado, vê-se que poucos países/cidades 
conseguiram aplicar tais teorias com efetividade. Não há uma Política 
Criminal e tampouco uma Política Social.

“O problema é que a Política Criminal, enquanto expressão da política geral 
do Estado, responde aos fins e as metas dos governantes. E o que ocorre 
quando os governantes não têm fins e metas claramente propostos? A 
resposta só pode ser uma: legislação de emergência para determinados 
delitos que abalam a sociedade. No entanto, referido abalo também é 
impulsionado pelos meios de comunicação, criando-se um círculo de 
insegurança onde todos clamam pela intervenção do Estado. Nesse ponto 
é interessante ressaltar que aparecem ‘políticas’ de prevenção da esquerda 
e da direita, propondo a solução para os conflitos sociais existentes através 
do já conhecido binômio: aumento das penas e incriminação de novas 
condutas.
A tendência moderna dos Estados, inclusive os que não possuem qualquer 
programa de Política Criminal, é no sentido da segurança do cidadão, 
tolerância zero, lei e ordem, isto é, maximalista na parte punitiva e 
minimalista na parte social. Neste contexto, as reformas penais prescindem 
da doutrina penal e jã não se faz mais necessário a discussão das reformas 
antes de aprová-las, dado que o importante é a repercussão midiática que 
elas terão.”48

 Ocorre uma inversão de finalidades. O Direito Penal acaba se tornando 
uma ferramenta para uma Política Criminal deturpada, em que busca, apenas 
e tão somente favorecer só governantes ou classes dominantes, ou ambos, 
gerando, por consequência mais e mais desigualdades e problemas sociais.

“Ou seja: não há políticas públicas, mas há o velho e bom Direito Penal, 
que se transforma, desse modo, em um instrumento ao mesmo tempo 
repressivo (com o aumento da população carcerária e a elevação qualitativa 
do nível da pena) e simbólico (com o recurso a leis-manifesto, através 
do qual a classe política reage à acusação de ‘afrouxamento’ do sistema 
punitivo por parte da opinião pública). Chega-se, assim, a um modelo de 
Direito Penal Mágico, cuja principal função, lembra Baratta, parecer ser o 
exorcismo.”49

 As ferramentas, teorias e métodos estão postos e são sabidos, a Lei, 
de igual forma, está à favor de todas as possibilidades em prol da sociedade. 

48 CALLEGARI, André Luís. Sistema Penal e Política Criminal. op. cit. p. 133.
49 CALLEGARI, André Luís. Sistema Penal e Política Criminal. op. cit. p. 134.
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Notadamente, a Constituição Federal, conforme amplamente explanado 
no presente  trabalho previu os direitos fundamentais com a finalidade de 
construir uma sociedade mais justa e igualitária.

“Nesse sentido, tem-se como questão fundamental a ser enfrentada pelo 
Estado brasileiro a incorporação efetiva da igualdade na realidade social 
do país, através de políticas sociais que assegurem a todos cidadãos 
condições mínimas para uma existência digna. É esta a proposta da 
Constituição Federal, ou seja, a construção de uma sociedade isonômica, 
onde, justamente em virtude da igualdade substancial de todos, um 
modelo de Direito Penal mínimo é o único que se justifica, eis que, uma vez 
identificadas e sanadas as origens sociais da criminalidade, a intervenção 
penal se justificaria somente em casos extremos, quais sejam, os caos de 
fracasso das políticas sociais.”50

 Trata-se de um “quebra-cabeça” em que todas as peças devem 
ser postas e todas as possibilidades alçadas. Não havendo esse esforço, o 
“quebra-cabeça” jamais será finalizado e as peças serão perdidas, assim 
como muitas vidas foram e são a cada minuto.

5. CONCLUSÃO

 Muitas são as disposições e mecanismos em prol do meio ambiente. 
Tanto o é que a própria Constituição brasileira tratou de elevar a sua 
importância, por conta do fato de que os recursos naturais do país serem 
elementos de alta importância econômica, além de sua preservação e 
proteção serem essenciais para a sobrevivência humana.

 Mesmo sendo considerado um direito fundamental, o meio 
ambiente ecologicamente equilibrado ainda sofre com as consequências do 
modo de vida que leva a humanidade. Em se tratando de Brasil, torna-se 
muito mais complicado, ao ponto que mesmo havendo muitos mecanismos 
de aplicação da defesa ambiental, não ocorre a sua devida aplicação por parte 
das políticas públicas, ou, por outro lado, a fiscalização sobre as políticas e 
leis vigentes não é adequada e tampouco eficiente.

  O amparo constitucional abre as portas para diversas ações que 
buscam minimizar, corrigir ou até mesmo coibir a degradação do meio 

50 CALLEGARI, André Luís. Sistema Penal e Política Criminal. op. cit. p. 134.
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ambiente, mas a sua utilização ainda é mínima, em se relacionando com a sua 
amplitude e possibilidade. O ser humano ainda preocupa-se deveras com as 
questões econômicas, de forma que deixa de lado as questões ambientais, 
sem alertar-se para o fato que sem um meio ambiente ecologicamente 
equilibrado não há saúde, e sem saúde não há vida. Fato esse acaba por 
se tornar um tanto quanto contundente, em se pensando que a própria 
Constituição traça, em seu artigo 170, que um dos princípios da ordem 
econômica nacional é “a defesa de meio ambiente, inclusive mediante 
tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e 
serviços e de seus processos de elaboração e prestação”. 

 Por outro lado, a “questão ambiental” é muito recente, em 
comparação, por exemplo, com os direitos sociais, traçando-se como 
tendência o seu maior respeito, o que, de fato, já vem acontecendo através 
de diversos acordos e pactos internacionais, como o Protocolo de Kyoto, por 
exemplo. Além da determinação do desenvolvimento sustentável, que vem 
se tornando uma máxima na agenda de muitos países.

 Todavia, o Brasil pouco se utiliza dos mecanismos oferecidos para 
a proteção do meio ambiente. É certo que o Brasil não é o único país do 
mundo que apresenta essas dificuldades. É notório que isso ocorre em uma 
ordem global. De toda forma, isso não justifica o Brasil também não respeitar 
a proteção do ambiente, pelo contrário, sua responsabilidade em relação aos 
outros países é ainda maior, por conta de sua vasta área de florestas, além de 
ser considerado o país com a maior biodiversidade do planeta.

 A Constituição Federal de 1988 trouxe o Meio Ambiente como 
um direito e dever fundamental, assim como trouxe a dignidade humana, 
a saúde, a educação, a moradia e diversos outros direitos fundamentais. 
É uma Constituição, de fato, cidadã. Infelizmente, o que vemos é ela ser 
vilipendiada dia após dia, por políticas imediatistas e remediadoras, que 
não encontram resultados a longo prazo, senão apenas a perpetuação das 
desigualdades sociais. 

 O Meio Ambiente Urbano é peça chave para a melhoria na qualidade 
de vida nos grandes centros urbanos. A criminologia tratou de mostrar isso 
através de seus estudos e teorias. A Política Criminal aliada a Políticas Sociais 
é a saída para a melhoria e evolução da nossa sociedade. 
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 Os Direitos Fundamentais elencados na Constituição de 1988 
não são fundamentais à toa. Assim o são pois são os pilares de qualquer 
sociedade evoluída. Já se sabe que “o homem é o lobo do homem”, mas 
assim como tal, deve ser tratado com um lobo e não como uma ovelha, onde 
o lobo é, na realidade, apenas quem está no poder.
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RESUMO: A Lei Brasileira de Inclusão é um marco legislativo no que diz 
respeito à garantia de direitos e à inclusão da pessoa com deficiência. Não 
foram poucas as modificações empreendidas e as repercussões ainda serão 
observadas nas mais diversas esferas do direito, não poderia ser diferente no 
âmbito do Direito Eleitoral. A efetiva participação da pessoa com deficiência 
na vida pública e política é essencial para a promoção da cidadania, bem como 
para a construção de uma sociedade mais inclusiva, justa e democrática. Há, 
portanto, justificativa suficiente para o direcionamento de esforços a fim 
de que as previsões legais não representem apenas um avanço legislativo, 
mas sim uma ferramenta útil para legitimar o reconhecimento da pessoa 
com deficiência como sujeito de direitos, inclusive políticos, na sociedade 
contemporânea.

ABSTRACT: The Brazilian Inclusion Law is a legislative framework regarding 
the guarantee of the rights and inclusion of the disabled person. The changes 
were substancial and the repercussions will be observed in the most diverse 
spheres of law, it could not be different in the Electoral Law. The effective 
participation of persons with disabilities in public and political life is 
essential for the promotion of citizenship, as well as for the construction of 
a more inclusive, just and democratic society. There is, therefore, sufficient 
justification for directing efforts so that legal predictions won’t be only 
a legislative advance, but a useful tool to legitimize the recognition of the 
disabled person as a subject of rights in contemporary society.

PALAVRAS-CHAVE: Lei Brasileira de Inclusão. Pessoa com deficiência. Direitos 
Políticos. Voto. Acessibilidade.

KEYWORDS: Brazilian Inclusion Law. Disabled Person. Political Rights. Vote. 
Accessibility.
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Deficiência é um conceito complexo, que reconhece o 
corpo com lesão, mas que também denuncia a estrutura 

social que oprime a pessoa [...]1

Debora Diniz

1. Introdução

 Em 2018 acontecem as primeiras eleições federais após o advento 
da Lei n° 13.146/2015 – Lei Brasileira de Inclusão (LBI), diploma que veio 
materializar no âmbito interno a Convenção da ONU sobre Direitos das 
Pessoas com Deficiência2, trazendo significativas alterações, especialmente 
no que diz respeito à capacidade de fato da pessoa com deficiência3.

 Parte das modificações legislativas introduzidas pela norma 
especial, que alteraram o regime civil das incapacidades, acabaram refletindo 
diretamente no âmbito do Direito Eleitoral, especialmente na capacidade 
eleitoral4 da pessoa com deficiência. Esta questão não pode ser ignorada, 
mormente porque, de acordo com informações do Tribunal Superior 
Eleitoral, referentes à última eleição em 2016, a Justiça Eleitoral já tinha, à 
época, o registro de aproximadamente 700 mil eleitores com deficiência.5

 Além disso, imprescindível considerar que, se em um passado não 
muito distante era possível que uma sentença de “interdição” genérica 

1 DINIZ, Debora. O que é deficiência. São Paulo: Brasiliense, 2012. p. 10-11.
2 A Assembleia Geral da ONU adotou resolução que estabeleceu a Convenção dos Direitos 
das Pessoas com Deficiência, também chamada de Convenção de Nova Iorque, em 13 de 
dezembro de 2006. No Brasil, a Convenção foi ratificada por meio do Decreto Legislativo nº 
186/2008 e promulgada pelo Decreto nº 6.949/2009. A este diploma foi conferido status de 
emenda constitucional, por ter sido aprovado com o quórum qualificado previsto no §3º, do 
art. 5º, da Constituição Federal.
3 O artigo 6° da Lei n° 13.146/2016, estabelece: “A deficiência não afeta a plena capacidade 
civil da pessoa […]”. A este respeito: RODRIGUES, Melissa Cachoni; RIBEIRO, Dandara dos 
Santos Damas. Inovações da Lei Brasileira de Inclusão no CC e no NCPC e as repercussões na 
jurisprudência. Revista Jurídica do MPPR, Ano 4, nº 7, dezembro/2017, p. 281-297.
4 De acordo com o Glossário eleitoral, corresponde ao direito de votar e ser votado. Disponível 
em: <http://www.tse.jus.br/eleitor-e-eleicoes/eleitor-1/glossario/termos-iniciados-com-a-letra-c.> 
Acesso em: 08. mai. 2018.
5 Pessoas com deficiência têm até 4 de maio para solicitar transferência para seção 
eleitoral especial. Disponível em: <http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2016/
Abril/portadores-de-deficiencia-tem-ate-4-de-maio-para-solicitar-transferencia-para-secao-
eleitoral-especial>. Acesso em: 23.abr.2018.
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declarasse a pessoa com deficiência incapaz para “todos os atos da vida 
civil”, sendo uma de suas consequências a necessidade de comunicação 
ao Juízo Eleitoral para fins de anotação da suspensão dos direitos políticos 
no cadastro eleitoral do cidadão, atualmente, esse tipo de limitação ao 
exercício do direito do voto não é mais legítimo, pois conforme previsão 
constitucional: apenas a incapacidade civil absoluta é causa de suspensão 
dos direitos políticos6.

 Busca-se analisar por meio deste estudo, sem qualquer pretensão 
de esgotar o tema, as principais repercussões da Lei Brasileira de Inclusão 
no Direito Eleitoral, trazendo ao debate especialmente aquelas que dizem 
respeito à capacidade eleitoral ativa7 da pessoa com deficiência, sob a 
perspectiva dos novos paradigmas da inclusão e da acessibilidade, os quais 
têm por escopo garantir a participação plena da pessoa com deficiência 
na vida pública e política ou, em outras palavras, assegurar o exercício 
da cidadania plena, conforme orientação da Convenção da ONU sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência.

 O texto divide-se em 3 partes, a saber: análise das alterações 
promovidas pela LBI no regime das incapacidades do Código Civil e as 
consequências em relação à obrigação de votar da pessoa com deficiência; 
considerações sobre as consequências do direito-dever de votar da pessoa 
com deficiência; e ponderações acerca da importância da acessibilidade para 
inclusão da pessoa com deficiência na vida pública e política do país, esta, 
por sua vez, subdividida em duas partes que analisam, respectivamente, as 
seções eleitorais especiais com acessibilidade para pessoa com deficiência e as 
possíveis consequências negativas decorrentes do direito ao acompanhante 
para o exercício do voto.

6 O artigo 15, Inciso II, da Constituição Federal faz menção à hipótese de suspensão dos 
direitos políticos apenas dos considerados absolutamente incapazes:
Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos 
casos de: […]
II - incapacidade civil absoluta;
7 A capacidade eleitoral ativa é definida, pelo Glossário Eleitoral, como reconhecimento legal 
da qualidade de eleitor no tocante ao exercício do sufrágio. Disponível em: <http://www.tse.
jus.br/eleitor-e-eleicoes/eleitor-1/glossario/termos-iniciados-com-a-letra-c>. Acesso em: 08. 
mai. 2018.
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2. As alterações da LBI no regime das incapacidades do Código 
Civil e as implicações no direito ao voto da pessoa com deficiência

 A Lei Brasileira de Inclusão (Lei n° 13.146/2015), com o objetivo 
de modificar substancialmente o regime das incapacidades, determinou 
alterações no texto do Código Civil (Lei n° 10.406/2002), em particular 
no Capítulo I – “Da personalidade e da capacidade”. Apesar de não terem 
sido feitas modificações nas consequências previstas para atos praticados 
por absolutamente ou relativamente incapazes, promoveu-se importante 
reestruturação das hipóteses de incapacidade, o que, por sua vez, “acabou 
esvaziando o referencial teórico por trás do esquema do Código, que passou 
a não fazer mais sentido”8.

 Isso porque a revogação dos incisos II e III, do artigo 3o, e inciso 
III, do artigo 4o, todos do Código Civil, pelo artigo 114 da LBI, diminuiu 
significativamente o rol de sujeitos que podem sofrer alguma restrição da 
capacidade de fato, eis que com a supressão das alíneas referidas, apenas os 
menores de 16 anos passaram a ser considerados absolutamente incapazes 
para exercer os atos da vida civil9.

 Analisando estas modificações, pode-se afirmar que a lei especial 
trouxe consigo uma mudança de paradigma, pois adotando um viés inclusivo, 
pautado sobretudo no princípio da dignidade da pessoa humana, princípio 
já previsto na Constituição Federal, e objetivando promover uma reparação 
histórica à pessoa com deficiência, que por tanto tempo ficou às margens 
das relações sociais, extinguiu a possibilidade da imposição do que outrora 
se denominava “interdição total”, substituindo-a por um “processo que 

8 CARVALHO, Felipe Quintela Machado de. A Teoria das Capacidades no Direito Brasileiro: De Teixeira 
de Freitas e Clóvis Beviláqua ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. In: PEREIRA, Fábio Queiroz; 
MORAIS, Luísa Cristina de Carvalho; LARA, Mariana Alves (Orgs.). A Teoria das Incapacidades e o 
estatuto da pessoa com deficiência. Belo Horizonte: Editora D’Plácido. 2016, p. 28.
9 Observa-se que após as alterações promovidas pela LBI no Código Civil, nada mais consta a 
respeito da incapacidade das pessoas com deficiência:
Art. 3o São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores 
de 16 (dezesseis) anos.
Art. 4o São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer:
I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos;
II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico;
III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade;
IV - os pródigos.
Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial.
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define os termos da curatela”, o qual limita consideravelmente a restrição 
dos direitos da pessoa com deficiência e os poderes do curador, prevendo 
expressamente os atos em relação aos quais possui alguma ingerência:

Art. 85.  A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 
natureza patrimonial e negocial.

§ 1o A definição da curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à 
sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho 
e ao voto. (grifou-se)

 Nelson Rosenvald esclarece alguns dos fundamentos deste 
aperfeiçoamento normativo, que extirpou do ordenamento jurídico a 
possibilidade de se promover a “interdição total” da pessoa com deficiência, 
afirmando que:

 Com o ingresso da CDPD em nosso Direito interno, o vocábulo “interdição” 
é suprimido da ordem infraconstitucional, pois relaciona a curatela a um 
processo de supressão de direitos patrimoniais e existenciais da pessoa, 
quando na verdade, a curatela será funcionalizada à promoção da 
autonomia. De fato, o termo “interdição” remete a uma sanção civil de 
natureza punitiva contra uma pessoa que não praticou qualquer ato ilícito.10

 Também no que se refere às repercussões da LBI no regime das 
incapacidades, o civilista Paulo Lôbo confirma o avanço legislativo que 
a supressão da possibilidade de “interdição total” e sua substituição pelo 
regime de curatela representaram no reconhecimento da pessoa com 
deficiência como sujeito de direitos capaz para o exercício dos atos da vida 
civil, expondo que:

Assim, não há que se falar mais de “interdição”, que, em nosso direito, 
sempre teve por finalidade vedar o exercício, pela pessoa com deficiência 
mental ou intelectual, de todos os atos da vida civil, impondo-se a 
mediação de seu curador. Cuidar-se-á, apenas, de curatela específica, para 
determinados atos. Com avanços legais, pessoas com deficiência mental 
não são mais incapazes.11

10 ROSENVALD, Nelson. Curatela. In: PEREIRA, Rodriga da Cunha (Coord.). Tratado de Direito 
das Famílias. Belo Horizonte: Instituto Brasileiro de Direito de Família, 2015, p. 09.
11 LÔBO, Paulo. Com avanços legais, pessoas com deficiência mental não são mais incapazes. 
Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2015-ago-16/processo-familiar-avancos-
pessoas-deficiencia-mental-nao-sao-incapazes>. Acesso em: 23. abr. 2018.
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 Por fim, já no âmbito dos estudiosos do Direito Eleitoral, José Jairo 
Gomes explica como a deficiência deve ser encarada para aplicação do 
regime das incapacidades após o advento da LBI:

[...] a restrição à capacidade civil é baseada na impossibilidade de a pessoa 
exprimir sua vontade, e não apenas na detenção de deficiência. Malgrado a 
deficiência que porta, tem-se como absolutamente capaz a pessoa que tiver 
por si própria aptidão para manifestar sua vontade, exercer seus direitos e 
praticar atos jurídicos. A capacidade aqui figurada é de natureza moral e 
não física. Em outros termos, considera-se plenamente capaz a pessoa que 
tiver autonomia e independência para conduzir-se na vida social e política, 
tomando decisões e assumindo responsabilidades.12

 Da análise do exposto, conclui-se que, com a previsão da curatela 
como medida excepcional, somada à redação do artigo 6°, da LBI, que afirma: 
“A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa […]”, a sentença 
no Juízo Cível que declara a incapacidade civil da pessoa não poderá, via de 
regra, incidir no exercício do direito ao voto pela pessoa com deficiência.

 Este raciocínio, por sua vez, culmina na necessidade de um exame 
mais aprofundado sobre as consequências do exercício da obrigação 
eleitoral pela pessoa com deficiência. Pois, se de um lado é certo que 
existem inúmeras sentenças de interdição, proferidas antes da entrada 
em vigor da LBI, as quais, de forma ampla e genérica, declararam um sem 
número de pessoas como incapazes para o exercício de todos os atos da 
vida civil, de outro, partindo das novas premissas já analisadas, não existe 
mais no âmbito civil pessoa absolutamente incapaz que não seja o menor 
de 16 (dezesseis) anos.

 À vista disso, entende-se restar resguardada a participação da pessoa 
com deficiência na vida política de forma indistinta, vez que, ao promover 
a dissociação entre deficiência e incapacidade, a LBI não estabeleceu 
parâmetros que considerem a gravidade do comprometimento intelectual 
para fins de participação do cidadão na vida política.

 Destaca-se que esse, inclusive, é o entendimento que já vem 
sendo adotado no âmbito da Justiça Eleitoral, conforme se observa em 
Acórdão recente, do Tribunal Superior Eleitoral, proferido do PA N° 114-

12 GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 13 ed. rev., atual., e ampl. São Paulo: Atlas, 2017, p. 14.
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71.2016.6.00.0000/BA13, que aponta para uma padronização das decisões 
da Justiça Especializada no sentido de excluir do sistema eleitoral a anotação 
referente à suspensão dos direitos políticos da pessoa com deficiência:

PROCESSO ADMINISTRATIVO. QUESTIONAMENTOS. APLICABILIDADE. 
VIGÊNCIA. LEI N° 13.146, de 2015. ALTERAÇÃO. ART. 3º. CÓDIGO CIVIL. 
INCAPACIDADE CIVIL ABSOLUTA. SUSPENSÃO. DIREITOS POLÍTICOS. ART. 15, 
II, DA CONSTITUIÇÃO. ANOTAÇÃO. CADASTRO ELEITORAL. ANTERIORIDADE.

1. O Estatuto da Pessoa com Deficiência - Lei n° 13.146, de 2015 - modificou 
o art. 3º do Código Civil, com a alteração do rol daqueles considerados 
absolutamente incapazes, circunstância que trouxe impactos no âmbito 
desta Justiça especializada, particularmente no funcionamento do cadastro 
eleitoral, cujos gerenciamento, fiscalização e regulamentação estão 
confiados à Corregedoria-Geral.

2. Alcançado o período de vigência do mencionado diploma legal, a 
incapacidade absoluta se restringiu unicamente aos menores de 16 
(dezesseis) anos, os quais não detêm legitimidade para se alistar eleitores 
– exceção feita àqueles que completem a idade mínima no ano em que se 
realizarem eleições até a data do pleito (Res.-TSE n° 21.538, de 2003, art. 14).

3. Esta Justiça especializada, na via administrativa, deve se abster de 
promover anotações de suspensão de direitos políticos por incapacidade 
civil absoluta, ainda que decretada anteriormente à entrada em vigor 
da norma legal em referência, nos históricos dos respectivos eleitores no 
cadastro, de forma a se adequar aos novos parâmetros fixados.

4. Para regularização das inscrições em que o registro de suspensão de 
direitos políticos por incapacidade civil absoluta tenha sido feito antes da 
entrada em vigor da Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência, o eleitor 
deverá cumprir as formalidades previstas nos arts. 52 e 53, II, a, da Res.-TSE 
n° 21.538, de 2003.

5. Expedição das orientações necessárias às corregedorias regionais 
eleitorais, objetivando idêntica comunicação às Corregedorias-Gerais de 
Justiça dos Estados e do Distrito Federal e aos juízos eleitorais de todo o 
País. (grifou-se)

 Infere-se que, ao adotar referido entendimento, o Tribunal 
Superior Eleitoral considerou que as disposições da Convenção da ONU 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e da Lei Brasileira de Inclusão 

13 TSE. Acórdão no Processo Administrativo nº 114-71.2016.6.00.0000. Relatora: Ministra 
Maria Thereza de Assis Moura. Publicado no Diário da Justiça Eletrônico nº 80/2016, de 27 de 
abril de 2016, p. 99. Disponível em <http://www.tse.jus.br/servicosjudiciais/diario-da-justica-
eletronico-1>. Acesso em 20. abr. 2018.
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(recepcionada como emenda constitucional), normas superiores, especiais e 
mais recentes, sobrepõem-se às do Código Eleitoral (Lei nº 4.737/1965), no 
qual existe orientação normativa no sentido de que a sentença de interdição 
deve ser comunicada à Justiça Especializada para anotação no cadastro do 
eleitor, a fim de gerar a suspensão de seus direitos políticos e a consequente 
exclusão do processo eleitoral daqueles considerados inaptos ao exercício da 
cidadania através do voto14.

 Outrossim, do posicionamento externado pelo TSE, possível ainda 
depreender que teve como escopo garantir a participação na vida política 
e pública da pessoa com deficiência em igualdade de condições com os 
demais, em consonância com o disposto no artigo 29, da Convenção da ONU 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência15:

Artigo 29 - Participação na vida política e pública

Os Estados Partes garantirão às pessoas com deficiência direitos políticos 
e oportunidade de exercê-los em condições de igualdade com as demais 
pessoas, e deverão:

a) Assegurar que as pessoas com deficiência possam participar efetiva e 
plenamente na vida política e pública, em igualdade de oportunidades com 
as demais pessoas, diretamente ou por meio de representantes livremente 
escolhidos, incluindo o direito e a oportunidade de votarem e serem 
votadas, mediante, entre outros:

i) Garantia de que os procedimentos, instalações e materiais e equipamentos 
para votação serão apropriados, acessíveis e de fácil compreensão e uso;

ii) Proteção do direito das pessoas com deficiência ao voto secreto em 
eleições e plebiscitos, sem intimidação, e a candidatar-se nas eleições, 
efetivamente ocupar cargos eletivos e desempenhar quaisquer funções 
públicas em todos os níveis de governo, usando novas tecnologias assistivas, 
quando apropriado;

14 Código Eleitoral - Lei nº 4.737/1965
Art. 71. São causas de cancelamento: […]
II – a suspensão ou perda dos direitos políticos; […]
§ 2º No caso de ser algum cidadão maior de 18 (dezoito) anos privado temporária ou 
definitivamente dos direitos políticos, a autoridade que impuser essa pena providenciará para 
que o fato seja comunicado ao juiz eleitoral ou ao Tribunal Regional da circunscrição em que 
residir o réu.
15 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Convenção Internacional sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência. Disponível em: <http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/
sites/default/files/publicacoes/convencaopessoascomdeficiencia.pdf>. Acesso em: 20. abr. 
2018.
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iii) Garantia da livre expressão de vontade das pessoas com deficiência como 
eleitores e, para tanto, sempre que necessário e a seu pedido, permissão 
para que elas sejam auxiliadas na votação por uma pessoa de sua escolha;

b) Promover ativamente um ambiente em que as pessoas com deficiência 
possam participar efetiva e plenamente na condução das questões públicas, 
sem discriminação e em igualdade de oportunidades com as demais 
pessoas, e encorajar sua participação nas questões públicas, mediante:

i) Participação em organizações não-governamentais relacionadas com a 
vida pública e política do país, bem como em atividades e administração de 
partidos políticos;

ii) Formação de organizações para representar pessoas com deficiência 
em níveis internacional, regional, nacional e local, bem como a filiação de 
pessoas com deficiência a tais organizações. (grifou-se)

 Ainda que deva ser comemorada a adoção pela Justiça Eleitoral da 
mudança de paradigma trazida pela Lei Brasileira de Inclusão, eis que apta a 
implementar direitos da pessoa com deficiência e promover sua inclusão na 
vida pública e política do país, resta, como já evidenciado, o questionamento 
acerca da operacionalização da retirada dos cadastros eleitorais da anotação 
das milhares de sentenças de interdição já proferidas anteriormente 
pelo Juízo Cível, eis que, a princípio, observa-se a adoção prática do novo 
paradigma apenas em relação às sentenças de curatela proferidas após a 
entrada em vigor da nova legislação, em 201516, ficando a cargo do eleitor 

16 A título exemplificativo, dois julgados exarados respectivamente pelos Tribunais de Justiça 
do Distrito Federal e do Rio Grande do Sul, recentes e em consonância com as previsões da 
LBI, que reconhecem a impossibilidade de a sentença de curatela determinar a anotação no 
cadastro eleitoral da suspensão dos direitos políticos da pessoa com deficiência:

CIVIL E ELEITORAL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA MENTAL. INCAPACIDADE 
CIVIL RELATIVA. INTERDIÇÃO DETERMINADA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA 
INCAPACIDADE ABSOLUTA. NÃO CABIMENTO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE VOTAR E DE SER 
VOTADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Tendo em vista as alterações promovidas nos artigos 3° e 
4° do Código Civil pela Lei n° 13.146/2015, não há possibilidade de o deficiente mental ser 
declarado absolutamente incapaz. 2. As disposições da Convenção de Nova York de 2007, 
integradas ao ordenamento jurídico pátrio pelo Decreto 6.949/2007, bem como as normas 
constantes da Lei n° 13.146/2015, conferiram o direito ao voto e o direito de ser votado à 
pessoa com deficiência física, sem exceção.3. Em caso de a pessoa deficiente não possuir o 
necessário discernimento para o exercício dos direitos políticos, cabe ao representante legal 
requerer junto à Justiça Eleitoral a dispensa da obrigação de votar ou o registro da suspensão 
dos direitos políticos, conforme determina a resolução 21.920/2004 do colendo Tribunal 
Superior Eleitoral. 4. Apelação Cível conhecida e não provida. (TJ-DF – Acórdão n.1015800, 
20150110938517APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 
26/04/2017, Publicado no DJE: 22/05/2017. Pág.: 653-668) (grifou-se)
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com deficiência que teve os direitos políticos suspensos em razão da sentença 
de interdição anterior à LBI procurar a Justiça Eleitoral para regularização de 
seu cadastro.

 Por conseguinte, conquanto o próprio Juízo Cível venha afirmando 
o entendimento adotado pela Justiça Eleitoral no sentido da desnecessidade 
de anotação da sentença de curatela no cadastro eleitoral da pessoa com 
deficiência para fins de suspensão de direitos políticos, resta a premente 
necessidade de se refletir sobre o ônus que a obrigação do voto pode 
eventualmente representar a essas pessoas, que, diante dos mais diversos 
fatores, podem enfrentar dificuldades para executá-la ou, até mesmo, estar 
impossibilitadas de cumpri-la.

3. O dever do voto: onerosidade do exercício do voto e a 
possibilidade de quitação eleitoral permanente

 Sem perder de vista que a Justiça Eleitoral priorizou, de maneira legal 
e acertada, o caráter democrático e inclusivo ao reconhecer que a limitação 
da capacidade de fato da pessoa com deficiência não necessariamente 
implica a restrição de sua capacidade eleitoral, crucial reconhecer que, 
simultaneamente, este entendimento abriu margem para uma série de 
consequências – nem todas positivas – vez que o voto, além de direito 
fundamental, passou a ser também um dever destes sujeitos.

APELAÇÃO CÍVEL. CURATELA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. SUBMISSÃO À CURATELA QUE AFETA TÃO 
SOMENTE AOS ATOS RELACIONADOS AOS DIREITOS DE NATUREZA PATRIMONIAL E NEGOCIAL. 
IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DO EXERCÍCIO DE DIREITOS POLÍTICOS. De acordo com 
o art. 85 da Lei n.º 13.146/2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência – o Estatuto da Pessoa com Deficiência, “a curatela afetará tão somente os atos 
relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial”, havendo expressa previsão de 
que a definição da curatela não alcança, dentre outros, o direito ao voto (art. 85, § 1º), razão 
pela qual é descabida a restrição do exercício dos direitos políticos pela pessoa submetida à 
curatela. Ademais, o próprio Estatuto preconiza ser dever do poder público garantir à pessoa 
com deficiência todos os direitos políticos e a oportunidade de exercê-los, assegurando a ela o 
direito de votar e de ser votada (art. 76, caput e § 1º). Não há mais razão para que a curatela 
seja comunicada à Justiça Eleitoral. Ocorre que tal norma do Código Eleitoral é anterior ao 
Estatuto da Pessoa com Deficiência, o qual mantém, na plenitude, os direitos políticos do 
curatelado. Nesse contexto, não há justificativa para tal comunicação, que resta esvaziada de 
sentido. DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (TJRS – ApCiv 70072269376 – 8.ª Câmara Cível – j. 
23/3/2017 – julgado por Luiz Felipe Brasil Santos – Área do Direito: Eleitoral)
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 A Constituição Federal, ao dispor sobre os direitos políticos, prevê o 
seguinte a respeito do alistamento eleitoral e do voto:

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo 
voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei […]

§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são:
I – obrigatórios para os maiores de dezoito anos;
II - facultativos para:
a) os analfabetos;
b) os maiores de setenta anos;
c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.

 Isto posto, depreende-se que, notadamente após a alteração do 
regime das incapacidades pela LBI, o voto passa a ser presumidamente 
obrigatório para a pessoa com deficiência. Outrossim, reforça esta 
interpretação do texto constitucional o fato de que a LBI, ao definir as 
limitações da curatela, como já tratado, é explicita no sentido de que a sua 
definição não afetará o direito ao voto17.

 De qualquer forma, insta consignar que a pessoa com deficiência 
impossibilitada de exercer suas obrigações perante a Justiça Eleitoral não 
restou desamparada diante da presunção de sua capacidade de fato, haja 
vista que existe Resolução do Tribunal Superior Eleitoral versando acerca 
da possibilidade de emissão de certidão de quitação eleitoral, por tempo 
indeterminado, nos casos em que seja impossível ou demasiadamente 
oneroso o cumprimento das obrigações eleitorais, relativas ao alistamento e 
ao exercício do voto, pela pessoa com deficiência.

 Trata-se, mais especificamente, da Resolução TSE nº 21.920/200418, 
a qual, após determinar, em seu artigo 1º, que o alistamento eleitoral e o 
voto são obrigatórios para todas as pessoas portadoras de deficiência, abre 
uma alternativa, em seu parágrafo único, para desonerar desta obrigação 
aqueles sujeitos a quem se torne impossível ou demasiadamente oneroso o 

17 Lei Brasileira de Inclusão
Art. 85.  A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza 
patrimonial e negocial.
§ 1o A definição da curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao 
matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. (grifou-se)
18 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. Disponível em: <http://www.tse.jus.br/legislacao/codigo-eleitoral/
normas-editadas-pelo-tse/resolucao-nb0-21.920-de-19-de-setembro-de-2004-vitoria-
2013-es>. Acesso em: 25.abr. 2018.
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cumprimento das obrigações eleitorais, relativas ao alistamento e ao exercício 
do voto, especificando, mais adiante, em seu artigo 2º, §2º, que o registro 
da impossibilidade será anotado no cadastro da pessoa com deficiência “em 
cuja inscrição figure como regular”.

 A importância de trazer à baila a possibilidade de quitação 
eleitoral por meio desta certidão resta assente no fato de que, diante das 
novas previsões da LBI e suas consequências práticas, sobretudo aquelas 
decorrentes da ausência das anotações de suspensão dos direitos políticos no 
cadastro das pessoas com deficiência, outrora promovidas pelas sentenças 
de interdição, podem surgir dúvidas quanto à necessidade de apresentação 
à Justiça Eleitoral da decisão de curatela ou da tomada de decisão apoiada 
para autorizar a emissão da certidão de quitação eleitoral.

 Do mesmo modo, torna ainda mais relevante o conhecimento 
acerca desta possibilidade de quitação eleitoral permanente, a questão 
que deriva de uma análise mais apurada a respeito das consequências do 
reconhecimento da capacidade eleitoral ativa das pessoas com deficiência 
intelectual, pois como bem coloca o professor Marcos Ramayana, embora a 
“deficiência mental” não tenha mais como consequência direta e inevitável 
a limitação da capacidade de fato e a anotação de suspensão dos direitos 
políticos19, não está o Juiz que determina a curatela isento de avaliar, 
amparado pela conclusão de especialista e da entrevista pessoal com o 
curatelando (nos termos do artigo 1171 do Código Civil, após alteração pela 
LBI, e do artigo 751, §2º, do NCPC)20, as potencialidades dos direitos políticos 
da pessoa com deficiência no âmbito de tal processo.

19 Segundo o autor, nestes casos a sentença de do Juízo Cível que determina a curatela, ao ser 
encaminhada à Justiça eleitoral deve ser anotada na forma do artigo 51 da Resolução TSE nº 
21.538/2003 e não propriamente como caso de suspensão dos direitos políticos:
Art. 51.  Tomando conhecimento de fato ensejador de inelegibilidade ou de suspensão de 
inscrição por motivo de suspensão de direitos políticos ou de impedimento ao exercício do 
voto, a autoridade judiciária eleitoral determinará a imediata atualização do cadastro. Cf. 
RAMAYANA, Marcos. Direito Eleitoral. 15 ed. Rio de Janeiro: Impetus. 2016, p. 89.
20 Lei Brasileira de Inclusão
Art. 114.  A Lei no  10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), passa a vigorar com as 
seguintes alterações: [...]
“Art. 1.771. Antes de se pronunciar acerca dos termos da curatela, o juiz, que deverá ser 
assistido por equipe multidisciplinar, entrevistará pessoalmente o interditando.” (NR)
Código de Processo Civil
Art. 751.  O interditando será citado para, em dia designado, comparecer perante o juiz, que 
o entrevistará minuciosamente acerca de sua vida, negócios, bens, vontades, preferências 
e laços familiares e afetivos e sobre o que mais lhe parecer necessário para convencimento 
quanto à sua capacidade para praticar atos da vida civil, devendo ser reduzidas a termo as 
perguntas e respostas. [...]
§ 2o A entrevista poderá ser acompanhada por especialista. (grifou-se)
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 Sobre a capacidade eleitoral ativa da pessoa com deficiência 
intelectual, o mesmo autor ainda defende que:

Não é crível permitir o voto do deficiente mental que está em estado de 
incompreensão geral da realidade, não sabendo discernir uma opção 
sobre a escolha política eleitoral, pois quiçá, e.g., se lembra da data do 
seu aniversário ou do nome de parentes que lhe guarnecem no convívio 
familiar. Cada caso é um caso que deverá ser avaliado criteriosamente pelo 
juiz competente.21

 Em suma, com a emissão da certidão de quitação eleitoral por tempo 
indeterminado, o eleitor com deficiência ficará exonerado da obrigação 
de votar e estará quite com a Justiça Eleitoral. Isto posto, tem-se que com 
aplicação da ponderação caso a caso, permitindo avaliar de forma mais 
coerente as implicações da previsão legal na prática, bem como os ônus e 
bônus provenientes do direito-dever de votar, restará reconhecido o caráter 
personalíssimo deste direito e, ao mesmo tempo, respeitado o princípio 
constitucional da dignidade da pessoa humana, haja vista que considerada 
não apenas a letra da lei, mas também as nuances do caso concreto.

 A despeito desta facilidade decorrente da desoneração do dever de 
votar, outra questão relevante a se considerar é o dever que incumbe ao 
poder público de promover os meios necessários para que, nos casos em que 
a pessoa com deficiência apresente condições de exercer seu direito, o seu 
acesso aos serviços da Justiça Eleitoral ocorra da forma mais descomplicada 
e isonômica possível, sempre considerando suas necessidades específicas, 
motivo pelo qual a implementação da acessibilidade no planejamento das 
eleições será o tema explorado a seguir.

4. A importância da acessibilidade e suas facetas na promoção da 
inclusão da pessoa com deficiência na vida política

 A respeito da acessibilidade da pessoa com deficiência, vislumbra-
se o quanto este tema é caro quando se está a falar da participação plena 
e efetiva na vida política. Isso porque é sabido que ainda existem muitas 
barreiras impedindo referida participação nos moldes preconizados pela 
Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e pela LBI.

21 RAMAYANA, Marcos. Direito Eleitoral. p. 89.
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 Importante destacar que os obstáculos dizem respeito tanto 
àqueles de ordem física, para acesso às seções eleitorais no dia da votação, 
mas também abrangem as dificuldades enfrentadas no acesso ao conteúdo 
de propagandas e debates eleitorais, aparatos essenciais na escolha dos 
representantes e, consequentemente, para o exercício consciente da 
cidadania22.

 De acordo com o artigo 3º da LBI23, barreiras não se restringem à 
obstáculos físicos e arquitetônicos, já bastante conhecidos pelas pessoas 
com deficiência, pois o conceito é bem mais amplo, abrangendo barreiras 
urbanísticas, arquitetônicas, nos transportes, nas comunicações e na 
informação, atitudinais e tecnológicas.

 Visando minimizar as possíveis dificuldades relacionadas à 
acessibilidade, ao tratar especificamente sobre o direito da pessoa com 
deficiência à participação na vida política, a LBI estabelece no seu artigo 76, 
em consonância com as disposições da Convenção da ONU sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência, uma série de deveres ao Poder Público:

Art. 76.  O poder público deve garantir à pessoa com deficiência todos os 
direitos políticos e a oportunidade de exercê-los em igualdade de condições 
com as demais pessoas.

22 A respeito da cidadania, José Jairo Gomes esclarece que: “A cidadania constitui atributo 
jurídico que nasce no momento em que o nacional se torna eleitor”, motivo pelo qual não 
se pode confundir com a nacionalidade, já que “é um status ligado ao regime político” e que 
“identifica os detentores de direitos políticos”. Cf. GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. p.50.
23 Lei Brasileira de Inclusão
Art. 3º Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se:[...]
IV - barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça 
a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos 
à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à 
informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros, classificadas em:
a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao 
público ou de uso coletivo;
b) barreiras arquitetônicas: as existentes nos edifícios públicos e privados;
c) barreiras nos transportes: as existentes nos sistemas e meios de transportes;
d) barreiras nas comunicações e na informação: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou 
comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e 
de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação;
e) barreiras atitudinais: atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a 
participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades 
com as demais pessoas;
f) barreiras tecnológicas: as que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência 
às tecnologias;
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§ 1o À pessoa com deficiência será assegurado o direito de votar e de ser 
votada, inclusive por meio das seguintes ações:

I - garantia de que os procedimentos, as instalações, os materiais e os 
equipamentos para votação sejam apropriados, acessíveis a todas as 
pessoas e de fácil compreensão e uso, sendo vedada a instalação de seções 
eleitorais exclusivas para a pessoa com deficiência;

II - incentivo à pessoa com deficiência a candidatar-se e a desempenhar 
quaisquer funções públicas em todos os níveis de governo, inclusive por 
meio do uso de novas tecnologias assistivas, quando apropriado;

III - garantia de que os pronunciamentos oficiais, a propaganda eleitoral 
obrigatória e os debates transmitidos pelas emissoras de televisão possuam, 
pelo menos, os recursos elencados no art. 67 desta Lei;

IV - garantia do livre exercício do direito ao voto e, para tanto, sempre que 
necessário e a seu pedido, permissão para que a pessoa com deficiência 
seja auxiliada na votação por pessoa de sua escolha. (grifou-se)

 Mais especificamente no âmbito do Direito Eleitoral, paralelamente 
às previsões específicas acima expostas, a LBI determinou que fosse realizada 
a seguinte alteração no Código Eleitoral, a fim de promover a acessibilidade 
do eleitor com deficiência às urnas:

 Art. 96. O § 6º A do art. 135 da Lei n° 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código 
Eleitoral), passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 135. ..............................................................…

.....................................................................................…

§ 6o-A. Os Tribunais Regionais Eleitorais deverão, a cada eleição, expedir 
instruções aos Juízes Eleitorais para orientá-los na escolha dos locais de 
votação, de maneira a garantir acessibilidade para o eleitor com deficiência 
ou com mobilidade reduzida, inclusive em seu entorno e nos sistemas de 
transporte que lhe dão acesso.

 Pertinente salientar que a Justiça Eleitoral já previa, em Resoluções 
específicas e antes mesmo da vigência da LBI, uma série de medidas para 
promover a participação dos eleitores com deficiência no processo eleitoral, 
que refletiam desde o treinamento adequado de mesários até a adaptação 
de equipamentos. Dentre estas, citam-se, como exemplo, a utilização da 
Linguagem Brasileira de Sinais (Libras) ou recurso de legenda na transmissão 
de debates e propagandas eleitorais (Resolução TSE nº 23.191/2009 e 
Resolução TSE nº 23.404/2014) e a gravação do código Braille nas urnas de 
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votação e a habilitação destas com sistema de áudio para acompanhamento 
das votações (Resolução TSE nº 23.381/2012)24.

 A previsão dessas adaptações é importante sobretudo porque 
visam garantir que a pessoa com deficiência possa desfrutar de seus direitos 
em igualdade de condições com os demais. Afinal, de nada adiantaria a 
regulamentação do direito-dever de votar como uma garantia fundamental, 
se o sujeito não pudesse dele desfrutar em razão da ausência de equipamentos 
ou serviços públicos indispensáveis para tanto.

4.1. Das seções eleitorais especiais com acessibilidade para pessoas com 
deficiência

 Em que pese a obrigatoriedade de se promover a acessibilidade da 
pessoa com deficiência, para participação plena e em igualdade de condições 
com os demais no processo eleitoral, certo é que ainda não houve uma 
implementação integral da norma neste sentido, que a faça corresponder à 
realidade de todas as seções eleitorais do país.

 Deste modo, tendo em vista que a parte final do inciso I, do §1º, 
do artigo 76, da LBI25, veda a implantação de seções eleitorais exclusivas 
para pessoas com deficiência (primando pela inclusão), mas que as seções 
eleitorais devem atender às peculiaridades destas pessoas, a Justiça Eleitoral 
vem promovendo esforços no sentido de divulgar a necessidade de o eleitor 
com deficiência se dirigir ao cartório eleitoral mais próximo de sua residência, 
dentro do prazo em que o cadastro eleitoral está aberto (ou seja, 151 dias 

24 FARIAS, Cristiano Chaves de; CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Estatuto da 
Pessoa com Deficiência Comentado artigo por artigo. 2. rev., ampl. e atual. Salvador: Editora 
JusPodivm, 2016.p. 206-211.
25 Lei Brasileira de Inclusão
Art. 76.  O poder público deve garantir à pessoa com deficiência todos os direitos políticos e a 
oportunidade de exercê-los em igualdade de condições com as demais pessoas.
§ 1º À pessoa com deficiência será assegurado o direito de votar e de ser votada, inclusive por 
meio das seguintes ações:
I - garantia de que os procedimentos, as instalações, os materiais e os equipamentos para 
votação sejam apropriados, acessíveis a todas as pessoas e de fácil compreensão e uso, sendo 
vedada a instalação de seções eleitorais exclusivas para a pessoa com deficiência; [...] (grifou-se)
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antes do pleito)26, para pedir a transferência para uma seção eleitoral que 
ofereça meios e recursos que tornem mais simples o exercício do voto, 
também denominada seção especial27.

 Estas seções chamadas de “especiais” não devem ser confundidas 
com as seções “exclusivas” vedadas pela LBI, vez que além de serem 
acessíveis aos eleitores com deficiência, destinam-se também aos demais 
eleitores, ou seja, objetivam promover um processo de inclusão.

 Apesar de ainda se estar distante de um cenário ideal, no qual a 
pessoa com deficiência não enfrente qualquer barreira que a impeça de 
exercer o direito ao sufrágio, observa-se que as previsões da LBI vieram 
reforçar atitudes imprescindíveis para promoção da acessibilidade, das quais 
a Justiça Eleitoral já tinha reconhecido a importância. A partir de agora, 
portanto, o objetivo deve ser o de buscar a acessibilidade plena, uma vez 
que os primeiros passos para inclusão já foram dados.

 Ainda, a temática da inclusão também apresenta outro viés 
desafiador que, ressalte-se, ultrapassa a questão da acessibilidade, mas 
é dela decorrente: a possibilidade de fraude que se abre por meio da 
previsão legal do artigo 76, §1º, inciso IV, da LBI, que permite ao eleitor 
com deficiência estar acompanhado de terceiro, a sua escolha, para auxiliá-
lo no exercício do voto.

4.2. O direito a acompanhante para exercício do voto: considerações sobre 
a necessidade de conscientização e fiscalização para evitar fraudes

 O exercício da capacidade eleitoral ativa pela pessoa com deficiência 
pode apresentar dificuldades de cunho prático, eis que, em alguns casos e 
em razão das mais variadas peculiaridades, a pessoa pode se ver impedida 

26 Para as eleições de 2018, o dia 09 de maio corresponde ao prazo limite para que eleitores 
com deficiência ou mobilidade reduzida solicitem a transferência para uma seção eleitoral 
com acessibilidade. Disponível em: <http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2018/
Maio/eleitores-com-deficiencia-tem-ate-amanha-para-solicitar-transferencia-para-secao-
especial-de-votacao>. Acesso em: 08. mai. 2018.
27 No artigo 32, da Resolução TSE º 21.633/2004, foi determinada a criação de seções eleitorais 
especiais destinadas a eleitores “com necessidades especiais”. Cf. GOMES, José Jairo. Direito 
Eleitoral. p. 608.
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de, sozinha, praticar o ato de votar, precisando ser assistida28. Neste sentido, 
o modelo adotado pela Constituição, que prevê o direito ao voto direto e 
secreto, poderia, também, representar um obstáculo a estes sujeitos.

 Porém, visando promover da forma mais ampla possível a efetivação 
dos direitos políticos da pessoa com deficiência, previu-se na legislação 
infraconstitucional a possibilidade de, em casos particulares e justificáveis, 
permitir-se um acompanhante na urna de votação. Nestas situações em que 
a instrumentalização do voto é permitida de forma diversa da tradicional: “A 
desigualdade estará a serviço da igualdade de oportunidades, num sistema 
em que cada voto tem o mesmo valor.”29

 No caso, observa-se que existem dois princípios constitucionais em 
conflito, pois, apesar de o direito ao voto ser previsto constitucionalmente, 
também existe previsão específica a respeito do sigilo deste30. Assim, 
evidenciada está a necessidade aplicar-se a ponderação para solução do 
problema. Como bem destacado por José Jairo Gomes, o TSE, ao enfrentar o 
tema, assentou na Resolução nº 21.819/2014:

O direito ao voto e o direito ao sigilo do voto são princípios estabelecidos 
na Constituição da República; entretanto, o segundo não pode existir sem 
o primeiro. Por isso, ao compatibilizar esses princípios, creio que há de 
prevalecer – na comprovada impossibilidade da observância de ambos – o 
primeiro, expressão maior da cidadania.31

28 Conforme o artigo 115, da Resolução nº 23.554/2017 do TSE, que dispõe sobre os atos 
preparatórios para as eleições 2018, o eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida poderá 
ser auxiliado por pessoa de sua confiança para votar, ainda que não o tenha requerido 
antecipadamente ao Juiz Eleitoral. Nesse caso, ficará a cargo do presidente da mesa receptora 
de votos, verificando ser imprescindível, autorizar o ingresso dessa segunda pessoa, com o 
eleitor, na cabine, podendo ela, inclusive, digitar os números na urna. Ainda de acordo com 
a norma, a pessoa que prestará o auxílio deverá identificar-se perante a mesa receptora e 
não pode estar a serviço da Justiça Eleitoral, de partido político ou de coligação. Disponível 
em: <http://www.tse.jus.br/legislacao-tse/res/2017/RES235542017.html>. Acesso em: 
08.mai.2018.
29 LEITE, Flavia Piva Almeida, FILHO, Adalberto Simão e VIGLIAR, José Marcelo Menezes. 
Inclusão da Pessoa com Deficiência na Sociedade da Informação: considerações sobre a 
cidadania ativa e passiva no processo eleitoral. Disponível em: <https://www.revistas.ufg.br/
revfd/article/viewFile/42886/22352>. Acesso em: 27. Abr. 2018.
30 O artigo 60, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, prevê, como cláusula pétrea, o voto 
secreto.
31 GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. p. 614.
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 Diante deste cenário, imprescindível ponderar que determinados 
quadros de deficiência, sobretudo de deficiência intelectual grave, podem 
ensejar a manipulação da pessoa por terceiros, o que traz certa complexidade 
à análise das consequências práticas da garantia trazida pela Convenção da 
ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e replicada no artigo 76, 
§1º, inciso IV, da Lei Brasileira de Inclusão.32

 Não obstante esteja explícito, na norma que prevê a possibilidade 
de a pessoa com deficiência ser auxiliada por terceiro de sua escolha na 
cabine de votação, que esta será permitida apenas nos casos em que tal 
assistência mostre-se imprescindível e, além disso, a própria pessoa expresse 
esse desejo de ser auxiliada, por óbvio que a limitação legal, por si só, não 
tem o condão de afastar por completo a possibilidade de que esta garantia 
seja transformada, por terceiros de má-fé,  em um instrumento para fraudar 
o processo eleitoral.

 Embora para alguns a probabilidade de burla ao processo eleitoral 
seja considerada evidente, para outros, mesmo na hipótese em que fraudes 
sejam confirmadas, estas não teriam o potencial de realmente alterar o 
resultado das eleições, o que não deixa de ser verdade nos contextos que 
envolvem grandes colégios eleitorais, nos quais os candidatos para serem 
eleitos necessitam de um número bastante significativo de votos e as margens 
de diferença são representadas por centenas ou milhares de eleitores.

 No entanto, mister provocar uma reflexão acerca da plausibilidade 
deste prognóstico em se tratando de regiões menores, especialmente 
interioranas e mais distantes da realidade das grandes metrópoles, nas quais 
a decisão final pode ocorrer por uma diferença ínfima de votos ou até mesmo 
por critérios de desempate, já que nestas circunstâncias a possibilidade de 
fraude torna-se mais palpável.33

32 Lei Brasileira de Inclusão
Art. 76. O poder público deve garantir à pessoa com deficiência todos os direitos políticos e a 
oportunidade de exercê-los em igualdade de condições com as demais pessoas.
§ 1o À pessoa com deficiência será assegurado o direito de votar e de ser votada, inclusive por 
meio das seguintes ações: […]
IV – garantia do livre exercício do direito ao voto e, para tanto, sempre que necessário e a seu 
pedido, permissão para que a pessoa com deficiência seja auxiliada na votação por pessoa de 
sua escolha.
33 Segundo informações disponibilizadas pelo TSE, nas eleições realizadas em 2016, foram 7 
os candidatos a prefeito eleitos com vantagem de apenas um voto. Disponível em: <http://
politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,prefeitos-de-7-cidades-brasileiras-foram-eleitos-
com-vantagem-de-apenas-um-voto,10000080103>. Acesso em: 29. abr. 2018.
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 Soma-se a este problema, a questão da implementação dos meios 
de controle pela Justiça Eleitoral a fim de evitar este tipo de fraude, pois, no 
que diz respeito a este aspecto, esbarra-se na capacitação dos servidores 
da Justiça Eleitoral para realizar de maneira eficiente a constatação da 
necessidade do acompanhante à pessoa com deficiência, a qual só poderá 
ocorrer no dia da eleição, na própria mesa receptora de votos e de acordo 
com o caso concreto.

 Sobre o poder de polícia durante a realização dos trabalhos eleitorais, 
Ramayana elucida:

Cumpre ao presidente da seção eleitoral e ao juiz eleitoral da zona eleitoral 
respectiva, o poder de polícia dos trabalhos eleitorais (art. 139 do Código 
Eleitoral), evitando possíveis fraudes de terceiros que possam agir em nome 
do deficiente alterando a lídima manifestação da vontade do mesmo, pois 
não são raros os casos em que militantes políticos penetram como terceiros 
auxiliares no ato de votação para violar o sigilo do voto.34

 Enfim, na prática, parecem existir duas frentes de atuação para 
solucionar este problema: a primeira – preventiva – parte da ideia da difusão 
de informação, especialmente a fim de conscientizar as famílias de pessoas 
com deficiência incapazes de exprimir sua vontade sobre a necessidade de 
comparecer à Justiça Eleitoral para requerer a certidão de quitação eleitoral 
por tempo indeterminado. A segunda – repressiva – seria realizada por 
meio da fiscalização e punição dos casos em que se constate a violação 
dos direitos da pessoa com deficiência e do processo eleitoral, com a 
devida responsabilização criminal dos responsáveis e aplicação das devidas 
sanções35.

 Logo, tem-se que a atuação preventiva e repressiva devem se somar, 
para coibir que o exercício deste direito pela pessoa com deficiência seja 
utilizado para fins escusos, bem como para garantir a regularidade e lisura do 
processo eleitoral, sempre considerando que o objetivo da LBI é promover 
a inclusão da pessoa com deficiência e seu reconhecimento na sociedade 
contemporânea como sujeito de direitos, inclusive políticos. Ainda, entende-
se que a difusão de informações como estas é de indiscutível relevância no 
processo de conscientização coletiva.

34 RAMAYANA, Marcos. Direito Eleitoral. p. 88.
35 Código Eleitoral
Art. 309. Votar ou tentar votar mais de uma vez, ou em lugar de outrem:
Pena – reclusão até três anos.
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6. Conclusões

 Embora os avanços legislativos trazidos pela Lei Brasileira de Inclusão 
sejam indiscutíveis, especialmente porque simbolizam uma conquista 
social e o reconhecimento da cidadania de sujeitos que por muito tempo 
estiveram às margens das relações sociais, os desafios que se vislumbram 
para sua implementação, em uma sociedade desigual e na qual muitos ainda 
enxergam as pessoas com deficiência como seres estigmatizados e incapazes 
de levar uma vida independente, são notórios.

 Não se pode simplesmente ignorar que a expansão do sufrágio 
universal e o reconhecimento de um leque variado de direitos à pessoa com 
deficiência representa também o nascedouro de uma série de dificuldades, 
especialmente de ordem pragmática, que tornam premente o emprego 
de esforços, de todos os lados, a fim de que as previsões legais não sejam 
esvaziadas pela dura realidade que será enfrentada para sua execução.

 Diante deste contexto de busca pela garantia e efetivação de direitos 
da pessoa com deficiência, ganha a atuação do Ministério Público, aliado 
à sociedade, importante relevo, sobretudo no exercício de suas funções 
de fiscal do ordenamento jurídico, do regime democrático e dos interesses 
individuais e indisponíveis, e de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 
Públicos aos direitos, todas previstas na Constituição.

 Apesar de alguns caminhos já terem sido abertos por meio dos 
posicionamentos adotados pelos pela Justiça Especializada (Eleitoral e 
Cível), resta a impressão latente de que ainda serão muitos e fervorosos os 
debates, especialmente os concernentes a providências de ordem prática, 
já que existem inúmeras questões que ainda restam controvertidas, haja 
vista serem embrionários os impactos observados pelas implicações da Lei 
Brasileira de Inclusão nas diversas áreas do direito interno.

 Definitivamente, a deficiência não pode mais ser interpretada de 
forma padronizada, como atributo da pessoa que gera a incapacidade, pois, 
muito além disso, é uma característica que revela um problema de interação 
do sujeito com o meio em que vive, este sim, responsável por impor barreiras 
que impedem o exercício da autonomia plena.



241

Referências Bibliográficas

BRASIL. Presidência da República. Secretaria de Direitos Humanos. Convenção 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência: Protocolo Facultativo à 
Convenção sobre os  Direitos das Pessoas com Deficiência – Decreto 
Legislativo nº 186/2008 - Decreto  nº 6.949/2009. 4. ed. rev. e atual. Brasília: 
Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 
2012. Disponível em: <http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/
default/files/publicacoes/convencaopessoascomdeficiencia.pdf>. Acesso 
em: 20 abr. 2018.

______. Tribunal Superior Eleitoral. Eleições 2018: termina em 9 de maio o 
prazo para tirar e transferir título de eleitor. Eleitores com deficiência também 
devem solicitar sua transferência para seção com acessibilidade. 9 mar. 2018. 
Disponível em: <http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2018/Marco/
eleicoes-2018-termina-em-9-de-maio-o-prazo-para-tirar-e-transferir-titulo-
de-eleitor>. Acesso em: 8 maio 2018.

______. ______. Pessoas com deficiência têm até 4 de maio para solicitar 
transferência para seção eleitoral especial. 11 abr. 2016. Disponível em: 
<http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2016/Abril/portadores-de-
deficiencia-tem-ate-4-de-maio-para-solicitar-transferencia-para-secao-
eleitoral-especial>. Acesso em: 23 abr. 2018.

CARVALHO, Felipe Quintela Machado de. A teoria das capacidades no direito 
brasileiro: de Teixeira de Freitas e Clóvis Beviláqua ao estatuto da pessoa com 
deficiência. In: PEREIRA, Fábio Queiroz; MORAIS, Luísa Cristina de Carvalho; 
LARA, Mariana Alves (Org.). A teoria das incapacidades e o estatuto da 
pessoa com deficiência. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2016. p. 13-34.

DINIZ, Debora. O que é deficiência. São Paulo: Brasiliense, 2012.

FARIAS, Cristiano Chaves de; CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo 
Batista. Estatuto da Pessoa com Deficiência comentado artigo por artigo. 2. 
ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Editora JusPODIVM, 2016.

GOMES, José Jairo. Direito eleitoral. 13. ed. rev., atual., e ampl. São Paulo: 
Atlas, 2017.



242

LEITE, Flavia Piva Almeida; SIMÃO FILHO, Adalberto; VIGLIAR, José Marcelo 
Menezes. Inclusão da Pessoa com Deficiência na sociedade da informação: 
considerações sobre a cidadania ativa e passiva no processo eleitoral. 
Revista da  Faculdade de Direito da UFG, Goiânia, v. 40, n. 2, p. 152-173, 
jul./dez. 2016. Disponível em: <https://www.revistas.ufg.br/revfd/article/
viewFile/42886/22352>. Acesso em: 27 abr. 2018.

LÔBO, Paulo. Com avanços legais, pessoas com deficiência mental não são 
mais incapazes. Revista Consultor Jurídico, 16 ago. 2015. Disponível em: 
<https://www.conjur.com.br/2015-ago-16/processo-familiar-avancos-
pessoas-deficiencia-mental-nao-sao-incapazes>. Acesso em: 23 abr. 2018.

PEREIRA, Fábio Queiroz; MORAIS, Luísa Cristina de Carvalho; LARA, Mariana 
Alves (Org.). A teoria das incapacidades e o estatuto da pessoa com 
deficiência. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2016.

RAMAYANA, Marcos. Direito eleitoral. 15 ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2016.

ROSENVALD, Nelson. Curatela. In: PEREIRA, Rodriga da Cunha (Coord.). 
Tratado de direito das famílias. Belo Horizonte: Instituto Brasileiro de Direito 
de Família, 2015.

TOMAZELA, José Maria. Prefeitos de 7 cidades brasileiras foram eleitos com 
vantagem de apenas um voto. Estadão, São Paulo, 4 out. 2016. Política. 
Disponível em: <http://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,prefeitos-
de-7-cidades-brasileiras-foram-eleitos-com-vantagem-de-apenas-um-
voto,10000080103>. Acesso em: 29 abr. 2018.

LEITURAS ADICIONAIS EM NOSSA BIBLIOTECA

BARROS, André Borges de Carvalho. Os efeitos do estatuto da pessoa com 
deficiência no sistema brasileiro de incapacidade civil. Revista dos Tribunais, 
São Paulo, ano 107, n. 988, p. 195-214, fev. 2018.

BUFULIN, Augusto Passamani; SANTOS, Katharine Maia dos; REINHOLZ; 
Rayanne Otilia. As repercussões do Estatuto da Pessoa com Deficiência na 
teoria das incapacidades. Revista de Direito Privado, São Paulo, ano 19, n. 
86, p. 17-36, fev. 2018.



243

DIAS, Joelson; JUNQUEIRA, Ana Luísa Cellular. Accesibilidad electoral: 
derecho fundamental de las personas con discapacidad. Estudos eleitorais, 
Brasília, v. 12, n. 1, p. 177-199, jan./abr. 2017. Disponível em: <http://www.
tse.jus.br/hotsites/catalogo-publicacoes/pdf/estudos_eleitorais/estudos_
eleitorais_v12-n1.pdf>. Acesso em: 24 maio 2018.



244



245

A integridade das decisões a partir 
do Direito Internacional dos Direitos 
Humanos e o papel do Ministério 
Público na esfera estadual de justiça

Rafael Osvaldo Machado Moura*

Victor Hugo Anyzewski dos Santos**

* Doutorando em Direito pela PUC/PR. Mestre em Direito pela PUC/PR, na linha de pesquisa 
Justiça, Democracia e Direitos Humanos. É Promotor de Justiça no Centro de Apoio Operacional 
das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos do Ministério Público do Estado 
do Paraná - CAOPJDH/MP-PR. Curitiba/PR. E-mail: romoura@mppr.mp.br.
** Graduando em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Pesquisador em Direitos e 
Garantias Constitucionais. Estagiário de graduação no Centro de Apoio Operacional das 
Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos do Ministério Público do Estado do 
Paraná - CAOPJDH/MP-PR. Curitiba/PR. E-mail: victoranyzewski@gmail.com.

SUMÁRIO:  Introdução; 1. O Sistema Interamericano de Direitos Humanos: 
o que é e quem o implementa; 1.1. O que é o Sistema Interamericano;  
1.2. Quem tem atribuições para implementar o Direito produzido pelo Sistema 
Interamericano; 2. O Diálogo entre a Corte Interamericana e o Ministério 
Público brasileiro à luz da Integridade na aplicação dos precedentes; 3. O 
protagonismo do Ministério Público Estadual na promoção e defesa dos 
direitos humanos interamericanos; 4. Considerações Finais; Referências.

The integrity of decisions from International Law 
of Human Rights and the role of the Prosecution 
Office in the state system of justice



246

RESUMO: O presente artigo pretende analisar o papel que deve ser 
desempenhado pelo Ministério Público brasileiro, sobretudo no âmbito 
estadual, no tocante à interpretação e à aplicação dos precedentes oriundos 
da Corte Interamericana. O primeiro objetivo específico é classificar as 
autoridades nacionais como o caminho jurídico mais adequado, célere e 
efetivo na defesa dos direitos humanos oriundos do Sistema Interamericano, 
tendo como premissa a necessidade de se observarem não apenas os 
tratados interamericanos, como também os precedentes produzidos pelo 
Sistema Interamericano. O segundo consiste em avaliar se o Ministério 
Público dos Estados é o local mais vocacionado, sob os prismas jurídicos, de 
tempo e efetividade, para a realização dos parâmetros protetivos produzidos 
na Corte Interamericana. Toda a análise é feita tendo em conta a juridicidade 
dos Direitos Humanos, bem como à luz da necessidade de implementarem-
se os direitos humanos e do acesso à justiça.

ABSTRACT: This article intends to analyze the role that must be played by 
the Brazilian Public Prosecutor’s Office, mainly at the state level, regarding 
the interpretation and application of precedents from the Inter-American 
Court. The first specific objective is to investigate the national authorities 
as the most appropriate, prompt and effective legal path in the defense of 
human rights from the Inter-American System, based on the need to observe 
not only the Inter-American treaties, but also the precedents produced by 
the Inter-American System. The second is to analyze whether the Public 
Prosecutor’s Office is the most appropriate place, under legal prisms, of time 
and effectiveness for the realization of the protective parameters produced 
by the Inter-American Court. All the analysis is done taking into account the 
juridicity of Human Rights, as well as in the light of the need to implement 
human rights and access to justice.

PALAVRAS-CHAVE: Ministério Público. Direitos Humanos. Sistema 
Interamericano. Sistema Estadual de Justiça. Precedentes judiciais 
internacionais.

KEYWORDS: Prosecution Office. Human Rights. Inter-American System. State 
System of Justice. International judicial precedents.
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Introdução

 O objetivo do presente artigo é investigar os fundamentos jurídicos 
da aplicação dos tratados de direitos humanos interamericanos perante o 
sistema doméstico de justiça, vinculando o desafio interpretativo ao papel 
do Ministério Público Estadual na proteção dos direitos humanos no âmbito 
da esfera doméstica de justiça, o que será feito a partir da premissa de que 
é necessária, por parte dos membros do Ministério Público dos Estados, a 
observância dos parâmetros protetivos indicados nos precedentes da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos.

 Como resposta contundente às mais atrozes e sistemáticas violações 
de direitos humanos, a civilização avançou na direção de criar o Direito 
Internacional dos Direitos Humanos, a funcionar como verdadeira âncora 
a segurar a humanidade dentro das balizas de uma sociedade humanista e 
justa, distante da barbárie.

 Todo esse arsenal jurídico/cultural não pode ser desprezado na 
resolução dos conflitos diários e aparentemente locais. Não é necessário 
que cada ator jurídico local tente reinventar a roda, quando esta já foi 
pensada e executada há bastante tempo. Não se podem ignorar os avanços. 
Ao contrário, há que se trabalhar a partir dos estágios civilizatórios já 
percorridos, continuando-se a viagem rumo à evolução jurídica sem 
retrocessos, recebendo-se o bastão dos que já muito caminharam nas 
gerações anteriores. Assim, cada promotor ou operador jurídico doméstico 
tem de levar em conta os standards do Direito Internacional dos Direitos 
Humanos até aqui desenvolvidos, quando da sua atividade forense, visto que 
esta não é objeto de todo estranho à comunidade internacional.

 Nessa perspectiva internacionalista, o diálogo entre as esferas 
internacional – no caso, a Corte Interamericana e doméstica – e as 
instituições de âmbito estadual – aqui, os Ministérios Públicos Estaduais – há 
que se dar não apenas no plano da aplicação e interpretação dos tratados 
por parte dos promotores (as), mas principalmente deve ser levado a efeito 
pela observância dos parâmetros protetivos, fontes do Direito Internacional, 
emanados por aquele tribunal, incumbido de dar a mais adequada 
interpretação aos direitos humanos consagrados nos tratados regionais.

 Há que se desviar do caminho “nacionalista” de leitura das normas 
internacionais dos direitos humanos, sob pena de negar-se a universalidade 
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destes direitos e transformar os mais importantes tratados internacionais 
e seu conteúdo em meras peças de retórica, vazias de conteúdo 
verdadeiramente internacional e universal. Aplicar um tratado internacional 
a seu próprio modo, por vezes, pode ser um eufemismo para descumprir 
as obrigações contidas naquele. André Carvalho Ramos chama esta prática 
de “truque de ilusionista” dos Estados, que assumem obrigações no plano 
internacional e as descumprem com desfaçatez, ao argumento de que estão 
as cumprindo de acordo com sua própria interpretação1.

 Para fins de delimitação do tema, optou-se por observar-se o 
Direito Internacional dos Direitos Humanos sob a perspectiva das possíveis 
interconexões existentes entre a Corte Interamericana e o Ministério Público 
Estadual brasileiro.

1. O Sistema Interamericano de Direitos Humanos: o que é e 
quem o implementa

 Nesta primeira etapa do artigo, será analisada a pertinência em o 
Ministério Público Estadual valer-se do instrumental normativo do Direito 
Internacional dos Direitos Humanos, inclusive dos respectivos precedentes 
judiciais de tribunais internacionais de direitos humanos, para orientar sua 
atuação. Pretende-se dissertar sobre algumas das principais dimensões 
do Sistema Interamericano, da sua jurisdição doméstica de proteção e dos 
eventuais mecanismos de diálogo – interno e internacional – como premissas 
no uso dos precedentes pelo Ministério Público Estadual.

1.1. O que é o Sistema Interamericano

 No período da criação da Organização Nacional das Nações Unidas 
(1945), após a Segunda Guerra Mundial, a necessidade de proteção de 
direitos fundamentais dos indivíduos em nível supranacional deu azo à 
estruturação do sistema global e de seus subsistemas regionais de proteção 
dos Direitos Humanos.

1 RAMOS, André de Carvalho. Responsabilidade internacional do Estado por violação de 
direitos humanos. Revista do Conselho da Justiça Federal, Brasília, n. 29, p. 53-63, abr./jun., 
2005. Disponível em: http://www.jf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/issue/view/44&gt;. Acesso 
em: 13 out. 2015.
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 Os mais conhecidos sistemas de proteção são os Europeu, Africano 
e Americano. Este último, nasceu em 1948, por intermédio da Carta de 
Bogotá, sendo conhecido como Organização dos Estados Americanos (OEA).

 Concebeu-se a Declaração Americana de Direitos e Deveres do 
Homem –  DADDH –, documento anterior até mesmo à Declaração Universal 
dos Direitos Humanos – DUDH –, datada de dezembro do mesmo ano. À 
época, a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem foi elaborada 
para funcionar como carta de intenções que procurava estabelecer vínculos 
e limites (positivos e negativos), sem, contudo, ter valor vinculante.

 Com o passar do tempo, a Declaração Americana de Direitos e 
Deveres do Homem consolidou-se como um verdadeiro marco para a 
produção de futuros tratados regionais sobre direitos humanos, bem como 
teve o reconhecimento, por órgãos de proteção de direitos humanos, 
de efeitos vinculantes. Nessa trajetória, foi o Protocolo de Buenos Aires 
(1967), instrumento jurídico obrigatório, promulgado no Brasil pelo Decreto 
n. 67.542/1970, que absorveu expressamente os conteúdos contidos 
na Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem e na Carta da 
Organização dos Estados Americanos, dotando-os de valor normativo.

 Outros tratados de efeito vinculante – convenções, pactos e 
protocolos –, sobre direitos humanos, em nível regional, passaram a ser 
discutidos e aprovados pela Organização dos Estados Americanos, iniciando-
se esta nova fase pela Convenção Americana de Direitos Humanos (1969), 
a qual consiste em um o código de direitos humanos, servindo como 
paradigma normativo a partir do qual os órgãos de monitoramento regional 
devem operar2.

 O Sistema Interamericano é, assim, instrumento de fortalecimento 
do conceito de cidadania, pois não só garante mais direitos, como confere 
maior fundamento jurídico aos direitos já consagrados na esfera doméstica, 
além de fornecer maior instrumental garantista para a tutela daqueles.

 A Convenção Americana de Direitos Humanos só passou a vigorar 
em 1978, por ocasião da ratificação do décimo primeiro país, tendo o Brasil 

2  PIOVESAN, Flávia Cristina. Direitos humanos e diálogo entre jurisdições. Revista Brasileira de 
Direito Constitucional, São Paulo, n.19, p. 67-93, jan/jul., 2012.
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apenas ratificado o Tratado em 1992, muito tempo após a sua entrada em 
vigor, o que ocorreu em razão de sua redemocratização.

 Na Parte II da Convenção Americana de Direitos Humanos foram 
previstas as atribuições do Sistema Interamericano, composto pela Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos e pela Corte Interamericana de Direitos 
Humanos que possuem funções de supervisão do cumprimento pelos 
Estados-membros da Organização dos Estados Americanos das obrigações 
assumidas na Convenção Americana de Direitos Humanos.

 Em efeito, considerando-se a importância das funções exercidas 
pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, não é demasiado 
afirmar que a Comissão, em sentido amplo e exemplificativo, pode ser vista 
como o “Ministério Público” do Sistema Interamericano, notadamente pela 
independência com que atua, por possuir legitimidade para agir perante a 
Corte Interamericana, além de ser chamada a intervir nos casos em trâmite 
perante esse órgão, enquanto representante de todos os membros da 
Organização dos Estados Americanos 3.

 Por outro lado, já a Corte Interamericana trata-se de um órgão 
jurisdicional do Sistema Interamericano. Suas decisões têm efeito vinculante, 
de modo que os Estados-membros devem se comprometer a respeitar sua 
jurisdição.

 Diversamente do que ocorre com a Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos em que as atribuições têm efeito automático da aprovação 
ou adesão do Estado à Convenção Americana de Direitos Humanos, para que 
a Corte Interamericana tenha competência jurisdicional sobre determinado 
país faz-se necessário que este aceite a função contenciosa do órgão, com 
manifestação de vontade expressa nesse sentido, a ser depositada na sede 
da Organização dos Estados Americanos, em conformidade com o que 
estabelece o artigo 62 da Convenção Americana de Direitos Humanos.

 A República Federativa do Brasil, embora tenha adotado – ratificado 
– a Convenção Americana de Direitos Humanos em 1992 e, por consectário 

3  JAYME, Fernando Gonzaga. Direitos Humanos e sua efetivação pela Corte Interamericana de 
direitos humanos. Belo Horizonte: Del Rey, 2005.
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legal, se sujeitado ao monitoramento pela Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos, apenas permitiu ser jurisdicionado pela Corte 
Interamericana em dezembro de 1998, por intermédio do Decreto Legislativo 
n. 88/1998.

 A sentença da lavra da Corte Interamericana deve ser executada 
no plano interno como se produzida pelo direito interno, com fulcro no 
artigo 68, 1 e 2 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Ao lado 
da função jurisdicional e contenciosa, a Corte Interamericana emite os 
denominados pareceres consultivos, tornando pública e obrigatória a sua 
interpretação concernente a dispositivos previstos nos tratados regionais 
de direitos humanos, definindo sentido e alcance das normas em questão, 
tudo em conformidade com o Regulamento da Corte Interamericana, 
aprovado em 2009.

 A Corte Interamericana tem julgado centenas de casos envolvendo 
Estados Latino-Americanos, consolidando um piso mínimo de parâmetros 
protetivos em prol de cada cidadão dos países que aceitaram sua jurisdição.

1.2. Quem tem atribuições para implementar o Direito produzido pelo 
Sistema Interamericano

 A Comissão e a Corte Interamericanas são responsáveis pela 
implementação dos parâmetros protetivos por elas traçados a partir da 
leitura dos tratados internacionais promulgados no âmbito da Organização 
dos Estados Americanos. Porém, isso não significa excluir os sistemas 
domésticos de Justiça de cada Estado-parte da Convenção Americana. 
Ao contrário, devem os atores nacionais, cada vez mais, trabalhar com as 
categorias jurídicas interamericanas em sua atuação cotidiana.

 É inegável o avanço na consolidação de uma cultura voltada ao 
respeito dos direitos humanos nos Estados americanos após o advento 
do Sistema Interamericano, constituído basicamente por um complexo 
normativo – destacando-se a Declaração Americana de Direitos e Deveres 
do Homem e, sobretudo, o Pacto de São José da Costa Rica – e uma estrutura 
jurídico-institucional composta pela Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos e pela Corte Interamericana.
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 A normativa regional, incorporada pela grande maioria dos países-
membros da Organização dos Estados Americanos4, traçou um piso mínimo 
de direitos e garantias, abaixo do qual os Estados não podem mais se situar, 
sob pena de serem processados, condenados e, em último caso, expulsos da 
Organização regional.

 Os avanços do Sistema Interamericano não foram poucos: violações 
históricas, sistemáticas e gravíssimas dos direitos humanos foram expostas 
à luz, vítimas passaram a exigir a reparação de danos e a responsabilização 
de seus algozes, tendo normas regionais em mãos, e os Estados, até então 
senhores absolutos do Direito, tornaram-se réus na Corte Interamericana, 
demandados pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, sendo 
chamados a se submeter às recomendações e decisões de tais Órgãos.

 Por outro lado, um dos maiores desafios colocados diante da 
temática dos direitos humanos é a sua execução e implementação local, não 
apenas nos poucos casos que de alguma maneira conseguem chegar aos 
órgãos internacionais, mas naqueles cotidianos – não menos importantes –, 
constatados nos mais diversos e longínquos rincões, relacionados a vítimas 
pobres, comuns e sem representatividade social – muitas vezes desassistidas 
de qualquer aparelho institucional-jurídico ou político.

 Isto não significa dizer que os casos já apreciados pelo Sistema 
Interamericano não tenham atendido pessoas em estado de vulnerabilidade, 
mas, sim, que as decisões proferidas no Sistema Interamericano precisam ir 
além dos poucos afortunados que tiveram acesso à sua jurisdição. Dito de 
outra maneira, os sujeitos mais vulneráveis tendem a estar mais presentes 
na realidade local, de modo a se distanciarem dos instrumentos de acesso 
à justiça internacional, principalmente por não estarem assistidos por 
organizações especializadas no Sistema Interamericano.

 Por isso, há, inclusive, quem veja as instituições domésticas, 
tais como o Ministério Público, como ponto central (“linchpin”) para a 
consolidação dos direitos humanos, sendo os juízes e promotores locais os 
primeiros “juízes e promotores interamericanos”5.

4  Os dez países que não ratificaram a Convenção Americana de Direitos Humanos são os 
seguintes: Canadá, Estados Unidos, Antíqua e Barbuda, Commonwealth das Bahamas, Belize, 
Guiana, Saint Kitts e Nevis, Santa Lucia, São Vicente e Granadinas e, por fim, Trinidad e Tobago, 
que denunciou a Convenção anos após a ratificação.
5  HILLEBRECHT, Courtney. Domestic politics and international human rights tribunals: the 
problem of compliance. New York: Cambridge University Press, 2014. p. 30.
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 Nesse ponto, argumenta-se: ao agir das instituições de direito 
interno – Tribunais e Ministérios Públicos, entre outros – em relação aos 
direitos humanos devem-se imprimir cores prioritárias, por essencialmente 
três motivos: a) os tratados de direitos humanos e a Constituição da 
República do Brasil delegam, aos órgãos públicos encarregados da função 
jurisdicional6 doméstica, tarefas relacionadas à proteção do ser humano; b) 
o tempo que se gasta para a atuação nacional em vista da internacional; e c) 
o grau de efetividade e eficiência para o atingimento dos mesmos resultados 
apresentado pela jurisdição interna e internacional.

 Nesse caminho, os tratados internacionais sobre direitos humanos 
devem ser aplicados de modo adequado pelas instituições domésticas, 
especialmente pelo Ministério Público no âmbito do Sistema Estadual de 
Justiça.

 A atuação do Sistema Interamericano apenas tem razão de ser 
quando a jurisdição interna, por algum motivo, falha no seu dever de garantir 
a tutela do piso mínimo de direitos humanos, ou por terem as instituições 
nacionais decidido erroneamente ou por não terem agido tempestivamente.

 Isso se dá em razão do princípio geral do Direito Internacional 
Público da subsidiariedade, a significar que os tribunais internacionais só 
poderão intervir após o exaurimento dos mecanismos internos de solução 
pacífica7. Por consectário lógico desta norma, conclui-se que o sistema 
regional somente deve ser acionado quando a jurisdição interna fracassa no 
dever de promover a adequada proteção.

 No plano interno, os integrantes do sistema de justiça nacional 
– formado por Ministério Público, Poder Judiciário, Advocacia Pública, 
Defensoria Pública e Advocacia – têm por missão resguardar os direitos 
humanos internacionais.

 Até mesmo sob as lentes da dogmática jurídica, há notórios 
fundamentos para fazê-lo. Por exemplo, no contexto do princípio da dignidade 
da pessoa humana: deve-se interpretá-lo à luz do disposto no art. 5º, § 

6 Jurisdição aqui pode ser lida em sentido amplo, como sendo funções desempenhadas no 
sistema de Justiça.
7  SHAW, Malcolm. International law. 7.ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. p. 
254 et. seq.
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2º8 do texto constitucional, emprestando aos direitos humanos hierarquia 
supralegal, de modo que no plano doméstico a norma internacional deve ter 
seu efeito vinculante9.

 Nada obstante o importante debate teórico-jurídico, registra-
se que o tema não é objeto central deste trabalho. Os autores entendem 
que mesmo que adotada a tese perfilhada pelo STF – supralegalidade aos 
tratados de direitos humanos antes da Emenda Constitucional nº 45 ou após 
esta sem votação especial – ainda assim os tratados internacionais teriam 
força para serem manejados como paradigmas de controle das leis.

 Em outras palavras, nos dias atuais, para uma lei irradiar efeitos, 
deve ela estar em conformidade com a Constituição e com os tratados 
internacionais que veiculam direitos humanos.

 Daí falar-se em controle de convencionalidade das leis, que se 
desdobra em duas modalidades: controle concentrado e controle difuso. 
Em ambos os casos, o teor das normas internacionais deve ser levado em 
consideração pelas decisões institucionais do sistema estadual de justiça.

 Assim, cabe ao sistema de justiça, notoriamente ao Ministério Público, 
exercer controle da lei não apenas a partir dos marcos constitucionais, mas 
principalmente a partir das convenções internacionais de direitos humanos, 
havendo razões bastantes para que o sistema estadual de justiça busque 
aplicar de modo direto as normas regionais referentes a direitos humanos.

2. O Diálogo entre a Corte Interamericana e o Ministério Público 
brasileiro à luz da Integridade na aplicação dos precedentes

 O diálogo entre a esfera internacional – no caso, os órgãos 
interamericanos – e doméstica há que se dar não apenas no plano da 
aplicação e interpretação dos tratados por parte das autoridades nacionais, 
mas principalmente deve ser levado a efeito pela observância dos parâmetros 

8 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.
9 PIOVESAN, Flávia Cristina. Temas de Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva, 2014b. p. 62.
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protetivos do direito internacional dos direitos humanos, emanados pelas 
instituições incumbidas de dar a mais adequada interpretação aos direitos 
consagrados nas normas internacionais.

 Sobre a relevância do diálogo entre os tribunais, ainda que se 
referindo ao contexto interno brasileiro, Vanice Regina Lírio do Valle pondera 
que o diálogo institucional entre instâncias do poder desenvolve função 
jurisdicional, de modo a contribuir ainda para o aperfeiçoamento do exercício 
dessa mesma atividade, azeitando as estruturas de controle e legitimando os 
resultados10.

 Está-se a falar em diálogo de cortes vez que o direito se tornou bem 
intercambiável11. Há que se desviar do caminho “nacionalista” de leitura 
das normas internacionais dos direitos humanos, sob pena de negar-se a 
universalidade destes direitos e transformar os mais importantes tratados 
internacionais e seu conteúdo em meras peças de retórica, vazias de 
conteúdo verdadeiramente internacional e universal.

 Aplicar um tratado internacional a seu próprio modo, por vezes, 
pode ser um eufemismo para descumprir as obrigações contidas naquele. 
André Carvalho Ramos chama esta prática de “truque de ilusionista” dos 
Estados, que assumem obrigações no plano internacional e as descumprem 
com desfaçatez, ao argumento de que estão as cumprindo de acordo com 
sua própria interpretação12.

 O diálogo entre cortes – nacional e internacional – apresenta-se 
como meio de adequar a jurisdição doméstica aos parâmetros protetivos 
internacionais. Cumpre registrar que o parâmetro para a realização do 
adequado controle de convencionalidade13, à luz da jurisprudência da 

10 VALLE, Vanice Regina Lírio do. Repercussão geral: um passo a mais na difícil trilha de 
construção da vinculação das decisões judiciais. Revista da EMERJ, v. 10, p. 129-157, 2007.
11 ALLARD, Julie; GARAPON, Antoine. Os juízes na mundialização: a nova revolução do direito. 
Tradução de Rogério Alves. Lisboa: Instituto Piaget, 2006. p. 7.
12 RAMOS, André de Carvalho. Responsabilidade internacional do Estado por violação de 
direitos humanos. Revista do Conselho da Justiça Federal, Brasília, n. 29, p. 53-63, abr./jun., 
2005. Disponível em: <http://www.jf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/issue/view/44>. Acesso 
em: 10.mai. 2018.
13 ALCALÁ, Humberto Nogueira. Dignidad de la persona, derechos fundamentales y bloque 
constitucional de derechos: una aproximación desde Chile y América Latina. Revista de 
Derecho da Universidad Católica del Uruguay, v. 1, n. 10, p. 131, 2010.
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Corte Interamericana, é formado não apenas pela Convenção Americana de 
Direitos Humanos e por outros pactos de direitos humanos, como também 
por seus próprios precedentes.14

 
 É fato, portanto, que o Ministério Público deve pautar suas 
manifestações por tais precedentes internacionais, tanto por exercer 
papel indispensável no fortalecimento democrático, como também por ser 
instituição essencial à jurisdição do Estado e um locus para a promoção e 
defesa de direitos humanos.

 Registre-se que os efeitos oriundos dos standarts fixados pela 
Corte Interamericana se impõem aos sistemas domésticos de justiça, 
incluindo o Ministério Público, não só em relação aos casos em que os 
próprios Estados sejam partes. Nesse direção, apontam as manifestações 
do Sistema Interamericano. Assim, as razões de decidir em casos similares, 
envolvendo outros países, devem ser observadas e acatadas pelos Estados-
partes. Em outras palavras, a jurisprudência da Corte Interamericana possui 
caráter vinculante ao Estado demandado, em relação à solução específica 
da controvérsia em julgamento, o que não impede a eficácia “erga omnes” 
no que se refere à interpretação da norma aplicada e interpretada, 
atingindo todos os Estados que se achem sob a influência da Convenção 
Americana15. É a mesma ideia da nacional teoria da transcendência dos 
motivos determinantes.

 A Corte Interamericana tem firme posicionamento nesse sentido 
há anos, determinando que os Estados-partes tem uma obrigação que 
vincula a todos os seus poderes e órgãos estatais em seu conjunto, que 

14 No caso Gómez Palomino v. Peru (sentença de 22 de novembro de 2005), a Corte Interamericana 
realizou o controle de convencionalidade com base em instrumento internacional distinto da 
Convenção Americana, adotando como parâmetro de controle a Convenção Interamericana 
sobre Desaparecimento Forçado. Sobre o ponto, assim se posicionou Nestór Pedro Sagués: 
“Queda la incógnita de determinar si en verdade la Corte Interamericana ha querido 
concientemente proyectar la teoria del control de convencionalidade a cualquier tratado, 
como se desprende de algún voto del tribunal. Es un ponto que mereceria en el futuro una 
clara explicitación. En principio, a la Corte Interamericana no le toca tutelar a otros tratados, 
fuera el Pacto de San José de Costa Rica y a los instrumentos que a él se adosen juridicamente, 
frente a posibles infracciones provocadas por el derecho interno del Estado”. (SAGUÉS, Nestór 
Pedro. El control de convencionalidad, en particular sobre las Constituciones Nacionales. La 
ley, ano LXXIII, n. 35, p. 1-3, 2009).
15 OCHOA, Jose Luis. Corte Interamericana de Derechos llumanos: Recepci6n nacional del 
derecho internacional de los derechos y admisión de la competencia contenciosa de la Corte 
Interamericana, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Mexico, 2009, p. 344.
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se comprometem a realizar a exercer um controle de convencionalidade 
ex officio entre suas normas internas e a Convenção Americana, à luz dos 
precedentes do Sistema Interamericano16.

 Especialistas na área do Direito Internacional dos Direitos Humanos 
estão pugnando, na mesma direção, pelo reconhecimento de que a Corte 
Interamericana tem aptidão para emanar precedentes a serem observados 
pelos Estados-partes17. Mesmo entre os que entendem não ser vinculante 
a jurisprudência da Corte Interamericana sobre o judiciário e órgãos quase-
judiciais domésticos – tese com a qual divergem os autores e a Corte 
Interamericana –, é sustentado o entendimento de que os precedentes 
daquela constituem, no mínimo, ônus argumentativos ou persuasivos ao 
sistema de Justiça local, de modo que devem o juiz e o promotor de Justiça 
internos considerar as decisões do órgão internacional18.

 Ainda, recorde-se que a preponderância da ordem internacional, 
formada por documentos aos quais o Estado-parte aderiu e cujos termos de 
boa-fé se comprometeu cumprir, é defendida desde há muito por diversos 
juristas, dentre eles Hans Kelsen, para quem o Direito é uno (teoria pura do 
Direito), inexistindo duas ordens jurídicas apartadas19.

16 Cfr. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, párr. 124, y Caso Comunidad 
Garífuna de Punta Piedra y sus Miembros Vs. Honduras. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 08 de octubre de 2015. Serie C No. 304, párr. 346.
17 HITTERS; V. Juan Carlos. Son vinculantes los pronunciamientos de la Comisión y de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos? Revista Iberoamericana de Derecho Procesal 
Constitucional, n. 10, p. 131-155, 2008; ALCALÁ, Humberto Nogueira. Dignidad de la persona, 
derechos fundamentales y bloque constitucional de derechos: una aproximación desde Chile 
y América Latina. Revista de Derecho da Universidad Católica del Uruguay, v. 1, n. 10, p. 
131, 2010. Mazzuoli sustenta o dever de o Poder Judiciário “levar em conta não somente a 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos, mas também a interpretação que dela faz a 
Corte Interamericana, intérprete última e mais autorizada do Pacto de San José” (MAZZUOLI, 
Valerio de Oliveira. Tratados internacionais de direitos humanos e direito interno, São Paulo: 
Saraiva, 2010, p. 183).
18 MAIA, Tércius Gondim. Os Precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos e 
a Responsabilidade Internacional do Estado Brasileiro por violações aos direitos humanos 
causadas por decisões do Supremo Tribunal Federal: uma abordagem transconstitucional. 
2014. 155 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Federal de Pernambuco, 
Recife, 2014.
19 KELSEN, Hans. As relações de sistema entre o direito interno e o direito internacional 
público. Revista de Direito Internacional, Brasília, n. 10, p. 9-89, 2013.
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 Por fim, é importante registrar que tal posicionamento não engessa 
o funcionamento do Ministério Público brasileiro, por dois motivos. 
Primeiro, visto que, para que os precedentes internacionais sejam utilizados 
adequadamente, é necessário que se analisem os fatos que lhes deram 
origem, o que pode ser feito com a utilização da técnica do distinguishing20, 
que é a única maneira para se optar se se deve adotar, ou não, o precedente 
– no caso, oriundo do Sistema Interamericano.21 Assim, passa-se à utilização 
do procedimento comparativo de precedentes, nada obstante as maiores 
dificuldades – conforme aponta Marinoni22 – em aplicarem-se julgados 
numa dimensão supranacional, tendo em vista a maior probabilidade 
de deparar-se com diferenças políticas e sociais entre os diversos países, 
muitas vezes a impossibilitar a definição de uma regulação igualmente 
legítima para todos. Segundo, porque, em caso de eventual conflito entre os 
Direitos interno e internacional, a solução a ser adotada é a da primazia da 
norma mais favorável à vítima, tarefa que cabe, entre outros, aos membros 
do Ministério Público brasileiro23. Como reconhece André de Carvalho 
Ramos, são princípios reitores da interpretação do Direito Internacional 
dos Direitos Humanos a interpretação “Pro Persona”, as preocupações 
com a máxima efetividade dos direitos humanos e a primazia da norma 
mais favorável ao indivíduo. Portanto, se o agente ministerial  se deparar 
com um precedente da Corte Interamericana absolutamente violador de 
direitos humanos, poderá não aplicá-lo, desde que o faça com a devida 
fundamentação, com referência à jurisprudência internacional.

3. O protagonismo do Ministério Público Estadual na promoção e 
defesa dos direitos humanos interamericanos

 Demonstrou-se, até aqui, que o Ministério Público brasileiro deve 
atuar no Sistema Interamericano de modo prioritário em face das estruturas 
internacionais (item 1.2 e 2). Por motivos similares, já no contexto brasileiro, 

20 MARINONI, Luiz Guilherme; MAZZUOLI, Valerio de Oliveira (coords.). Controle de 
convencionalidade: um panorama latino-americano: Brasil, Argentina, Chile, México, Peru, 
Uruguai. Brasília: Gazeta Jurídica, 2013.
21 VALLE, Vanice Regina Lírio do. Repercussão geral: um passo a mais na difícil trilha de 
construção da vinculação das decusões judiciais. Revista da EMERJ , v. 10, p. 129-157, 2007.
22 Id.
23 PIOVESAN, Flávia Cristina. Temas de Direitos Humanos. São Paulo, Saraiva, 2014. p. 77.
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a atuação do Ministério Público dos Estados ganha especial destaque 
– em relação a outros ramos ministeriais – na implementação do piso 
internacional de direitos humanos fixados pelo Sistema Interamericano, 
tanto por motivos jurídicos, notadamente relacionados às atribuições 
constitucionais, como por razões de celeridade e eficiência.

 Diante do cenário jurídico-normativo contemporâneo brasileiro, 
a atribuição para a apuração e o julgamento das violações de direitos 
humanos consagrados internacionalmente pertence, na ampla maioria das 
vezes, ao sistema de justiça estadual, nada obstante a responsabilidade 
pelo cumprimento dos tratados recair sobre a União. É no local que se 
encontram as maiores vulnerabilidades.

 A título de análise, em 2005, dos 90 casos contra o Brasil pendentes 
de apreciação na Comissão Interamericana de Direitos Humanos 24, apenas 
dois apontavam para a responsabilidade direta da União em face da 
violação de direitos humanos. Nos demais – a esmagadora maioria – a 
responsabilidade tocava às unidades federativas 25.

 De modo bastante sucinto, classifica-se o sistema de Justiça 
brasileiro em esferas especializadas (Eleitoral, Trabalhista e Militar) e 
comuns (Federal e Estadual). Com exceção da estadual, todas as demais 
têm sua competência constitucional e expressamente delimitadas a partir 
do art. 109 da Constituição brasileira. Assim, a competência da esfera 
estadual é residual ou remanescente.

 Mesmo o advento do louvável instituto da federalização das 
violações aos direitos humanos (incidente de deslocamento), trazido pela 
Emenda Constitucional nº 45 e previsto no artigo 109, § 5º, da Constituição 
da República, não teve forças – nem é o seu objetivo romper com o pacto 

24 Procedimentos sobre execuções sumárias; detenções ilegais e arbitrárias; julgamentos 
injustos; tortura; impunidade face à incapacidade do Estado em investigar, processar e punir; 
bem como o grave padrão de violação aos direitos de grupos socialmente vulneráveis, como 
os povos indígenas, as mulheres, as crianças e adolescentes, as populações afrodescendentes, 
dentre outros.
25  PIOVESAN, Flávia Cristina. Federalização dos crimes contra os direitos humanos. Revista 
Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 54, p. 169, 2005.
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federativo – para suprimir a competência das instituições estaduais de 
atuar em tais casos, porque, ainda quando aplicado, a competência 
primária sempre haverá incidido sobre Estado-membro.

 Rápida pesquisa jurisprudencial no portal virtual do TJPR26, por 
exemplo, demonstra que são muitos os casos lá tratados a respeito da 
temática dos direitos humanos, como acesso à justiça e garantias judiciais, 
liberdade de expressão, defesa de direitos humanos, direito de associação, 
direito das crianças e adolescentes, direito das mulheres, direito das 
pessoas com deficiência, direito das pessoas LGBT, direito das pessoas 
privadas de liberdade, discriminação racial, direitos sociais e culturais, 
crimes cometidos em detrimento de direitos humanos, meio ambiente, 
tortura, dentre outros diversos.

 Não é outro o resultado quando se acessa à página virtual do 
Ministério Público do Estado do Paraná27, onde se encontram registros de 
diversas ações sobre as temáticas referidas, em especial na área do Centro 
de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos 
Humanos.

 Assim, tanto pela competência residual da esfera estadual de 
Justiça, como pelo que se pode observar indutivamente na atuação 
do Judiciário e Ministério Público, o âmbito estadual continua sendo o 
lugar onde se travam os maiores debates acerca de matérias afetas aos 
direitos humanos internacionais28. Para além da questão das atribuições 
constitucionais, é o Ministério Público dos Estados o caminho mais 
adequado para se levar a efeito o princípio da igual consideração entre os 
povos na proteção dos direitos humanos, notadamente quando se tratar 

26 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. Jurisprudência. 2015. Disponível em: 
<http://www.tjpr.jus.br>. Acesso em: 21 nov. 2015.
27 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ. CAOP de Proteção aos Direitos Humanos. 
Disponível em <http://www.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=4368>. 
Acesso em: 21 nov. 2015.
28  Para aprofundamento sobre a jurisprudência do Sistema Internacional de direitos humanos: 
PAIVA, Caio; HEEMANN, Thimotie Aragon. Jurisprudência Internacional de Direitos Humanos: 
resumos, comentários e destaques dos principais pontos de decisões proferidas pela 
Corte Interamericana de Direitos Humanos, Corte Internacional de Justiça, Tribunal Penal 
Internacional. Belo Horizonte: Editora CEI, 2017, 983p.
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de causas afetas primariamente às atribuições naturais da própria justiça 
estadual. Isso se dá por motivos de celeridade e eficiência.

 Primeiro porque o incidente de federalização levar-se-á a efeito em 
considerável lapso temporal, diante do seu complexo procedimento: para 
que se implemente o deslocamento de competência da esfera estadual para 
a federal, nos termos da Emenda Constitucional nº 45, de 31.12.2004, com 
a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de 
tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, 
é necessário demonstrar-se a ocorrência de três requisitos, conforme 
jurisprudência do STJ29: a) grave violação de direitos humanos; b) necessidade 
de assegurar o cumprimento, pelo Brasil, de obrigações decorrentes de 
tratados internacionais; c) incapacidade – decorrente da inércia, omissão, 
ineficiência, negligência, falta de vontade política, de condições pessoais e/
ou materiais, etc. – de o Estado-membro, por suas instituições e autoridades, 
levar a cabo, em toda a sua extensão, a persecução penal. Ora, à luz de tais 
condições, para o deferimento do incidente de federalização, há que se 
demonstrar a incapacidade de o ente federativo responder satisfatoriamente 
a uma grave violação de direitos humanos, o que por certo sempre levará 
considerável lapso de tempo.

 Segundo porque a atuação dos promotores de Justiça nos casos 
que envolvem o direito internacional dos direitos humanos no âmbito de 
competência da esfera estadual de justiça se mostra como a alternativa mais 
viável não só economicamente, mas sobretudo no plano social, na medida 
em que garante máximo aproveitamento da jurisdição estadual, a primeira a 
conhecer de tais casos.

 O terceiro argumento é que o controle de convencionalidade, 
conforme jurisprudência da própria Corte Interamericana de Direitos 
Humanos, é regido, dentre outros, pelo princípio da atipicidade dos meios de 
controle30. Assim, diante de violações de direitos humanos consagrados em 
documentos que compõem o Direito Internacional dos Direitos Humanos, 

29 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Acórdão no Incidente de Deslocamento de Competência n. 
3. Não tem numero do acordão?. Relator: Jorge Mussi. Brasília, 10. dez. 2015. Lex: jurisprudência 
do Superior Tribunal de Justiça, Brasília, 2. fev. 2015. Disponível em <https://ww2.stj.jus.br/
processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=40618481&num_
registro=201301380690&data=20150202&tipo=5&formato=PDF>. Acesso em: 10 mai. 2018.
30  Corte IDH, Caso Liakat Ali Alibux vs. Suriname, § 124.
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deve Ministério Público Estadual fazer valer a disposição dos tratados 
internacionais sobre direitos humanos, visando dar máxima efetividade a 
esses direitos.

4. Considerações Finais

 O Direito Internacional dos Direitos Humanos está a desempenhar 
papel sobremodo importante na luta pela emancipação das populações 
historicamente vulneráveis e das vítimas de graves crimes, cometidos 
muitas vezes até mesmo pelo Estado com o consentimento da ordem 
jurídica nacional.

 Por seu intermédio, criaram-se marcos normativos internacionais 
e órgãos internacionais, como a Comissão e Corte Interamericanas, bem 
como foram fixados parâmetros hermenêuticos mínimos de respeito à 
dignidade humana, pondo-se limites a Estados e a particulares.

 Todavia, o Direito dos Direitos Humanos não descartou a atuação 
das instituições de Justiça internas, tais como o Ministério Público. Ao 
contrário, conclama-as para que, em constante dialogo e aproximação, 
implementem uma cultura de respeito aos patamares jurídicos 
internacionalmente fixados.

 Isso ocorre por variados motivos jurídicos: a) em função da 
competência/atribuição constitucional, que mantêm – corretamente – 
as autoridades domésticas do Estados-partes como agentes de defesa e 
promoção da quase totalidade dos direitos humanos previstos no Sistema 
Interamericano; bem assim b) à luz dos princípios jurídicos da igual 
consideração, da integridade, da segurança jurídica e do amplo acesso à 
justiça.

 Razões outras, também reconhecidas pelo Direito brasileiro, 
amparam a atuação prioritária do Ministério Público dos Estados na 
promoção e defesa dos direitos humanos interamericanos: a) tempo – 
duração dos processos – e b) eficiência.

 Portanto, é possível cravar que os protagonistas na proteção 
dos direitos humanos internacionais são os integrantes do sistema 
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doméstico de Justiça, em especial os dos estados-membros do Brasil, 
tais como os agentes do Ministério Público dos Estados, nada obstante a 
responsabilidade de cumprir os tratados internacionais versantes sobre a 
matéria recaia exclusivamente na pessoa da União.

 Diante da paisagem argumentativa delineada, é evidente a 
premente necessidade de situar o Ministério Público dos Estados no palco 
central dos debates acerca dos direitos humanos internacionalmente 
consagrados, o que orienta os promotores(as) e procuradores(as) de Justiça 
a fortalecerem processos de diálogo com o Sistema Interamericano, ainda 
que, de início, essa postura se desenvolva de modo implícito, por meio de 
citações de tratados e decisões dos tribunais internacionais31.

 Por derradeiro, para que se assumam essas novas práticas 
na esfera estadual ministerial, entre muitas outras medidas a serem 
adotadas, tais como destinação preferencial de recursos públicos para 
fortalecer as instituições de justiça estaduais, sugerem-se duas: a) o 
fortalecimento de uma nova cultura de emprego rotineiro dos marcos 
normativos internacionais, tais como o Pacto de São José da Costa Rica 
para diretamente orientar a postura e ações dos Estados-membros e seus 
órgãos; e b) o aumento dos níveis de reconhecimento e aceitação dos 
entendimentos adotados pelas Instituições jurídicas internacionais, como 
Comissão e Corte Interamericanas, prioritariamente responsáveis pela 
interpretação última dos tratados internacionais sobre direitos humanos.

31 Nesse sentido: “The distinction between implicit and explicit judicial dialogue is a means 
of acknowledging that such dialogue does not only take place when the judges are open 
about the conversation. Implicit judicial dialogue might, more simply, be described as the 
mutual citation of foreign law by judges of constitutional courts”. “A distinção entre o diálogo 
judicial implícito e explícito é uma forma de saber que tal diálogo não apenas ocorre quando 
juízes estão abertos à conversação. O diálogo implícito pode, sinteticamente, ser descrito 
como mútua citação de lei estrangeira por juízes de cortes constitucionais.” (MURPHY, Cian 
C. Human rights law and the challenges of explicit judicial dialogue. New York: NYU School of 
law, 2012. p. 4). Tradução nossa.
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RESUMO: A associação comunitária1 é uma forma para se organizar 
juridicamente pessoas pertencentes a uma localidade específica e que 
buscam realizar objetivos comuns. A sua constituição permite uma melhor 
articulação da comunidade na busca pela realização dos seus objetivos 
imediatos, bem como auxilia no propósito de efetivação dos direitos e das 
garantias consagrados na Constituição Federal. O presente trabalho visa 
fornecer noções básicas sobre o tema, fornecendo subsídios, em especial 
a líderes de associações comunitárias e aos agentes políticos do Ministério 
Público. 

ABSTRACT: The community association is a way to legally organize people 
belonging to a specific locality and who seek to achieve common goals. Its 
constitution allows for a better articulation of the community in the search 
for the achievement of its immediate objectives, as well as assists in the 
purpose of effecting the rights and guarantees enshrined in the Federal 
Constitution. The present work aims at providing basic knowledge on the 
subject, providing subsidies, especially to leaders of community associations 
and political agents of the Public Prosecution Service.

PALAVRAS-CHAVE: Associações comunitárias; Líder Comunitário; Ministério 
Público. 

KEYWORDS: Community association; Community Leader; Public Ministry.

1 “As associações comunitárias ou de bairro são aquelas que têm como objetivo organizar 
e centralizar forças de moradores de uma determinada comunidade para representar, de 
maneira mais eficaz, interesses comuns.” BRASIL. Ministério Público do Estado de Minas 
Gerais. Associações comunitárias - Guia prático e dúvidas frequentes. MPMG. Publicação da 
Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais - CIMOS, 2010. p. 5. 
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INTRODUÇÃO
   
 Uma sociedade democrática não pode prescindir da possibilidade 
da participação popular nos assuntos de interesse da coletividade. Embora 
tenhamos inúmeros instrumentos legais e constitucionais que garantem 
a cooperação entre a sociedade e o poder público, verificamos em nosso 
cotidiano atual um enorme déficit de participação popular nas questões 
de interesse público, dificultando o desenvolvimento de uma cultura 
democrática e inclusiva. Até mesmo nos EUA, onde o índice de participação 
cívica em assuntos públicos é historicamente alto, de acordo com pesquisa 
realizada pela Roper Social and Political Trends Surveys, entre 1973 e 1994, 
registrou-se diminuição na participação política e em assuntos comunitários.2 
Para além da perspectiva democrática, a reunião e a organização de pessoas 
de determinada comunidade visando a satisfação das necessidades e 
interesses comuns é de vital importância para a efetivação da cidadania.3 A 
mobilização gerada a cada dois anos pelas eleições não deveria se limitar a 
estes momentos. Na verdade se realmente queremos a efetivação dos valores 
constitucionais, a contemporaneidade nos impõe o desafio de ampliar e 
aprofundar as possibilidades e as formas de participação e representatividade 
democrática, em especial o aprofundamento da democracia local.4 

2 Tendências na Política e na Participação Comunitária -  Mudança Relativa 1973-1974 a 1993-
1994. in Putnam, Robert D. Jogando boliche sozinho: colapso e ressurgimento da coletividade 
americana. 1ª ed. Curitiba: Instituto Atuação, ,2015. (Coletânea da democracia). p.46.
serviu como funcionário de algum clube ou organização                                - 42%;
trabalhou para um partido político                                                                    - 42%;
tomou parte em uma comissão de alguma organização local                          - 39%;
participou de uma reunião pública sobre o município ou assuntos escolares     -35%;
participou de um comício político ou discurso                                                    -34%.
3 Segundo Dalmo Dallari: “A cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a 
possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu povo. Quem não tem 
cidadania está marginalizado ou excluído da vida social e da tomada de decisões, ficando 
numa posição de inferioridade dentro do grupo social.” DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos 
Humanos e Cidadania. São Paulo: Moderna, 1998. p.14.
4 “Um balanço da eleição presidencial de 2016 nos Estados Unidos ajuda a dar uma ideia da 
distância a que estamos da democracia. Eis alguns dados:  [...] 236 cadeiras de juiz em 63 Cortes 
Supremas ou de Apelação estiveram em disputa em 34 Estados por eleição direta ou indireta. [...] 
Aproveitando esta, como toda eleição a cada dois anos, municipais ou nacionais, 154 outros temas 
específicos foram decididos no voto em 34 Estados. Oito já tinham sido decididos em votações 
antecipadas. * 71 eram leis de iniciativa popular. * 5 foram votações de veto a leis aprovadas 
em Legislativos desafiadas por iniciativa popular. * 79 foram parar nas cédulas (do tamanho de 
páginas de jornal e frequentemente com muitas folhas cheias de itens) em função de iniciativas 
anteriores obrigando os Legislativos a submeter automaticamente a referendo leis sobre impostos, 
dívida pública, educação e outros temas da escolha dos eleitores locais.” Como pôr o Brasil sob 
nova direção - 2. Opinião. O Estado de São Paulo. disponível em <http://opiniao.estadao.com.br/
noticias/geral,como-por-o-brasil-sob-nova-direcao-2,10000093888> acesso em 20/01/2017.
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1. A IMPORTÂNCIA DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS5 

 O Estado Democrático de Direito assegura aos cidadãos a 
possibilidade de se organizar e participar de forma ativa na elaboração, 
implementação e fiscalização das políticas públicas, uma vez que “o direito 
de associação é um direito público subjetivo a permitir a união voluntária 
de algumas ou de várias pessoas, por tempo indeterminado, com o fim 
de alcançar objetivos lícitos e sociais.”6 A participação na tomada de 
decisões referentes à gestão governamental, seja em nível local, estadual 
ou nacional, é assegurada, embora na prática ainda tenhamos muito o que 
avançar neste sentido. 

 A associação comunitária é de fundamental importância quando  
possui condições de fornecer o respaldo necessário frente às reivindicações 
de seus representados, podendo organizar e centralizar as demandas 
da comunidade, requerendo frente aos poderes públicos a inclusão na 
agenda política de projetos visando melhores condições de infraestrutura, 
transporte, lazer, educação e segurança pública.7 

 Uma organização comunitária bem estruturada, e que represente 
de forma efetiva os interesses da comunidade, pode se tornar uma 
referência na defesa de direitos, estimulando a participação e o interesse 

5 Para os fins da presente análise,  o termo associação comunitária, inclui também as Associações 
de bairro, de moradores e aquelas localizadas em áreas rurais, cuja finalidade exclusiva é pleitear 
melhorias,  junto aos poderes públicos, para as comunidades que representam.
6 PAES, J. E. S. Fundações, associações e entidades de interesse social: aspectos jurídicos, 
administrativos, contábeis, trabalhistas e tributários / José Eduardo Sabo Paes. - 7ª  ed. São 
Paulo: Forense, 2010. p. 66.
7 “O único modo mediante o qual se pode superar a dicotomia entre valores privados e 
burocracia estatal é devolver vigência política e pública à livre iniciativa privada através da 
sociedade civil. Se dentro destas instituições se dão critérios éticos de decisão, autoridade 
política, elementos comunitários (tarefas, leis, obras) e amizade, deve ser possível trasladar 
essas pautas ao espaço público e à atividade política, e dirigir, então, as instituições do Estado 
para seu verdadeiro fim. Por isso, a saúde cívica e política de uma cidade ou de um país 
depende da vitalidade de sua opinião pública, de suas associações e instituições privadas. 
O espaço político geral, portanto, só pode aparecer a partir da existência de muitos espaços 
plurais mais particulares, pois assim consegue-se o caminho para evitar as decisões arbitrárias, 
a tecnocracia e a burocracia.” ECHEVARRÍA, Ricardo Y. S. J. A. Fundamentos de antropologia: 
um ideal de excelência humana. 1° Edição. São Paulo: Instituto Brasileiro de Filosofia e Ciência 
“Raimundo Lúlio (Ramon Llull): 2005. Págs. 414 e 415.
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das pessoas pela política e pelas mobilizações por melhores condições 
de vida da população em geral. Nesse sentido, oportuno ter em conta a 
experiência democrática norte americana que nos serve de reflexão acerca 
do longo caminho que temos a percorrer:

“O habitante dos Estados Unidos aprende desde o nascimento que deve 
contar consigo mesmo para lutar contra os males e os embaraços da vida; 
ele lança à autoridade social um olhar desconfiado e inquieto, e só apela 
para o seu poder quando não pode dispensá-lo. Isso começa a se perceber 
desde a escola, onde as crianças se submetem, até mesmo nos jogos, a regras 
que elas mesmas estabelecem e punem entre si os delitos que elas mesmas 
definem. O mesmo espírito se encontra em todos os atos da vida social. 
Um problema qualquer ocorre na via pública, a passagem é interrompida, o 
tráfego detido; os vizinhos logo se estabelecem em corpo deliberador; dessa 
assembleia improvisada sairá um poder executivo que remediará o mal, antes 
que a ideia de uma autoridade preexistente à dos interessados se apresente 
à imaginação de alguém. Se se trata de um prazer, logo se associarão para 
dar maior esplendor e regularidade à festa. Unem-se enfim para resistir a 
inimigos totalmente intelectuais: combatem em comum a intemperança. 
Nos Estados Unidos, as pessoas se associam com fins de segurança pública, 
comércio e indústria, moral e religião. Não há nada que a vontade humana 
desespere alcançar pela livre ação da força coletiva dos indivíduos”.8

 A busca pela transformação da letra fria da lei em algo vivo e 
transformador na vida econômica e social da comunidade, é da natureza das 
associações comunitárias, pois muitas vezes, e infelizmente, a lei aprovada 
e promulgada, por si só, não é garantia para a transformação de intenções 
em realidade na vida das pessoas, assim como a reivindicação, por si só, não 
é capaz de gerar recursos financeiros para que o poder público possa dar 
efetivo cumprimento dos direitos reivindicados. 

 Importante dizer também que as associações comunitárias possuem 
muitos líderes não políticos, invisíveis aos centros do poder, mas que buscam 
transformar a vida da comunidade. No exercício de suas reivindicações eles 

8 TOCQUEVILLE, Alexis de. A democracia na América, livro 1: Leis e Costumes. 2° Edição. São 
Paulo: Martins Fontes, 2005. Páginas 219 e 220.
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procuram levar ao poder público as demandas da comunidade. Isso podemos 
observar nas audiências públicas promovidas pelo Ministério Público, em 
especial naquelas realizadas em Curitiba, oportunidade em que estes líderes 
postulam direitos de natureza coletiva para toda a comunidade ou através 
de entidades que exercem uma atividade essencialmente comunitária e de 
relevância para o povo.9 

 As dificuldades enfrentadas no cotidiano das associações dizem 
respeito, entre outras coisas, a participação e ao engajamento da comunidade 
para resolução dos problemas comuns, mas também há dificuldades no 
tocante a capacidade de propositura de demandas judiciais, tendo em vista 
que estas organizações muitas vezes não possuem advogado constituído. 
Nesse sentido, defendemos a perspectiva de que as reivindicações associativas 
possam ser atendidas, quando ocorra a possibilidade, sem necessidade de 
utilização do Poder Judiciário, ou seja, através da autocomposição. 

 É preciso ter em mente que determinadas questões comportam 
saídas extrajudiciais, seja através de reuniões, requerimentos em face das 
autoridades públicas, ou ainda, por meio da utilização de mecanismos 
de autocomposição, que na atualidade tornou-se política pública, tendo 
em vista a Lei Federal nº 13.140/2015 (Lei de mediação), a qual trouxe e 
seu bojo excelentes alternativas para a resolução de conflitos. No âmbito 
do Ministério Público Brasileiro a Resolução nº 118/2014 do Conselho 
Nacional do Ministério Público inaugurou a política nacional de incentivo 
à autocomposição com o objetivo de fomentar a atuação preventiva e 
extrajudicial no âmbito do Ministério Público. 

9 Na primeira situação, precisamos falar da participação da Câmara Regional do Boqueirão 
nas audiências públicas do Ministério Público. Suas reivindicações são para a coletividade 
e no intuito de atender a comunidade em que se encontra. A CRB é uma organização de 
pessoas com interesses comuns, economicamente organizada de forma democrática e sem 
fins lucrativos. Surgiu da iniciativa de moradores e empresários dos bairros que insatisfeitos 
com a situação da região decidiram se unir para promover o desenvolvimento local com 
independência político-partidária, sem fins lucrativos e com autonomia administrativa e 
financeira. Tem o objetivo de exercer seu direito no Controle Social das Políticas Públicas 
elaboradas e aplicadas nos Bairros do Boqueirão e Região. Na segunda situação, temos a 
ONG Vovô Vitorino que visa atender crianças e adolescentes, bem como seus familiares, nos 
aspectos biopsicossociais e culturais, prevenindo-os para o futuro com ações educativas, 
valorizando-os enquanto pessoas e cidadãos. 
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 Em síntese, a associação comunitária é uma forma de exercício e 
efetivação da cidadania e da democracia10. No bairro ou comunidade onde 
vivemos estão os registros de nossa passagem pela vida. É o local em que 
no passado aprendemos as primeira lições na escola, fizemos amizades que 
ainda perduram, brincamos e nos divertimos, onde tivemos a nossa infância, 
jogávamos bola na rua ou andávamos de carrinho de rolimã. É o local em que 
nossos pais nos educaram, viveram e morreram, um verdadeiro registro vivo 
de nossa existência como seres humanos. Algo importante de se perceber, 
sobretudo em um mundo globalizado e em rápida transformação, é o fato 
de que temos chão, de que temos um espaço onde construímos nossa vida e 
que este espaço é nosso, cabendo a nós o emprego os meios necessários ao 
seu cuidado.

2. O PAPEL DO LÍDER COMUNITÁRIO11

 Quando buscamos pertencer a uma associação de pessoas, como 
por exemplo uma associação comunitária, ampliamos a nossa noção de 
dever para com o próximo e para com a sociedade. Firmamos a convicção de 

10 “A noção de democracia social nasce com Tocqueville, em Democracia na América. Quando 
visitou os Estados Unidos, em 1831, Tocqueville ficou muito impressionado com um “estado 
da sociedade” que a Europa não conhecia. Vale lembrar que em relação ao sistema político, 
os Estados Unidos ainda se declaravam uma república, não uma democracia. E, por isso, 
Tocqueville analisa a sociedade americana de maneira sociológica, como uma sociedade 
caracterizada pela igualdade de condições e prepotentemente guiada pelo “espírito 
igualitário”. Em parte, esse espírito igualitário refletia a ausência de um passado feudal, mas 
ela também expressava uma profunda característica do espírito americano.” [...] “Da acepção 
original se extrai, facilmente, um outro significado de “democracia social”: o conjunto das 
democracias primárias (pequenas comunidades e associações voluntárias concretas) que 
sustentam e alimentam a democracia na sua base, em termos de sociedade civil. Neste caso, 
um termo denso de significado é “sociedade multigrupo”, ou seja, estruturada em grupos 
voluntários que se auto governam. Aqui, portanto, democracia social significa a infraestrutura 
de micro democracias que sustentam o conjunto da macro democracia e da estrutura política.”  
SARTORI, Giovanni. O Que é Democracia? 1° Edição. Curitiba: Atuação, 2017. Pgs 18 e 19.
11 “Sabe, quando você quer que o rebanho se mova para determinada direção, fica atrás com 
uma vara e deixa alguns dos animais mais inteligentes irem na frente, movendo-se na direção 
que você quer que eles se movam. O resto do rebanho segue os mais energéticos que estão 
na frente, mas é você que está realmente guiando lá de trás.” Fez uma pausa. ‘É assim que um 
líder deve fazer o seu trabalho’. A história é uma parábola, mas a ideia é que a liderança, em 
seu âmago, significa mover as pessoas em certa direção – geralmente por meio da mudança de 
direção do seu pensamento e de suas ações. E a maneira de fazer isso não é necessariamente 
se lançar à frente e dizer “sigam-me”, mas possibilitando ou empurrando os outros para que se 
movam para a frente, à sua frente. É por intermédio da capacitação dos outros que partilhamos 
nossa própria liderança e nossas ideias.”  STENGEL, Max. Os caminhos de Mandela Lições de 
vida, amor e coragem. Tradução Douglas Kim. São Paulo: globo, 2010. págs. 78 e 79. 
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que, enquanto seres humanos, devemos trabalhar para melhorar a nossa 
vida, sem esquecer que fazemos parte de uma coletividade, e que a nossa 
existência é produto de um relação de interdependência e reciprocidade, 
que envolve os que estão próximos de nós e pessoas que nunca iremos 
conhecer. 

 Aspecto inerente ao caráter de um líder diz respeito a sua 
capacidade de organizar as demandas da associação, bem como suas 
esperanças e vontades coletivas para trilhar um caminho em comum. 
Daí advém a importância de um líder comunitário para uma sociedade 
que se pretende democrática. O dirigente comunitário à frente do grupo 
encara o desafio de criar espaços e condições para a representatividade 
das pessoas, e sempre procura formas de resolver problemas que afetam 
a comunidade.

 O papel do líder comunitário eleito pela Associação12 envolve, 
entre outros deveres, despertar a consciência da comunidade acerca 
da realidade em que estão inseridos, apontado a necessidade de 
enfrentamento dos problemas, seja de forma coletiva ou em algumas 
situações de forma individual. O representante da comunidade frente 

12  “Liderança nada mais é que a capacidade de influenciar um grupo. Um líder tem ambição, 
energia, vontade de liderar, autoconfiança e conhecimento, coisas que a maioria das pessoas 
acha que tem e tem mesmo. Cada um de nós é um líder em potencial. A parte difícil é saber 
como passar da teoria à prática. Conheço uma empresa que soube como demonstrar isso 
com criativa simplicidade. Levou seus funcionários à beira de um rio, com correnteza forte, 
e colocou cinco funcionários, escolhidos ao acaso, dentro de um barco. Cada um ganhou um 
remo e o barco foi solto na correnteza. O objetivo era levar o barco até linha de chegada, cem 
metros adiante. A primeira reação foi de pânico, mas não demorou nem dez segundos para 
que um dos cinco começasse a orientar os outros quatro, coordenando o ritmo das remadas 
e cuidando para que o barco não adernasse nem atolasse na margem do rio. Esse era o líder? 
Sem dúvida. Quando o barco atingiu a linha de chegada, a empresa tirou do barco o líder e 
fez os quatro seguidores voltar ao ponto de partida. Soltou o barco novamente no rio. Veio 
a surpresa: um dos quatro imediatamente assumiu a posição de líder. O barco chegou de 
novo a seu destino. Em seguida, saiu do barco o segundo líder e ficaram os três seguidores. 
O barco fez o percurso novamente, sem afundar, porque um dos três liderou os outros dois. 
Liderança, o exercício mostrou, todos ali tinham. A lição é simples: quando a situação aperta, 
o líder sempre aparece. Enquanto a maioria fica pensando no que precisa aprender para se 
tornar um líder, uns poucos saem liderando. Na teoria, todos somos líderes. Na prática, o líder 
é o que aproveita antes a oportunidade de ser líder.”  GEHRINGER, Max. Clássicos do mundo 
corporativo. São Paulo: Editora Globo, 2013. Pág. 54 a 56.
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ao poder público naturalmente possui a indispensável legitimidade para 
apresentar as reivindicações do grupo. Além disso, seu prestígio tem 
origem no respeito conferido pela comunidade, e que deve ser recíproco. 
Entretanto, a preservação desta legitimidade depende de sua capacidade 
de promover os interesses do bairro, abstendo-se de usar a comunidade e 
suas demandas para a autopromoção ou de terceiros.

 O trabalho voluntário do líder certamente é um trabalho 
político, e por conseguinte envolve o tratamento com agentes públicos, 
principalmente em nível municipal. Sabemos que este relacionamento 
é sempre delicado, e a comunidade deve estar sempre vigilante no que 
se refere a eventual cooptação das lideranças por grupos políticos (o 
chamado clientelismo), muitas vezes contrários aos interesses daquela 
população, e que em troca de apoio político/eleitoral oferecem cargos e 
vantagens utilizando-se de sua posição na administração pública.

 A liberdade de manifestação política do líder comunitário é plena, 
tendo em vista tratar-se de garantia constitucional. No entanto, a realidade 
tem demonstrado que aquela associação em que seus líderes efetivamente 
buscam utilizar o movimento associativo para a melhoria das condições de 
vida do seu bairro, independentemente de sigla partidária, atende melhor 
ao espírito do associativismo. Por esta razão, a comunidade deve ter 
consciência de que a sua força reside em sua capacidade de mobilização 
e organização coletivas, e não em acordos eventuais visando favores e a  
proteção de algum “padrinho político”. 

3.  ASPECTOS GERAIS RELEVANTES DO ASSOCIATIVISMO 
COMUNITÁRIO

 As organizações que atuam na sociedade brasileira estão 
estruturadas juridicamente em três setores, instituídos da seguinte forma: 

1º setor (União, Estados, Município, DF), onde estão os órgãos 
públicos dos três níveis de governo e cuja função é realizar a gestão 
dos recursos públicos em favor da coletividade;
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2º setor (mercado), cuja função é atuar produzindo e comercializando 
bens e serviços com o objetivo de lucro e desenvolvimento 
econômico;13 

13 Uma história deliciosa intitulada “I, Pencil: My Family as Told to Leonard E. Read” relata, 
com muita vivacidade, como a troca voluntária leva milhões de pessoas a cooperarem entre 
si. O sr. Read, no papel de “Lápis de Grafite” - o lápis de madeira comum bem conhecido de 
todos os meninos e meninas e adultos que podem ler e escrever -, começa sua história com 
a fantástica declaração de que “não há uma única pessoa[…] que saiba me fazer”. Prossegue, 
então, contando sobre todas as coisas que entram na fabricação de um lápis. Em primeiro 
lugar, a madeira provém de uma árvore, “um cedro de veios verticais que cresce no norte 
da Califórnia e no Oregon”. Para cortar a árvore e transportar os troncos para o parque 
ferroviário, são necessários “serras e caminhões e cordas e […] inúmeros outros apetrechos”. 
Muitas pessoas e inúmeras habilidades estão envolvidas na fabricação: “na extração do 
minério, na fabricação do aço e no seu refinamento para transformação em serras, machados, 
motores; no cultivo do cânhamo e nos diversos estágios de sua transformação em corda 
pesada e resistente: nos acampamentos de madeireiros, com as suas camas e refeitórios,[…] 
milhares e milhares de pessoas tiveram sua participação em cada xícara de café bebido pelos 
madeireiros!” E assim prossegue o sr. Read com o transporte dos troncos para a serraria, o 
trabalho envolvido na conversão dos troncos em ripas e o transporte das ripas da Califórnia 
até Wilkes-Barre, onde foi fabricado o lápis específico que conta a história. E até aqui só temos 
a madeira exterior do lápis. O centro de “grafite” não é verdadeiramente grafite. Começa 
como grafite extraído no Ceilão. Depois de muitos processos complexos, acaba sendo 
transformado no grafite do centro do lápis. A peça metálica próxima à ponta do lápis – o arco 
metálico – é feito de latão. “Pense em todas as pessoas”, diz o sr. Read, “que extraem zinco 
e cobre, e naquelas com capacidade para produzir folhas brilhantes de latão a partir destes 
produtos da natureza.” O que chamamos de borracha é conhecido no ramo por “tampão”. 
Pensa-se que é borracha. Mas o sr. Read conta-nos que a borracha serve apenas para ligar os 
outros materiais. A ação de apagar é, na verdade, realizada por uma “Imitação”, um produto 
semelhante à borracha produzido através da reação do óleo de canola, proveniente das Índias 
Orientais Holandesas(atualmente Indonésia), com cloreto de enxofre. Depois disso tudo, diz o 
lápis: “Será que alguém quer desafiar minha afirmação inicial de que não há uma única pessoa 
na face da terra que saiba me fazer?” Nenhum dos milhares envolvidos na produção do lápis 
desempenhou sua tarefa porque queria um lápis. Algumas dessas pessoas empenhadas na 
fabricação do utensílio nunca viram um lápis e não saberiam dizer para que serve. Cada uma 
delas viu no seu trabalho uma forma de obter os bens e serviços que desejava – bens e serviços 
que produzimos com o objetivo de obter o lápis que desejávamos. Toda vez que vamos à 
loja e compramos um lápis, estamos trocando uma pequena parte dos nossos serviços pela 
quantidade infinitesimal de serviços com que cada um dos milhares de indivíduos envolvidos 
contribuiu para a produção do produto. É ainda mais surpreendente que o lápis sempre tenha 
sido produzido assim. Ninguém, sentado em um escritório central, deu ordens a todas essas 
pessoas. Nenhuma polícia militar exigiu o cumprimento das ordens que não foram dadas. 
Esses indivíduos vivem em muitos territórios diferentes, falam diferentes línguas, praticam 
diferentes religiões e podem até se odiar – mas nenhuma dessas diferenças os impediu de 
cooperar para produzir um lápis. Como isso aconteceu? Adam Smith nos deu a resposta há 
duzentos anos. FRIEDMAN, Milton. Livre para Escolher, 1ª edição. Rio de Janeiro:  Editora 
Record, 2015. páginas 35-36.
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3º setor (sociedade civil), composto por pessoas jurídicas de direito 
privado, dedicadas à consecução de objetivos sociais ou públicos14, 
embora não seja integrante do Governo (administração estatal).15

 
 Os objetivos que a futura associação pretende alcançar devem 
estar  em sintonia com os interesses da maioria dos associados. Do que 
se depreende a necessidade de um processo coletivo de organização e 
aprendizado,  a fim de se identificar e reconhecer quais são os dramas do 
cotidiano que a todos afetam, bem como os interesses em comum, avaliando 
as possibilidades de intervir e modificar a realidade.
 
 Importante dizer que para a constituição da associação comunitária, 
à luz do ordenamento jurídico brasileiro, são necessários o cumprimento 
de alguns requisitos legais. Importante salientar que o art. 5º, inciso XX, da 
Constituição Federal de 1988, propugna que ninguém poderá ser compelido 
a associar-se ou a permanecer associado. A legislação sobre o tema está 
no Capítulo II do Código Civil (arts. 53 a 61), bem como na Lei de Registros 
Públicos (Lei nº 6.015/73), que traz as exigências para o registro das 
associações. 

 De forma simplificada, o roteiro a ser seguida para constituição de 
um associação é o seguinte: Deverá ser convocada uma reunião preliminar, a 
fim de que seja colocada em debate a proposta de constituição da associação, 
os objetivos estatutários, bem como os direitos e deveres dos associados. 
Na sequência, convoca-se uma segunda reunião, que fará as vezes de 
assembleia constituinte, ocasião em que se irá debater acerca dos requisitos 
legais que obrigatoriamente devem constar no Estatuto.16 O passo seguinte 

14 Para Maria Sylvia Zanello di Pietro, terceiro setor são “entidades da sociedade civil de fins 
públicos e não lucrativos.” DI PIETRO, Maria Sylvia Zanello. Direito Administrativo. 14. ed. São 
Paulo: Atlas, 2002. p. 413. 
15 José Eduardo Sabo Paes, aponta para uma definição de terceiro setor como “um conjunto 
de organismos, organizações ou instituições sem fins lucrativos dotados de autonomia e 
administração própria que apresenta como função e objetivo principal atuar voluntariamente 
na sociedade civil visando ao seu aperfeiçoamento. PAES, José Eduardo Sabo. Fundações, 
associações e entidades de interesse social: aspectos jurídicos, administrativos, contábeis, 
trabalhistas e tributários. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013. p. 87.
16 BRASIL. Código Civil. Art. 54. Sob pena de nulidade, o estatuto das associações conterá: 
I – a denominação, os fins e a sede da associação; II – os requisitos para a admissão, 
demissão e exclusão dos associados; III – os direitos e deveres dos associados; IV – as fontes 
de recursos para sua manutenção; V – o modo de constituição e de funcionamento dos 
órgãos deliberativos; VI – as condições para a alteração das disposições estatutárias e para 
a dissolução; VII – a forma de gestão administrativa e de aprovação das respectivas contas.
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é a elaboração do Estatuto, que, consoante às disposições do Código Civil, 
precisa estar adaptado às necessidades da associação.

 A assembleia geral reunida possui a incumbência de aprovar ou 
rejeitar o Estatuto, assim como de realizar a eleição da primeira diretoria. Por 
fim, será elaborada a ata da assembleia constituinte. Como estrutura mínima 
para o funcionamento da associação recomenda-se que a entidade seja 
composta de ao menos três órgãos: assembleia geral (formada pela reunião 
de todos dos associados), diretoria executiva/administrativa e o conselho 
fiscal. Não há previsão legal sobre um número mínimo de associados, mas 
é aconselhável que cada órgão tenha ao menos três associados, a fim de 
possibilitar a formação de maioria nas votações.

 A ata da Assembleia Constituinte, e o Estatuto aprovado, devem 
ser assinados por um advogado antes de tais documentos serem levados 
a registro no Ofício de Registro Civil de Pessoas Jurídicas.17 Os documentos 
exigidos para registro da associação, de acordo com o artigo 121, da Lei 
6.015/73, são os seguintes:

• Requerimento do presidente da associação;18

• Estatuto social (3 vias)19, sendo 1 original e 2 cópias assinadas por 
todos os associados e rubricada por advogado com registro na OAB;
• Relação dos associados fundadores e dos membros da diretoria 
eleita, com a indicação da nacionalidade, do estado civil, da profissão 
de cada um, e número do RG e CPF;
• Ata da Assembleia de Constituição/Fundação20 (3 vias); e RG do 
presidente.

17 Nada impede que as associações de bairro utilizem a Defensoria Pública para o cumprimento 
dessa exigência.
18 Ofício encaminhado ao cartório, solicitando o registro, assinado pelo representante legal da 
associação, com a apresentação do seu endereço pessoal e do endereço da sede da entidade.
19  Duas vias dos estatutos – Na íntegra, impressos (separados da ata de constituição) com a 
assinatura do  representante legal da associação em todas as páginas; deve ser transcrito no 
livro de atas (vide art. 121 da Lei nº 6.015/1973).
20   Ata de Fundação – Impressa em papel timbrado (se já houver) ou em papel ofício, transcrita 
do livro de atas, mas sem a inclusão do estatuto e sem os erros eventualmente cometidos 
quando foi manuscrita no livro, desde que os erros tenham sido devidamente consertados 
por observação do secretário que a escreveu. A ata deve ser assinada pelo representante legal 
da associação (presidente ou outro membro conforme determinar o estatuto); constar na ata 
que é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.
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 Estando em ordem a documentação, o oficial de registro irá proceder 
o lançamento da certidão de registro devolvendo uma das vias do estatuto 
constando anotado o número de ordem, livro e folha em que foi lançado. Os 
passos seguintes são: 

• Cadastro no CNPJ, que pode ser realizado pela internet no próprio 
site da receita federal;
• Obtenção de alvará de funcionamento junto à prefeitura;
• Inscrição no cadastro de contribuintes mobiliários (caso seja 
prestadora de serviços);
• Caso tenha empregados, a associação deve adquirir e registrar, 
livro de registro de empregados, junto a Delegacia Regional do 
Trabalho (com prazo de 30 dias após a primeira contratação), e 
matrícula junto ao INSS e a Caixa Econômica Federal (para fins de 
FGTS).21 

 Cumpridas estas formalidades a associação estará apta a atuar de 
forma legítima na busca dos fins para os quais foi criada. A manutenção 
financeira é um dos maiores desafios que se apresentam, e constitui 
fator determinante para a garantia do funcionamento e da autonomia da 
entidade. A contribuição financeira dos associados é a forma mais comum 
e desejável de autofinanciamento da associação.22 Neste sentido, o 
planejamento democrático envolvendo as possibilidades de fontes de renda 
estão dentre as medidas que favorecem a adesão da comunidade, assim 
como a manutenção em valores moderados das despesas fixas a serem pagas 
pelos associados. A ampla divulgação das ações realizadas e dos resultados 
alcançados pelas atividades associativas também estão entre os fatores 
que geram interesse das pessoas pelo movimento associativo, e sobretudo 
permite o conhecimento do que de relevante acontece na comunidade. 

21  Livro de registro e empregados e livros-caixa deverão ser solicitados ao contador escolhido 
pela associação.
22 Consoante disposto no Código Civil, o Estatuto da associação deverá conter, sob pena de 
nulidade, as fontes de recursos para a manutenção da entidade. O diploma civil conceitua 
a associação como uma união de pessoas que se organizam para fins não econômicos, 
o que objetivamente implica na vedação de perseguir o lucro, mas isto não significa que 
a organização não possa obter renda através da prestação de serviços ou da venda ou de 
produtos qualquer natureza, o que a lei exige é que estes produtos ou serviços tenham relação 
com o objeto social previsto no estatuto, e que os valores auferidos com estas atividades 
sejam integralmente revertidos no atingimento dos objetivos estatutários.
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4. A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO ÀS ASSOCIAÇÕES 
COMUNITÁRIAS

 A defesa do regime democrático está entre as missões constitucionais 
do Ministério Público, e no que tange às associações comunitárias o trabalho 
do agente ministerial contribui no sentido de fomentar a participação 
democrática e cidadã em nível local. Para além disso, a rotina dos agentes 
do Ministério Público envolve também a análise e o acompanhamento de 
demandas apresentadas por associações comunitárias nas mais diversas 
áreas, como por exemplo habitação, meio ambiente e segurança pública. 

 Como se sabe, na atualidade a administração pública se depara com 
inúmeras dificuldades de natureza orçamentária, o que muitas vezes impede 
o pronto atendimento de todas as solicitações relacionadas aos serviços 
públicos dirigidos aos cidadãos, fazendo com que a comunidade recorra ao 
Ministério Público a fim de que a instituição intervenha de alguma maneira 
para auxiliar na resolução do problema enfrentado pela comunidade.

 A aproximação efetiva da instituição com a sociedade, seja em 
audiências públicas, em reuniões públicas temáticas, ou qualquer outra 
forma, inclui-se entre as atribuições do Ministério Público, e constitui 
excelente oportunidade para o exercício da vocação natural do agente do 
Ministério Público, qual seja, a de atuar como mediador  nos pleitos de 
natureza coletiva em face dos poderes da República, sejam eles federais, 
estaduais ou municipais, ou mesmo em face de instituições privadas. 

 Ademais, como agente político, o membro do Ministério Público não 
pode realizar o seu trabalho de forma isolada em relação à outros órgãos e 
Poderes de Estado. Deve o Promotor de Justiça, segundo a Carta de Brasília,23 

ter uma postura proativa e que valorize atuações preventivas, antecipando 
possíveis situações de crise, exigindo-se: 

• Clareza sobre o desenvolvimento das disputas que se travam na 
sociedade em torno dos objetos de intervenção do Ministério Público;
• Capacidade de articulação política, sobretudo no que tange à 
formação de alianças e identificação dos campos conflituosos; 
autoridade para mediar demandas sociais (capacidade para o 

23 BRASIL. Conselho Nacional do Ministério Público. Carta de Brasília. Disponível em: <http://
www.cncgmp.org/wp-content/uploads/2015/02/CARTA_DE_BRASILIA-2016.pdf> Acesso em 
10/10/2017.
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exercício de liderança a partir da força do melhor argumento em 
defesa da sociedade); 
• Capacidade de diálogo e de consenso; senso de oportunidade para 
o desencadeamento das intervenções que levem em consideração 
as situações de lesão ou de ameaças aos direitos fundamentais. 

 Deve o membro do MP adotar postura resolutiva amparada no 
compromisso com ganhos de efetividade na atuação institucional, exigindo-
se, para tanto: 

• Atuação atrelada à proteção e à efetivação dos direitos e das 
garantias fundamentais; realização de pesquisas e investigações 
exaustivas sobre os fatos, em suas múltiplas dimensões e em sede 
procedimental, como base para a intervenção qualificada; 
• Uso de mecanismos e instrumentos adequados às peculiaridades 
de cada situação que demande o exercício das atribuições 
constitucionais pelo Ministério Público; 
• Escolha correta dos ambientes de negociação que facilitem a 
participação social e a construção da melhor decisão para a sociedade; 
• Construção de consenso emancipador que valorize os direitos e as 
garantias constitucionais fundamentais.

 O acompanhamento e a atuação pelo Ministério Público dos pleitos 
formulados pela comunidade por meio da associação não se confunde com 
intervenção no funcionamento das entidades, o que é vedado pelo art. 
5º, inciso XVIII, da Constituição Federal. O respeito ao referido comando 
constitucional, naturalmente, não significa blindagem das associações 
ao controle judicial. Quando existentes indícios de incompatibilidade 
das atividades associativas com a ordem jurídica constitucional cabe ao 
Ministério Público atuar para fazer cessar a ofensa.24

 O êxito no estabelecimento de um vínculo de confiança e 
cooperação entre o agente ministerial e a comunidade requer uma postura 

24 Saliente-se que para que as atividades de uma associação comunitária eventualmente possam 
ser fiscalizadas pelo Parquet, sem que tal incursão recaia em ofensa ao princípio da liberdade 
associativa, a entidade deve apresentar certas características e operar em um contexto tal que 
reverberam nos interesses sociais e individuais indisponíveis, no patrimônio público e social e 
também nos interesses difusos e coletivos, em relação aos quais recai ao Ministério Público 
a missão constitucional de defesa e proteção.  No âmbito do Ministério Público do Estado do 
Paraná, as Promotorias das Fundações e do Terceiro Setor fiscalizam associações e fundações 
que recebem recursos públicos e não associações de bairro que possuem a função de demandar 
política públicas dos órgãos do Estado, como fruto da participação democrática. 
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aberta à reivindicações de todo tipo, mas também exige uma análise detida 
acerca da pertinência e fundamentos de cada pleito a ser deduzido junto ao 
poderes públicos, ou, ainda, junto aos outros atores sociais, institucionais e 
iniciativa privada25. 

 Quando se fala da atuação do Ministério Público junto a lideranças 
comunitárias revela-se imprescindível ter em conta que a tutela de direitos 
coletivos pode ser conquistada de forma mais efetiva e satisfatória quando 
as próprias partes estão envolvidas na solução e tomam para si a tarefa 
de pensar juridicamente a questão. A alternativa da busca pelo consenso 
durante muito tempo foi deixada em segundo plano e o resultado foi um 
aumento exponencial da judicialização de demandas.

 Na atualidade, a atuação do Ministério Público está orientada 
para uma mudança de paradigma, principalmente em demandas de 
natureza coletiva. O agente político do Ministério Público quando atua em 
negociações, mediações e conciliações, coloca-se no papel de fiel da balança 
da relação jurídica, em alguns casos, envolvendo partes desiguais. Quando 
se trata da relação entre o poder público e comunidade tem-se um enorme 
desequilíbrio de forças, e a efetivação de direitos através do consenso requer 
sensibilidade e ao mesmo tempo firmeza.

 Importante dizer que a maioria das demandas individuais acerca de 
serviços públicos revela em seu bojo uma demanda de natureza coletiva, 
como diz o ex-Procurador-Geral de Justiça, Marco Antônio Teixeira, que esteve 
no cargo de 2000/2002. Esta afirmação se comprova no dia-a-dia de uma 
Promotoria de Justiça principalmente nas que atuam com demandas sociais. 
Na retaguarda do indivíduo que relata a falta ou insuficiência de um serviço 
público como saúde, educação, transporte ou segurança pública, estão 
inúmeras outras pessoas com o mesmo problema, cabendo assim a atuação 
do Ministério Público. Nesse sentido, dentre outras competências, incumbe 
ao membro do Ministério Público conhecer as mecanismos burocráticos de 
gestão de recursos e do orçamento público, a fim de esclarecer a população 

25 “A lei permite que as associações apresentem razões e juntem documentos antes de o 
Conselho Superior do Ministério Público proceder a revisão de arquivamento do inquérito 
civil ou das peças de informação - Lei da ação civil pública, art. 9º §2º.”MAZZILLI, Hugo Nigro. 
A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, patrimônio cultural, 
patrimônio público e outros interesses. 26ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013,  p. 520.
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sobre as possibilidades reais de cumprimento pelos poderes públicos das 
demandas apresentadas26.  

 Assim, o Ministério Público, em especial no Estado do Paraná, 
está aberto, através de suas Promotorias de Justiça, para o recebimento 
de demandas do associativismo comunitário, em especial nas áreas de 
segurança pública, habitação, meio ambiente, direitos humanos entre 
outras, atuando como agente facilitador do acesso à Justiça e na promoção e 
defesa dos direitos individuais homogêneos e coletivos da sociedade.27 

26 O orçamento municipal compreende o planejamento dos recursos que o município pretende 
arrecadar, bem como do montante que pretende gastar. Tal planejamento é realizado com 
base em 03 instrumentos: Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei 
Orçamentária Anual (LOA). Plano plurianual (PPA): Identifica as prioridades da gestão por um 
período de 4 anos. O chefe do poder executivo elabora o plano e o envia para a apreciação 
da câmara municipal, que por sua vez procede à análise e eventualmente sugere emendas, 
após o que, o plano é enviado novamente ao executivo. O PPA entra em vigência no início do 
2º ano do mandato do prefeito e vigora até o final do 1º ano do mandato de seu sucessor. Lei 
de diretrizes orçamentárias (LDO): Tem como função organizar os objetivos do PPA para que 
sejam executados posteriormente por meio da LOA. A LDO estabelece as prioridades para o 
ano seguinte, estabelecendo limites às despesas públicas, e promovendo assim, um equilíbrio 
entre as receitas e despesas.  Tudo o que estiver previsto na LDO deve ser considerado na 
elaboração da LOA. Lei orçamentária anual (LOA): A Lei orçamentária anual é elaborada com 
base no PPA e na LDO, contém a previsão das receitas, aponta a origem dos recursos, bem como 
o limite de gastos para as despesas a serem executadas. Com relação à execução orçamentária, 
trata-se de um procedimento que consiste em programar e realizar despesas levando-se em 
conta a disponibilidade financeira da administração e o comprimento das exigências legais. Em 
Curitiba a execução do orçamento municipal pode ser acompanhada pelo site da prefeitura. 
Portal da Prefeitura de Curitiba. Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Orçamento. 
<http://www.curitiba.pr.gov.br/contaspublicas/18> acessado em 30/11/2016.
27 “Os contatos dos promotores (com endereço, telefone e e-mail) estão disponíveis no site do 
MPPR (www.mppr.mp.br), no link ‘Nossos contatos’ no item ‘Membros, comarcas e endereços’, 
que permite a busca por nome do promotor de Justiça, por comarca ou por área de atuação. 
Em cada comarca, o promotor de Justiça é o representante do Ministério Público que pode ser 
procurado pelo cidadão que necessite da atuação do MPPR. Nas comarcas maiores, chamadas 
de intermediárias ou finais, há mais de um promotor de Justiça, que geralmente atuam em áreas 
especializadas. A divisão do estado em comarcas também pode ser vista no site do MPPR. Um 
mapa do Paraná apresenta todas elas, permitindo a busca a partir do nome da cidade. Assim, 
é possível consultar de que comarca cada município faz parte e saber também que cidade é 
a sede da comarca, local onde fica a Promotoria de Justiça. Centrais de Atendimento – Além 
do contato direto com o promotor de Justiça de cada comarca, há outros meios de acesso aos 
serviços do MPPR. Algumas cidades contam com a Central de Atendimento para ouvir, orientar 
e encaminhar as demandas do cidadão. Os interessados podem ir às centrais ou telefonar. Elas 
estão presentes em Cianorte (com atendimento pelo telefone 44 3631-2071), Londrina (43 3372-
6158), Maringá (44 3226-0484), Ponta Grossa (42 3222-3939) e União da Vitória (42 3522-9451). 
Está planejada ainda a instalação de centrais em Umuarama, Foz do Iguaçu, Curitiba, Cascavel 
e Guarapuava. Em Curitiba, o atendimento à população é realizado também pela Promotoria 
de Justiça das Comunidades, em sua sede, na Rua Deputado Mário de Barros, 1290, 2º andar, 
bairro Centro Cívico, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12 horas e das 13 às 17 horas. No 
período noturno, há atendimentos em bairros de Curitiba, a partir das 18 horas, em diferentes 
regiões: Bairro Novo (2ª feira), CIC (2ª feira), Pinheirinho (3ª feira), Cajuru (3ª feira), Portão (4ª 
feira), Santa Felicidade (4ª feira), Boqueirão (5ª feira) e Boa Vista (5ª feira). Em 2017, foram feitos 
6.580 atendimentos pela Promotoria (em 2016, foram 4,7 mil).” Disponível em: <http://www.
comunicacao.mppr.mp.br/2018/03/20097/Promotorias-de-Justica-sao-as-portas-de-entrada-
para-o-Ministerio-Publico.html> Acesso em 10/01/2018.
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 Cremos, passados aproximadamente 30 anos da promulgação 
da Constituição Federal, que estamos cumprindo o nosso papel frente à 
sociedade. É certo que muito ainda temos à desenvolver, em especial no 
que tange ao uso e assimilação das novas tecnologias, que paulatinamente 
impõe mudanças no perfil dos operadores no direito. Estamos avançando, 
mas faz-se necessária uma forma de atuação padrão e condizente com as 
expectativas dos diferentes grupos sociais, em especial do mais vulneráveis. 
Essa é a tarefa do Ministério Público como instituição permanente, defensor 
da ordem jurídica e dos interesses sociais indisponíveis.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Atuando na promoção de demandas da comunidade, as associações 
comunitárias tem uma tarefa fundamental para o exercício da democracia. 
Zelar pela possibilidade de participação do povo (fonte de onde emana toda 
espécie de poder segundo à Constituição) em decisões que definem rumos da 
sociedade deve estar entre os nossos propósitos, pois trata-se de mandamento 
constitucional. Os movimentos nas ruas das cidades brasileiras registrados nos 
últimos anos expressam em grande medida a crise de representação política 
da atualidade, mas também atestam o desejo de participação política. Por 
conta de crise política, o direito se tornou um assunto do cotidiano das pessoas 
comuns, que com cada vez mais propriedade postulam o cumprimento das 
promessas civilizatórias insculpidas na Carta Magna. Sozinhas as instituições 
não poderão cumprir a tarefa de construir uma sociedade livre, justa e solidária, 
que assegure o desenvolvimento econômico, combinado com a erradicação das 
desigualdades, como manda o texto constitucional, pois essa é uma tarefa do 
conjunto da sociedade. O compromisso é de todos.Tal responsabilidade cresce 
tanto quanto mais alto esteja o sujeito na hierarquia social. A democracia, cujas 
diretrizes estão consagradas na Constituição de 1988, exige a possibilidade de 
participação popular, mormente em tempos de crise de representatividade.

 Nesse sentido as associações comunitárias tem um imenso potencial, 
em especial no que diz respeito à fiscalização da gestão governamental, assim 
como nas demandas apresentadas junto aos Poderes de Estado, devendo ser 
amparadas e conferido a elas o devido suporte, quando cabível, em suas 
reivindicações. 

 A necessidade de construção de um ambiente socialmente adequado 
para o florescimento de uma cultura democrática em nosso país, requer uma 
atuação firme no sentido de fomentar a participação comunitária e repelir 
tentativas de solapar a autonomia e independência da associações.
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RESUMO: A regra do Código de Processo Penal que permite que a parte 
possa apresentar as razões de apelação quando o processo for distribuído ao 
segundo grau de jurisdição, prevista no art. 600 §4º, incluída pela Lei 4.336/64, 
tornou-se considerável óbice à celeridade processual, na medida em que o 
tempo transcorrido entre a autuação do recurso em superior instância (feito 
muitas vezes na forma física), a intimação da parte apelante para apresentar as 
razões recursais e da parte contrária para contrarrazoar o recurso na origem, é 
contrário ao princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5º 
inciso LXXXVIII da CF). A demora no julgamento do caso pode trazer nefastos 
efeitos tanto às partes do processo como para a sociedade. A mudança 
paradigmática inaugurada, sobretudo após o advento da informatização do 
processo, torna necessário adequar os procedimentos processuais a esta 
nova realidade. O presente estudo busca demonstrar os motivos pelos quais 
a supracitada regra processual é incompatível com a Constituição Federal 
e como os magistrados podem deixar de aplicá-la, analisando julgados dos 
Tribunais Estaduais brasileiros que enfrentaram o tema.

ABSTRACT: The rule of the Brazilian Criminal Code which allows the 
defendant to show the reasons of appeal when the process is distributed 
to the second degree of jurisdiction, found in the article 600 §4º, created 
by the Law 4.336/64, became a serious obstacle to the procedural celerity. 
The time elapsed between the registration of the appeal in the superior 
instance (many times made in the physical form), the intimation of the 
appellant to show the reasons of appeal and the other part to respond it in 
the first degree of jurisdiction, opposes to the constitutional principle of the 
reasonable length of process (contained in the art. 5º subsection LXXXVIII of 
the Constitution). This delay in the judgment can bring awful effects to the 
parts and to the society. The paradigmatical change that started with the 
process informatization claims the proceedings to adapt to this new reality. 
This study aims to show the motives by which the rule of the article 600 §4º 
of Brazilian Criminal Code is inconsistent with the Constitution, and how the 
judges can manage to not apply it, analyzing the sentences of the Brazilian 
Courts that have already faced this problem.

PALAVRAS-CHAVE: processo eletrônico; razoável duração do processo; controle 
de constitucionalidade; apresentação de razões e contrarrazões de apelação 
criminal em segundo grau; inconstitucionalidade do art. 600 §4 do CPP.

KEYWORDS: eletronical process; principle of the reasonable length of process; 
constitutionality control; reasons of criminal appeal; unconstitutionality of 
the article 600 §4º of Brazilian Criminal Code.



293

1. Introdução

 O sistema recursal no processo penal brasileiro é um dos – senão o 
mais – moroso do mundo. Isso decorre de uma série de fatores. 

 Em primeiro lugar vale recordar que o Brasil é o único país a possuir 
quatro graus de jurisdição que permitem a discussão em sede de recursos 
sucessivos mesmo que você não preencha pressupostos de admissibilidade. 
Não bastasse, em cada grau de jurisdição a legislação brasileira permite 
uma quase infindável miríade de novos recursos internos, os quais podem 
ser usados, repita-se, mesmo que não se tenha a mínima perspectiva de 
acolhimento da tese neles sustentada, até porque, diferente do que ocorre 
na seara cível, no plano penal, o processo é orientado pela garantia da ampla 
defesa, lida aqui, de forma bastante generosa pela jurisprudência.  

 Em segundo lugar, a sistemática de interposição dos recursos beira a 
sandice. Para que um recurso seja conhecido ele deve preencher pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade. Até aqui, ok. Porém, no modelo 
brasileiro há um duplo juízo de admissibilidade: tanto o juízo “a quo” (de 
cuja decisão se recorre), quanto o juízo “ad quem” (para quem o recurso 
é direcionado), devem realizar essa análise. Sucede que se o juízo “a quo” 
negar seguimento ao recurso, há previsão na lei brasileira do cabimento de 
outro recurso. É o recurso que visa forçar a subida do recurso não conhecido 
na origem. E se este, que também passa pelo juízo de admissibilidade do 
juízo “a quo”, também for negado? Sem problemas: há outro recurso 
previsto para forçar a subida do recurso que havia sido interposto para 
forçar a subida do recurso primitivo. Pegou? Detalhe bizarro: esse último é 
direcionado não mais ao juízo “a quo”, mas ao escrivão… Ou seja, posso levar 
anos discutindo apenas o juízo de admissibilidade, levando essa discussão a 
todas as instâncias recursais, até o Supremo Tribunal Federal. 

 Em terceiro lugar, há uma pluralidade de recursos previstos em lei, 
sendo que, para cada tipo de decisão, existe um recurso adequado. Sucede 
que as regras por vezes não são claras e isso enseja dúvidas quanto ao 
recurso cabível. A isso se soma o fato de que eles possuem mecânicas de 
interposição, prazos e trâmites diferentes. Apelação, Recurso em Sentido 
Estrito, Embargos infringentes e de nulidade, Carta Testemunhável, Agravo 
Regimental, Agravo interno, Embargos de Declaração, etc. E se a parte erra 
o recurso adequado é possível ficar uma vida discutindo se seria cabível a 
fungibilidade ou não, isto é, se é possível aceitar o recurso errado no lugar 
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do recurso certo. Para que? Não há lógica alguma nessa diferenciação, salvo 
um apego a tradições burocráticas próprias de países que têm dificuldades 
em avançar no processo civilizatório. O ideal seria que a lei previsse um 
único recurso, chamado de “recurso”, com hipóteses de cabimento diversas, 
porém com prazo e forma únicas. 

 Em quarto lugar, a forma de interposição dos principais recursos 
cabíveis admite que a petição de interposição seja protocolizada sem as razões 
que fundamentam o recurso, aguardando aquele juízo de admissibilidade 
prévio pelo juízo “a quo”, para que apenas depois se abra novo prazo para 
interposição das razões recursais, as quais, no caso da apelação, podem ser 
apresentadas, pela defesa, se ela assim desejar, apenas no Tribunal. Não se 
perca de vista que não raras vezes ocorre de a petição ser interposta e o 
Estado leva mais de ano para conseguir intimar a defesa para apresentação 
das razões recursais. Enquanto isso o processo está parado, caminhando 
a passos largos para a prescrição. Isso decorre do fato não incomum de 
alguns advogados, mesmo sendo intimados para apresentar as razões, 
simplesmente abandonarem o processo. Neste caso, é preciso, nos termos 
da jurisprudência dominante no país, intimar primeiro o réu para informá-lo 
que seu advogado não apresentou as razões de recurso e indagar a ele se 
quer indicar novo advogado. Somente no silêncio do réu, já intimado a esse 
respeito, é que se autoriza a nomeação de defensor dativo. Inicia-se, aqui, 
nova “batalha”, pois nem sempre os advogados nomeados como dativos 
aceitam de pronto a missão. 

 Em quinto lugar, há a crônica falta de estrutura das instâncias do 
Estado: Judiciário e Ministério Público, ao longo da história do país, nunca 
tiveram estrutura adequada para fazer frente a demanda de processos 
criminais. Há uma crônica defasagem que também contribui para essa 
morosidade dos feitos. Basta olhar para o Superior Tribunal de Justiça que 
conta, desde sua criação em 1988, com apenas dez ministros para julgar 
todos os recursos especiais, ordinários constitucionais, “habeas corpus” 
originários, mandados de segurança criminais originários, além de instruir 
feitos criminais de competência originária em razão da prerrogativa de foro 
de determinados réus. O cenário, portanto, é preocupante e não raras vezes 
contribui decisivamente para o incremento da impunidade, servindo mesmo 
de fator criminógeno. 

 Daí a importância da inserção do chamado princípio da celeridade 
processual na Constituição da República brasileira em 2004, vazado no 
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inciso LXXVIII do artigo 5º nos seguintes termos: “a todos, no âmbito 
judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo 
e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Se os processos 
devem ser céleres como exige essa novel garantia constitucional todo esse 
excessivamente burocrático e moroso modelo recursal precisa urgentemente 
ser repensado.

  Enquanto uma eventual reforma legislativa do sistema recursal 
não vem, para buscar resolver este problema muitas técnicas estão sendo 
experimentadas, entre elas o incentivo na tramitação dos processos por 
meios eletrônicos.

 A informatização do processo, inegavelmente, impactou 
sobremaneira o direito. Com o advento desta nova ferramenta muitos 
procedimentos e regras processuais estão sendo adaptados à nova e 
bem-vinda realidade. O impacto da tecnologia já começa a ser sentido. 
Transportar processos volumosos fisicamente de um lugar para outro, custa 
tempo e dinheiro. Com o processo eletrônico, o trâmite é feito virtualmente, 
sem a necessidade de alugar vans e ter pessoal contratado apenas para o 
trabalho físico e braçal de encaixotar processos e deslocar-se de comarcas 
do interior para a capital ou mesmo da sede do Tribunal para a sede do 
Ministério Público ou da Defensoria Pública. Seguramente, só neste campo, 
já é possível sentir uma aceleração da tramitação dos feitos.

 Decorrência, portanto, de uma legislação processual penal pensada 
para uma realidade antecedente à revolução que a informatização provocou 
na vida das pessoas, algumas regras se mostram absolutamente anacrônicas 
e precisam ser reorientadas quanto à sua utilidade e mesmo avaliadas 
quanto à sua constitucionalidade se confrontadas com a novel exigência de 
celeridade processual.

 Entre elas, interessa-nos, aqui, a regra do §4º do art. 600, do Código 
Processual Penal, autorizadora da apresentação das razões recursais das 
apelações criminais diretamente na instância superior, eis que os motivos 
que embasaram a criação do dispositivo, por meio de um projeto de lei 
proposto no ano de 1960, não mais subsistem em razão de uma série de 
mudanças sociais e jurídicas provocadas pelo avanço da tecnologia nos 
últimos sessenta anos. Entender os motivos que ensejaram a criação dessa 
regra – a qual não é originária de 1941 –, filtrar sua razão de ser à luz do que 
a nova tecnologia disponível proporciona e fazer o cotejo com a celeridade 
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processual exigida pela Constituição, é o que nos propomos a refletir neste 
artigo. Tudo, claro, permeado pela valoração necessária de compreender 
se, ao consideramos a supressão (pela via legislativa) ou a declaração de 
inconstitucionalidade (pelo Judiciário) do referido dispositivo legal, isso 
poderia interferir negativamente nos direitos e garantias dos acusados.

2. Análise dos motivos que deram origem a regra do art. 600 §4º 
do Código de Processo Penal

 O Código de Processo Penal brasileiro, instituído pelo Decreto-Lei 
3.689/41, não previa, originariamente, a possibilidade de a parte recorrente 
apresentar razões do recurso de apelação apenas quando o processo chegar 
no Tribunal. Desde o ano de 1964, no entanto, o mesmo Código passou a 
prever em seu art. 600, §4º, a possibilidade de a parte que interpor recurso de 
apelação criminal, possa apresentar as razões recursais assim que o recurso 
for distribuído em segundo grau. Vejamos a literalidade do dispositivo:

Art. 600. (…)

§ 4o  Se o apelante declarar, na petição ou no termo, ao interpor a apelação, 
que deseja arrazoar na superior instância serão os autos remetidos ao 
tribunal ad quem onde será aberta vista às partes, observados os prazos 
legais, notificadas as partes pela publicação oficial.

 Esta previsão legal não é uma imposição, mas antes uma 
faculdade, um direito potestativo do apelante, eis que a regra é dotada de 
excepcionalidade. Para que a parte possa fazê-lo, basta que expressamente 
declare essa intenção, na petição ou no termo de interposição do recurso. 
Entretanto, não é permitido ao apelado que opte pela apresentação apenas 
das contrarrazões em superior instância, se isso não foi requerido pelo 
apelante.

 Como se destacou acima, a modificação do Código de Processo 
Penal que permitiu essa apresentação das razões apenas em segundo grau 
foi concretizada em 1964. O Projeto de Lei foi de iniciativa do então Deputado 
Federal Paulo Lauro, que propôs a alteração legislativa pelo Projeto de Lei 
2.021-A de 1960, e possui a seguinte justificativa:

Art. 1º Fica acrescentado ao artigo 593 do Código de Processo Penal, como 
parágrafo quinto, o seguinte parágrafo:
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Parágrafo 5º Se o apelante declarar, na petição ou no têrmo, ao interpor 
a apelação, que deseja arrazoar na Superior Instância, serão os autos 
remetidos ao Tribunal “ad quem” onde será aberta vista as partes, 
observados os prazos legais, notificadas as partes pela publicação oficial.

Justificação. A medida proposta não é nova em nosso direito. Já o Código 
Criminal do Império a adotava e vários Códigos dos Estados, como, por 
exemplo, o de Minas Gerais e da Bahia, e o de Santa Catarina autorizavam 
esse critério, que ora era seguido com ótimos resultados, também em São 
Paulo.

Visamos possibilitar às pessoas que residem no interior, a possibilidade 
de contratar advogados que atuam nas Capitais e que assim, dispõe 
de melhores meios quer de consulta quer de especialização, quer de 
assistência técnica.

Na verdade, não raro ocorrem que pessoas residentes em local distantes 
desejam ser assistidas por advogados que trabalham nos grandes centros. 
Isso, entretanto é impossível porque a ida de profissional ao interior torna 
muito dispendiosa essa assistência.

Além disso, ocorre, freqüentemente, a necessidade de ser ouvido um 
perito e só com o exame do processo podem ser colhidos elementos para 
êsse fim.

Também, nas capitais, é mais fácil a consulta a livros de doutrina bem como 
aos arquivos jurisprudenciais.

Em nada prejudica essa orientação a defesa dos interesses sociais que a 
audiência do Ministério Público, em superior instância, é medida obrigatória.

Por isso, dentro do desejo de tornar a defesa mais ampla, possibilitando a 
assistência especializada, e apresentado êsse projeto, cujo alcance não se 
poderá por em dúvida e cuja finalidade é tornar mais efetiva a defesa dos 
acusados, que a lei deseja tornar a mais ampla possível1. (sic)

 No Senado Federal o projeto teve sua redação formalmente alterada, 
sem mudança de sentido, e a proposta de alteração legislativa foi deslocada 
do art. 593 para o art. 600 do Codex processual. Aprovadas as emendas, o 
projeto foi encaminhado ao Presidente da República que o sancionou em 
01/06/1964, acrescentando o §4º ao art. 600 do Código de Processo Penal.

 Vemos, portanto, que as justificativas que embasaram a criação 
desta regra, originalmente, foram: a) a possibilidade da contratação, pelas 

1 Dossiê digitalizado do Projeto de Lei 2.021 de 1960. Disponível em: < http://www.camara.
gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1205310&filename=Dossie+-
PL+2021/1960> Acesso em 14 ago. 2017.
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pessoas que residem no interior dos Estados-membros, de advogados 
que trabalham nas capitais, os quais, em tese, possuiriam melhores meios 
de consulta, especialização e assistência técnica; b) os altos custos com a 
contratação de profissionais que atuam nas capitais e as despesas com seu 
deslocamento ao interior; c) a maior facilidade de acesso aos autos pelos 
peritos, nos casos que demandam sua atuação e d) a maior facilidade de 
consulta a livros de doutrina e aos arquivos jurisprudenciais.

 Não é preciso muito esforço para compreender que, diante do 
avanço da tecnologia e sua utilização crescente no âmbito jurídico, os 
motivos que justificavam a criação da nova regra nos anos 1960 não mais 
subsistem. Nesse contexto, não se pode ignorar a democratização e difusão 
de internet de qualidade no Brasil. Do início de sua efetivação em meados 
dos anos 1990, quando possuía pouco fôlego e aplicação prática limitada, 
para a realidade que passa a se apresentar de alguns anos para hoje, 
sobretudo a partir da informatização do processo, com a Lei 11.419/2006, 
quando se acompanha uma evolução em ritmo de progressão geométrica, 
o cenário que antes amparava a regra processual do §4º do art. 600, do 
Código de Processo Penal, hoje não mais subsiste. Carlos Henrique ABRÃO, 
neste sentido, ressaltou a importância do processo eletrônico para alterar a 
realidade processual:

Com muita propriedade adveio a Lei 11.419, de 19 de dezembro de 
2006, cujo principal foco é disciplinar o processo eletrônico, minando as 
resistências, reduzindo os custos, acarretando celeridade e economia 
processuais, na medida em que o papel deixa de existir e o armazenamento 
de toda a informação – do início ao fim do procedimento – acontece pela 
via eletrônica. (...).

Merece encômios a Lei 11.419 (...) criando uma nova mentalidade no 
processo e desafiando todos os operadores do direito à modernidade – 
daí por que é construtivo o modelo e, mais do que isso, indissociável da 
tecnologia divisada na realidade.2

 
 Pois é justamente essa “nova mentalidade no processo”, a qual 
“desafia todos os operadores do direito à modernidade” e que implica na 
necessidade de se construir um modelo “indissociável da tecnologia”, de 
que fala Carlos Henrique Abrão, que se utilizará como ponto de partida para 

2 ABRÃO, Carlos Henrique. Processo eletrônico: Lei 11.419 de dezembro de 2006. 2. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 16-17
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desconstruir os argumentos lançados como justificativas do Projeto de Lei 
2.021-A de 1960. Passemos a eles.

2.1. O argumento de que os advogados das capitais possuem melhores 
meios de consulta, especialização e assistência técnica

 Como se destacou acima, uma das justificativas do Projeto de 
Lei que criou a regra do §4º do art. 600, do Código de Processo Penal, está 
relacionada ao argumento de que os advogados das capitais teriam melhores 
condições de consulta à doutrina e à jurisprudência. Em relação a este 
ponto, questiona-se se até mesmo à época em que fora aprovada a reforma 
no Código de Processo Penal haveria algum respaldo fático o argumento de 
que os advogados que militam no interior têm piores condições de consulta, 
especialização e assistência técnica. Seja como for, sabe-se, pela experiência, 
que as dificuldades de acesso à doutrina e jurisprudência aos advogados do 
interior em grande parte poderia ser considerada como de maior intensidade, 
se comparada a seus colegas militantes nas capitais. Nos anos 1960 para 
consultar jurisprudência ou o advogado era assinante da Revista dos Tribunais, 
repositório oficial de jurisprudência, ou deveria ir pessoalmente à Biblioteca 
do Tribunal para fazer consultas in loco aos acórdãos lá arquivados.

 Hoje, certamente não é possível seguir afirmando que os advogados 
que laboram nas capitais dos Estados tenham melhores meios de consulta 
aos autos, especialização jurídica e assistência técnica mais apurada. Dizer 
isso seria equivalente a afirmar que os causídicos que laboram no interior dos 
Estados seriam piores profissionais, o que certamente carece de qualquer 
tipo de embasamento.

 Ademais, a informatização e o avanço da tecnologia não impactaram 
somente o mundo jurídico, mas o acesso à informação como um todo, 
de modo que foram democratizados o acesso aos meios de consulta a 
materiais e livros, além do alcance de cursos à distância, o que permite que o 
profissional de qualquer lugar do país possa ter acesso ao mesmo conteúdo 
e com igual qualidade. 

 Igualmente, com a popularização dos livros eletrônicos e dos 
periódicos eletrônicos, a maior parte das obras pode ser acessada pela 
plataforma digital, não importando se a pessoa que faz o acesso reside no 
interior do Estado, na Capital ou em qualquer outra unidade da federação.
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 Ainda que se usem os livros e revistas físicas, é possível adquirir as 
obras por meio de compras online, diretamente do site das editoras, cujas 
obras poderão ser entregues em todas as cidades do país.

 Em relação aos arquivos jurisprudenciais, todos os julgados também 
podem ser acessados pelo sistema digital, de qualquer lugar do país, basta 
que haja acesso à internet. Praticamente se extinguiu o costume de realizar 
consulta aos livros físicos de jurisprudência, eis que há maior facilidade e 
rapidez nas buscas pela internet.

 Portanto, não encontra mais respaldo a justificativa da Lei 4.336/64 
ao afirmar haver maior facilidade de consulta ao material jurídico nas capitais 
dos Estados, pois o acesso às informações online mitigou esta questão. Ou 
seja, esse argumento que sustentava a reforma legislativa criadora do §4º 
do art. 600 do Código de Processo Penal, acabou sendo esvaziado pelo 
incremento da tecnologia.

2.2. Os altos custos com a contratação de profissionais que atuam nas 
capitais e as despesas com seu deslocamento ao interior

 Um segundo ponto que motivou o legislador a criar esta regra foi a 
preocupação com a parte economicamente hipossuficiente. Os custos para 
contratação de profissionais das capitais, em tese, melhores habilitados, e 
sem que fosse necessário o deslocamento dos profissionais ao interior do 
Estado, foi igualmente levado em conta na elaboração da lei em 1964. A 
mudança legislativa representaria uma economia financeira.

 Segundo Eduardo Silveira Melo RODRIGUES, evitar as viagens dos 
advogados das capitais ao interior era o principal fundamento da norma:

Não parece haver dúvida quanto ao fundamento da medida processual: 
tratava-se de forma de obviar, aos advogados dos grandes centros, longas 
e cansativas viagens às Comarcas onde constituídos, muita vez, após 
a sentença condenatória de primeira instância. Como exercessem sua 
advocacia na Capital dos Estados, ali se situavam os tribunais, para onde, 
afinal, os recursos eram dirigidos3.

3 RODRIGUES, Eduardo Silveira Melo. O excepcional arrazoamento de recurso em segunda instância 
(o art. 600 §4º do Código de Processo Penal). Revista Justitia, São Paulo, 56, jul/set 1994. p. 18.
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 Contudo, hodiernamente, na maior parte dos Estados brasileiros, 
como é o caso do Paraná, os processos da Justiça Estadual e da Justiça 
Federal tramitam eletronicamente, de modo que não se faz necessário o 
deslocamento à Capital do advogado residente no interior do Estado. Ele 
poderá fazê-lo no fórum do interior por meio do protocolo integrado4 em 
qualquer comarca do Estado, ou, ainda, pelos Correios.

 Carlos Henrique ABRÃO reforça esse cenário ao atentar para o 
fato de que além de ágil, a tramitação eletrônica também é transparente e 
confiável:

Sinteticamente, na sua concepção primordial, de natureza formal, o 
processo judicial eletrônico transita via digital, com todos os informes e 
demais atributos. Assim, os advogados poderão, inclusive, protocolizar, 
com registro de horário e data, as respectivas petições, recursos e 
demais manifestações, tudo assegurado pelos elementos transparência e 
confiabilidade.5

 Ainda que a parte que reside no interior deseje contratar outro 
profissional, que atue nas capitais, não será necessário o deslocamento 
deste advogado até o interior. Pertinentes as observações de ABRÃO sobre a 
diminuição das barreiras territoriais, sobretudo a partir da informatização do 
processo:

(...) o processo eletrônico compreende todos os mecanismos colocados 
à disposição do juízo – assim, nada impede, aliás, tudo recomenda, a 
intimação das partes, do perito, a convocação para audiência, inclusive para 
se priorizar maior efetividade. E aqui se faz uma grande ressalva: quando 
o profissional da causa não estiver domiciliado na jurisdição do processo 
eletrônico, a publicação pela internet, com endereçamento próprio, 
possibilitará melhor alcance e evitará seu deslocamento.6

 De fato, já é uma realidade no Brasil que os profissionais da área 
jurídica que residem em determinada cidade, atuam em processos que 
tramitam em várias cidades do mesmo Estado e também em outros Estados. 
Nestes casos, graças à tecnologia, é comum que na maior parte das vezes 

4 A RESOLUÇÃO Nº 14/2007 Dispõe sobre o Protocolo Postal Integrado no âmbito do Poder 
Judiciário do Estado do Paraná.
5 Ibidem, p. 26.
6 Ibidem, p. 23.



302

sequer seja necessário o seu deslocamento físico à Comarca onde os autos 
estão tramitando, pois, praticamente todos os atos do processo podem ser 
feitos virtual e eletronicamente.

2.3. A maior facilidade de acesso aos autos pelos peritos e pelos outros 
atores do processo e auxiliares da justiça

 O mesmo raciocínio desenvolvido no item anterior aplica-se aos 
peritos, magistrados e demais atores do processo, pois, não somente o 
advogado, mas qualquer auxiliar da justiça e até mesmo as partes podem ter 
acesso aos autos eletrônicos de qualquer lugar, inclusive simultaneamente. 
Quanto a este ponto, mais uma vez as precisas as palavras de ABRÃO:

Diminui-se, portanto, a distância num país continental, e os operadores do 
direito poderão fazer chegar ao julgador suas pretensões e, mais do que 
isso, os magistrados não precisarão ficar restritos aos gabinetes de trabalho, 
pois em qualquer local terão condições de recebimento das mensagens e 
sobre elas poderão emitir juízos valorativos.

Enfim, a verdadeira revolução aplicada ao campo jurídico tem seu 
nascedouro por intermédio da Lei 11.419/2006, cujo escopo é materializar 
a intenção de disciplinar o processo eletrônico, (...) na perspectiva de 
agilizar, dinamizar, encurtando os entraves causados pela burocracia e pelo 
distanciamento sempre comum no encaminhamento da causa.7

 Não somente as barreiras geográficas são diluídas com o processo 
eletrônico como também as barreiras temporais. Isto porque a qualquer 
momento o acesso aos autos do processo por meio da rede mundial de 
computadores é franqueado, enquanto na lógica cartorial pretérita, somente 
havia a possibilidade de acessar os autos no período em que os Tribunais 
estivessem em funcionamento.

 Ainda, o acesso simultâneo dos autos é outra situação não prevista 
quando da proposição da Lei 4.336/64. Naquele tempo não se imaginaria 
que o perito, o advogado e o juiz pudessem ter acesso simultâneo aos 
autos. Hoje, o acesso simultâneo do processo por diferentes pessoas é uma 
realidade.

7 Ibidem, p. 18-19
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3. Razões pelas quais a regra que permite a apresentação das 
razões de apelação criminal em segunda instância ofende o 
princípio da razoável duração do processo

 O tempo rege sobremaneira as relações humanas e parece que 
isso vem ocorrendo com maior frequência na sociedade contemporânea, 
orientada pelo consumo, pela otimização dos recursos e por uma maior 
exigência, pessoal e profissional dos indivíduos.

 Se isso é perceptível em relação à vida particular, também o é em 
relação ao direito, que não escapa da lógica do tempo cada vez mais curto 
e controlado. Segundo Aury LOPES JÚNIOR, o direito penal também está 
inserido nesta lógica:

No que se refere ao Direito Penal, o tempo é fundante de sua estrutura, 
na medida em que tanto cria como mata o direito (prescrição), podendo 
sintetizar-se na constatação de que a pena é tempo e o tempo é pena. No 
primeiro caso é o tempo do castigo, no segundo, o tempo do perdão e da 
prescrição. (...) O tempo, mais que o espaço, é o verdadeiro significante 
da pena.

O processo não escapa do tempo, pois ele está arraigado na sua própria 
concepção, enquanto concatenação de atos que se desenvolvem, duram 
e são realizados numa determinada temporalidade. O tempo é elemento 
constitutivo inafastável do nascimento, desenvolvimento e conclusão do 
processo, mas também na gravidade com que serão aplicadas as penas 
processuais, potencializadas pela (de)mora jurisdicional injustificada.8

 Como bem pontuou o jurista, o tempo é crucial quando se fala no 
processo penal. As penas privativas de liberdade são medidas em frações 
de tempo (dias, meses e anos), e o tempo também pode fazer incidir a 
prescrição e a consequente perda do poder punitivo do Estado.

 Aury ainda chama a atenção para o fato de que, antes de ser um 
anseio da sociedade, o direito ao julgamento dentro de um prazo razoável 
constitui verdadeiro direito subjetivo do acusado.

Processualmente, o direito a um processo sem dilações indevidas insere-se 
num princípio mais amplo, o de Celeridade Processual. (...) No processo 
penal, o princípio de celeridade processual deve ser reinterpretado à luz da 

8 LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 188
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epistemologia constitucional de proteção do réu, constituindo, portanto, 
um direito subjetivo processual do imputado.9

 Isso não se aplica somente para o réu que aguarda o julgamento 
encarcerado provisoriamente, quando ainda não há sentença condenatória, 
mas também ao acusado que responde o processo em liberdade, pois a 
demora no julgamento do caso gera inegáveis prejuízos àquele que aguarda 
pelo provimento judicial.

 Também atenta para o fato de que a falta de celeridade processual 
inclusive contraria os fins da pena, como prevenção específica e a 
retribuição, pois, com a demora no julgamento, a pessoa que a ser julgada 
não será exatamente aquela que cometeu o delito (terá amadurecido 
com as experiências novas de vida), e esse distanciamento aumenta 
proporcionalmente à demora, como recorda mais uma vez Aury:

O núcleo do problema da (de)mora, como bem identificou o Tribunal 
Supremo da Espanha na STS 4519, está em que, quando se julga além do 
prazo razoável, independentemente da causa da demora, se está julgando 
um homem completamente distinto daquele que praticou o delito, em toda 
complexa rede de relações familiares e sociais em que ele está inserido, 
e, por isso, a pena não cumpre suas funções de prevenção específica e 
retribuição (...).10

 Pondera o processualista que o Estado tem um dever de agir, por 
meio da criação de normas e da orientação dos seus agentes, com o fim de 
proporcionar um julgamento célere:

O Estado resulta (...) no principal obrigado por este direito fundamental, na 
medida em que cria deveres para o juiz, bem como para o Estado-legislador 
(promulgação de um sistema normativo material, processual e mesmo 
orgânico), para uma efetiva Administração da Justiça, sem esquecer os 
meios materiais e pessoais.11

 Neste contexto, a regra que permite ao apelante apresentar as razões 
do recurso em superior instância faz com que o tempo para o julgamento 
do processo se protraia, pelas razões que serão expostas a seguir. Contudo, 

9 Ibidem, p. 195
10 Ibidem, p. 193
11 Ibidem, p. 194



305

antes é necessário se discorrer brevemente sobre o princípio da razoável 
duração do processo.

3.1. Conteúdo jurídico do princípio da razoável duração do processo 
previsto no art. 5º LXXVIII da constituição federal

 José Carlos de Araújo ALMEIDA FILHO fez um lúcido juízo de realidade 
acerca da morosidade na tramitação dos processos judiciais no Brasil e da 
preocupação da comunidade jurídica com seus negativos impactos:

Poucos problemas nacionais possuem tanto consenso no tocante aos 
diagnósticos quanto à questão judiciária. A morosidade dos processos 
judiciais e a baixa eficácia de suas decisões retardam o desenvolvimento 
nacional, desestimulam investimentos, propiciam a inadimplência, geram 
impunidade e solapam a crença dos cidadãos no regime democrático.12

 Com o passar dos anos, especialmente após a promulgação 
da Constituição Federal de 1988, os princípios que norteiam o nosso 
ordenamento jurídico sofreram substancial modificação. Com a reforma 
constitucional que introduziu a emenda nº 45/2004, a razoável duração do 
processo foi erigida ao patamar de direito fundamental.

 Em verdade, até mesmo antes da referida emenda constitucional 
já havia instrumentos normativos que orientavam a celeridade processual, 
como a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da 
Costa Rica), que entrou em nosso ordenamento por meio do Decreto nº 
678/92, que em seu art. 7.5 dispõe:

Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença 
de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais 
e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a 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.

 No art. 8º, que dispõe acerca das garantias judiciais, está expresso o 
seguinte:

12 ALMEIDA FILHO, José Carlos de Araújo. Processo eletrônico e teoria geral do processo 
eletrônico: a informatização judicial no Brasil. Rio de Janeiro, Forense: 2010. p. 312
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Toda pessoa tem direito a 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, ou para que se determinem seus 
direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer 
outra natureza.

 Como mencionado, a introdução do inciso LXXVIII no art. 5º da 
Constituição Federal não encartou nada novo em nosso ordenamento, 
apenas reforçou o compromisso que o Estado brasileiro firmou anos antes 
em convenções internacionais, quando se comprometeu a garantir aos 
acusados de cometer crimes o direito de serem julgados em prazo razoável, 
por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial.13

 Na visão de Gilmar Ferreira MENDES, o princípio da razoável 
duração do processo deriva do princípio maior da dignidade da pessoa 
humana (previsto no art. 1º, III, da CF/88) e, portanto, deve ser visto como 
uma garantia individual contra os abusos do Estado. Segundo o autor:

O reconhecimento de um direito subjetivo a um processo célere — ou 
com duração razoável — impõe ao Poder Público em geral e ao Poder 
Judiciário, em particular, a adoção de medidas destinadas a realizar esse 
objetivo. Nesse cenário, abre-se um campo institucional destinado ao 
planejamento, controle e fiscalização de políticas públicas de prestação 
jurisdicional que dizem respeito à própria legitimidade de intervenções 
estatais que importem, ao menos potencialmente, lesão ou ameaça a 
direitos fundamentais.14

 Essa garantia prevê uma série de prerrogativas aos réus, inclusive no 
processo penal, como o relaxamento da prisão cautelar por excesso de prazo, 
ainda que não haja lei dispondo sobre o assunto. Vejamos como exemplo o 
seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal sobre este tema:

13 Em mesmo sentido, posiciona-se Gilmar Ferreira Mendes, vejamos: “A EC n. 45/2004 
introduziu norma que assegura a razoável duração do processo judicial e administrativo (art. 
5º, LXXVIII). Positiva-se, assim, no direito constitucional, orientação há muito perfilhada nas 
convenções internacionais sobre direitos humanos e que alguns autores já consideravam 
implícita na ideia de proteção judicial efetiva, no princípio do Estado de Direito e no próprio 
postulado da dignidade da pessoa humana.” MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito 
constitucional. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 584.
14 Ibidem, p. 585.
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HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA. 
CARACTERIZAÇÃO. SITUAÇÃO INCOMPATÍVEL COM O PRINCÍPIO 
DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (CF, ART. 5º, LXXVIII). 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.15

 
 Vale anotar que também a vítima deve contar com a observância 
da razoável duração do processo, tendo direito à efetivação da prestação 
jurisdicional como vem decidindo a Corte Interamericana de Direitos 
Humanos, a exemplo do referido por IBAÑEZ RIVAS ao comentar a decisão do 
Caso Velásquez Rodriguez vs. Honduras, bem como ao referir ao Caso Bulacio 
vs. Argentina:

“Desta maneira, “(s)e o aparato de Estado atua de modo que (uma) violação 
fique impune e não se restabeleça, enquanto seja possível, a vítima na 
plenitude de seus direitos”, ou se “tolere que os particulares ou grupos 
deles atuem livre ou impunemente em menoscabo dos direitos humanos 
reconhecidos pela Convenção”, pode afirmar-se que descumpriu o dever de 
garantir o livre e pleno exercício às pessoas sujeitas à sua jurisdição. Assim, 
já que dita obrigação está diretamente vinculada ao direito de acesso à 
justiça, esta “deve assegurar, em tempo razoável, o direito das presumidas 
vítimas ou seus familiares, que se faça tudo o que for necessário para 
conhecer a verdade do que ocorreu e investigar, julgar e, neste caso, 
sancionar os eventuais responsáveis.16

 
 Repita-se o trecho da decisão da Corte Interamericana na parte 
que interessa: a Justiça “deve assegurar, em tempo razoável, o direito das 
presumidas vítimas ou seus familiares, que se faça tudo o que for necessário 
para conhecer a verdade do que ocorreu e investigar, julgar e, neste caso, 
sancionar os eventuais responsáveis”.

 Evidentemente, tal direito fundamental não serve apenas para ser 
invocado individualmente. Deve também orientar o legislador na formulação 
de regras específicas que forneçam maior envergadura ao referido princípio, 
como acertadamente mencionou MENDES:

Essa evolução no tratamento jurisprudencial da duração razoável do 
processo configura-se como passo decisivo para que a própria regularidade 

15 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 115963/PE. Relator: Min. Teori 
Zavascki, Segunda Turma. Julgamento: 11 de Junho de 2013.
16 IBAÑEZ RIVA, Juana María. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Comentario. 
STEINER, Christian; URIBE, Patricia (Editores). Bogotá, Colombia: Fundación Konrad Adenauer, 
2014, p. 628-629. Tradução nossa.
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da tramitação de procedimentos investigatórios e criminais possa ser 
vindicada como uma garantia fundamental que, nos termos do inciso 
LXXVIII, deve ser assegurada “a todos, no âmbito judicial e administrativo”. 
Acrescente-se, nesse sentido, que a norma constante do art. 5º, inciso 
LXXVIII, da Constituição, está a exigir conformação adequada no plano 
legislativo, a fim de conseguir-se a efetividade da garantia, tanto no 
âmbito do processo judicial quanto no dos processos administrativos em 
geral. (grifos nossos)

 Acerca da necessidade de o Legislador adequar os procedimentos 
processuais à nova principiologia constitucional, também se manifestou 
Alexandre de MORAES:

A EC nº 45, porém, trouxe poucos mecanismos processuais que possibilitem 
maior celeridade na tramitação dos processos e redução da morosidade da 
Justiça brasileira. O sistema processual judiciário necessita de alterações 
infraconstitucionais, que privilegiem a solução dos conflitos, a distribuição 
de Justiça e maior segurança jurídica, afastando-se tecnicismos 
exagerados.17 (grifos nossos).

 Conforme aponta a doutrina, apesar de a razoável duração do 
processo ter se tornado um direito fundamental, não houve substancial 
alteração das regras processuais no âmbito infraconstitucional para dar um 
maior substrato a este mandamento.

 Certo é que o Poder Legislativo é naturalmente moroso. Os projetos 
de lei não raro levam anos sendo discutidos, emendados e trabalhados antes 
de serem aprovados e é esse o ônus de se viver uma sociedade democrática 
e participativa.

 Por este motivo, enquanto não houver manifestação legislativa 
sobre determinado tema, o Poder Judiciário pode enfrentar determinadas 
questões, afastando a incidência de determinadas regras que não coadunam 
com os princípios constitucionais.

 A seguir, elencaremos os motivos pelos quais entendemos que a 
regra processual que permite a apresentação de razões recursais em superior 
instância é incompatível com o mandamento constitucional da razoável 
duração do processo.

17 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 29. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 111.
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3.2. O porquê da apresentação de razões recursais em superior instância 
aumenta o tempo em que a causa é julgada

 Imaginemos a hipótese em que tenha sido proferida sentença 
condenatória contra determinado réu, e a defesa, após ser devidamente 
intimada do ato judicial, tenha manifestado o desejo de recorrer da decisão 
e de apresentar as razões de apelação em segundo grau.

  O juízo de primeiro grau deverá proferir decisão recebendo ou não 
o recurso. Aceita a apelação, os autos são encaminhados ao Tribunal, onde 
serão distribuídos e autuados. Após o processo ser distribuído e encaminhado 
ao julgador, o magistrado deverá, inicialmente, intimar a parte apelante para 
a apresentação das razões recursais. Neste ponto já podemos vislumbrar a 
ocorrência de uma dilação despropositada do tempo do processo.

 Isto porque, caso as razões recursais tenham sido tão logo 
apresentadas em primeiro grau, não seria necessário aguardar a distribuição 
dos autos para a instância superior – procedimento burocrático que pode 
levar muito tempo, ainda mais quando se trata de autos físicos, para só 
então o recurso ser arrazoado.

 Necessário mencionar que ao laborar cotidianamente com 
processos em segundo grau é possível constatar a dificuldade de efetivação 
da intimação de advogados, por variadas razões, em processos físicos em 
inúmeros casos. Com isso se tem nova delonga. Não observar a intimação, 
por outro lado, provocaria nulidade do feito. Isso quando o advogado, 
regularmente intimado, não apresenta as razões respectivas, abandonando 
o processo. Nesse caso, é preciso intimar o réu para indagar dele se pretende 
indicar novo advogado. Do contrário, busca-se um defensor dativo, com 
todas as naturais dificuldades de encontrar alguém para aceitar o encargo.

 Uma vez apresentas as razões no Tribunal, o processo deve ser 
devolvido ao primeiro grau para que sejam apresentadas as contrarrazões 
de apelação pelo Ministério Público, cujo representante deve ser intimado 
pessoalmente, em obediência ao princípio do promotor natural. Somente 
então, depois de apresentadas as contrarrazões, o processo será enviado 
novamente para o segundo grau.

 Quanto à possibilidade de fazer uso dessa regra por representante 
do Ministério Público, divide-se a doutrina. Segundo RODRIGUES: “Poderia o 
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representante do Ministério Público postular a apresentação de suas razões 
de recurso de apelação valendo-se do art. 600 §4º? Por estranho que pareça, 
há dissidência doutrinária. (...)”18. Contudo, prevalece o entendimento de 
que esta faculdade não alcança os membros do Ministério Público.

 O certo é que o lapso temporal entre a manifestação do desejo de 
recorrer e de apresentar as razões de apelação em superior instância – e a 
efetiva entrega das razões e contrarrazões de apelação em segundo grau – 
para que somente então o magistrado ad quem analise e julgue o recurso, é 
desnecessário e pode ser extremamente moroso.

 A desnecessidade é patente, porque se forem apresentadas as 
razões e as consequentes contrarrazões de apelação logo em seguida, no 
juízo de primeiro grau, o tempo que o juízo de segundo grau levará para 
ordenar a intimação do apelante para arrazoar o recurso até o cumprimento 
da diligência, e posteriormente à baixa dos autos à origem, a fim de aguardar 
que então seja intimada a parte contrária para apresentar as contrarrazões 
recursais e a sua efetiva apresentação, não seria dispendido. O recurso seria 
entregue devidamente arrazoado e contrarrazoado em segunda instância.

 Em verdade, esta regra passou a ser usada por muitos apelantes 
como forma de “ganhar tempo”, seja para elaborar as razões do recurso, seja 
para buscar que com o passar do tempo ocorra uma das causas de extinção 
da punibilidade, e não necessariamente para garantir o substancial direito de 
defesa.

 Neste sentido, no julgamento da Correição Parcial de nº 1.617.554.1, 
do Tribunal de Justiça do Paraná, de relatoria do Desembargador Celso 
Mainardi, o dispêndio desnecessário de tempo e de recursos com a aplicação 
do §4º do art. 600 do Código de Processo Penal está assim resumido:

Recebido o recurso no Juízo a quo, a secretaria encaminha o processo, 
digitalizado, em CD, para o Tribunal de Justiça. Depois de distribuído, o 
relator intima o defensor, pela imprensa oficial, para que veicule as razões. 
Com elas, o processo (uma parte digitalizada e outra em meio físico, já que 
a apelação tramita em papel na segunda instância) retorna à origem, para 
que o Ministério Público e, se houver, a assistência de acusação ofereça 
contrarrazões. Para tanto, porém, a secretaria digitaliza a parcela física do 

18  Ibidem, p. 21.
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feito e, via Projudi, abre prazo para a resposta ao recurso. Na sequência, 
‘exporta’ o processo novamente, gravando-o em mídia, mais uma vez, a fim 
de que seja, de novo, enviado ao Tribunal. Esse procedimento custa muito. 
Exige o trabalho de servidores, estagiários e magistrados, de primeira e 
segunda instância, com aplicação de dinheiro público (remuneração dos 
envolvidos e gastos com material de expediente e correio). Não bastasse 
— e aqui o fator mais importante —, esse vai-e-volta do processo atrasa a 
entrega da tutela jurisdicional, já que essa sistemática, na prática, demora 
meses. Traz, ainda, prejuízo incalculável ao próprio réu, notadamente se 
estiver preso ou com ordem de prisão pendente (...).19

 Ainda que se trate do processo eletrônico, tal procedimentalização 
continuaria sendo um óbice ao julgamento em tempo célere. Ocorre 
que, principalmente em segundo grau de jurisdição, ainda há um número 
considerável de feitos tramitando em forma física, o que torna mais evidente 
o desperdício de tempo, e de recursos públicos, com a observância obrigatória 
destra regra processual e urgente a sua reforma.

 É imperioso evitar que ocorra este verdadeiro desperdício de tempo 
e de dinheiro público, pois a demora no julgamento da causa pode trazer 
sérias consequências negativas aos autos pelo decurso do tempo, sendo 
uma das mais evidentes a prescrição da pretensão punitiva do Estado.

3.3. Propostas de alteração legislativa

 José Carlos de Araújo ALMEIDA FILHO nos alerta que há várias 
propostas de alteração legislativa com vistas a tornar os procedimentos e 
processos judiciais mais céleres:

Tramitam hoje, nas Casas Parlamentares, muitos projetos de lei propondo 
alterações nos Códigos de Processo Civil e de Processo Penal, bem como em 
aspectos do processo trabalhista. Tais reformas são reclamadas por toda 
a comunidade jurídica, que deseja regras capazes de agilizar e simplificar 
os julgamentos – sem prejuízo das garantias individuais. Os signatários 
comprometem-se a coordenar iniciativas para auxiliar o Congresso Nacional 
na conclusão deste trabalho.20

19 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Correição Parcial Crime nº 1617554-7 - São 
José dos Pinhais. 4ª C.Criminal -  Rel.: Celso Jair Mainardi - Unânime -  J. 23.02.2017.
20 ALMEIDA FILHO, José Carlos de Araújo. Processo eletrônico e teoria geral do processo 
eletrônico: a informatização judicial no Brasil. Rio de Janeiro, Forense: 2010. p. 313
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 O Projeto de Lei 4.207/2001, convertido na Lei 11.718/08, que 
alterou sobremaneira o Código de Processo Penal, em sua exposição de 
motivos deixou clara a preocupação do legislador em alterar determinados 
procedimentos do processo penal com o fito de garantir maior celeridade, 
vejamos:

Os procedimentos previstos no vigente Código de Processo Penal muito se 
distanciam dos objetivos do processo moderno, especialmente no que diz 
respeito à celeridade, à defesa efetiva e ao sistema acusatório. (...) Para 
garantir a eficácia do processo e a ampla defesa, visando a favorecer a 
punibilidade concreta das infrações penais, mantendo-se todas as garantias 
do acusado, previstas na Constituição Federal, leis e tratados celebrados 
pelo Brasil, estão sendo propostos procedimentos penais ágeis e objetivos, 
cuja dinâmica será facilmente notada pela sociedade.21

 Há alguns projetos de lei, entre eles o 534/2011, apresentado em 
23/02/2011 à Câmara dos Deputados, que propõe revogar o art. 600 § 4º 
do Código de Processo Penal. Extrai-se o seguinte excerto da justificação do 
projeto:

Esta faculdade anacrônica foi prevista num tempo em que os meios 
eletrônicos e de informática não permitiam o protocolo, físico ou eletrônico, 
de petições, de modo a garantir o amplo acesso das partes ao processo 
em qualquer lugar ou tempo, estejam elas onde estiverem no país, como 
ocorre hoje. Nos dias atuais, é apenas uma fonte injustificável de despesas 
e retardamento, que força os Tribunais a remeter fisicamente os autos 
de processos penais às comarcas e vice-versa, para completar a fase 
de oferecimento de razões, com atrasos injustificáveis, entulhamento 
de pautas e despesas altíssimas para a Nação. Isso sem mencionar as 
intimações, cartas precatórias e de ordem que são geradas, as infindáveis 
certidões de que os réus ou os advogados não foram encontrados e as 
nomeações constantes de defensores públicos para suprir a defesa de réus 
com advogados constituídos que não foram capazes de se deslocar para 
oferecer razões nos moldes do parágrafo quarto do art. 600, cuja revogação 
agora se prevê. Há, portanto, prejuízos para o estado e para as defesas, além 
de acúmulo de serviço nas defensorias públicas, retirando-lhes os escassos 
recursos de que dispõem para atender os verdadeiros necessitados.

Isso para não mencionar a procrastinação, a chicana e o induzimento à 
prescrição e à impunidade que a burocracia gerada pelo procedimento do 
parágrafo 4º do art. 600 do Código de Processo penal pode causar, sem 

21 Exposição de motivos do PL nº 4.207/2011, item 3. Disponível em: < http://www.camara.
gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=26557>. Acesso em: 13 de out. 2017.
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nenhum ganho ao descobrimento da verdade real ou à garantia da ampla 
defesa, permitindo a delonga processual pelo mero expediente de a parte 
e seus defensores poderem ocultar-se para não serem intimados para 
o oferecimento de razões na instância superior, com o fito de provocar 
delonga e eventuais nulidades, com prejuízo à boa fé processual e à 
segurança jurídica.22 (Com destaques no original)

 Tal proposição legislativa obteve parecer favorável da Comissão de 
Constituição e Justiça, que opinou pela constitucionalidade do projeto e, no 
mérito, pela aprovação da proposta. Vejamos:

Concordamos com a finalidade da proposta. De fato, a medida contribuirá 
para a tramitação mais célere dos autos processuais no Tribunal ad quem, 
de sorte a se adequar à garantia fundamental prevista no inciso LXXVIII, do 
artigo 5º, da Constituição Federal, de prestação jurisdicional com razoável 
duração do processo.

Em segundo lugar, promove-se a adequação da sistemática adotada no 
processo penal àquela do processo civil, pois que inexiste a possibilidade 
de se arrazoar um recurso após definição de relatoria ou câmara revisora.

Por fim, já o Projeto de Lei iniciado no Senado – PLS nº 156, de 2009, fruto 
da Comissão Temporária de Estudo da Reforma do Código de Processo 
Penal, revoga o mesmo dispositivo – razão pela qual não há qualquer óbice 
à sua aprovação. Por todo o exposto, votamos pela constitucionalidade, 
juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei nº 534, de 2011 e, no 
mérito, por sua aprovação23.

 Contudo, a proposta foi arquivada em 31/01/2015.

 É interessante apontar também que o Projeto de Lei do Senado n° 
156, de 2009, que trata da reforma do Código de Processo Penal, ao tratar do 
recurso de apelação (arts. 471 e 477) não repete a hipótese de possibilidade 
de apresentação de razões em segunda instância.24

22 Projeto de Lei 534/2011. Disponível em: < http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/
p ro p _ m o st ra r i nte g ra ; j s e s s i o n i d = 1 A A D 5 1 0 4 A 9 4 9 C C A A F E E 4 C D 9 1 6 A 2 0 0 F 4 8 .
proposicoesWebExterno2?codteor=843888&filename=PL+534/2011> Acesso em: 16 nov. 2017.
23 Parecer da Comissão de Constitucionalidade e Justiça sobre o Projeto de Lei 
534/2011. Disponível em: < http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_
mostrarintegra;jsessionid=1AAD5104A949CCAAFEE4CD916A200F48.proposicoesWebExterno2
?codteor=1215919&filename=Tramitacao-PL+534/2011> Acesso em: Acesso em: 16 nov. 2017.
24 Projeto de Lei do Senado n° 156, de 2009. Ementa: Reforma do Código de Processo Penal. Disponível 
em: <http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=2966191&disposition=inline> 
Acesso em: 16 nov. 2017.
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 De qualquer sorte, enquanto não houver uma reforma legislativa 
que retire definitivamente o §4º do art. 600 do ordenamento jurídico, a 
constitucionalidade do dispositivo pode ser controlada incidentalmente 
pelos magistrados, que podem deixar de dar eficácia à regra processual.

3.4. Decisões em que não foi aplicada a regra processual

 O Tribunal de Justiça do Paraná, em julgados recentes, tem se 
manifestado pela inaplicabilidade do dispositivo do art. 600 §4º do Código 
de Processo Penal, a exemplo dos autos de Correição Parcial de nº 1708381-
7 julgados pela Segunda Câmara Criminal, de relatoria do Desembargador 
José Maurício Pinto de Almeida, cuja ementa segue:

CORREIÇÃO PARCIAL. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE PRIMEIRO 
GRAU QUE NEGOU O PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO 
EM SEGUNDA INSTÂNCIA.I NDEFERIMENTO MOTIVADO PELO JUÍZO A 
QUO NO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO 
ESCORREITA. INAPLICABILIDADE DO § 4º DO ARTIGO 600 DO CÓDIGO DE 
PROCESSO PENAL. NÃO VISLUMBRADO ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO 
DESPROVIDO. O § 4º do artigo 600 do Código de Processo Penal não foi 
recepcionado pela Emenda Constitucional nº. 45, daí se inferir pela sua 
inaplicabilidade.25

 Esta Câmara já havia anteriormente se manifestado sobre a não 
recepção da regra processual frente a emenda constitucional nº 45/2004, 
por entender que a possibilidade de apresentação de razões recursais em 
superior instância ofende o princípio da razoável duração do processo, como 
se observa na fundamentação do seguinte julgado, autos de recurso de 
Apelação Criminal nº 1.593.348-5:

“Os autos são remetidos a esta Corte, onde são apresentadas as razões 
recursais. Apresentadas estas, e em obediência ao princípio do promotor 
natural, volta o caderno processual ao Juízo de origem, para que o 
Ministério Público ofereça suas contrarrazões. Todo esse trâmite onera a 
administração da justiça e interfere em demasia na razoável duração do 
processo, vez que há intimação formal a se realizar nesta instância recursal 
para que as razões sejam apresentadas pelo apelante, com o consequente 
deslocamento interno dos autos para retorno dos autos ao primeiro grau 

25 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Correição Parcial Crime nº 1708381-7 – 
Guaratuba. 2ª C.Criminal - Rel.: José Mauricio Pinto de Almeida - Unânime -  J. 03.08.2017.
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(de onde vieram). De conseguinte, na instância inferior, será aberta vista 
ao representante Ministerial para contra-arrazoar. Depois dessa demorada 
tramitação, vêm novamente os autos ao tribunal, quando então se abrirá 
vista à Procuradoria-Geral de Justiça.”

“Efetivamente, em face da facilidade moderna para a transmissão de dados 
e documentos, não se pode mais falar em dificuldade do advogado em 
apresentar as razões da apelação diretamente junto ao Juízo de 1º Grau 
onde tramita o feito, isso sem falar que, em muitos Estados, existe o sistema 
de protocolo integrado que possibilita apresentar a petição em qualquer 
Fórum do Estado.”26

 Percebe-se que, além de fundamentar a decisão com base no 
princípio da razoável duração do processo, a Corte também fez menção (ainda 
que implícita) ao princípio da eficiência, pois há muitos recursos públicos 
envolvidos no trâmite dos autos, e quanto mais um processo demora a ser 
julgado, mais recursos com ele são despendidos.

 Ainda na Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, 
no julgado dos autos de Correição Parcial de nº 1617554-7, agora de Relatoria 
do Desembargador Celso Mainardi, a posição se consolidou:

CORREIÇÃO PARCIAL CRIME. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE 
APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DE RECURSO DE APELAÇÃO EM SEGUNDA 
INSTÂNCIA. DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO INAUGURAL QUE DERIVA 
DA ADEQUADA AVALIAÇÃO DA JÁ ESGOTADA FINALIDADE DO REFERIDO 
DISPOSITIVO PROCESSUAL FRENTE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL 
DA CELERIDADE. ARTIGO 600, §4º, DO CPP QUE PERDEU A SUA 
RAZÃO DE EXISTIR, NÃO PASSANDO DE UM ÓBICE À EFETIVAÇÃO DA 
RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E À RACIONALIDADE NA PRESTAÇÃO 
JURISDICIONAL.DISPOSITIVO PROCESSUAL QUE NÃO FOI RECEPCIONADO 
PELO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45, EM ESPECÍFICO 
PELO ARTIGO 5º, INCISO LXXVIII, DA CARTA DA REPÚBLICA CUJO FOCO 
PRIMORDIAL SEM DÚVIDA FOI CORRIGIR A LENTIDÃO NA PRESTAÇÃO 
JURISDICIONAL. CONTROLE DE CONFORMIDADE COMO FUNDAMENTO 
PARA A MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. CORREIÇÃO PARCIAL 
CONHECIDA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDA. (...)27

 

26 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Apelação Crime nº 1593348-5. 2ª Câmara 
Criminal – Relator José Maurício Pinto de Almeida – 13/11/2016.
27 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Correição Parcial Crime nº 1617554-7 - São 
José dos Pinhais - 4ª C.Criminal. Rel.: Celso Jair Mainardi - Unânime -  J. 23.02.2017
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 Tal entendimento não é partilhado exclusivamente pelos juízes 
do Tribunal de Justiça do Paraná. Neste mesmo sentido posicionou-se o 
Desembargador Sidney Rosa Da Silva, integrante da sétima Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

No tocante a este requerimento no sentido de que as razões de apelação 
sejam apresentadas no Tribunal de Justiça, conforme artigo 600, parágrafo 
quarto do CPP, entendo que o referido dispositivo não foi recepcionado pela 
Emenda constitucional no. 45, que acrescentou aos direitos fundamentais 
elencados no artigo 5, da Carta Magna, inciso LXXVII, o princípio da 
celeridade que deve ser empreendida à tramitação dos processos judiciais 
e administrativos. Observe-se que o artigo 600, parágrafo 4º., já não era 
condizente com o princípio da economia processual, que impõe dispensa 
da prática de atos inúteis, ociosos, supérfluos e desnecessários, e aqueles 
que se tornem onerosos para o Estado, partes, e, fundamentalmente, para 
a sociedade. A questão é que os autos teriam que ser remetidos ao Tribunal 
de Justiça, para que ali fossem apresentadas as razões e, posteriormente, 
devolvidos ao 1º grau para apresentação das contrarrazões, implicando 
em perda de tempo, pois embora a atribuição para o oferecimento destas, 
na hipótese aventada, seja do Procurador Geral de Justiça, na prática isso 
não ocorre, pois os autos retornam ao juízo a quo para que as seja pelo 
Promotor de Justiça. Por outro lado, não se pode olvidar que a morosidade 
da Justiça constitui um dos maiores reclamos da população no tocante 
ao Poder Judiciário. Assim, todos os operadores do direito têm o dever 
de procurar minimizar tal questão, dando executabilidade ao princípio da 
celeridade processual”28

 Contudo, ainda não houve manifestação dos tribunais superiores 
acerca do tema. Não obstante, em artigo ao CONJUR intitulado “A 
controvérsia sobre as razões recursais em segundo grau”29, publicado em 30 
de dezembro de 2016 por Alexandre Morais da Rosa, restou anotado que o 
STF já teria se manifestado favoravelmente à aplicação da regra processual 
vigente. Segundo o MORAIS DA ROSA: “De qualquer forma, em 24/9/2015, 
na liminar do HC 128.873, o ministro Marco Aurélio, do STF, determinou a 
aplicação do artigo 600, parágrafo 4º, do CPP — portanto, em vigor — ao 
regime recursal dos crimes previstos no Código Eleitoral”.

28 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Apelação Crime nº 0056428-
39.2010.8.19.0004. Rel. Des. Sidney Rosa Da Silva, 7ª Câmara Criminal, Data da decisão: 
12.05.2014.
29 DA ROSA, Alexandre Morais. A controvérsia sobre as razões recursais em segundo grau. 
Disponível em: < https://www.conjur.com.br/2016-dez-30/limite-penal-controversia-razoes-
recursais-segundo-grau> Acesso em: 18 out. 2017.



317

 Contudo, naqueles autos a situação é um pouco diferente, e não 
se discutiu a respeito da constitucionalidade do §4º do art. 600 do Código 
de Processo Penal. Naquele feito fora requerido liminarmente a suspensão 
dos efeitos do pronunciamento condenatório, e esta foi a medida deferida, 
nada dizendo o acórdão a respeito da constitucionalidade do art. 600 §4º. 
O tema, em verdade, ficou circunscrito a discutir se era possível a aplicação 
subsidiária do referido artigo ao âmbito da justiça eleitoral, vejamos:

PROCESSO PENAL ELEITORAL – RECURSO – RAZÕES. Ante o princípio da 
especialidade, o recurso, no âmbito da Justiça Eleitoral, há de ser interposto 
mediante petição fundamentada – artigo 266 do Código Eleitoral –, não 
cabendo a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal, ou seja, do 
disposto no § 4º do artigo 600, no que viabiliza a apresentação de razões 
posteriormente à formalização do recurso.30

 Aliás, como se vê, a decisão entendeu pela não aplicação do §4º do 
art. 600, do Código de Processo Penal no âmbito da Justiça Eleitoral. 

 De qualquer modo, seria importante que os Tribunais Superiores se 
manifestassem definitivamente sobre a matéria, para pôr fim à discussão 
acerca da aplicabilidade ou não dos referidos dispositivos.

 Enquanto isto não ocorre, os magistrados de primeiro e de segundo 
grau não podem se omitir de seu dever constitucional, ainda que sem 
provocação das partes, de declarar tal regra incompatível com o nosso 
ordenamento jurídico, deixando de aplicá-la, garantindo assim a efetivação 
do direito à razoável duração do processo e minimizando os efeitos negativos 
da demora na prestação jurisdicional.

3.5. O (suposto) esvaziamento da discussão com o advento do processo 
eletrônico

 Poder-se-ia questionar se, com o processo eletrônico e a 
consequente rapidez na tramitação dos processos, a discussão acerca da 
inconstitucionalidade do art. 600 §4º restaria esvaziada, pois deixaria de ser 
um óbice à razoável duração do processo.

30 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 128873/SP, Relator:  Min. Marco 
Aurélio – unânime. Julgamento: 18/04/2017.
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 É verdade que a maior objeção à regra ainda está relacionada ao 
trâmite dos autos físicos, cujo acesso é mais restrito, só pode ser conferido 
por um ator processual de cada vez, e cuja tramitação é mais lenta, por toda 
a logística que envolve a movimentação física dos autos.

 Contudo, ainda que o processo venha a ser totalmente 
informatizado, persistiriam, em grande parte, os problemas já mencionados. 
Isto porque mesmo que a apelação criminal seja autuada de forma 
eletrônica no segundo grau, isso também demandará tempo, e ainda levará 
alguns dias até que os autos sejam analisados pelo magistrado de segundo 
grau, que só então ordenará ao juízo do primeiro grau a intimação da parte 
contrária para contrarrazoar o recurso, que terá de ordenar novamente a 
diligência e aguardar o seu cumprimento para só então devolver os autos 
para a instância superior.

 Ainda que não vá existir uma demora tão exagerada como ocorre 
hoje com a tramitação dos autos físicos, mesmo o pequeno atraso no 
julgamento da causa, se possível, deve ser evitado. Ademais, ainda são 
muitos os Tribunais do Brasil que ainda operam com os autos físicos, e até 
serem informatizados todos os processos, a presente discussão permanece 
válida.

 Não obstante, há uma inovação argumentativa que busca manter 
a regra atacada, desta vez com fundamento diverso – a possibilidade de, 
com a apresentação de razões de apelação somente em segundo grau, poder 
melhor direcionar o recurso ao entendimento do julgador monocrático e/ou 
da respectiva câmara criminal. É o que veremos em seguida.

3.6. O argumento da facilitação do direcionamento da apelação

 Com a consequente perda da força dos argumentos elaborados 
nos anos 1960 e com a constatação de que hoje a apresentação de razões 
de apelação criminal em segundo grau ofenderia a razoável duração do 
processo, alguns procuradores das partes têm argumentado que a nova 
razão para a existência da regra é a de que, com a apresentação das razões 
recursais somente após o recurso ser distribuído em segundo grau, haveria a 
possibilidade de direcionar o apelo ao entendimento de cada magistrado ou 
de cada câmara criminal, vez que nesta hipótese já se conheceria o julgador, e 
que se poderia antecipar o seu posicionamento sobre determinada matéria.
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 Em que pese a relevância, a importância e a atualidade deste 
argumento, passaremos demonstrar as razões pelas quais entendemos que 
ele não se sustenta.

 Primeiramente, se aceitarmos tal argumentação, iremos, 
necessariamente, permitir que seja mitigada a isonomia material, princípio 
constitucional de observância obrigatória, previsto no caput do artigo 5º da 
Constituição Federal31.

 A igualdade substancial seria atingida, pois aqueles que optassem 
pela não apresentação de razões em segunda instância não poderiam 
direcionar o recurso, em detrimento daqueles que optassem pela regra. Ora, 
se há algum fundamento no direcionamento do recurso é a busca da maior 
probabilidade de provimento. Então, se aqueles que apresentarem as razões 
em segundo grau tiverem maior probabilidade de ter seus recursos providos, 
haverá evidente prejuízo ao princípio da isonomia, posto que não se poderia 
concordar com tal argumento.

 Outro ponto que merece discussão é a razão desta faculdade atingir 
única e exclusivamente o recurso de apelação criminal. Se fosse a derradeira 
intenção do legislador facilitar o direcionamento do recurso ao órgão 
julgador, permitiria que todos os recursos – cíveis e criminais, pudessem ser 
arrazoados depois de distribuídos em instância superior, o que sabemos não 
ser a realidade.

 Ainda, há de se questionar o próprio fundamento do argumento. 
Como se sabe, é dever dos Tribunais manter sua jurisprudência estável, 
íntegra e coerente32. Portanto, teoricamente, não deveria haver discrepâncias 
relevantes nos entendimentos entre magistrados ou entre câmaras criminais, 
embora se reconheça que, na prática, isto nem sempre ocorre. De qualquer 
modo, incumbe aos operadores do direito corrigir esta discrepância, e não 
incentivá-la, como procura fazer este argumento.

31 Art. 5º 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:
32 Esta é a literal disposição do Art. 926 do Código de Processo Civil: “Os tribunais devem 
uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”. Apesar de estar 
disposta em um diploma processual civil, é uma norma aplicável para todos os sistemas 
processuais, inclusive o penal.
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 Nada obstante, quando determinado órgão fracionário diverge 
da interpretação dos Tribunais Superiores, é possível a interposição de 
recursos específicos para dirimir o problema, como o recurso especial 
e o extraordinário, ou até mesmo os embargos infringentes quando a 
discordância ocorrer entre membros de uma mesma Câmara Criminal, de 
modo que não haverá considerável prejuízo para a parte apelante, se não 
souber de antemão qual câmara ou julgador apreciará o seu recurso.

4. CONCLUSÕES

 A possibilidade de apresentação de razões recursais em superior 
instância, facultada pela reforma legislativa introduzida pela Lei 4.336/64 
que adicionou o §4º ao art. 600 do Código de Processo Penal demonstrou 
ser um óbice ao princípio da razoável duração do processo.

 As consequências negativas da demora no julgamento da causa são 
sentidas por todos os atores envolvidos no processo, vez que podem levar 
à extinção da punibilidade, e atinge inclusive o próprio acusado, na medida 
em que o próprio processo também é uma espécie de pena. Além disso, a 
falta de celeridade causa uma sensação de impunidade perante a população 
e desconfiança nas instituições públicas.

 Os motivos que deram origem à regra processual, sobretudo após o 
processo eletrônico e com o advento das novas tecnologias de informação, 
não possuem mais substrato fático, o que faz com que não haja mais razões 
para a aplicação da regra.

 Cientes das graves consequências que a demora no julgamento de 
determinada causa pode acarretar e do desparecimento das justificativas 
que deram origem à regra, os juízes de primeiro grau podem deixar de aplicar 
a regra, ordenando a parte apelante que apresente as razões de recursais 
diretamente em primeiro grau.

A mesma solução pode ser encontrada pelos juízes de segundo grau, que 
podem devolver os autos à primeira instância para que o recurso de apelação 
seja arrazoado e contrarrazoado, sem que para isso precise invocar a cláusula 
de reserva de plenário, vez que se trata de norma anterior à Constituição 
Federal, e há vários precedentes judiciais que aplicaram esta solução.
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 Mesmo com as inovações trazidas pela informatização dos autos e a 
diminuição do número de processos físicos, a permanência da regra ainda é 
fator de atraso no julgamento da causa, até mesmo porque ainda há vários 
autos tramitando em forma física nos Tribunais do Brasil.

 O novel argumento da possibilidade de poder direcionar a apelação 
ao entendimento de determinado órgão ou Câmara também não pode ser 
aceito para justificar a permanência da regra, pois isso ofenderia a isonomia 
tendo em vista que aqueles que não optarem por fazer uso da norma 
seriam prejudicados. Além disso, a discrepância de entendimento entre 
Magistrados e Câmaras de um mesmo Tribunal é algo que deve ser mudado, 
e não naturalizado.

 Portanto, concordamos com a conclusão a que chegou Eduardo 
Silveira Melo Rodrigues em 1994, de que a inovação introduzida em 1964 no 
Código de Processo Penal merece desaparecer do ordenamento jurídico.

5. REFERÊNCIAS

ABRÃO, Carlos Henrique. Processo eletrônico: lei 11.419 de dezembro de 
2006. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009.

ALMEIDA FILHO, José Carlos de Araújo. Processo eletrônico e teoria geral 
do processo eletrônico: a informatização judicial no Brasil. Rio de Janeiro: 
Forense, 2010.

ARARIPE, Tristão de Alencar. Classificação das leis do processo criminal e civil 
do império do Brazil ou código do processo. Rio de Janeiro: H. Laemmert, 
1884.

BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Processo penal. Rio de Janeiro: 
Campus, 2012.

BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 27 ed. São Paulo: 
Malheiros, 2012.

IBAÑEZ RIVA, Juana María. Articulo 25: protección judicial. In: STEINER, 
Christian; URIBE, Patricia (Ed.). Convención Americana sobre Derechos 
Humanos: comentario.  Bogotá, Colombia: Fundación Konrad Adenauer 
Stiftung, 2014. cap. 2. p. 606-653.



322

LOPES JÚNIOR, Aury. Direito processual penal. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 
2013.

LOPES JÚNIOR, Aury; BADARÓ, Gustavo Henrique. Direito ao processo penal 
no prazo razoável. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional. 7. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2012.

MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 29. ed. São Paulo: Atlas, 2013.

NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 13. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2013.

RODRIGUES, Eduardo Silveira Melo. O excepcional arrazoamento de recurso 
em segunda instância (o art. 600 §4º do Código de Processo Penal). Revista 
Justitia, São Paulo, ano 56, n. 167, jul./set. 1994. Disponível em: <http://
www.revistajustitia.com.br/revistas/5d266d.pdf>. Acesso em: 2 nov. 2017.

ROSA, Alexandre Morais da. A controvérsia sobre as razões recursais em 
segundo grau. Revista Consultor Jurídico, São Paulo, 30 dez. 2016. Disponível 
em: <https://www.conjur.com.br/2016-dez-30/limite-penal-controversia-
razoes-recursais-segundo-grau>. Acesso em: 18 out. 2017.

SARMENTO, Daniel. O neoconstitucionalismo no Brasil: riscos e possibilidades. 
Revista Brasileira de Estudos Constitucionais – RBEC, Belo Horizonte, v. 3, n. 
9, p. 95-133, jan./mar. 2009.

SILVA, José Afonso. Aplicabilidade das normas constitucionais. 8. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2012.

_____. Curso de direito constitucional positivo. 40. ed. São Paulo: Malheiros, 
2017.

LEITURAS ADICIONAIS EM NOSSA BIBLIOTECA

BONFIM, Edilson Mougenot. Código de processo penal anotado. São Paulo: 
Saraiva, 2017.



323

MOREIRA, Rômulo de Andrade. O art. 600, § 4º., CPP e as contra-razões 
do Ministério Público: os princípios do promotor natural. Migalhas, n. 
4355, 14 maio 2018. Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/
dePeso/16,MI6928,21048-O+art+600+4+CPP+e+as+contrarazoes+do+Minis
terio+Publico+os+principios>. Acesso em: 14 maio 2018.

PINTO, Ana Luísa. A celeridade no processo penal: o direito à decisão em 
prazo razoável. Coimbra: Coimbra Ed., 2008.



324



325

Identidade coletiva faxinal na relação de 
pertencimento com a terra: o papel do 
Município no reconhecimento de direitos 
dentro da tipologia de competências da 
Constituição Federal de 1988

Rogério Rudiniki Neto*

Thimotie Aragon Heemann**

* Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná. Graduado em Direito pela 
Universidade Federal do Paraná. Mestre em Direito Processual Civil pela UFPR. Professor de 
Processo Civil e Tutela Coletiva do Curso CEI. Professor do curso de pós-graduação em Direito 
Processual Civil da ABDConst (Academia Brasileira de Direito Constitucional). Membro do 
Grupo de Estudos de Processo Civil do MPPR. Membro do Núcleo de Processo Comparado 
da UFPR. Desenvolveu projeto de iniciação científica sobre o tema “direito de propriedade”. 
Participou do projeto de extensão “Direito e Cidadania: a luta pela moradia”. Autor de artigos 
publicados em livros e revistas especializadas. Palestrante.
** Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná. Bacharel em Direito pela 
Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul (FMP). Professor de 
Direito Constitucional e Direitos Humanos do Curso CEI. Autor de livros e artigos publicados 
em revistas especializadas. Palestrante. 

SUMÁRIO:  1. Introdução. 2. Identidade coletiva faxinal; 3. Diplomas Incidentes; 
3.1. Tratados internacionais; 3.2. Constituição Federal de 1988; 3.2.1. O direito 
à cultura na Constituição Federal de 1988; 3.2.2. O direito de propriedade 
na Constituição Federal de 1988; 3.3. Competência concorrente para legislar 
sobre proteção à cultura; 3.4. Competência do Município para legislar sobre 
assuntos de interesse local; 3.5. Caracterização das normas municipais que 
chancelam acordos sobre cercamentos de lavouras como meras limitações 
administrativas ao direito de propriedade (normas de postura); 4. Conclusão; 
5. Referências Bibliográficas. 

Collective faxinal identity in relation of belonging 
to the land: the role of the Municipality 
in recognition of rights within the type of 
competence of the Federal Constitution of 1988 



326

RESUMO: Este trabalho, em um primeiro momento, busca caracterizar a 
identidade coletiva dos povos faxinais considerando, essencialmente, sua 
peculiar relação de pertencimento com a terra. Em um segundo, com base 
nos documentos normativos internacionais e nacionais incidentes, investiga-
se a validade das leis municipais paranaenses que reconhecem e conferem 
direitos a estas comunidades tradicionais.

ABSTRATC: This work, in a first moment, seeks to characterize the identity 
of the faxinal peoples, considering, essentially, their peculiar relation of 
belonging to the earth. In a second, based on international and national 
regulatory documents,the validity of the municipal laws of Paraná that 
recognize and confer rights to these traditional communities
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Repartição constitucional de competências; Direito de propriedade. 
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1. Introdução.

 Com o advento da modernidade, o conceito de cultura deixou de 
ser “estático” e passou a ser “dinâmico”, dada a velocidade com que novas 
culturas se formam e velhas culturas deixam de existir. Especificamente no 
interior do Estado brasileiro, já há quem defenda a vigência de um verdadeiro 
“Estado Pluriétnico”1, tamanha a multietnicidade existente. É nesse cenário 
peculiar em que estão inseridas as comunidades faxinalenses. Conforme 
se demonstrará ao longo deste trabalho, trata-se de uma comunidade 
tradicional localizada, uma vez que os faxinalenses estão concentrados 
apenas no Estado do Paraná. 

 O povo faxinal possui um modus vivendi peculiar, usos e costumes 
próprios, e portanto merece guarida do Estado a partir dos instrumentos 
normativos nacionais e internacionais vigentes no ordenamento jurídico 
pátrio. Desse modo, o presente texto buscará elucidar questões chaves 
acerca dos povos faxinalenses, uma das tantas comunidades tradicionais 
existentes neste “liquidificador cultural” chamado Brasil.

2. Identidade coletiva faxinal.

 A assunção de uma “identidade coletiva” é uma forma pela qual uma 
minoria potencializa a possibilidade de “(…) fortalecimento e consolidação 
de seu modo de criar, fazer e viver”, diferenciando-se dos demais grupos 
presentes em determinada localidade.2

 A delimitação da identidade coletiva é fundamental para que a 
comunidade possa, em um segundo momento, tornar-se uma “categoria 
jurídica”, de modo a receber a correspectiva e adequada tutela jurídica por 
parte da mais variada plêiade de instrumentos normativos que integram o 
ordenamento.3

1 PEREIRA, Deborah Macedo Duprat de Britto. O Estado pluriétnico. s.d. Disponível em: 
<http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/documentos-e-publicacoes/artigos/docs/
artigos/docs_artigos/estado_plurietnico.pdf>. Acesso em: 13 jan. 2018. 
2 NETO, Joaquim Shiraishi. O direito dos povos faxinais: as interpretações e as interpretações 
jurídicas. In: ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de; SOUZA, Roberto Martins de. (orgs.) Terras 
de faxinais. Manaus: Edições da Universidade do Estado do Amazonas – UEA, 2009, p. 19.
3 NETO, Joaquim Shiraishi. O direito dos povos faxinais: as interpretações e as interpretações 
jurídicas. In: ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de; SOUZA, Roberto Martins de. (orgs.) Terras 
de faxinais. Manaus: Edições da Universidade do Estado do Amazonas – UEA, 2009, p. 22.
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 Primeiramente, calha destacar que a própria Constituição Federal 
de 1988 reconhece expressamente a existência de diversas comunidades 
tradicionais em território brasileiro. Todavia, a Constituição Federal atua 
nesse caso como mero ponto de partida, uma vez que o surgimento e até 
mesmo a extinção de determinados grupos tradicionais é um fenômeno 
dinâmico, devendo o direito reconhecer tais comunidades tradicionais.

 Outrossim, é inequívoco que determinadas comunidades 
tradicionais, tais como indígenas e quilombolas, possuem um maior 
reconhecimento pelo mainstrem se comparadas com as comunidades 
faxinalenses. São dois os principais fatores que levam o observador leigo a 
perceber o caráter de “tradicionalidade” dos indígenas e quilombolas com 
uma maior facilidade, quais sejam: a) a trajetória histórica das comunidades 
indígenas e das comunidades quilombolas e; b) a abrangência de tais 
comunidades, seja em âmbito nacional ou até mesmo em âmbito mundial.

 Ora, descabe refutar a existência de uma identidade faxinal sob o 
argumento de que “tais comunidades não possuem a mesma tradicionalidade 
quando comparadas com as comunidades indígenas e as comunidades 
quilombolas”. Trata-se de uma premissa errada, afinal, as comunidades 
indígenas possuem a sua tradicionalidade reconhecida desde o período do 
Brasil colônia4. O mesmo raciocínio pode (e deve!) ser utilizado no âmbito 
das comunidades quilombolas, uma vez que a origem dos quilombolas 
remonta à época da escravatura no Brasil5. Por outro lado, as comunidades 
faxinalenses não possuem sequer um século de existência, uma vez que o 
“movimento faxinal” se iniciou com a vinda de ucranianos e poloneses ao 
Paraná no período da Segunda Guerra Mundial. Assim, soa um tanto quanto 
descabido refutar o reconhecimento de uma identidade faxinal a partir da 
comparação dos faxinalenses com outras comunidades tradicionais dotadas 
de uma historiciedade temporal muito maior. 

 Outrossim, além da questão histórica, há também a abrangência 
demográfica como ponto a ser analisado. Enquanto as comunidades indígenas 
e quilombolas exercem seu modus vivendi em todo território brasileiro (e até 

4 KAYSER, Helmut-Emanuel. Os direitos dos povos indígenas no Brasil: desenvolvimento 
histórico e estágio atual. Trad. Maria da Glória Lacerda Rurack, Klaus Peter Rurack. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2010.
5 MALGRAF, Alencar Frederico; OLIVEIRA, Priscila Sutil de. Quilombos Brasileiros. 2ª ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2017.
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mesmo fora do país), as comunidades faxinalenses estão alojadas apenas no 
Estado do Paraná. Tal fator também contribui para que um observador leigo 
não consiga aferir a “tradicionalidade” das comunidades faxinalenses. 

 Deste modo, o processo de construção e reconhecimento de uma 
identidade faxinal deve ser concretizado a partir das próprias experiências 
dos membros de sua comunidade, refutando-se qualquer ideia de 
comparação com outras comunidades tradicionais, até porque, é totalmente 
incabível (e até mesmo discriminatório) estabelecer uma “hierarquização 
entre culturas”6.

 Fixada a premissa de que a formação de uma identidade coletiva 
embasada na autodefinição é central para a categorização jurídica de um 
grupo e consequente reconhecimento e efetivação de seus direitos e 
manutenção de sua cultura, verifica-se que a questão da identidade Faxinal 
merece alguns cuidados, uma vez que seus contornos não se mostram 
tão evidentes, ao menos em uma abordagem mais superficial. Ocorre 
que a identidade “faxinalense” não é autoevidente: muitos indivíduos os 
quais, sob os olhares e critérios de um observador externo são definidos 
como faxinais, por vezes se definem como “agricultores”, “fumicultores” 
ou “moradores de criador ou faxinal”, sendo que a autodefinição como 
“faxinalense” em geral decorre de conjecturas produtivas ou políticas.7 
Sob o aspecto político, deve-se considerar que o processo pelo qual uma 
minoria busca seu reconhecimento perante a sociedade envolvente implica  
atuação em diversos campos de debate, bem como a colaboração de outros 
atores sociais (como exemplo de articulação política dos faxinais, cite-se a 
consolidação da organização denominada “Articulação Puxirão dos Povos 
Faxinalenses” – AP).

 Os povos faxinais não precisam abdicar da identidade de “agricultores 
familiares”, no entanto, tal categoria é demasiadamente ampla, abarcando 
múltiplas  formas de apropriação da terra que em muito se diferenciam da 
realidade faxinalense. A utilização da nomenclatura “povos faxinais”, repise-

6 KAYSER, Helmut-Emanuel. Os direitos dos povos indígenas no Brasil: desenvolvimento 
histórico e estágio atual. Trad. Maria da Glória Lacerda Rurack, Klaus Peter Rurack. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2010, p. 18
7 SOUZA, Roberto Martins de. Mapeamento Social dos Faxinais no Paraná. In: ALMEIDA, 
Alfredo Wagner Berno de; SOUZA, Roberto Martins de. (orgs.) Terras de faxinais. Manaus: 
Edições da Universidade do Estado do Amazonas – UEA, 2009. p. 35.
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se, tem a virtude de agrupar comunidades que guardam peculiaridades no 
modus vivendi e nas relações de pertencimento com a terra, além de ter uma 
forte função de politizar a realidade local, potencializando a catalisação de 
esforços com vistas ao reconhecimento e efetivação de direitos do grupo8

 De fato, nos faxinais situados ao longo do Estado do Paraná 
são verificadas descendências originárias distintas: caboclos, poloneses, 
ucranianos, alemães, etc.9, de modo que este não é o critério mais seguro para 
que se busque o núcleo da identidade faxinalense. O elemento fundamental 
desta identidade coletiva reside nas relações de pertencimento com a terra, 
de onde exsurge ululante componente cultural. Em razão de múltiplas 
conjunturas sociais e históricas, no Faxinal se verifica o seguinte binômio: uso 
coletivo das áreas destinadas à pecuária (“criador comum”) e uso privado das 
áreas vocacionadas à lavoura10, em que, via de regra, predomina a agricultura 
de subsistência. Como sintetiza Joaquim Shiraishi Neto: “o faxinal, enquanto 
categoria jurídica, é construído em oposição à propriedade privada, em 
expansão com o desenvolvimento da agricultura do Estado. A aproximação 
do compáscuo ao faxinal decorre dos seguintes critérios acionados: forma 
peculiar de exploração da terra e dos recursos naturais, que se ‘assemelhariam’ 
ao regime ‘comunal’; formas de ‘ajuda mútua’”.11

 Nota-se que o modelo de uso coletivo da terra para a pecuária, 
instrumentalizado pela cooperação mútua dos integrantes da comunidade, 
com a possibilidade, mediante a condescendência do titular do domínio aos 
seus pares, de acesso aos recursos inclusive por aqueles que não possuem 
títulos de propriedade, traz à baila uma relação de pertencimento com a 
terra que em muito difere da forma de apropriação privada peculiar ao 
modelo capitalista, que impera desde o advento das grandes codificações.

8 BERTUSSI, Mayra Lafoz. Faxinais: um olhar sobre a territorialidade, reciprocidade e identidade 
étnica. In: ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de; SOUZA, Roberto Martins de. (orgs.) Terras de 
faxinais. Manaus: Edições da Universidade do Estado do Amazonas – UEA, 2009. p. 163.
9 BERTUSSI, Mayra Lafoz. Faxinais: um olhar sobre a territorialidade, reciprocidade e identidade 
étnica. In: ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de; SOUZA, Roberto Martins de. (orgs.) Terras de 
faxinais. Manaus: Edições da Universidade do Estado do Amazonas – UEA, 2009. p. 164.
10 GUBERT FILHO, Francisco Adyr. O Faxinal. In: ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de; SOUZA, 
Roberto Martins de. (orgs.) Terras de faxinais. Manaus: Edições da Universidade do Estado do 
Amazonas – UEA, 2009. p. 164.
11 NETO, Joaquim Shiraishi. O direito dos povos faxinais: as interpretações e as interpretações 
jurídicas. In: ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de; SOUZA, Roberto Martins de. (orgs.) Terras 
de faxinais. Manaus: Edições da Universidade do Estado do Amazonas – UEA, 2009. p. 23.



331

 Nesse sentido, inclusive, prevê a própria Lei Estadual 15.673/2007, 
que define o conceito de “identidade faxinalense” como: “a manifestação 
consciente de grupos sociais pela sua condição de existência, caracterizada 
pelo seu modo de viver, que se dá pelo uso comum das terras tradicionalmente 
ocupadas, conciliando as atividades agrosilvo-pastoris com a conservação 
ambiental, segundo suas práticas sociais tradicionais, visando a manutenção 
de sua reprodução física, social e cultural”12.

 Algumas concepções doutrinárias antiguadas consagradas em 
manuais civilistas tradicionais colocavam a propriedade privada tal como 
a conhecemos hoje como uma verdadeira manifestação do direito natural, 
decorrente de uma evolução linear e milenar iniciada em Roma13, o que 
acabava por gerar a falsa impressão de que haveria um único modelo possível 
para a complexa relação do homem com os bens.

 No entanto, o direito e seus institutos jurídicos são fenômenos que 
podem variar no tempo e espaço, existindo diversas “experiências jurídicas”. 
Partindo dessa premissa, Paolo Grossi adverte que não é correto falar em 
apenas “uma propriedade”.14 O termo, quando usado no singular, remete à ideia 
de que existiria apenas uma conformação possível para a relação do homem 
com os bens – conformação esta que seria, a priori, associada ao modelo 
de “propriedade” pertinente ao discurso majoritário vigente (propriedade 
privada individual). Logo, Grossi opta por falar em “propriedades”, uma vez 
que esse instituto assume diferente significação de acordo com a experiência 
jurídica no qual está inserido. Contudo, o autor florentino faz a ressalva de que 
o termo, mesmo quando usado no plural, ainda é um reducionismo, dado que 
nem todas as sociedades conheceram esse modelo “pertencimento”. Segundo 
o Grossi: “falar somente de propriedade, mesmo que no plural, significa ficar 
bem fechado no nicho de uma cultura do pertencimento individual. É esse 
um horizonte demasiado estreito”.15 

 O que se almeja demonstrar com a citação dessas premissas 
teóricas é que o modelo de propriedade coletiva do Faxinal, em que pese 

12 Artigo 2º, parágrafo único, da Lei 15.673/2007
13 Nesse sentido, ver: RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: das coisas. v.5. 14.ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 1985, p. 80.
14 GROSSI, Paolo. História da propriedade e outros ensaios. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p.6.
15 GROSSI, Paolo. História da propriedade e outros ensaios. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p.6.
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difira daquele vivenciado pela sociedade envolvente, é válido e guarda 
imbricações diretas com a própria cultura dessas comunidades, sendo o 
cerne de sua identidade coletiva.

 Nota-se, portanto, que há perfeita subsunção entre a identidade 
faxinal e o conceito de comunidade tradicional previsto no artigo 2º da Lei 
13.123/2015, qual seja: “grupo culturalmente diferenciado que se reconhece 
como tal, possui forma própria de organização social e ocupa e usa territórios 
e recursos naturais como condição para a sua reprodução cultural, social, 
religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e 
práticas geradas e transmitidas pela tradição”.

 No dia a dia do Faxinal, a concomitância do uso coletivo da terra 
para a pecuária (“criador comum”) com a existência de áreas privadas de 
lavoura gerou a necessidade de cercamento destes espaços, em razão de 
problema prático: evitar danos às lavouras em decorrência do acesso de 
animais. A prática do cercamento, destinada à própria manutenção dos 
elementos que compõem a cultura desse povo, guarda grande aceitação 
entre os integrantes da comunidade faxinalense. No entanto, o problema 
acentua-se quando algumas terras situadas dentro do criador comum dos 
faxinais passaram a ser vendidas a chacreiros – sendo que (…) “alguns dos 
novos proprietários relutavam em cercar as áreas de lavoura, que não eram 
mais entendidas como quintais, quer pela sua área (em geral de alguns 
alqueires), quer pelo desconhecimento das tradições locais”.16 Essa situação 
possui grande potencial para geração de conflitos internos e enseja uma 
verdadeira ameça à própria existência do Faxinal. 

 Nesse aspecto, inclusive, as considerações realizadas acerca 
da identidade faxinal se coadunam com as próprias características dos 
faxinalenses positivadas no artigo 1º da Lei 15.673/2007, quais sejam: “a) 
produção animal à solta, em terras de uso comum; b) produção agrícola 
de base familiar, policultura alimentar de subsistência, para consumo 
e comercialização; c) extrativismo florestal de baixo impacto aliado à 
conservação da biodiversidade e; d) cultura própria, laços de solidariedade 
comunitária e preservação de suas tradições e práticas sociais”.

16 GUBERT FILHO, Francisco Adyr. O Faxinal. In: ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de; SOUZA, 
Roberto Martins de. (orgs.) Terras de faxinais. Manaus: Edições da Universidade do Estado do 
Amazonas – UEA, 2009, p. 133.
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 Destarte, o incipiente reconhecimento dos faxinais como categoria 
jurídica17 está previsto em diversos diplomas normativos, como por exemplo, 
o Decreto Federal 8.750/2016, que instituiu o Conselho Nacional dos Povos 
e Comunidades Tradicionais, conferindo expressamente, inclusive, assento 
aos povos faxinalenses18. A Lei Estadual Paranaense 15.673/2007. que 
reconheceu os Faxinais e sua territorialidade específica, prevendo diversas 
questões, tais como o conceito de identidade faxinal, características próprias 
das comunidades faxinalenses e o caráter de patrimônio cultural imaterial 
dos usos, costumes e tradições faxinalenses19, possibilitou, especialmente 
no âmbito municipal, como por exemplo, a Lei Municipal 1.780/2008 (Lei 
Municipal de São Mateus do Sul/PR), uma forma de mitigação/resolução 
dos problemas já aventados  (recusa por parte dos chacreiros detentores 
de títulos de domínio dentro do Faxinal em cercar suas lavouras), uma vez, 
que, com o concomitante reconhecimento da identidade coletiva faxinal, 
considerando especialmente a peculiar relação de pertencimento com a 
terra, foram promulgadas por Municípios paranaenses leis que chancelam 
os chamados “acordos comunitários” celebrados pelos integrantes da 
comunidade do Faxinal, que, entre outros aspectos, preveem a obrigação 
dos habitantes da localidade (sejam eles indivíduos faxinais ou chacreiros 
que adquiriram terras na área) de promover o cercamento das áreas de 
lavoura.

 A validade dessas leis municipais perante o ordenamento jurídico, 
especialmente no tocante à chancela da imposição de cercamento, 
considerando diplomas internacionais e nacionais de diversas hierarquias e 
fontes federativas, será objeto de investigação nos próximos tópicos deste 
trabalho.

17 Ao estudar o Direito das Minorias e Comunidades Tradicionais, parte da doutrina sustenta 
o “reconhecimento” como uma dimensão moderna do princípio da dignidade da pessoa 
humana. Sobre este tema, SARMENTO, Daniel. Dignidade da Pessoa Humana. Conteúto, 
Trajetória e Metodologia. Belo Horizonte: Fórum, 2016. Por outro lado, e não de forma 
excludente ou antagônica, há quem defenda o reconhecimento como forma de concretização 
do princípio da igualdade. Nesse sentido, ver FRASER, Nancy e HONNETH, Axel.  Redistribution 
or Recognition?: A Political-Philosophical Exchange. New York: Verso, 2004. 
18 Artigo 4º, §2º, inciso IX do Decreto Federal 8.750/2016.
19 Artigo 4º da Lei 15.673/2007.
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3. Diplomas normativos incidentes

 Doravante, fixada a premissa de que a identidade coletiva faxinal 
centra-se na peculiar relação de pertencimento com a terra, bem como que 
a imposição de cercamentos de lavouras é fundamental para a preservação 
desse modus vivendi, passamos a investigar a validade das leis municipais 
que chancelam os acordos comunitários que trazem esse dever aos titulares 
de terras dentro do Faxinal. Para tanto, traçaremos um percurso que parte 
dos documentos internacionais incidentes até chegar nas próprias leis 
municipais, enfrentando ao longo do texto o argumento primordial que 
questiona a validade dessa legislação municipal em razão de eventual 
usurpação da competência privativa da União para legislar sobre Direito Civil 
(no qual tradicionalmente está inserida a propriedade privada).

3.1. Tratados internacionais

 Em virtude do seu caráter alográfico20, o direito passa atualmente 
por um estágio de convencionalização, no qual se buscam interpretar as 
normas domésticas à luz dos tratados internacionais. Esse processo objetiva 
construir uma “filtragem convencional” para que as normas domésticas 
passem por uma espécie de catalizador e sejam purificadas pelos tratados 
e convenções internacionais assinados e internalizados por determinado 
Estado, ocasionando a correção de assimetrias e lacunas ocasionadas pela 
dissociação entre a realidade social e as normas postas no ordenamento 
doméstico. Desse modo, uma vez reconhecido o caráter de povo tradicional 
dos faxinalenses, tratados e documentos internacionais passam a irradiar 
efeitos e incidir em situações específicas da comunidade tradicional estudada 
neste trabalho. 

 O primeiro e mais conhecido tratado internacional no âmbito no 
âmbito do Direito dos Povos e Comunidades Tradicionais é a Convenção 169 
da OIT, que embora tenha sido editada pela Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), possui uma ampla declaração e regulamentação de direitos 

20 O direito é alográfico porque o texto normativo não se completa no sentido nele impresso 
pelo legislador; afinal, a completude do texto somente é alcançada no momento em que 
o sentido por ele expressado é produzido, como nova forma de expressão, pelo intérprete. 
Sobre o caráter alográfico do direito, ver GRAU, Eros Roberto. Porque tenho medo dos juízes. 
A interpretação do direito e dos princípios. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 38-39.
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na seara das comunidades tradicionais, além de ter sido internalizado com 
status “supralegal” no ordenamento jurídico brasileiro21. Apenas a título 
de curiosidade, a Convenção 169 da OIT regulamenta o próprio direito 
ao autorreconhecimento, tema este já tratado neste trabalho e também 
reconhecido no artigo 3º da Lei 15.673/2007. 

 Outro consectário de sua importância às comunidades faxinalenses 
é o chamado “direito de consulta”. Segundo o art. 6º da Convenção 169 da 
OIT, principal diploma normativo das comunidades tradicionais no plano 
internacional, as comunidades afetadas possuem o direito de consulta e 
participação antes da imposição de qualquer tipo de política pública que 
as possa afetar. Nesse sentido, a jurisprudência da Corte Interamericana de 
Direitos Humanos entende de maneira diversa, fixando, inclusive, um iter 
procedimental22 para ser seguido na aplicação desse direito. Primeiramente, 
a consulta deve ser “prévia”, quer dizer, o ato de consulta deve ser realizado 
antes da imposição de qualquer política pública que possa afetar os membros 
da comunidade tradicional. Em seguida, a consulta deve ser “livre”, afinal, 
os membros da comunidade tradicional devem exprimir a sua vontade de 
forma livre e desembaraçada, não podendo ser coagidos no momento do 
ato de consulta. Por fim, a consulta deve ser “informada”, ou seja, realizada 
de boa-fé23, de modo que os membros da comunidade tradicional entendam 
o assunto em pauta. Deste modo, o ato de consulta deve ser culturalmente 
situado, a fim de que a população da comunidade tradicional consiga 
internalizar a controvérsia que deva ser dirimida. 

 Portanto, é imperioso concluir que o direito à consulta constitui 
importante instrumento de democratização dos atos e das políticas 
públicas que envolvam direitos e interesses das comunidades faxinalenses, 

21 STF, RE 466343/SP, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/12/2008 
22 CorteIDH, Caso Povo Saramaka vs. Suriname. Sentença de 28 nov. 2007 (Exceções 
preliminares, mérito, reparações e custas), § 134. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/
files/conteudo/arquivo/2016/04/cc1a1e511769096f84fb5effe768fe8c.pdf >. Acesso em: 13 
jan. 2018.
23 Sobre o aspecto da boa-fé no direito de consulta, a Corte IDH assentou entendimento 
no sentido da incompatibilidade de pretensões de desintegração da coesão social das 
comunidades afetadas, tais como a corrupção de líderes comunais, o estabelecimento 
de lideranças paralelas e as negociações individuais com membros das comunidades.  
Caso Povo Indigena Kichwa de Sarayaku vs. Equador. Sentença de 27 jun. 2012 (Mérito e 
reparações), § 186. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/04/
dd8acea6c7256808b84889d6499e6aaa.pdf>. Acesso em: 13 jul. 2017.
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fomentando a participação ativa de seus membros e servindo como forma 
de combater o chamado racismo ambiental24.

 Ainda acerca da gama de direitos previstos na Convenção 169 da 
OIT, o artigo 14 do referido tratado internacional regulamenta uma série de 
dispositivos que protegem e disciplinam a propriedade das comunidades. 
Dentre eles, destaca-se o artigo 14.2 que impõe um dever ao Estado de 
“adotar as medidas que sejam necessárias para determinar as terras que os 
povos interessados ocupam tradicionalmente e garantir a proteção efetiva 
dos seus direitos de propriedade e posse”, bem como o artigo 15 da referida 
convenção, que tutela o acesso das comunidades tradicionais aos recursos 
naturais existentes em sua propriedade. 

 Além disso, a partir de uma interpretação sistemática do artigo 4º da 
Lei 15.673/2007, que reconhece as práticas tradicionais faxinalenses como 
patrimônio imaterial do Estado, e à luz do princípio da retroalimentação 
entre o direito internacional dos direitos humanos e o direito interno25, 
é plenamente possível sustentar a aplicabilidade da Convenção Sobre 
a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais às 
comunidades tradicionais. O referido diploma internacional foi internalizado 
pelo Estado brasileiro em seu ordenamento jurídico doméstico e regulamenta 
e assegura a defesa da diversidade, bens e expressões culturais bem como 
propõe uma intercambialidade entre as culturas. Assim, é um tanto quanto 

24 O racismo ambiental consiste, em breve síntese, nas injustiças sociais ambientais 
provocadas pelos grandes grupos econômicos em detrimento da sociedade, geralmente em 
áreas compostas por comunidades tradicionais ou pessoas de baixa renda. Sobre o tema, ver 
VITORELLI, Edilson. Devido Processo Coletivo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.
25 “El principio de retroalimentación recíproca entre el derecho nacional y el derecho 
internacional de los derechos humanos determina que el juez nacional debe interpretar y 
aplicar el derecho internacional de los derechos humanos cuando este fije un "plus" sobre 
el derecho nacional; a su vez, el juez internacional debe considerar el derecho nacional que 
mejora o complementa el derecho internacional. En síntesis, el principio plantea la aplicación de 
aquella norma, sea ésta de fuente interna o de fuente internacional válidamente incorporada 
al orden jurídico interno, que mejor proteja los derechos humanos. De esta manera, el Derecho 
Internacional de los derechos humanos incorporado al Derecho Interno, cuando contiene 
algunos «plus» respecto de este último se aplica preferentemente por ser más favorable al 
sistema de derechos, o viceversa, el derecho interno prevalece frente al derecho internacional 
cuando el primero protege en mejor forma los derechos que el segundo”. (ALCALÁ, Humberto 
Nogueira. Los Derechos Esenciales o Humanos Contenidos em Los Tratados Internacionales y 
Su Ubicación em El Ordenamento Jurídico Nacional: Doctrina y Jurisprudência. Disponível em: 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122003000100020 <acesso 
em 30. dez. 2017>
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evidente que a referida convenção internacional irradia efeitos para as 
situações e controvérsias que envolvem práticas culturais praticadas pelo 
povo faxinalense. 

 Por fim, outros documentos soft law também são aplicáveis às 
causas faxinais, mas apenas como balizador hermenêutico ou ainda, como 
forma de interpretação autêntica da legislação doméstica e dos tratados 
internacionais irradiadores de efeitos nos casos envolvendo comunidades 
tradicionais. 

3.2. Constituição Federal

3.2.1. O direito à cultura na Constituição

 A identidade coletiva faxinal diz respeito a uma peculiar forma de 
uso coletivo da terra, que corresponde à própria cultura dessa comunidade.

  O direito à cultura, por um lado, corresponde à proteção contra 
mudanças abruptas e ilegítimas; de outro, é “(…) o direito que rege 
relações específicas e tangíveis, a partir de elementos palpáveis do universo 
observado”.26 Sabe-se que a Constituição Federal de 1988 é dúctil27 em seu 
aspecto cultural, permitindo um reconhecimento de novas culturas a partir 
de experiências vivenciadas no interior do território brasileiro. Posturas 
excludentes e discriminatórias acerca do reconhecimento de novas culturas 
não devem ser tidas como de acordo com o atual ordenamento constitucional 
brasileiro, sob pena de caracterizar uma verdadeira “canibalização cultural”28.

 Retornando ao texto constitucional, o art. 215, caput, da CF/88 
prevê o seguinte: “o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos 
culturais e acesso às fontes de cultura nacional, e apoiará e incentivará a 
valorização e a difusão das manifestações culturais”. Tal disposição, ao 

26 CUNHA FILHO, Francisco Humberto. Direitos culturais no Brasil: dimensionamento e 
conceituação. In: Bens culturais e direitos humanos. SOARES, Inês Virgínia Padro; CUREAU, 
Sandra (orgs.). São Paulo: Edições SESC, p. 29.
27 ZAGREBELSKY, Gustavo. El Derecho Dúctil. 16ª ed. Madrid: Trotta, 2016.
28 SANTOS, Boaventura de Sousa. Por uma concepção intercultural de direitos humanos. 
In: SARMENTO, Daniel; PIOVESAN, Flávia; IKAWA, Daniela. Igualdade, diferença e direitos 
humanos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.
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falar em Estado, está se referindo à União, aos estados e aos municípios, 
sendo que todos estes têm o dever de zelar pela proteção da cultura.29 Essa 
intelecção também se coaduna com o art. 23, incs. III a IV da própria CF.

 Destarte, para além dos direitos culturais, existem os deveres 
culturais, que incidem não só sobre o Estado, mas também sobre os 
particulares.30

3.2.2. O direito de propriedade na Constituição

 É certo que a Constituição hoje é o primeiro fundamento do direito 
de propriedade no Brasil. Dentro do art. 5.º, destacam-se o inc. XXII (garante 
o direito de propriedade) e o inciso XXIII (estabelece que a propriedade 
cumprirá com a sua função social).31

 As disposições constitucionais acerca do instituto revelam como o 
direito de propriedade paulatinamente descolou-se do paradigma civilístico. 
Sobre o assunto, afirma Rodrigo Xavier Leonardo: “pode-se dizer que, 
atualmente, no direito brasileiro, o fundamento jurídico da propriedade 
não mais se encontra no Código Civil. O primeiro e principal fundamento 
dogmático-jurídico da propriedade se encontra na Constituição Federal”.32-33

29 AHMED, Flávio. Estatuto da Cidade, plano direito e zoneamento urbano como instrumentos 
de proteção de bens culturais. In: Bens culturais e direitos humanos. SOARES, Inês Virgínia 
Padro; CUREAU, Sandra (orgs.). São Paulo: Edições SESC, 2015, p. 373.
30 CUNHA FILHO, Francisco Humberto. Direitos culturais no Brasil: dimensionamento e 
conceituação. In: Bens culturais e direitos humanos. SOARES,  Inês Virgínia Padro; CUREAU, 
Sandra (orgs.). São Paulo: Edições SESC, 2015, p. 35
31 De acordo com Gilmar Ferreira Mendes, essas disposições podem trazer alguns problemas. 
Ocorre que a atuação do legislador infraconstitucional, ao limitar o direito de propriedade, 
segundo o constitucionalista, não pode chegar ao ponto de suprimi-lo, vez que este é 
constitucionalmente assegurado. (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gonet. Curso de 
Direito Constitucional. 6.ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 362).
32 LEONARDO, Rodrigo Xavier. A função social da propriedade: em busca de uma 
contextualização entre a Constituição Federal e o Novo Código Civil. Revista da Faculdade 
de Direito de São Bernardo do Campo. n.º 10. São Bernardo do Campo: FDSBC, 2004, p. 277.
33 A função social da propriedade foi prevista no Código Civil de 2002, mas com sensível timidez. 
Conforme o art. 1228, § 1.º, deste diploma: “o direito de propriedade deve ser exercido em 
consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, 
de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o 
equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar 
e das águas”.
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 Não se desconhece que o direito de propriedade possui o status 
caráter de cláusula pétrea, tendo em vista a sua inserção topológica 
dentro da Constituição Federal de 1988. Todavia, a referida premissa não 
inviabiliza que a legislação infraconstitucional regulamente a matéria, ainda 
que de maneira restritiva. Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal possui 
entendimento consolidado no sentido de que matérias abarcadas no rol do 
artigo 60, §4º, da Constituição Federal podem ser objeto de restrição, desde 
que tal diminuição não afete o núcleo essencial do direito34. 

 José de Oliveira Ascensão ressalta existirem dois tipos de 
intervenções dentro do conceito de função social, quais sejam: intervenções 
limitadoras e intervenções impulsionadoras. Nas primeiras, a lei busca coibir 
que o titular de determinado direito funcionalizado pratique atos prejudiciais 
à comunidade. Nas segundas, a lei, por meio do agir administrativo ou pela 
atuação judiciária, intervém de forma ativa, fomentando a atuação do titular 
do direito real de forma a ensejar benefícios à coletividade. 35

 Quanto ao cumprimento da função social pela propriedade rural, 
faz-se fundamental a leitura do art. 186 da CF: “art. 186. A função social é 
cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo 
critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: 
I - aproveitamento racional e adequado; II - utilização adequada dos recursos 
naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; III - observância 
das disposições que regulam as relações de trabalho; IV - exploração que 
favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores”.

 Segundo Gustavo Tepedino, da leitura do supracitado dispositivo 
infere-se que proprietário deve exercer seu direito de propriedade 
respeitando os “múltiplos interesses não proprietários”, que abarcam a 
proteção ambiental, a utilização racional das reservas naturais, as relações 
de trabalho derivadas da situação proprietária, o bem-estar desses mesmos 
trabalhadores, etc.36 

34 STF, ADI 2024 MC, Relator(a): Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, julgado em 
27/10/1999.   Sobre a definição de núcleo essencial dos direitos fundamentais, ver DA SILVA, 
Virgilio Afonso. Direitos Fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia. São Paulo: 
Malheiros, 2011. 
35 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Civil: Reais. 5. ª ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1993, p.192.
36 TEPEDINO, Gustavo. Contornos constitucionais da privada. In: Temas de Direito Civil. 3.ª ed. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 309.
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 Há potencial de geração de conflitos dentro do Faxinal quando 
chacreiros externos à comunidade admirem terrenos no Faxinal e se 
recusam a promover o cercamento de lavouras. De fato, esses indivíduos 
são titulares do direito de propriedade da área, nada obstante, considerando 
a perspectiva funcionalizada de propriedade, tais proprietários devem 
respeitar os “múltiplos interesses não proprietários”, sendo certo que 
dentre esses múltiplos interesses também está inserido o direito à cultura 
da comunidade tradicional, de modo que se releva legítimo, considerando o 
prisma da funcionalização da propriedade37, a imposição de deveres ao titular 
do domínio com vistas ao resguardo de outro direito constitucionalizado 
(cultura), mormente quando isso nem de longe implica  alguma forma de 
esvaziamento do direito de propriedade.

 Ou seja, como se viu no tópico anterior, existem também deveres 
culturais que incidem, inclusive sobre particulares, o que, na situação do 
Faxinal, coaduna-se com a própria função social da propriedade.

3.3. Competência concorrente do Município para legislar sobre proteção à 
cultural

 Como visto, o dever de promover e defender manifestações culturais 
é de competência de todos os entes da federação, razão pela qual o Município, 
como é evidente, também deve atuar neste âmbito.

 O ente federativo municipal tem um especial papel nessa função de 
diagnóstico da realidade cultural local e, com base nisso, direcionar políticas 
públicas específicas em prol do interesse público de valorização das pessoas, 
comunidades, histórias, tradições, bens históricos e de relevância patrimonial.

 Nada obstante a necessária atuação em conjunto e concorrente 
da organização federativa brasileira nessa temática, há que se destacar a 
responsabilidade municipal como agente coordenador e catalisador das 
ações necessárias em prol da proteção do patrimônio cultural da sociedade 
brasileira, haja vista o contato imediato e mais aprofundado com as 
manifestações locais.

37 BOBBIO, Norberto. Da Estrutura à Função – Novos Estudos de Teoria do Direito. 16.ª ed. 
Lisboa: Manole, 2007.
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 Nessa tessitura, cumpre destacar o artigo 216-A da Constituição 
de 1988, introduzido pelo Poder Constituinte Reformador, o qual instituiu 
a obrigatoriedade de implantação de sistemas de cultura, com a previsão 
de planos de cultura, comissões, conferências, conselhos, meios de 
financiamento e órgãos gestores a todos os entes federativos, incluindo-se 
os Municípios. 

 Dessa maneira, revela-se inegável que os Municípios devem adotar 
postura ativa por dever constitucional e legal, assegurando-se a diversidade 
cultural, respeito aos direitos humanos e direito à memória e às tradições, 
conforme ainda outros princípios previstos no Plano Nacional de Cultura, 
instituído pela Lei Federal 12.343/2010.

3.4. Competência do Município para legislar sobre assuntos de interesse 
local.

 O Município deve atuar na promoção e defesa da cultura. Destarte, 
nos termos do art. 30, I, da CF, cabe ao Município legislar sobre assuntos 
de interesse local. Essas duas situações devem ser conjugadas: o Município 
poderá legislar sobre cultura especialmente quando se estiver diante de 
um interesse local, o que faz todo sentido quando se está diante de uma 
comunidade faxinal. Em que pesem essas comunidades, como povos 
tradicionais, tenham sido reconhecidas nas esferas federal e estadual, são 
comunidades peculiares localizadas dentro do território de municípios 
paraenses, de modo que estes entes federativos, justamente por estarem 
mais próximos da realidade desses povos, têm condições maiores de 
promover políticas públicas e elaborar legislações que observem as 
singularidades ali presentes.

 Ademais, dentro do magistério de Hely Lopes Meirelles, ao se 
perscrutar sobre o  que seria interesse local, tem-se que tal elenco é 
casuístico, sendo certo que não há interesse local que não reflita – de forma 
reflexa – em algum interesse dos estados ou da União.38

38 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal brasileiro. 18 ed. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 
143.
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3.5. Caracterização das normas municipais que chancelam acordos sobre 
cercamentos de lavouras como meras limitações administrativas ao direito 
de propriedade (normas de postura)

 É despropositado e errôneo afirmar que os acordos que determinam 
o cercamento de lavouras que se encontram dentro do Faxinal implicam 
esgotamento do direito de propriedade, uma vez que a mera construção de 
cercas, no máximo, pode ser caracterizada como uma limitação administrativa 
ao direito de propriedade.

 Note-se que é incontestável que o Município tem competência para 
legislar sobre limitações administrativas ao direito de propriedade, isso diz 
respeito à própria necessidade de organização do espaço físico em que a 
sociedade se desenvolve. Caracterizar as legislações municipais paraenses 
que reconhecem a validade dos acordos de cercamento como normas de 
Direito Civil, portanto, de competência privativa da União, seria o mesmo que 
negar a competência municipal para promover limitações administrativas ao 
direito de propriedade – o que é algo totalmente equivocado.

 O Município, ao chancelar acordos coletivos que determinam o 
cercamento de lavouras existentes dentro do Faxinal, por um lado exerce 
sua função de promotor e defensor de direitos culturais, na medida que 
reconhece a comunidade faxinalense como um sujeito coletivo de direitos; 
por outro, atua dentro do seu poder de polícia relativo a assuntos locais, 
sem aniquilar o direito de propriedade dos chacreiros. A própria doutrina de 
Hely Lopes Meirelles indica que o poder de polícia também tem o condão 
de resguardar o patrimônio moral e espiritual (que, na nossa visão, também 
contempla o direito à cultura), in verbis: “a finalidade do poder de polícia, 
como já assinalamos precedentemente, é a proteção do interesse público no 
seu sentido mais amplo. Nesse interesse superior da comunidade entram 
não só os valores materiais, como também o patrimônio moral e espiritual 
do povo (...)”39

 Note-se que, no âmbito dos Direitos Humanos, algumas vezes são 
verificadas interpretações equivocadas que afirmam que determinado ente 
federativo teria se imiscuído de forma indevida em determinada competência 

39 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal brasileiro. 18 ed. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 
504.
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privativa da União, quando a atuação do ente menor, sob certo prisma, de 
forma reflexa e indireta em tese teria atingido a atribuição de ente maior. 
Situação interessante se verificou na ADI 903/MG40, em que lei do Estado de 
Minas Gerais que dispõe sobre adaptação dos veículos de transporte coletivo 
com a finalidade de assegurar seu acesso por pessoas com deficiência foi 
questionada no Supremo Tribunal Federal, por suposta intromissão na 
competência da União para legislar sobre trânsito e transporte. No entanto, 
tal argumento foi rechaçado pelo STF, uma vez que o caso concreto assumiu 
maior densidade o direito à acessibilidade física das pessoas com deficiência 
(art 24, XIV, CF), respaldada na Convenção de Nova Iorque, que atrai a 
atribuição de todos os entes federativos para agir neste âmbito.

 Lembre-se que as limitações administrativas impostas pelo 
Município ao direito de construir podem implicar obrigações de fazer, de 
não fazer ou de deixar de fazer. Tais limitações podem, inclusive, representar 
uma perda da área da terreno, como é o caso dos recuos, e nem por isso se 
alega que o Município estaria se imiscuindo em assunto de competência da 
União (Direito Civil, quando se considera apenas a perspectiva privatística do 
direito de propriedade).41

 No caso sob análise, a imposição de cercamento de lavoras 
enquadra-se como  obrigação de fazer, decorrente das obrigações geradas ao 
proprietário pela função social da propriedade, vocacionada ao cumprimento 
do dever de resguardo da cultura da comunidade confrontante, que 
apresenta singularidades as quais impõem o dever de o Município atuar face 
ao peculiar interesse local.

 O próprio Código Civil tem norma que se coaduna com a referida 
situação. Reza o art. 1.299: “o proprietário pode levantar em seu terreno as 
construções que lhe aprouver, salvo o direito dos vizinhos e os regulamentos 
administrativos”. Ora, as construções existentes na propriedade devem 
dialogar com os direitos dos vizinhos, que no caso do Faxinal são povos 
tradicionais cujos direitos culturais são reconhecidos pela Constituição e 
outros diplomas, sendo certo que a norma civil, ao falar em regulamentos 
administrativos, chancela as leis municipais incidentes na situação.

40 STF, ADI 903, Relator(a):  Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2013 
41 DALLARI, Dalmo de Abreu. As leis municipais e o direito de construir. Revista de Direito da 
Faculdade Largo de São Franciso. v.65. São Paulo: 1970.
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4. Conclusão.

 O autorreconhecimento de uma minoria é fundamental para que 
esta possa se tornar uma categoria jurídica, potencializado a possibilidade 
de reconhecimento e efetivação dos seus direitos. A identidade coletiva 
faxinal diz respeito essencialmente a uma peculiar forma de pertencimento 
com a terra. Essa identidade coletiva, para além de ter como ponto de 
apoio os documentos internacionais de direitos humanos, vem sendo 
reconhecida por uma série de diplomas de diversas hierarquias nas três 
esferas federativas. 

 Da Constituição, para além do cânone da dignidade da pessoa 
humana, decorre a função social da propriedade e o direito à cultura, 
além de fundamentar a competência do Município para legislar sobre 
assuntos de interesse local. As comunidades faxinais são realidades 
singulares pertinentes a territórios específicos de determinados municípios 
paraenses, sendo que tal modus vivendi não é verificado de forma nítida 
em outros cantos do Brasil. Tal constatação, que destaca a localidade, 
traz à baila o dever e a competência do Município de atuar na proteção 
e efetivação de direitos humanos destes povos. Viu-se que a necessidade 
de cercamento das lavouras é essencial à própria perpetuação do Faxinal, 
de modo que o Município, ao chancelar acordos comunitários que trazem 
tal obrigação, para além do reconhecimento da identidade coletiva dos 
faxinais, atua dentro da esfera do peculiar interesse local por meio de 
regulamentos administrativos que, longe de esgotar ou menoscabar o 
direito de propriedade alheio, implicam mera limitação administrativa 
inserida dentro das normas de postura de ordenação do território, e 
nesse específico caso com o condão ainda de proteger uma manifestação 
cultural. Não há se falar, portanto, em usurpação da competência da União 
para legislar sobre Direito Civil, visto que a atuação Municipal se encontra 
no âmbito do Direito Administrativo e também está dentro da competência 
concorrente para atuar no âmbito dos Direitos Humanos, essencialmente 
na Cultura, mediante diálogo com atuação própria da seara administrativa, 
com reflexos no Direito Ambiental diante da preservação do meio ambiente 
promovida pelo Faxinal.
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RESUMO: O presente artigo pretende trazer algumas reflexões sobre a 
obrigatoriedade de cobertura contratual da internação domiciliar (home 
care) em substituição à hospitalar pelos planos de saúde, considerando 
especialmente as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor e na 
Lei 9.656/98, a qual dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência 
à saúde, destacando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre 
o tema.

ABSTRACT: The present article intends to bring some reflections about the 
obligation of contractual coverage by health insurances to replace hospital 
internment with home care, especially considering the norms contained 
in the Code of Consumer Protection and Law 9.656/98, which provides for 
private health insurances, highlighting the jurisprudence of the Superior 
Court of Justice on the subject.

PALAVRAS-CHAVE: plano de saúde; internação domiciliar; obrigatoriedade 
de cobertura; Código de Defesa do Consumidor; Lei 9.656/98.

KEYWORDS: health insurance; home care; compulsory coverage; Code of 
Consumer Protection; Law 9.656/98.
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1. Considerações iniciais sobre o Código de Defesa do Consumidor 
e o plano privado de assistência à saúde

 A Constituição Federal de 1988 (CF/88), no título dos direitos e 
garantias fundamentais, prevê que o Estado promoverá, na forma da lei, a 
defesa do consumidor (artigo 5º, inciso XXXII), podendo a União, os Estados e 
o Distrito Federal legislarem, concorrentemente, sobre produção e consumo, 
bem como a respeito da responsabilidade por dano ao consumidor (artigo 
24, incisos V e VIII, respectivamente). Ainda inclui, como um dos princípios 
da ordem econômica, a defesa do consumidor (artigo 170, inciso V).

 Com a finalidade de promoção da defesa do consumidor constituiu-
se uma comissão1 para a elaboração de um anteprojeto de lei. O Código de 
Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), derivado de mandamento expresso 
sobre a sua criação no artigo 48 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias (ADCT)2, é hierarquicamente constitucional, incluído entre os 
direitos fundamentais3 4.

 Busca a defesa de um grupo específico de pessoas, os consumidores5. 
É “típica norma de proteção de vulneráveis”6, da parte mais frágil nas relações 
de consumo, e a inclusão da proteção do consumidor na CF/88 coaduna-

1 Comissão composta por Ada Pellegrini Grinover (coordenadora), Daniel Roberto Fink, José 
Geraldo Brito Filomeno, Kazuo Watanabe e Zelmo Denari, com a assessoria de Antonio 
Herman de Vasconcellos e Benjamin, Eliana Cáceres, Marcelo Gomes Sodré, Mariângela 
Sarrubo, Nelson Nery Júnior e Régis Rodrigues Bonvicino. In: GRINOVER, Ada Pellegrini... [et 
al.]. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto. 9 
ed. Rio de Janeiro: Forense universitária, 2007, p. 1.
2 “Art. 48. O Congresso Nacional, dentro de cento e vinte dias da promulgação da Constituição, 
elaborará código de defesa do consumidor.”
3 MARQUES, Claudia Lima. Diálogo entre o Código de Defesa do Consumidor e o Novo Código 
Civil – do “Diálogo das Fontes” no Combate às Cláusulas Abusivas. Revista de Direito do 
Consumidor, vol. 45/2003, p. 71 – 99, Jan - Mar / 2003.
4 A defesa do consumidor passou a ser direito do cidadão e dever do Estado. In: ALMEIDA, 
João Batista de Almeida. Manual de direito do consumidor. 2. ed. rev. e atual. São Paulo : 
Saraiva, 2006, p. 50.
5 MARQUES, Claudia Lima. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor / Claudia Lima 
Marques, Antônio Herman V. Benjamin, Bruno Miragem. 5 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 77.
6 TARTUCE, Flávio. Manual de direito do consumidor : direito material e processual / Flávio  
Tartuce, Daniel Amorim Assumpção Neves. 5. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense: 
São Paulo: Método, 2016, p. 3-4.
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se com a função do Estado de intervir em situações de desigualdade e 
desequilíbrio social “que não poderiam ser satisfatoriamente acomodadas ou 
corrigidas com o uso de instrumentos meramente políticos ou econômicos”7. 

 Daí porque as normas inseridas no Código de Defesa do Consumidor 
(CDC) são de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse 
social (artigo 1º), possuindo natureza cogente, impositiva, incidindo 
“independentemente da vontade contrária dos interessados”. Significam 
limitações à autonomia de vontade das partes e “tutelam o interesse social e 
adentram a esfera do direito privado”, objetivando o legislador “proporcionar 
o equilíbrio dentro do qual o consumidor possa se equiparar ao fornecedor, 
sem que este valha de sua vontade para obter vantagens mediante acordos 
contratuais”.8 9

  O CDC constitui um microssistema jurídico multidisciplinar na 
medida em que possui normas que regulam todos os aspectos da proteção 
do consumidor, coordenadas entre si, permitindo uma visão de conjunto das 
relações de consumo.10

 Para o Ministro Humberto MARTINS11, o CDC “é talvez uma das 
leis mais bem elaboradas do ordenamento jurídico nacional”. E desde 
o seu surgimento, “o maior ganho diz respeito à concretização do acesso 
do consumidor à justiça”, o que contribuiu para diminuir o desequilíbrio 
entre fornecedor e consumidor.

7 EFING, Antônio Carlos (coord.). Direito Constitucional do Consumidor: A Dignidade Humana 
como Fundamento da Proteção Legal. In: ________. Direito do Consumo. 1ª ed. (ano 2001), 
5ª tir. Curitiba: Juruá, 2006, p. 27-28.
8 EFING, Antônio Carlos (coord.). Direito Constitucional do Consumidor: A Dignidade Humana 
como Fundamento da Proteção Legal. In: ________. Direito do Consumo. 1ª ed. (ano 2001), 
5ª tir. Curitiba: Juruá, 2006, p. 30-34.
9 Por isso, o direito do consumidor reconhece, a priori, que há uma desigualdade nas relações 
de consumo estabelecidas entre fornecedor e consumidor, pois aquele tem conhecimento do 
produto ou serviço que oferece, ao passo que este está em desvantagem de conhecimento 
quanto ao produto ou serviço que lhe é oferecido. In: MARTINS, Humberto. Diretrizes 
Jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça Relacionadas à Proteção do Consumidor. 
Revista de Direito do Consumidor, vol. 106/2016, p. 17-36, Jul - Ago / 2016.
10 ALMEIDA, João Batista de Almeida. Manual de direito do consumidor. 2. ed. rev. e atual. São 
Paulo : Saraiva, 2006, p. 52.
11 MARTINS, Humberto. Diretrizes Jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça 
Relacionadas à Proteção do Consumidor. Revista de Direito do Consumidor, vol. 106/2016, p. 
17-36, Jul - Ago / 2016.
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 Especificamente em relação à saúde, a CF/88 a prevê como um dos 
direitos sociais (artigo 6º, caput), podendo a União, os Estados e o Distrito 
Federal legislarem, concorrentemente, sobre sua proteção e defesa (artigo 
24, inciso XII). Garante no artigo 196 que a saúde é direito de todos e dever do 
Estado, sendo de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao 
Poder Público dispor, na forma da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização 
e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de 
terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado (artigo 
197).

 Consequentemente o artigo 199, caput, da CF/88 assegura que a 
assistência à saúde é livre à iniciativa privada, podendo ser por ela executada. 
Segundo Isadora Selig FERRAZ12, os serviços de saúde prestados pela iniciativa 
privada o serão segundo as diretrizes estatais, cuja fiscalização incumbe 
ao Ministério da Saúde, ao Conselho de Saúde Suplementar (CONSU), ao 
Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), à Agência Nacional de Saúde 
(ANS) e à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).

 Em termos contratuais, considera Josiane Araújo GOMES13 que o 
contrato de assistência privada à saúde (contrato de plano de saúde) constitui, 
hoje, instrumento importantíssimo para assegurar o acesso a atendimento 
médico-hospitalar, haja vista a impossibilidade fática de o Estado suprir, de 
modo apropriado e suficiente, a demanda social crescente pelos serviços de 
assistência à saúde - em razão, sobretudo, da ausência de políticas públicas 
eficazes e da inadequada aplicação dos recursos orçamentários existentes.

 Isadora Selig FERRAZ14 assinala que ante a incapacidade do Poder 
Público de “solucionar as falhas crônicas na área de saúde, melhorando a 
qualidade dos serviços prestados e suprindo de modo adequado a demanda, 
a iniciativa privada está gradativamente adentrando mais o setor de saúde”.

12 FERRAZ, Isadora Selig. Aspectos Relevantes dos Contratos de Assistência Privada à Saúde 
sob a Tutela do Código de Defesa do Consumidor. In: EFING, Antônio Carlos (coord.). Direito 
do Consumo. 1ª ed. (ano 2001), 8ª reimpr. Curitiba: Juruá, 2011, p. 198.
13 GOMES, Josiane Araújo. Plano de Saúde e Internação em Regime Home Care: da 
Obrigatoriedade de sua Cobertura Contratual. Revista dos Tribunais, vol. 968/2016, p. 169-
192, Jun / 2016.
14 FERRAZ, Isadora Selig. Aspectos Relevantes dos Contratos de Assistência Privada à Saúde 
sob a Tutela do Código de Defesa do Consumidor. In: EFING, Antônio Carlos (coord.). Direito 
do Consumo. 1ª ed. (ano 2001), 8ª reimpr. Curitiba: Juruá, 2011, p. 198.
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 Deixando de lado questões políticas e orçamentárias, essa falha 
estatal consagra o contrato de plano de saúde como recurso apto à promoção 
e à proteção do direito fundamental à saúde.15

 Em termos conceituais, Josiane Araújo GOMES16 entende que o 
contrato de plano de saúde constitui negócio jurídico em que a operadora 
se obriga “a custear ou fornecer serviços médico-hospitalares em favor 
do beneficiário, cabendo a este adimplir as contraprestações pecuniárias 
periódicas”, sendo o valor fixado conforme a extensão da cobertura 
contratada.

 Dessa forma, o contrato de plano de saúde17 regula a prestação 
de serviços de saúde, e segundo a Ministra Nancy ANDRIGHI18, tem 
como característica principal “o fato de envolver execução periódica ou 
continuada, por se tratar de contrato de fazer de longa duração, que se 
prolonga no tempo”. Desse modo, “os direitos e obrigações dele decorrentes 
são exercidos por tempo indeterminado e sucessivamente”.

 Assim, o consumidor paga as mensalidades para ter acesso à 
cobertura contratualmente prevista, o que lhe assegura “o direito de, mês 
a mês, ter prestada a assistência à saúde tal como estabelecida na lei e no 
contrato”. Logo, ao firmar um contrato de plano de saúde, “o consumidor 
tem como objetivo primordial a garantia de que, no futuro, quando ele e sua 

15 O contrato de plano de saúde “atinge milhões de consumidores em nosso mercado e tende 
a se expandir”. Essa espécie contratual tem como finalidade “o tratamento e a segurança 
contra os riscos envolvendo a saúde do consumidor e de sua família ou dependentes”. In: 
MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor : o novo regime das 
relações contratuais, 7. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2014, 
p. 530.
16 GOMES, Josiane Araújo. Plano de Saúde e Internação em Regime Home Care: da 
Obrigatoriedade de sua Cobertura Contratual. Revista dos Tribunais, vol. 968/2016, p. 169-
192, Jun / 2016.
17 O contrato de plano de saúde apresenta natureza jurídica de contrato de trato sucessivo, 
por prazo indeterminado, envolvendo a transferência onerosa de riscos, que possam afetar 
futuramente a saúde do consumidor e de seus dependentes, “mediante a prestação de 
serviços de assistência médico-ambulatorial e hospitalar, diretamente ou por meio de rede 
credenciada, ou ainda pelo simples reembolso das despesas”. Superior Tribunal de Justiça. 
REsp 989.380/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/11/2008, 
DJe 20/11/2008.
18 Superior Tribunal de Justiça. REsp 989.380/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 06/11/2008, DJe 20/11/2008.
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família necessitarem, será dada a cobertura nos termos em que contratada”. 
A operadora, por sua vez, a qualquer momento pode ser acionada, contanto 
que receba mensalmente o valor estipulado no contrato.19

 Considerando o conceito, as características e a finalidade do 
contrato de plano de saúde, faz-se necessária uma análise dos elementos 
que o enquadram como um contrato de consumo.

 Conforme a análise do Ministro Humberto MARTINS20, a doutrina 
extrai da interpretação do CDC pelo menos quatro sentidos jurídicos 
para consumidor – um fundamental e três por equiparação. 

 O artigo 2º, caput, define consumidor como toda pessoa física ou 
jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. 
Seu parágrafo único equipara a consumidor a coletividade de pessoas, ainda 
que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Também 
se equipara a consumidor todas as vítimas do dano causado pelo fato do 
produto e do serviço (artigo 17), bem como todas as pessoas, determináveis 
ou não, expostas às práticas comerciais e que, por essa razão, têm direito à 
proteção contratual (artigo 29).

 Consoante afirma Eliana CÁCERES21, a definição de consumidor 
foi ampla, primando o CDC pela proteção genérica dos consumidores. O 
Ministro Humberto MARTINS22 destaca que o CDC tem um conceito elástico 
de quem vem a ser o consumidor e, ao assim proceder, “abrange todos os 
elos da relação de consumo”. 

 Fornecedor é definido pelo artigo 3º, caput, como toda pessoa física 
ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes 

19 Superior Tribunal de Justiça. REsp 1106557/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 16/09/2010, DJe 21/10/2010.
20 MARTINS, Humberto. Diretrizes Jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça 
Relacionadas à Proteção do Consumidor. Revista de Direito do Consumidor, vol. 106/2016, p. 
17-36, Jul - Ago / 2016.
21 CÁCERES, Eliana. Os Direitos Básicos do Consumidor – uma Contribuição. Revista de Direito 
do Consumidor, vol. 10/1994, p. 61-76, Abr - Jun / 1994.
22 MARTINS, Humberto. Diretrizes Jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça 
Relacionadas à Proteção do Consumidor. Revista de Direito do Consumidor, vol. 106/2016, p. 
17-36, Jul - Ago / 2016.
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despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, 
criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou 
comercialização de produtos ou prestação de serviços.23

 O §2º do artigo 3º conceitua serviço como qualquer atividade 
fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, mesmo as de 
natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, exceto as decorrentes 
das relações trabalhistas.

 Dessa forma, o CDC abrange todo e qualquer tipo de serviço, 
entendido, conforme José Geraldo Brito FILOMENO24, como uma utilidade 
usufruída pelo consumidor, e prestada por um fornecedor determinado, 
um fazer.

 Considerando esses elementos, o contrato de plano de saúde é um 
típico contrato de consumo, incidindo as normas do CDC sobre os serviços 
prestados pelas operadoras, empresas ou cooperativas. “A forma jurídica 
que pode revestir esta categoria de serviços ao consumidor, portanto, 
não desqualifica a incidência do Código de Defesa do Consumidor”, o que 
implica subordinar os contratos de plano de saúde aos direitos básicos do 
consumidor (artigo 6º).25 26

23 O rol do artigo 3º, caput, é meramente exemplificativo, “seja no que diz respeito a quem 
vem a ser o fornecedor, seja no tocante ao tipo de atividade oferecida ao consumidor (esta 
pode ser, inclusive, gratuita, como é o caso do oferecimento de amostras grátis)”. In: MARTINS, 
Humberto. Diretrizes Jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça Relacionadas à Proteção 
do Consumidor. Revista de Direito do Consumidor, vol. 106/2016, p. 17-36, Jul - Ago / 2016.
24 FILOMENO, José Geraldo Brito. Manual de direitos do consumidor. 11. ed. – São Paulo : 
Atlas, 2012, p. 48.
25 MARQUES, Claudia Lima, citando o Ministro Carlos Alberto Menezes Direito. Contratos no 
Código de Defesa do Consumidor : o novo regime das relações contratuais. 7. ed. rev., atual. e 
ampl. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 530-531.
26 E mais do que isso, deriva da previsão constitucional que as operadoras de saúde prestam 
serviço de relevância pública, devendo, por isso, respeitar também os princípios constitucionais. 
Segundo FERRAZ, Isadora Selig. Aspectos Relevantes dos Contratos de Assistência Privada à 
Saúde sob a Tutela do Código de Defesa do Consumidor. In: EFING, Antônio Carlos (coord.). 
Direito do Consumo. 1ª ed. (ano 2001), 8ª reimpr. Curitiba: Juruá, 2011, p. 198.
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 Analisa Claudia Lima MARQUES27 que o contrato de plano de saúde 
é um bom exemplo de contrato cativo de longa duração, a envolver por 
muitos anos um fornecedor e um consumidor, sua família ou beneficiários. 
A identificação do contratante e dos beneficiários como destinatários finais 
(consumidores) do serviço prestado pela operadora, empresa ou cooperativa, 
e desta como fornecedora, não oferece dificuldades.

 Ainda de acordo com Claudia Lima MARQUES28, o Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) tem decidido impor ao contrato de plano de saúde - contrato 
de consumo de massa - “uma boa-fé extremamente qualificada”, exigindo 
dos fornecedores o cumprimento do dever de informação, cooperação e 
cuidado.

 Como bem pondera Josiane Araújo GOMES29, “o contrato de plano de 
saúde é marcado pela coexistência de interesses patrimoniais e existenciais”. 
De um lado a operadora considera essa relação contratual como meio para 
a obtenção de lucro, constituindo típica atividade do mercado de consumo, 
de outro lado, o usuário considera o vínculo contratual como o instrumento 
apto para a obtenção do atendimento médico-hospitalar adequado para 
a tutela da sua saúde, titularizando, assim, a expectativa de que em razão 
desse negócio jurídico a sua saúde estará sempre protegida.

 Entende Claudia Lima MARQUES30 que os contratos de plano de 
saúde são contratados geralmente mediante métodos de contratação de 
massa, contratos de adesão31 e condições gerais dos contratos. Destaca 

27 MARQUES, Claudia Lima, citando o Ministro Carlos Alberto Menezes Direito. Contratos no 
Código de Defesa do Consumidor : o novo regime das relações contratuais. 7. ed. rev., atual. e 
ampl. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 530.
28 MARQUES, Claudia Lima, citando o Ministro Carlos Alberto Menezes Direito. Contratos no 
Código de Defesa do Consumidor : o novo regime das relações contratuais. 7. ed. rev., atual. e 
ampl. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 530.
29 GOMES, Josiane Araújo. Plano de Saúde e Internação em Regime Home Care: da 
Obrigatoriedade de sua Cobertura Contratual. Revista dos Tribunais, vol. 968/2016, p. 169-
192, Jun / 2016.
30 MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor : o novo regime 
das relações contratuais. 7. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 
2014, p. 531-532.
31 De acordo com a definição do artigo 54 do CDC, no contrato de adesão as cláusulas são 
estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor, sem que o consumidor possa discutir ou 
modificar substancialmente seu conteúdo.
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Josiane Araújo GOMES32 que cabe ao usuário “apenas a opção entre aderir 
ou não à contratação, o que lhe coloca em posição de total vulnerabilidade 
contratual”.

 Por essa razão, deve haver controle efetivo do conteúdo dos contratos 
de plano de saúde, de modo a concretizar o objetivo contratual mediante o 
equilíbrio dos interesses do usuário e da operadora de plano de saúde, o que 
é feito pela Lei 9.656/98 e pelos normativos da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), conforme explicitado no tópico seguinte.

2. A Lei 9.656/98 e a Resolução Normativa – RN nº 428, de 7 de 
novembro de 2017, da ANS

 A Lei 9.656/98 surgiu em virtude da necessidade de um controle 
efetivo do conteúdo dos contratos de plano de saúde. Dispõe sobre os 
planos e seguros privados de assistência à saúde, trazendo regramentos 
relativos à “cobertura assistencial, abrangência dos planos, rede credenciada, 
procedimentos e eventos de cobertura restringível, carências, doenças e 
lesões preexistentes”, normatizando o controle de ingresso, a permanência e 
a saída das operadoras no mercado e a matéria relativa à solvência e liquidez 
das operadoras.33

 O artigo 1º, caput, determina que se submetem à Lei 9.656/98 as 
pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à 
saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua 
atividade. De acordo com o §1º, qualquer modalidade de produto, serviço e 
contrato que apresente, além da garantia de cobertura financeira de riscos 
de assistência médica, hospitalar e odontológica, outras características que 
o diferencie de atividade exclusivamente financeira, está subordinada às 
normas e à fiscalização da ANS.

32 GOMES, Josiane Araújo. Plano de Saúde e Internação em Regime Home Care: da 
Obrigatoriedade de sua Cobertura Contratual. Revista dos Tribunais, vol. 968/2016, p. 169-
192, Jun / 2016.
33 GOMES, Josiane Araújo. Plano de Saúde e Internação em Regime Home Care: da 
Obrigatoriedade de sua Cobertura Contratual. Revista dos Tribunais, vol. 968/2016, p. 169-
192, Jun / 2016.
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 Partindo-se do indispensável “diálogo das fontes”34 35 entre o CDC 
e a Lei 9.656/98, “não há nenhuma incompatibilidade expressa entre ela e 
o CDC – ao contrário, frisa a nova lei um espírito comum e o interesse na 
proteção do consumidor”36.

 A esse respeito, aliás, a Lei 9.656/98 determina no artigo 35-G que 
se aplicam subsidiariamente aos contratos de plano de saúde as disposições 
do CDC. Porém, essa espécie contratual se submete diretamente (e não 
subsidiariamente) às normas do CDC.37

 Para o Ministro Marco BUZZI38, aplica-se a Lei 9.656/98 também 
a contratos anteriores à sua vigência (e não adaptados ao novo regime) 
quando “eventual abusividade das cláusulas pode ser aferida à luz do Código 
de Defesa do Consumidor”. Isso porque, o contrato de plano de saúde 
encerra obrigação de trato sucessivo, que se renova ao longo do tempo e, 
por conseguinte, “se submete às normas supervenientes, especialmente 

34 Proposta por Claudia Lima MARQUES, para quem “(...) a “solução” do denominado “conflito 
de leis no tempo” emerge como resultado de um diálogo (aplicação simultânea, coerente 
e coordenada) das mais heterogêneas fontes legislativas, iluminadas todas pela nova força 
da Constituição. Fontes plurais que não mais se excluem – ao contrário, mantêm as suas 
diferenças e narram simultaneamente suas várias lógicas (dia-logos), cabendo ao aplicador 
da lei coordená-las (“escutando-as”), impondo soluções harmonizadas e funcionais no 
sistema, assegurando efeitos úteis a estas fontes, ordenadas segundo a compreensão imposta 
pelo valor constitucional”. In: MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do 
Consumidor : o novo regime das relações contratuais. 7. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo : 
Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 732.
35 O STJ já teve a oportunidade de aplicar o denominado “diálogo das fontes” em favor 
do consumidor: “Inexistência de antinomia entre o Estatuto do Idoso e a Lei 9.656/98 
(que autoriza, nos contratos de planos de saúde, a fixação de reajuste etário aplicável aos 
consumidores com mais de sessenta anos, em se tratando de relações jurídicas mantidas 
há menos de dez anos). Necessária interpretação das normas de modo a propiciar um 
diálogo coerente entre as fontes, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, sem 
desamparar a parte vulnerável da contratação”. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1280211/
SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/04/2014, DJe 04/09/2014.
36 MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor : o novo regime 
das relações contratuais. 7. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 
2014, p. 693.
37 Isso porque, subsidiariedade significa “ordem de aplicação: aplica-se inicialmente uma 
lei e só após se aplicará a outra”. E “há complementação de ambas regulando ao mesmo 
tempo o mesmo caso, em diálogo, pois não são antinômicas as leis – ao contrário, ambas 
seguem princípios similares”. In: MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do 
Consumidor : o novo regime das relações contratuais. 7. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo : 
Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 539, 698.
38 Superior Tribunal de Justiça. AgRg no AREsp 835.326/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 
QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017.
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às de ordem pública, a exemplo do CDC, o que não significa ofensa ao ato 
jurídico perfeito”.

 Por conseguinte, deve haver a aplicação cumulativa da Lei 9.656/98 
e do CDC, no que for cabível, entendimento que se depreende da Súmula 608 
do STJ39, editada em substituição à Súmula 46940, que consolidou a aplicação 
do CDC aos contratos de plano de saúde.41 42

 Afirma a Ministra Nancy ANDRIGHI43 que no contrato de plano de 
saúde, regido que é pelo CDC, “para além da continuidade na prestação”, 
assume destaque o dado da catividade, reproduzida na relação de consumo 
estabelecida entre as partes. Isso porque, o “convívio ao longo de anos a 
fio” gera expectativas para o consumidor de manutenção do equilíbrio 
econômico e da qualidade dos serviços prestados pela operadora de saúde. 
Considera que esse tipo contratual é “socialmente relevante e merecedor de 
respostas equitativas do Judiciário”.

 E devido à necessidade de “regular essas longíssimas, reiteradas 
e complexas relações contratuais”, faz-se necessária “seja a intervenção 
regulamentadora do legislador e a intervenção reequilibradora e sábia do 
Judiciário instrumentalizadas com as normas do CDC”.44

39 “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os 
administrados por entidades de autogestão”. Superior Tribunal de Justiça. Súmula 608, 
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018.
40 A Terceira Seção do STJ, na sessão de 11/04/2018, determinou o CANCELAMENTO da 
Súmula 469 (DJe 17/04/2018).
41 “Apesar de os planos e seguros privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei 
nº 9.656/1998, as operadoras da área que prestam serviços remunerados à população 
enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois, relação de consumo, devendo ser 
aplicadas também, nesses tipos contratuais, as regras do Código de Defesa do Consumidor 
(CDC). Ambos instrumentos normativos incidem conjuntamente, sobretudo porque esses 
contratos, de longa duração, lidam com bens sensíveis, como a manutenção da vida. Incidência 
da Súmula nº 469/STJ.” Superior Tribunal de Justiça. REsp 1537301/RJ, Rel. Ministro RICARDO 
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 23/10/2015.
42 Os contratos de plano de saúde “são contratos de cooperação, regulados pela Lei 9.656/1998 
e pelo Código de Defesa do Consumidor”. In: MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de 
Defesa do Consumidor : o novo regime das relações contratuais. 7. ed. rev., atual. e ampl. São 
Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 545.
43 Superior Tribunal de Justiça. REsp 1106557/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 16/09/2010, DJe 21/10/2010.
44 MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor : o novo regime das 
relações contratuais. 7. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 544.
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 Mais especificamente quanto ao conteúdo dos contratos de plano 
de saúde, a Lei 9.656/98 estabelece que devem estar presentes diversos 
dispositivos obrigatórios que indiquem, com clareza, vários aspectos da 
contratação, dentre eles os eventos cobertos e excluídos (artigo 16, inciso 
VI).

 Por isso o artigo 12 traz as exigências mínimas a serem cobertas 
pelos planos de saúde, dentre elas as que se referem à internação hospitalar: 

 a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de 
prazo, valor máximo e quantidade, em clínicas básicas e especializadas, 
admitindo-se a exclusão dos procedimentos obstétricos;

 b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia 
intensiva, ou similar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, 
a critério do médico assistente;

 c) cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços 
gerais de enfermagem e alimentação;

 d) cobertura de exames complementares indispensáveis para 
o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica, bem como 
fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões 
e sessões de quimioterapia e radioterapia, de acordo com a prescrição do 
médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação 
hospitalar;

 e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, 
assim como da remoção do paciente para outro estabelecimento hospitalar, 
dentro dos limites geográficos previstos no contrato (em território brasileiro);

 f) cobertura de despesas de acompanhante, na hipótese de 
pacientes menores de dezoito anos; e

 g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e 
domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de 
câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade 
esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de 
internação hospitalar.
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 O artigo 10 da Lei 9.656/98 excetua da cobertura mínima obrigatória:

 I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental;

 II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem 
como órteses e próteses para o mesmo fim;

 III - inseminação artificial;

 IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com 
finalidade estética;

 V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados;

 VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, 
ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do artigo 12;

 VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados 
ao ato cirúrgico;

 VIII - (Revogado pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001);

 IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto 
médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes; e

 X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando 
declarados pela autoridade competente.

 O §1º do artigo 10 dispõe, por sua vez, que as exceções constantes 
dos incisos serão objeto de regulamentação pela ANS. Já o seu §4º estabelece 
que a amplitude das coberturas dos planos de saúde é definida por normas 
editadas pela ANS, que, no exercício de sua função de regulamentação do 
mercado de saúde suplementar, emite Resoluções-Normativas, “com o 
intuito de inibir práticas lesivas aos usuários e promover a estabilidade do 
setor”45.

45 GOMES, Josiane Araújo. Plano de Saúde e Internação em Regime Home Care: da 
Obrigatoriedade de sua Cobertura Contratual. Revista dos Tribunais, vol. 968/2016, p. 169-
192, Jun / 2016.
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 O artigo 4º, inciso III, da Lei 9.961/2000, que cria a agência reguladora 
de planos de saúde do Brasil, determina que compete à ANS elaborar o Rol 
de Procedimentos e Eventos em Saúde46, que constituirá referência básica 
para os fins do disposto na Lei 9.656/98, bem como suas excepcionalidades. 
Partindo dessa competência a ANS47, desde a sua criação, editou normativos, 
instituindo e atualizando o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, 
revisando-o a cada dois anos48. 

 Atualmente, as regras são estabelecidas pela Resolução Normativa 
– RN nº 42849, de 7 de novembro de 2017, em vigor desde 02 de janeiro 
de 2018, constando do seu Anexo I a lista dos procedimentos e eventos de 
cobertura mínima obrigatória pelos planos de saúde.50

 Todavia, as operadoras podem oferecer cobertura maior do que a 
garantida pelo Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, segundo o artigo 
2º da Resolução Normativa – RN nº 428, por sua iniciativa ou mediante 
expressa previsão no contrato de plano de saúde.

46 Segundo a Exposição de Motivos apresentada pela ANS, o Rol de Procedimentos e Eventos 
em Saúde “garante e torna público o direito assistencial dos beneficiários dos planos de saúde, 
contemplando os procedimentos considerados indispensáveis ao diagnóstico e tratamento 
de todas as doenças que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e 
Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, conforme disposto 
na Lei 9.656/1998”. Disponível em: <http://www.ans.gov.br/images/stories/Particitacao_da_
sociedade/consultas_publicas/cp61/cp61_exposicao_motivos.pdf>. Acesso em: 30 out. 2017.
47 Parecer Técnico Nº 45/GEAS/GGRAS/DIPRO/2016. Disponível em: <http://www.ans.gov.br/
images /stories/parecer_tecnico/uploads/parecer_tecnico/_parecer_2016_45.pdf>. Acesso 
em: 03 out. 2017.
48 Segundo o Parecer Técnico Nº 45/GEAS/GGRAS/DIPRO/2016, as revisões periódicas “são 
antecedidas por amplos debates no Comitê Permanente de Regulação da Atenção à Saúde – 
COSAÚDE”. Disponível em: http://www.ans.gov.br/images/stories/parecer_tecnico/uploads/
parecer_tecnico/_parecer _2016_45.pdf. Acesso em: 03 out. 2017.
49 “Atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que constitui a referência 
básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde, 
contratados a partir de 1º de janeiro de 1999; fixa as diretrizes de atenção à saúde; 
e revoga as Resoluções Normativas – RN nº 387, de 28 de outubro de 2015, e RN nº 
407, de 3 de junho de 2016”. Disponível em: <http://www.ans.gov.br/ component/
legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=MzUwMg==>. Acesso em: 05 
maio 2018.
50 A ANS disponibiliza em seu site os entendimentos e Resoluções publicadas, pois podem 
ser revistos a qualquer tempo, fornecendo informações sobre as coberturas obrigatórias, as 
consultas públicas disponíveis, entre outras atualizações. Disponível em: <http://www.ans.
gov.br/aans/transparencia-institucional/pareceres-tecnicos-da-ans>. Acesso em: 03 out. 
2017.
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 Aliás, o seu artigo 4º garante que a atenção à saúde na saúde 
suplementar deverá observar alguns princípios, dentre eles a atenção 
multiprofissional (inciso I), objetivando a promoção da saúde, a prevenção de 
riscos e doenças, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação 
(parágrafo único).

 Ainda, seu artigo 5º, §1º, determina que os procedimentos listados 
na Resolução e nos seus Anexos são de cobertura obrigatória quando 
solicitados pelo médico assistente.51

 E especificamente quanto à internação domiciliar, estabelece o 
artigo 14 da Resolução Normativa – RN nº 428:

Art. 14. Caso a operadora ofereça a internação domiciliar em substituição 
à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, deverá obedecer 
às exigências previstas nos normativos vigentes da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária - ANVISA e nas alíneas “c”, “d”, “e” e “g” do inciso II do 
art. 12 da Lei nº 9.656, de 1998.

 De acordo com Parecer Técnico 04/201652 da ANS, a Lei 9.656/98 
não inclui a assistência à saúde no ambiente domiciliar (home care) entre as 
coberturas obrigatórias53. E mais, a Lei 9.656/98 explicita que, “nos casos de 
terapia medicamentosa, o fornecimento de medicamentos para tratamento 
domiciliar não está contemplado dentre as coberturas obrigatórias (art. 10, 
inciso VI)”54.

 É preciso considerar que a Resolução Normativa – RN nº 387, de 28 
de outubro de 2015, segundo Parecer Técnico 04/2016 da ANS, também não 

51 Segundo a ANS, as coberturas mínimas obrigatórias serão asseguradas nos denominados 
“planos novos” (comercializados a partir de 02/01/1999), e pelos chamados “planos antigos” 
adaptados (adquiridos antes de 02/01/1999, mas que foram ajustados conforme artigo 35 
da Lei 9.656/98). Disponível em: <http://www.ans.gov.br/images/stories/parecer_tecnico/
uploads/parecer_tecnico/_parecer _ 2016_27.pdf>. Acesso em: 30 out. 2017.
52 Parecer Técnico que trata da cobertura da assistência domiciliar (home care). Disponível 
em: <http://www.ans.gov.br/images/stories/parecer_tecnico/uploads/parecer_tecnico/_
parecer_2016_04.pdf>. Acesso em: 03 out. 2017.
53 A lei garante, para uso domiciliar, tão somente o fornecimento de bolsas de colostomia, 
ileostomia e urostomia, sonda vesical de demora e coletor de urina com conector (artigo 
10-B).
54 À exceção dos medicamentos antineoplásicos orais e para o controle de efeitos colaterais e 
adversos dos medicamentos antineoplásicos (artigo 12, inciso I, alínea “c”, e inciso II, alínea “g”).
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previa “a cobertura obrigatória para quaisquer procedimentos executados 
em domicílio”. Não obstante, destaca o Parecer que, na saúde suplementar, 
o home care pode ser oferecido pelas operadoras como “alternativa à 
internação hospitalar”. Enfatiza que “somente o médico assistente do 
beneficiário poderá determinar se há ou não indicação de internação 
domiciliar em substituição à internação hospitalar” e que a operadora não 
pode suspender uma internação hospitalar pelo simples pedido de atenção 
ou assistência domiciliar. Nesse caso, se a operadora não concordar em 
oferecer o home care, “deverá manter o beneficiário internado até sua alta 
hospitalar”.

 Por fim, entende a ANS que nos casos em que a assistência domiciliar 
não se dê em substituição à internação hospitalar, deverá obedecer a 
previsão contratual ou a negociação entre as partes.55 56

 Similar é a orientação da ANS referente à cobertura de medicamentos 
para tratamento domiciliar.57

 A respeito da atualização do Rol de Procedimentos e Eventos 
em Saúde, a última Consulta Pública58 realizada pela ANS não analisou 
procedimentos/tecnologias em saúde cuja exclusão de cobertura esteja 
prevista na Lei 9.656/98 (artigo 10) e que preencham pelo menos um dos 
seguintes critérios:

55 Conforme o previsto no artigo 14 da Resolução Normativa – RN nº 428, de 7 de novembro 
de 2017, da ANS.
56 Caso o oferecimento de atenção domiciliar “conste em aditivo contratual acordado entre 
as partes, tal serviço deve ser obrigatoriamente oferecido de acordo com as regras descritas 
no referido aditivo contratual, devendo observar rigorosamente os comandos da Resolução 
da Diretoria Colegiada da Anvisa – RDC nº 11, de 2006, que regulamenta a modalidade de 
atendimento em tela para todos os Serviços de Atenção Domiciliar – SAD que atuem em 
território nacional, sejam públicos ou privados, incluindo os SAD que prestam atendimento 
aos beneficiários de planos de saúde”.
57 Parecer Técnico 27/2016: “(...) a Lei nº 9.656, de 1998, deixa explícito que, nos casos de 
terapia medicamentosa, o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar 
não está contemplado dentre as coberturas obrigatórias (art. 10, inciso VI)”, à exceção dos 
medicamentos antineoplásicos (artigo 12, inciso I, alínea “c”, e inciso II, alínea “g”). Disponível 
em: <http://www.ans.gov.br/images /stories/parecer_tecnico/uploads/parecer_tecnico/_
parecer_2016_27.pdf>. Acesso em: 30 out. 2017.
58 No período de 27/06/2017 a 26/07/2017. Disponível em: <http://www.ans.gov.br/
participacao-da-sociedade/consultas-e-participacoes-publicas/consultas-publicas-
encerradas/consulta-publica-61-rn-do-rol -de-procedimentos-e-eventos-em-saude>. Acesso 
em: 30 out. 2017.



368

 (i) sejam considerados experimentais por seus conselhos 
profissionais;

 (ii) utilizem produto para saúde sem registro na Agencia Nacional 
de Vigilância Sanitária - ANVISA;

 (iii) não possuam as indicações descritas na bula/manual registrado 
na ANVISA;

 (iv) tratamentos e terapias em domicílio;

 (v) medicamentos para tratamento domiciliar, prescritos pelo 
médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade 
de saúde59;

 (vi) procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem 
como órteses e próteses para o mesmo fim;

 (vii) procedimentos de inseminação artificial;

 (viii) procedimentos clínicos ou cirúrgicos com finalidade estética; e

 (ix) fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não 
ligados ao ato cirúrgico.

 E com a publicação pela ANS da Resolução Normativa – RN nº 428, 
de 7 de novembro de 2017, em vigor desde 02 de janeiro de 2018 (artigo 33), 
verificou-se, mais uma vez60, que a internação domiciliar em substituição à 
hospitalar, e o necessário fornecimento de medicamentos para tratamento 
em domicílio, não constam da atualização do Rol de Procedimentos e 
Eventos em Saúde, demandando sua cobertura resposta efetiva e uniforme 

59 Com exceção dos medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar e dos 
medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados 
ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso.
60 Não obstante, de acordo com o Parecer Técnico Nº 45/GEAS/GGRAS/DIPRO/2016, as revisões 
periódicas sejam produto de discussão que “conta com a participação de representantes de 
consumidores, de prestadores de serviços de saúde, de operadoras de planos privados de 
assistência à saúde, de conselhos de profissionais de saúde, de sociedades médicas e do corpo 
técnico da ANS”. Disponível em: <http://www.ans.gov.br/images/stories/parecer_tecnico/
uploads/parecer_tecnico/_parecer_2016_45.pdf>. Acesso em: 03 out. 2017.
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do Poder Judiciário, aplicando-se as normas protetivas constantes do CDC, 
após indispensável diálogo das fontes com o que prevê a Lei 9.656/98.

  
3. Internação domiciliar em substituição à hospitalar. 
Obrigatoriedade de cobertura contratual do home care pelos 
planos de saúde e a consolidação da jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça

 Partindo-se da premissa constitucional de que o direito à saúde 
deve ser assegurado da maneira mais ampla possível, em virtude de ser a 
dignidade da pessoa humana um dos fundamentos da República Federativa 
do Brasil (artigo 1º, inciso III, da CF/88), assevera Maurilio Casas MAIA61 que 
os pacientes, para além da condição de consumidores, são vulneráveis e 
necessitam de proteção.

 O CDC disciplina que um dos princípios a serem atendidos pela 
Política Nacional das Relações de Consumo é o reconhecimento da 
vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo (artigo 4º, inciso 
I). E as razões dessa vulnerabilidade são incontáveis, “indo das formas mais 
explícitas de lesão àquelas mais ardilosas em que o consumidor tem seu 
direito violado sem nem mesmo perceber”. Daí porque a judicialização de 
ações demonstra que “essa vulnerabilidade é real e sentida cotidianamente 
pelo consumidor”.62

 A esse respeito, aliás, o consumidor é considerado elo mais fraco da 
corrente contratual, e por esse motivo a proteção que lhe é conferida pelo 
CDC tem como finalidade preservar ou restabelecer o equilíbrio contratual 
nas relações de consumo por ele estipuladas.

 Muitas vezes o consumidor desconhece seus próprios direitos 
e, a despeito dessa condição, tem a necessidade de contratar serviços 

61 MAIA, Maurilio Casas. O Direito à Saúde e a Tutela do Melhor Interesse do Paciente (Hiper)
Vulnerável e os Planos e Seguros de Saúde. Revista dos Tribunais, vol. 973/2016, p. 19-48, 
Nov / 2016.
62 MARTINS, Humberto. Diretrizes Jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça 
Relacionadas à Proteção do Consumidor. Revista de Direito do Consumidor, vol. 106/2016, p. 
17-36, Jul - Ago / 2016.
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indispensáveis à sua existência e dignidade. E esse é um dos motivos pelos 
quais o CDC reconhece a sua vulnerabilidade no mercado de consumo.

 Para o Ministro Humberto MARTINS63, nesse universo de 
consumidores vulneráveis, estão inseridos, igualmente, os consumidores 
denominados hipervulneráveis, “como as pessoas de pouco conhecimento, 
de idade tenra ou avançada, de saúde debilitada ou cuja posição social 
não lhe permita avaliar adequadamente o produto ou serviço”. Por isso, o 
fornecedor deve redobrar as atenções quanto aos serviços direcionados a 
esses consumidores, sob pena de incorrer em prática abusiva (artigo 39, 
inciso IV, do CDC64).

 Em razão disso, a tutela da vulnerabilidade ou hipervulnerabilidade 
demanda dos aplicadores do direito “uma percepção sensível quanto ao 
sentido de igualdade e de dignidade da pessoa humana”, possibilitando 
que as normas inseridas no CDC sejam aplicadas de maneira eficaz ao caso 
concreto.65

 De acordo com a doutrina de Claudia Lima MARQUES66, o contrato 
de plano de saúde é “um contrato para o futuro, mas contrato assegurador 
do presente, em que o consumidor deposita sua confiança na adequação 
e qualidade dos serviços médicos intermediados ou conveniados”. Por isso, 
“deposita sua confiança na previsibilidade da cobertura leal destes eventos 
futuros relacionados com saúde”.

É um contrato de consumo típico da pós-modernidade: um fazer de 
segurança e confiança, um fazer complexo, um fazer em cadeia, um fazer 
reiterado, um fazer de longa duração, um fazer de crescente essencialidade. 

63 MARTINS, Humberto. Diretrizes Jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça 
Relacionadas à Proteção do Consumidor. Revista de Direito do Consumidor, vol. 106/2016, p. 
17-36, Jul - Ago / 2016.
64  “Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:
(...) 
IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, 
conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços”.
65 MARTINS, Humberto. Diretrizes Jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça 
Relacionadas à Proteção do Consumidor. Revista de Direito do Consumidor, vol. 106/2016, p. 
17-36, Jul - Ago / 2016.
66 MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor : o novo regime 
das relações contratuais. 7. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 
2014, p. 548.
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É um contrato oneroso e sinalagmático, de um mercado em franca expansão, 
onde a boa-fé deve ser a tônica das condutas.67

 O Ministro Humberto MARTINS68, ao analisar o papel do STJ na 
proteção do consumidor, esclarece que “o Direito do Consumidor é uma 
das mais desafiadoras disciplinas que a Corte debate em seus julgamentos”, 
tendo como missão “aplicar a casos concretos uma legislação tida como das 
mais completas e respeitadas no meio jurídico internacional”. 

 À vista disso, e segundo entendimento do STJ, a obrigação de bem 
explicar o plano é do profissional, e não é ônus imposto ao consumidor leigo 
e especialmente vulnerável, se estiver doente, de modo que a ausência 
de explicação conceitual “não deve ser tolerada pelo Judiciário nos planos 
antigos e novos”.69

 Nesse particular, o STJ firmou julgamento de que a cobertura ou 
não de determinado tratamento, na hipótese, por exemplo, de cláusula 
dúbia e mal redigida, demanda interpretação favorável ao consumidor, pois 
“nos contratos de adesão, as cláusulas limitativas ao direito do consumidor 
contratante deverão ser redigidas com clareza e destaque, para que não 
fujam de sua percepção leiga”.70

 Além do mais, a estipulação contratual não pode ofender “o princípio 
da razoabilidade, e se o faz, comete abusividade vedada pelo art. 51, IV, do 
Código de Defesa do Consumidor”.71 72

67 MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor : o novo regime 
das relações contratuais. 7. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 
2014, p. 548.
68 MARTINS, Humberto. Diretrizes Jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça 
Relacionadas à Proteção do Consumidor. Revista de Direito do Consumidor, vol. 106/2016, p. 
17-36, Jul - Ago / 2016.
69 MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor : o novo regime 
das relações contratuais. 7. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 
2014, p. 533.
70 Superior Tribunal de Justiça. REsp 311.509/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO 
TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2001, DJ 25/06/2001.
71 Superior Tribunal de Justiça. REsp 158.728/RJ, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES 
DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/1999, DJ 17/05/1999.
72 Segundo o artigo 51, inciso IV, do CDC, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais 
relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas 
iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam 
incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. 
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 Nesse contexto de hipervulnerabilidade, e a depender da condição 
clínica do paciente, o médico assistente pode recomendar a internação 
domiciliar em substituição à internação hospitalar. Porém, é comum as 
operadoras de planos de saúde negarem a cobertura solicitada.

 E a negativa do fornecimento do home care pelos planos de saúde é 
justificada pela existência de cláusula contratual que exclui a cobertura desse 
tipo de tratamento, de acordo com Josiane Araújo GOMES73, bem como na 
alegação de que a Lei 9.656/98 não inclui, dentre as exigências mínimas, o 
custeio de internação domiciliar em substituição à hospitalar.

 Porém, o artigo 10 da Lei 9.656/98 não excetua, dentre as exigências 
mínimas trazidas pelo seu artigo 12, o home care, de maneira que se houver 
prescrição médica, “sua cobertura é obrigatória pelo plano de saúde”, 
até porque não cabe à operadora a escolha do tipo de tratamento usado 
para a cura das doenças cobertas pelo contrato, “sendo abusiva a cláusula 
contratual que exclua o tratamento domiciliar quando essencial para garantir 
a saúde e/ou a vida do beneficiário”.74 75

 Como mencionado, o caput do artigo 14 da Resolução Normativa 
– RN nº 428 da ANS permite que a operadora de planos de saúde ofereça a 
internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem 
previsão contratual.

 O artigo 12, inciso II, da Lei 9.656/9876 disciplina que, dentre as 

73 GOMES, Josiane Araújo. Plano de Saúde e Internação em Regime Home Care: da 
Obrigatoriedade de sua Cobertura Contratual. Revista dos Tribunais, vol. 968/2016, p. 169-
192, Jun / 2016.
74 GOMES, Josiane Araújo. Plano de Saúde e Internação em Regime Home Care: da 
Obrigatoriedade de sua Cobertura Contratual. Revista dos Tribunais, vol. 968/2016, p. 169-
192, Jun / 2016.
75 “É abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para 
garantir a saúde e, em algumas vezes, a vida do segurado.” Superior Tribunal de Justiça. AgRg 
no AREsp 368.748/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado 
em 10/06/2014, DJe 20/06/2014.
76 Despesas relativas a honorários médicos, serviços gerais de enfermagem e alimentação 
(alínea “c”); o fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e 
sessões de quimioterapia e radioterapia (alínea “d”); toda e qualquer taxa, incluindo materiais 
utilizados, assim como remoção do paciente, para outro estabelecimento hospitalar, em 
território brasileiro (alínea “e”); e tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares 
de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, 
na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da 
assistência prestada em âmbito de internação hospitalar (alínea “g”).
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exigências mínimas, devem ser cobertas pelo plano de saúde durante a 
internação hospitalar, em linhas gerais, diversas despesas; o fornecimento 
de medicamentos; taxas, materiais e remoção do paciente; e tratamentos e 
procedimentos antineoplásicos e radioterápicos ambulatoriais e domiciliares 
de uso oral, além de hemoterapia.

 Essas coberturas devem ser estendidas à internação domiciliar por 
constituir um tratamento equivalente ao oferecido em ambiente hospitalar, 
com todos os cuidados necessários à recuperação do paciente.

 Em razão das peculiaridades contratuais e dos regramentos 
específicos exige-se, ainda mais, uma boa-fé qualificada77, diante da 
massificação dos contratos de plano de saúde, que atingem milhões de 
consumidores. Por esse motivo torna-se mandatória uma interpretação 
conforme a boa-fé e sempre a favor do consumidor, nos termos do artigo 47 
do CDC78, inserido no Capítulo que trata da Proteção Contratual.

 Para além da interpretação das cláusulas contratuais de maneira 
mais favorável ao consumidor, ainda que o fornecedor rediga com destaque 
aquelas que implicarem limitação de direito do consumidor, permitindo 
sua imediata e fácil compreensão79 80 (artigo 54, §4º, do CDC), mostra-se 
abusiva a cláusula restritiva de direito que prevê o não custeio da internação 
domiciliar em substituição à internação hospitalar.

 Se o home care é prescrito em substituição aos cuidados hospitalares, 
nada mais razoável do que oferecer a mesma cobertura de tratamentos e 

77 MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor : o novo regime 
das relações contratuais. 7. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 
2014, p. 532.
78 “As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.
79 Superior Tribunal de Justiça. REsp 1046355
RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2008, DJe 
05/08/2008.
80 Para o Ministro Marco BUZZI, “ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano 
de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com 
destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4º do artigo 54 do 
Código de Defesa do Consumidor), revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos 
meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico, indicado pelo 
médico que acompanha o paciente, voltado à cura de doença efetivamente coberta”. Superior 
Tribunal de Justiça. AgRg no AREsp 835.326/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, 
julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017.
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medicamentos que seriam disponibilizados em hospital. Isso porque, caso 
haja a interrupção do tratamento, poderá haver, por vezes, um agravamento 
da saúde do paciente.

 O STJ possui atualmente jurisprudência pacífica no sentido de que 
a recusa da cobertura do home care é injustificada, diante da abusividade 
de cláusula contratual que exclua a possibilidade de internação domiciliar 
em substituição à internação hospitalar, quando prescrita pelo médico 
assistente.

 Segundo o Ministro Aldir PASSARINHO Junior81, “o valor da vida 
humana se sobrepuja ao relevo comercial”, tornando-se inaplicável cláusula, 
não propriamente por ser em si abusiva, “mas pela sua aplicação de forma 
abusiva, em contraposição ao fim maior do contrato de assistência médica, 
que é o de amparar a vida e a saúde, tornando verdadeiramente inócuo, na 
espécie”.

 Para a Ministra Nancy ANDRIGHI82 é evidente que “a saúde não pode 
ser tratada como simples mercadoria” pois as empresas e profissionais que 
prestam serviços médicos “devem se submeter às normas constitucionais e 
infraconstitucionais que cuidam diretamente do tema”.

 O Ministro Luis Felipe SALOMÃO83 entende que “a exclusão de 
cobertura de determinado procedimento médico/hospitalar, quando 
essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a vida do segurado, 
vulnera a finalidade básica do contrato”.

 De acordo com o Ministro Moura RIBEIRO84, a cláusula contratual 
que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do paciente 

81 Superior Tribunal de Justiça. REsp 466667
 SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2007, DJ 
17/12/2007, p. 174.
82 Superior Tribunal de Justiça. REsp 1119044
SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 
04/03/2011.
83 Superior Tribunal de Justiça. REsp 183.719/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 
TURMA, julgado em 18/09/2008, DJe 13/10/2008.
84 Superior Tribunal de Justiça. AgRg no AREsp 725.203/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 24/09/2015.
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é abusiva, “porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão 
cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado 
na busca da cura”. Compartilha desse entendimento o Ministro Marco 
BUZZI85 e o Ministro Sidnei BENETI86.

 O Ministro Paulo de Tarso SANSEVERINO87, por sua vez, entende que 
o tratamento domiciliar constitui desdobramento do tratamento hospitalar 
contratualmente previsto, “que não pode ser limitado pela operadora do 
plano de saúde”.

 Já o Ministro Ricardo Villas Bôas CUEVA88 ressalva que nos contratos 
de plano de saúde sem contratação específica, a internação domiciliar pode 
ser utilizada em substituição à internação hospitalar, “desde que observados 
certos requisitos como a indicação do médico assistente, a concordância do 
paciente e a não afetação do equilíbrio contratual”.

 Sobre o custo do home care, esclarece o Ministro Paulo de Tarso 
SANSEVERINO89 que quando o serviço é necessário, “mostra-se, a rigor, menos 
oneroso para o plano de saúde do que manter o paciente hospitalizado”. 

 Ainda, que a ausência de previsão contratual sobre a internação 
domiciliar não beneficia a operadora de planos de saúde, “pois, na dúvida, 

85 Superior Tribunal de Justiça. AgRg no AREsp 734.111/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 
QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 03/02/2016. Precedente citado em vários 
outros julgados, tais como no AgInt no AREsp 987.203/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 
QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017.
86 Superior Tribunal de Justiça. AgRg no AREsp 300.648/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 07/05/2013. No mesmo sentido: AgRg no 
Ag 1325939/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 
09/05/2014.
87 Superior Tribunal de Justiça. REsp 1378707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 15/06/2015. Julgado citado no Informativo de 
Jurisprudência do STJ nº 0564. 
Precedente citado em outro julgado: AgRg no AREsp 835.018/DF, Rel. Ministro MOURA 
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 16/02/2017.
88 Superior Tribunal de Justiça. Voto-Vista do Ministro Ricardo Villas Bôas CUEVA no REsp 
1378707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 
26/05/2015, DJe 15/06/2015.
89 Superior Tribunal de Justiça. Voto-Vista do Ministro Ricardo Villas Bôas CUEVA no REsp 
1378707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 
26/05/2015, DJe 15/06/2015.
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acerca das estipulações contratuais, deve preponderar a mais favorável ao 
segurado como aderente de um contrato de adesão”.

 Conclui que “deve ser reconhecida a abusividade da negativa do 
plano de saúde em cobrir as despesas do serviço de home care, necessário 
ao tratamento do paciente segurado e, em último, imprescindível para a sua 
própria sobrevivência”.

 Alerta o Ministro Ricardo Villas Bôas CUEVA90 que, a despeito da 
Saúde Suplementar não ter incluído no rol de procedimentos mínimos 
ou obrigatórios o tratamento médico em domicílio, é abusiva a cláusula 
contratual que implique vedação da internação domiciliar como alternativa 
de substituição à internação hospitalar, “visto que se revela incompatível 
com a equidade e a boa-fé, colocando o usuário (consumidor) em situação 
de desvantagem exagerada”.

 E continua:

(...) 4. O serviço de saúde domiciliar não só se destaca por atenuar o atual 
modelo hospitalocêntrico, trazendo mais benefícios ao paciente, pois terá 
tratamento humanizado junto da família e no lar, aumentando as chances 
e o tempo de recuperação, sofrendo menores riscos de reinternações e de 
contrair infecções e doenças hospitalares, mas também, em muitos casos, 
é mais vantajoso para o plano de saúde, já que há a otimização de leitos 
hospitalares e a redução de custos: diminuição de gastos com pessoal, 
alimentação, lavanderia, hospedagem (diárias) e outros. 
5. Na ausência de regras contratuais que disciplinem a utilização do serviço, 
a internação domiciliar pode ser obtida como conversão da internação 
hospitalar. Assim, para tanto, há a necessidade (i) de haver condições 
estruturais da residência, (ii) de real necessidade do atendimento domiciliar, 
com verificação do quadro clínico do paciente, (iii) da indicação do médico 
assistente, (iv) da solicitação da família, (v) da concordância do paciente e 
(vi) da não afetação do equilíbrio contratual, como nas hipóteses em que 
o custo do atendimento domiciliar por dia não supera o custo diário em 
hospital (...).

90 Superior Tribunal de Justiça. REsp 1537301/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 23/10/2015. Julgado citado no Informativo de 
Jurisprudência do STJ nº 0571.
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 Cosoante o entendimento do Ministro Raul ARAÚJO91, o home care 
deve ser coberto pelo plano de saúde quando for de suma importância, 
considerando o quadro clínico, já que é, casuisticamente, “o único meio que 
o paciente possui para uma sobrevida com mais qualidade”.

 O mesmo raciocínio é aplicado pelo STJ quando se trata de 
fornecimento de medicamentos de uso domiciliar. A título de exemplo, o 
Ministro Massami UYEDA92 consigna que se o contrato prevê a cobertura 
do tratamento de quimioterapia, é manifestamente abusiva, por “frustrar 
inequivocamente o objeto do contrato, a cláusula contratual que exclui da 
cobertura os medicamentos a esse tratamento correlato, tão-somente pelo 
fato destes serem ministrados em ambiente domiciliar”.

 Entendeu desarrazoado que o plano de saúde, “contratualmente 
responsável pelos medicamentos a serem ministrados no paciente 
internado, assim também não o seja, na hipótese desses medicamentos 
serem ministrados no ambiente domiciliar”, no qual, inclusive, os gastos são 
notadamente menores para o plano de saúde, e “enseja, certamente, uma 
melhor recuperação do paciente”.

 Em conclusão, o STJ possui vários e significativos precedentes nos 
quais reconhece a abusividade da negativa de cobertura contratual pelos 
planos de saúde da internação domiciliar em substituição à hospitalar, 
sobretudo quando o home care é necessário para o restabelecimento e a 
melhora da saúde do paciente. Sem falar que o STJ condenou, por diversas 
vezes, os planos de saúde ao pagamento de danos morais ao paciente em 
razão de injusta recusa de cobertura do home care93.

91 Superior Tribunal de Justiça. AgInt no AREsp 873.948/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 
QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 02/06/2016.
92 Superior Tribunal de Justiça. AgRg no Ag 1137474/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2010, DJe 03/03/2010.
93 No mesmo sentido: 1. Superior Tribunal de Justiça. AgInt no AREsp 1119470/PE, Rel. Ministro 
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017; 
2. Superior Tribunal de Justiça. AgInt no AREsp 1059299/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017; 3) Superior Tribunal 
de Justiça. AgRg no AREsp 834.677/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 23/08/2016, DJe 31/08/2016; e 4) Tal recusa injustificada “agrava a situação de 
aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização 
da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde 
debilitada". Superior Tribunal de Justiça. REsp 918.392/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 11/03/2008, DJe 01/04/2008.



378

4. Considerações Finais

 O Código de Defesa do Consumidor, norma que busca a defesa 
dos direitos e interesses dos consumidores, considerados vulneráveis no 
mercado de consumo, é aplicável aos contratos de plano de saúde por força 
da Súmula 608 do STJ. 

 Apesar da Lei 9.656/98 não incluir, dentre as exigências mínimas, o 
custeio pelos planos de saúde do home care, prevê que a atenção domiciliar 
deve obedecer à previsão contratual ou à negociação estabelecida entre 
as partes, respeitados os normativos editados pela ANS. Ocorre que o Rol 
de Procedimentos e Eventos em Saúde aprovado pela agência reguladora 
de planos de saúde, mediante a edição da vigente Resolução Normativa – 
RN nº 428, de 7 de novembro de 2017, não contempla como obrigatória a 
internação domiciliar em substituição à hospitalar.

 A partir do indispensável diálogo das fontes entre o CDC e a Lei 
9.656/98, verifica-se a obrigatoriedade da cobertura contratual do home 
care pelos planos de saúde quando houver solicitação do médico assistente, 
pois os contratos de plano de saúde, verdadeiros contratos de adesão, de 
massa, que regulam legítimas expectativas ligadas ao direito à vida e à saúde 
de milhões de consumidores, muitos deles hipervulneráveis, devem ser 
interpretados conforme a boa-fé e sempre a favor do consumidor.

 Segundo jurisprudência consolidada do STJ, é abusiva a negativa de 
cobertura contratual do home care. Em suma porque a atenção domiciliar é 
considerada um desdobramento do tratamento hospitalar, contratualmente 
previsto, podendo o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, 
mas não o tipo de tratamento utilizado, sob pena da recusa ser incompatível 
com a equidade, a boa-fé e a legislação protetiva vigente, tornando inacessível 
ao paciente tratamento essencial à sua vida e à sua saúde.
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RESUMO: Analisa-se a compreensão de uma das facetas do princípio 
da proporcionalidade, o princípio da vedação da proteção deficiente, 
aplicando-o no crime de redução a condição análoga à de escravo. Para 
tanto, busca-se entender as concepções desse princípio e sua função na 
proteção dos direitos fundamentais, bem como a eficácia da pena do artigo 
149 do Código Penal, utilizando-se de exemplos do atual panorama do Brasil 
em relação à temática.

ABSTRACT: The present study aim the analysis and understanding of one side 
from proportionality principle, the untermassverbot, applying it in the crime 
of condition analogous to slavery. For this purpose, this principle’s conception 
and its function in fundamental rights’ protection will be better understood, 
as well as the effective punishment from article 149 from Brazilian Penal 
Code, using examples from Brazilian current situation which are related to 
this theme.

PALAVRAS-CHAVE: princípio da proporcionalidade; vedação da proteção 
deficiente; direitos fundamentais; condição análoga à de escravo; Ministério 
Público.

KEYWORDS: principle of proportionality; untermassverbot; fundamental 
rights; conditions analogous to slavery; Public Prosecutor.
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1. O PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DE PROTEÇÃO DEFICIENTE E A 
PROTEÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

 O liberalismo do século XIX posicionava o Estado como inimigo dos 
direitos fundamentais, devendo ser contido frente aos seus excessos.1 Como 
antítese, a primeira metade do século XX forja um panorama político de 
Estados fortes, intervencionistas, promotores de igualdade. Herdeira desta 
dialética, a Teoria Geral do Estado posterior ao término da segunda grande 
guerra produz a síntese de um estado liberal em relação á ordem econômica, 
porém intervencionista na ordem social. Este modelo encontra ressonância, 
no Brasil, com o advento do Estado Democrático de Direito, especialmente 
após a Constituinte de 1988 (sem embargo da carta fundamental de 1946 
haver possuído modelagem com perspectiva algo similar).

 Na atual Constituição, profundas e definitivas alterações no meio 
jurídico contemporâneo2, fizeram com que o Estado deixasse seu papel 
exclusivo de limitador excepcional, para incumbir-se também do papel de 
garantidor de tais direitos.3 Observa-se que, nas palavras de Maria STRECK, 
“a partir de 1988, os direitos fundamentais passaram a integralizar a essência 
do Estado constitucional, sendo, portanto, condição de possibilidade para 
a sua existência. Desse modo, concretizá-los passou a ser uma tarefa 
permanente e indispensável.”4

 Esse duplo papel do Estado, no qual ele restringe e, ao mesmo 
tempo, resguarda os direitos fundamentais, opera-se sobremodo com o 
uso do princípio da proporcionalidade, com impacto claro no direito penal. 
Desenvolvido pelo Direito Alemão e incorporado ao Direito Brasileiro 

1 GUARAGNI, Fábio André; SANTANA, Vanessa Milene de. Modelos de Estado e emergência do 
princípio constitucional da vedação da proteção deficiente em matéria penal e extrapenal. In: 
CAMBI, Eduardo; GUARAGNI, Fabio André (coords). Ministério Público e Princípio da Proteção 
Eficiente. São Paulo: Almedina, 2016, p. 153.
2 STRECK, Maria Luiza Schafer. O Direito penal e o princípio da proibição de proteção deficiente: 
A face oculta da proteção dos direitos fundamentais. São Leopoldo, 2008. 161 f. Dissertação 
(Mestrado em Direito) - Setor de Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade do Vale do Rio 
dos Sinos, p. 42-43.
3 FELDENS, Luciano. Direitos Fundamentais e Direito Penal – A Constituição Penal. 2ª ed. rev. e 
ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 46-49.
4 STRECK, Maria Luiza Schafer. O Direito penal e o princípio da proibição de proteção deficiente: 
A face oculta da proteção dos direitos fundamentais. São Leopoldo, 2008. 161 f. Dissertação 
(Mestrado em Direito) - Setor de Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade do Vale do Rio 
dos Sinos, p. 45.
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especialmente após o advento da Constituição de 88, o princípio da 
proporcionalidade (Verhältnismässigkeitsgrundsatz, no alemão) é o “[...] 
desdobramento lógico do mandamento da individualização da pena. Para 
que a sanção penal cumpra a sua função, deve se ajustar à relevância do bem 
jurídico tutelado, sem desconsiderar as condições pessoais do agente,”5, 
tendo, portanto, como finalidade primordial “a contenção do arbítrio 
estatal, provendo critérios para o controle de medidas restritivas de direitos 
fundamentais ou de outros interesses juridicamente protegidos”.6

 O princípio é cada vez mais utilizado pela jurisprudência de diversos 
países, inclusive do Brasil, haja vista ser considerado um dos métodos 
hermenêuticos fundamentais para a solução de conflitos entre normas 
constitucionais7.  Adverte FELDENS, porém, que a proporcionalidade não deve 
se tornar um “curinga argumentativo”, sendo sua função a de elevar o rigor 
no momento de argumentar o motivo de incidência de uma determinada 
medida,8 inclusive, penal.

 O princípio da proporcionalidade é constituído por três 
subprincípios: a adequação (Geeignetheit), a necessidade (Erforderlichkei) 
e a proporcionalidade em sentido estrito (Abwägungsgebot)9, os quais, 
como num método científico, devem ter aplicação escalonada, em estratos 
analíticos sucessivos, pois, em caso de violação de algum destes, o ato ou 
medida deverá ser considerado inconstitucional.10

5 CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal. Parte geral (art. 1º ao 120). Volume 
único. 5ª ed, ver, atual. e ampl. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 108.
6 SARMENTO, Daniel. Revisitando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 
In: ANJOS FILHO, Rogério Nunes dos. Direitos Humanos e Direitos Fundamentais. Diálogos 
Contemporâneos. Salvador: Juspodvm, 2013, p. 149-184, p. 150.
7 SARMENTO, Daniel. Revisitando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 
In: ANJOS FILHO, Rogério Nunes dos. Direitos Humanos e Direitos Fundamentais. Diálogos 
Contemporâneos. Salvador: Juspodvm, 2013, p. 149-184, p. 149-150.
8 FELDENS, Luciano. Direitos Fundamentais e Direito Penal – A Constituição Penal. 2ª ed. rev. e 
ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 130
9 SARMENTO, Daniel. Revisitando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 
In: ANJOS FILHO, Rogério Nunes dos. Direitos Humanos e Direitos Fundamentais. Diálogos 
Contemporâneos. Salvador: Juspodvm, 2013, pp. 156-166, passim, anota que o subprincípio 
da adequação sugere uma relação entre o meio e fim pretendido, no qual o meio deve ser 
idôneo e o fim legítimo. Já o subprincípio da necessidade visa evitar excessos ao optar-se 
sempre pela medida menos onerosa entre as passíveis de atingirem a mesma finalidade. 
Por fim, a proporcionalidade em sentido estrito utiliza-se da ponderação entre os custos e 
benefícios de uma medida para verificar se a restrição de um bem se justifica. p. 156-166
10 BERNARDES, Juliano Taveira; FERREIRA, Olavo Augusto Vianna Alves. Direito Constitucional. 
Tomo I – Teoria da Constituição. 7ª ed, rev., ampl. e atualizada, Salvador: Juspodivm, 2017, p. 202.
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 Entretanto, o estudo da proporcionalidade não se exaure nesses 
subprincípios. Para que a tutela do bem jurídico se realize, é necessário que 
se observem seu duplo viés: do garantismo negativo – princípio da proibição 
do excesso – e do garantismo positivo – princípio da vedação da proteção 
deficiente.

 O primeiro proíbe a atuação exagerada, em demasia, excessiva do 
Direito Penal. O segundo, por sua vez, refuta a proteção insossa, fraca, ou 
seja, deficiente. É necessário, portanto, haver uma harmonia para que a 
proporcionalidade se faça presente nos casos concretos.

 O princípio da proibição do excesso (do alemão, Übermassverbot), 
fundamentado pela doutrina liberal, consiste na “proibição de que o Estado, 
ao agir, tanto na posição de acusador quanto na de julgador, pratique, em 
sua atividade, qualquer excesso”11. Por meio deste princípio, visa-se

evitar uma utilização desmedida das sanções que levam a uma privação 
ou restrição da liberdade e, consequentemente, a uma ideia de limitar o 
uso das referidas sanções apenas na medida em que forem imprescindíveis. 
O imprescindível é estabelecer e impor as sanções exclusivamente para 
proteger bens jurídicos valiosos.12

 Por outro lado, o princípio da vedação da proteção deficiente, 
também conhecido como princípio da infraproteção, surge na contramão 
do princípio da proibição do excesso, pois visa à proteção e à garantia dos 
direitos fundamentais dos cidadãos perante terceiros.

 Conforme Ingo SARLET, o Estado foi incumbido de “zelar, inclusive 
preventivamente, pela proteção dos direitos fundamentais dos indivíduos 
não somente contra os poderes públicos, mas também contra agressões 
provindas de particulares e até mesmo de outros Estados”13, devendo para 
isso, “adotar medidas positivas (...) com o objetivo precípuo de proteger de 
forma efetiva o exercício dos direitos fundamentais”. Nesta esteira:

11 BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal. Atualizado de acordo com as leis n. 
12.736 e 12.760, de 2012. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 105.
12 CUSSAC, José L. González; BUSATO, Paulo Cesar; CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Compêndios 
de Direito Penal Brasileiro. Parte Geral. Valência: Tirant lo Blanch, 2017, p. 113.
13 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. Uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 12ª ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2015, p. 155.
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A violação da proibição de insuficiência, portanto, encontra-se 
habitualmente representada por uma omissão (ainda que parcial) do poder 
público, no que diz com o cumprimento de um imperativo constitucional, 
no caso, um imperativo de tutela ou dever de proteção, mas não se esgota 
nesta dimensão (o que bem demonstra o exemplo da descriminalização 
de condutas já tipificadas pela legislação penal e onde não se trata, 
propriamente, duma omissão no sentido pelo menos habitual do termo).14

 O que não se deve perder de vista, portanto, é que a ofensa à ordem 
jurídica ocorre não apenas quando eventuais excessos são praticados, 
mas também quando a não-ação ou mesmo a ação insuficiente em prol 
dos Direitos Fundamentais – ou outros bens jurídicos relevantes – se faz 
presente.15

 No Direito Penal, considerado como mecânica de intervenção na vida 
privada em ultima ratio legis, sabe-se que uma conduta só é criminalizada 
quando sua existência atinge bem jurídico de relevância para o bem-estar 
social. Diante disso, a aplicação da vedação da proteção deficiente torna-se 
ainda mais importante, “pois alcança direitos fundamentais de dimensões 
não só individuais, mas também supraindividuais”16.

 Assim, corroborando tal entendimento, Maria STRECK afirma:

(...) a criminalização de uma conduta sempre será necessária quando a 
conduta a ser omitida põe em perigo um bem jurídico considerado digno 
de proteção penal. Para a proteção de bens jurídicos, devemos levar em 
conta, principalmente, os constitucionalmente assegurados, sobretudo os 
direitos fundamentais.17

14 SARLET, Ingo Wolfgang. Constituição e proporcionalidade: o direito penal e os direitos 
fundamentais entre a proibição de excesso e de insuficiência. Revista da Ajuris, ano XXXII, nº 
98, junho/2005, p. 132.
15 SARMENTO, Daniel. Revisitando os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade. In: 
FILHO, Rogério Nunes dos Anjos (Organizador). Direitos Humanos e Direitos Fundamentais. 
Salvador: Juspodivm, 2013. P. 149 – 184, p. 167.
16 GUARAGNI, Fábio André; SANTANA, Vanessa Milene de. Princípio da vedação de proteção 
deficiente de vítimas em matéria penal: dois casos emblemáticos da corte interamericana de 
direitos humanos. In: CAMBI, Eduardo; GUARAGNI, Fabio André (coords). Ministério Público e 
Princípio da Proteção Eficiente. São Paulo: Almedina, 2016, p. 202.
17 STRECK, Maria Luiza Schafer. O Direito penal e o princípio da proibição de proteção deficiente: 
A face oculta da proteção dos direitos fundamentais. São Leopoldo, 2008. 161 f. Dissertação 
(Mestrado em Direito) - Setor de Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade do Vale do Rio 
dos Sinos, p. 93.
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 Diante disso, depreende-se que “o princípio da proporcionalidade 
obriga ponderar os interesses em conflito: por um lado justificando a 
necessidade da tutela de um bem por meio da pena e, de outro, valorando 
o impacto dessa limitação sobre o direito fundamental afetado (no caso, a 
liberdade)”.18

 Luiz Flávio GOMES recomenda cautela para a utilização do princípio 
da vedação da proteção deficiente, no campo do Direito Penal, em razão do 
princípio da legalidade, que dispõe sobre a necessidade de lei prévia, estrita, 
escrita e certa para a criminalização de determinada conduta, sem, com isso, 
dispensar a adequação do princípio no campo da política criminal.19

 Em um sistema constitucional que preconiza a proteção ativa dos bens 
jurídicos, infere-se que o legislador deve se nortear-se pela proporcionalidade 
em seu duplo viés, navegando entre as balizas inultrapassáveis da vedação do 
excesso e da proteção deficiente, não dispondo, portanto, de total liberdade 
legislativa para a criação e edição de leis.20

 Diante disso, pode-se concluir que:

é da composição destes dois princípios que resulta uma política criminal 
equilibrada, nem omissa em face das vítimas, a quem o Estado promete 
– e tem que cumprir! – proteção como direito individual e social, nem 
arbitrária a ponto de sacrificar direitos e garantias individuais de arguidos 
sem critérios de proporcionalidade e por puras razões de Estado.21

 Dessa forma, verifica-se que o Estado não apenas tem a possibilidade, 
mas sim o dever de verificar, em suas mais diversas formas de atuação, se 

18 CUSSAC, José L. González; BUSATO, Paulo Cesar; CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Compêndios 
de Direito Penal Brasileiro. Parte Geral. Valência: Tirant lo Blanch, 2017, p. 113.
19 GOMES, Luiz Flávio. Princípio da proibição de proteção deficiente. Disponível em < http://
ww3.lfg.com.br/public_html/article.php?story=2009120712405123>. Acesso em: 07 nov. 
2017.  
20 STRECK, Maria Luiza Schafer. O Direito penal e o princípio da proibição de proteção deficiente: 
A face oculta da proteção dos direitos fundamentais. São Leopoldo, 2008. 161 f. Dissertação 
(Mestrado em Direito) - Setor de Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade do Vale do Rio 
dos Sinos, p. 91.
21 GUARAGNI, Fábio André; SANTANA, Vanessa Milene de. Princípio da vedação de proteção 
deficiente de vítimas em matéria penal: dois casos emblemáticos da corte interamericana de 
direitos humanos. In: CAMBI, Eduardo; GUARAGNI, Fabio André (coords). Ministério Público e 
Princípio da Proteção Eficiente. São Paulo: Almedina, 2016, p. 185
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a proteção aos Direitos dos integrantes do tecido social, especialmente os 
Direitos Fundamentais, estão sendo suficientemente tutelados, sem que 
haja excesso e nem deficiência na proteção. Ou seja, a tutela jurisdicional 
dos direitos fundamentais deve ser realizada de maneira tal que se proteja o 
indivíduo tanto frente ao poder do Estado (proteção vertical, via proibição do 
excesso), quanto perante terceiros agressores (proteção horizontal, a partir 
da vedação da proteção deficiente), consistentes em outros particulares22, 
pessoas jurídicas (sobretudo no âmbito do ambiente de mercado) e mesmo 
Estados estrangeiros. O Estado, nessas situações, assume o papel de 
garantidor e protetor dos cidadãos.23

2.  O CRIME DE REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO

 Modificando-se em sua concepção ao longo dos séculos e 
distinguindo-se sua forma segundo hábitos locais, a escravidão existe desde 
tempos imemoriais24..Revela-o a pergunta de DELACAMPAGNE: “Que há 
em comum, por exemplo, entre o escravo-servo de uma família florentina 
de cerca de 1450, o escravo que trabalha numa plantação de algodão da 
Luisiana por volta de 1750 e a rapariga vendida pelos pais, nos dias de hoje, 
a uma rede de prostituição numa grande cidade do Sudeste Asiático?”25

 O fenômeno, com suas várias caras, mostra-se, até hoje, como um 
problema mundial. Possui por cerne a prática de “negar a certas categorias 
de seres humanos (…) o direito de serem reconhecidas como humanas...”26, 

22 Note-se que as relações entre particulares também podem ser de caráter vertical – como 
ambientes de submissão, exemplificados pelo contrato de trabalho, poder familiar, etc – ou 
horizontal (relação interpessoal sem posição de proeminência de nenhum envolvido).
23 BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal. Atualizado de acordo com as leis n. 
12.736 e 12.760, de 2012. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 107-108.
24 LE BRETON, Brinka. Vidas Roubadas: A escravidão moderna na Amazônia Brasileira. 2ª ed. 
São Paulo: Edições Loyola, 2002, p. 73. “A escravidão é tão antiga quanto o próprio homem. 
Ela começou a aparecer no antigo Egito, floresceu sob o sistema de castas do sul da Ásia, 
foi institucionalizada por gregos e romanos, usada pelos colonizadores como método de 
recrutamento de mão-de-obra para as plantações no Caribe, na América do Sul e, mais tarde, 
no Congo Belga e, para a vergonha de todos nós, ainda existe nos dias de hoje. E continuará 
a existir enquanto houver, de um lado, disponibilidade de pessoas terrivelmente pobres e, do 
outro, gente pronta a explorar sua miséria”.
25 DELACAMPAGNE, Christian. História da escravatura – da antiguidade aos nossos dias. Trad. 
da edição francesa de 2002. Lisboa: Texto e grafia, sem ano, p. 12.
26 DELACAMPAGNE, Christian. História da escravatura – da antiguidade aos nossos dias. Trad. 
da edição francesa de 2002. Lisboa: Texto e grafia, sem ano, p. 12.
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sendo a restrição das liberdades e/ou subjugação de indivíduos vulneráveis 
ou minorias um poderoso e comum exemplo. Neste modelo, revela-se 
em essência o caráter predatório, frequentemente de cunho econômico, 
voltado ao desfrute da produção alheia, em que o homem, antes de produzir 
mercadoria, constitui-a27.

 Em que pese a proibição da escravidão ser considerada jus cogens 
pelo Direito Internacional, obrigando os Estados a respeitá-la de forma 
absoluta28, dados da ONU apontaram que, no ano de 2016, mais de 40 
milhões de pessoas foram vítimas da escravidão moderna no mundo inteiro, 
sendo as mulheres e as crianças (especialmente as meninas) as vítimas 
mais potenciais deste crime.29  Trata-se de quadro estatístico respectivo 
à escravidão moderna (cujos contornos não exigem o gilhão, enquanto 
símbolo da constrição do direito de ir e vir).

 Segundo a Convenção sobre a Escravatura de 1926, considera-se 
escravidão “o estado ou a condição de um indivíduo sobre o qual se exercem 
todos ou parte dos poderes atribuídos ao direito de propriedade”.30 Por 
meio desta definição, tem-se que, para constituir-se o estado de escravidão, 
o indivíduo deve estar sob a “posse” de outra pessoa, a qual passará a 
controlá-lo e explorá-lo, restringindo seu livre arbítrio por meio da força ou 
do medo.31

27 Novamente com DELACAMPAGNE, Christian. História da escravatura – da antiguidade aos 
nossos dias. Trad. da edição francesa de 2002. Lisboa: Texto e grafia, sem ano, p. 12.
28 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Sentença de 20 de outubro de 2016 
(Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas). Resumo Oficial Emitido pela Corte 
Interamerica. Disponível em: < http://www.mdh.gov.br/assuntos/atuacao-internacional/
sentencas-da-corte-interamericana/pdf/resumo-oficial-emitido-pela-corte-interamericana-
de-direitos-humanos>. Acesso em: 16 abr. 2018, p. 04.
29 ONUBR. Escravidão moderna afeta 40 milhões de pessoas no mundo; trabalho infantil 
atinge 152 milhões. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/escravidao-moderna-afeta-
40-milhoes-de-pessoas-mundo-trabalho-infantil-152-milhoes/>. Acesso em: 27 out. 2017.
30 Convenção Suplementar sobre Abolição da Escravatura, do Tráfico de Escravos e das 
Instituições e Práticas Análogas à Escravatura de 1926, art. 7, § 1º. Disponível em: < http://
www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OIT-Organiza%C3%A7%C3%A3o-Internacional-do-
Trabalho/convencao-suplementar-sobre-abolicao-da-escravatura-do-trafico-de-escravos-e-
das-instituicoes-e-praticas-analogas-a-escravatura-1956.html>. Acesso em: 15 abr. 2018.
31 Para mais informações: CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Sentença de 20 
de outubro de 2016 (Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas). Resumo Oficial 
Emitido pela Corte Interamerica. Disponível em: < http://www.mdh.gov.br/assuntos/atuacao-
internacional/sentencas-da-corte-interamericana/pdf/resumo-oficial-emitido-pela-corte-
interamericana-de-direitos-humanos>. Acesso em: 16 abr. 2018, p. 4 e 5
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 Cumpre observar que a escravidão moderna abarca em seu rol 
diversas violações. Vão além do modelo clássico as denominadas condições 
análogas: exploração do trabalho infantil, utilização de crianças em conflitos 
armados, servidão por dívidas, servidão doméstica, casamentos servis, 
escravidão sexual, tráfico de pessoas, jornadas exaustivas e toda forma de 
trabalho em que se submeta o indivíduo a condições degradantes.32 Todavia, 
compre esclarecer que os trabalhos forçados ainda perfazem mais de 60% 
dos casos conhecidos de escravidão contemporânea.33

 Em razão de sua relevância em âmbito internacional, diversas 
convenções e tratados de direitos humanos lidam com a temática. Dentre 
elas podemos citar a Convenção sobre a Escravatura de 1926, a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, a Convenção Suplementar sobre Abolição 
da Escravatura, do Tráfico de Escravos e das Instituições e Práticas Análogas 
à Escravatura de 1956, que veio a ampliar o combate das práticas análogas 
a de escravos, a Declaração dos Princípios Básicos de Justiça Relativos às 
Vítimas da Criminalidade e de Abuso de Poder, o Estatuto de Roma, entre 
outros.

 No âmbito da Organização Internacional do Trabalho temos, como 
principais instrumentos normativos, a Convenção 29 sobre Trabalho Forçado, 
editada em 1930 e a Convenção 105 sobre a Abolição do Trabalho Forçado, 
publicada em 1957. Em 2014, foi aprovado o Protocolo à Convenção sobre 
o Trabalho Forçado, que visa complementar e atualizar a Convenção 29 da 
OIT, objetivando a erradicação de todas as formas coativas de trabalho. Para 
isso, busca direcionar os Estados-Membros sobre como agir para garantir o 
acesso à justiça e a proteção das vítimas.34

 No âmbito do Sistema Interamericano, cumpre destacar a Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos, ou Pacto da Costa Rica. Dispõe sobre a 
proibição da escravidão e da servidão em seu artigo 6º, in verbis:

32 ONUBR. Trabalho Escravo. Brasília, abril de 2016. Disponível em: <https://nacoesunidas.
org/wp-content/uploads/2016/04/position-paper-trabalho-escravo.pdf>. Acesso em: 10 out. 
2017, p. 3-5.
33 ONUBR. Escravidão moderna afeta 40 milhões de pessoas no mundo; trabalho infantil 
atinge 152 milhões. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/escravidao-moderna-afeta-
40-milhoes-de-pessoas-mundo-trabalho-infantil-152-milhoes/>. Acesso em: 10 out. 2017.
34 ONUBR. Trabalho Escravo. Brasília, abril de 2016. Disponível em: <https://nacoesunidas.
org/wp-content/uploads/2016/04/position-paper-trabalho-escravo.pdf>. Acesso em: 10 out. 
2017, p. 04.
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1. Ninguém pode ser submetido a escravidão ou a servidão, e tanto estas 
como o tráfico de escravos e o tráfico de mulheres são proibidos em todas 
as suas formas.

2. Ninguém deve ser constrangido a executar trabalho forçado ou 
obrigatório. Nos países em que se prescreve, para certos delitos, pena 
privativa da liberdade acompanhada de trabalhos forçados, esta disposição 
não pode ser interpretada no sentido de que proíbe o cumprimento da dita 
pena, imposta por juiz ou tribunal competente. O trabalho forçado não 
deve afetar a dignidade nem a capacidade física e intelectual do recluso.35

 No plano sul-americano comparado, recentemente, em 12 de julho 
de 2017, a Argentina regulamentou a Lei n. 27372 de Derechos e garantias 
de las Personas Víctimas de Delitos, colocando a vítima de violações de 
direitos humanos e seus familiares no centro do processo, ao enfatizar a 
necessidade de rápida intervenção, possibilitando o chamamento de um 
defensor público, bem como priorizando a proteção, assessoramento e 
reparação de danos (tanto físicos quanto psicológicos) daqueles que tiveram 
seus direitos violados. Tal legislação, como vislumbrado, pode servir de base 
para a proteção daqueles que estejam subjugados a condições análogas a de 
escravos na Argentina.36

 No Brasil, a mão-de-obra escravocrata foi amplamente utilizada 
desde o século XVI, tendo sido vedada definitivamente somente em 1888, 
após um amplo processo judicial e sociológico que se iniciou mais de duas 
décadas antes de sua proibição legal.37 Todavia, a animosidade de parcela 
da sociedade, somada à pobreza da população, em ambiente de produção 
rural e latifundiária, provocaram a continuação do trabalho escravo em sua 
prática.38

35 Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos.
36 A presente lei pode ser lida na íntegra em: < http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/
anexos/275000-279999/276819/norma.htm>. Acesso em: 17 abr. 2018.
37 Nesse sentido conferir dissertação de SILVA, Marcello Ribeiro. Trabalho análogo ao de 
escravo rural no Brasil do século XXI: novos contornos de um antigo problema. Goiânia, 2010. 
280 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PRPPG 
da Universidade Federal de Goiás, p. 104.
38 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Sentença de 20 de outubro de 2016 
(Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas). Resumo Oficial Emitido pela Corte 
Interamerica. Disponível em: < http://www.mdh.gov.br/assuntos/atuacao-internacional/
sentencas-da-corte-interamericana/pdf/resumo-oficial-emitido-pela-corte-interamericana-
de-direitos-humanos>. Acesso em: 16 abr. 2018, p. 02.
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 Signatário das Convenções 29 e 105 da OIT, bem como do Pacto 
de São José da Costa Rica, da Declaração Universal de Direitos Humanos e 
de diversos outros tratados sobre o tema,39 o Brasil só voltou a reconhecer 
o problema em seu território perante a comunidade internacional em 
1995.40

 Em nossa Carta Magna, o combate à escravidão é implicitamente 
apresentado como fundamento e objetivo constitucional, à vista do artigo 
1º da Constituição Federal, que dispõe, dentre os princípios fundamentais 
da República Federativa do Brasil, sobre a dignidade da pessoa humana.  
Ela é aviltada pelo cometimento do crime contido no CP, art. 149. O artigo 
3º, CF, elenca, dentre os objetivos fundamentais da nossa República, a 
construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da 
pobreza e da marginalização, bem como a promoção do bem-estar 
de todos. A erradicação da escravidão moderna também é um Direito 
Fundamental e social, ante o fato dos art. 5º, 6º e 7º, elencarem em seus 
incisos direitos como a proibição da tortura e do tratamento degradante, a 
repressão do trabalho degradante ou desumano, e a busca pela igualdade 
social.41

 Para efeitos criminais, nosso conceito de escravidão encontra-
se delimitado às situações nas quais há uma relação de emprego 
envolvida42. Ela configura moldura para os casos em que o indivíduo é 
submetido a trabalho forçado, jornada exaustiva, condições degradantes 
de trabalho ou quando sua liberdade é restringida de alguma forma, 

39 ONUBR. Trabalho Escravo. Brasília, abril de 2016. Disponível em: <https://nacoesunidas.
org/wp-content/uploads/2016/04/position-paper-trabalho-escravo.pdf>. Acesso em: 10 out. 
2017, p. 04.
40 ONUBR. Trabalho Escravo. Brasília, abril de 2016. Disponível em: <https://nacoesunidas.
org/wp-content/uploads/2016/04/position-paper-trabalho-escravo.pdf>. Acesso em: 10 out. 
2017, p. 4.
41 Constituição Federal de 1988.
42 DODGE, Raquel Elias Ferreira. A defesa do interessa da União em erradicar formas 
contemporâneas de escravidão no Brasil. Boletim Científico da Escola Superior do Ministério 
Público da União, Brasília, v. 1, n. 4, p. 133-151, jul./set. 2002, p. 15. É claro que tipos penais 
voltados não exatamente à escravidão, servirão para o combate de formas dela, como os 
delitos contra a dignidade sexual, no exemplificado caso de escravagismo sexual.
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independentemente do motivo43. Tal conjuntura pode ser vislumbrada no 
Código Penal Brasileiro, onde o crime de redução a condição análoga à de 
escravo, também conhecido como crime de plágio, está inserido no artigo 
149, no Capítulo IV (Dos crimes contra a liberdade individual), seção dos 
crimes contra a liberdade pessoal:

Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o 
a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições 
degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua 
locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto:    

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena correspondente 
à violência.        (Redação dada pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003)

§ 1o Nas mesmas penas incorre quem:         

I – cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, 
com o fim de retê-lo no local de trabalho;       

II – mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de 
documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no 
local de trabalho.        

§ 2o A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido

I – contra criança ou adolescente

II – por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem.          

 Não obstante o presente artigo encontrar-se na seção dos crimes 
contra a liberdade da pessoa, o STJ entende pela desnecessidade do 
cerceamento da liberdade do indivíduo para que o crime seja consumado. Ou 
seja, o trabalho escravo passa a ser determinado pelas práticas que sujeitam 
o trabalhador a “condições degradantes no trabalho”, independentemente 
da restrição da liberdade ambulatória.44

43 Artigo 149 do Código Penal. Nesse sentido, a Portaria 231/2002 do Ministério Público 
do Trabalho esclarece que “Jornada de trabalho exaustiva é a que, por circunstâncias de 
intensidade, frequência, desgaste ou outras, cause prejuízos à saúde física ou mental do 
trabalhador, agredindo sua dignidade, e decorra de situação de sujeição que, por qualquer 
razão, torne irrelevante a sua vontade”; “Condições degradantes de trabalho são as que 
configuram desprezo à dignidade da pessoa humana, pelo descumprimento dos direitos 
fundamentais do trabalhador, em especial os referentes a higiene, saúde, segurança, moradia, 
repouso, alimentação ou outros relacionados a direitos da personalidade, decorrentes de 
situação de sujeição que, por qualquer razão, torne irrelevante a vontade do trabalhador” 
e “Trabalho em condições análogas às de escravo. Violação à dignidade da pessoa humana 
e ao patrimônio ético-moral da sociedade, ensejando danos morais individuais e coletivos”.
44 STJ. 3ª Seção. CC 127.937-GO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 28/5/2014 (Info 543)
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 Como esclarece BITENCOURT “protege-se aqui a liberdade sob o 
aspecto ético-social, a própria dignidade do indivíduo, também igualmente 
elevada ao nível do dogma constitucional.”45 A rigor, e em compasso com 
precedentes assentados pelo C. STF já na década passada (RE 398.041/PA, Rel. 
Min. Joaquim Barbosa, 30.11.2006; RE 508.717/PA, Rel. Min. Carmem Lúcia, 
11.04.2007; RE 499.143/PA, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 01.02.200746), 
o crime do art. 149 transcende a tutela da liberdade, buscando proteger a 
própria organização do trabalho, no plano supraindividual da compensação 
da hipossuficiência do trabalhador na relação empregatícia, para além 
da dignidade de cada trabalhador, no plano individual. Trata-se de crime 
pluriofensivo.

 Por fim, cumpre observar que o consentimento do ofendido, 
utilizado em diversos crimes como excludente de tipicidade – afastando a 
imputação objetiva por heterocolocação consentida ou autocolocação em 
perigo -, é irrelevante para a desconfiguração do crime de redução a condição 
análoga à de escravo, haja vista que, em diversas ocasiões, a própria vítima 
não perceber estar diante desta situação.47

 Avança-se, agora, para a análise da incidência do princípio da 
vedação da proteção deficiente no texto legislativo em casos recentes 
envolvendo a escravidão, sem pretensões de esgotamento da temática.

3. A PROTEÇÃO DEFICIENTE DO BRASIL NO COMBATE À 
ESCRAVIDÃO CONTEMPORÂNEA

 Ao longo das últimas décadas o Brasil evoluiu substancialmente 
no combate ao trabalho escravo, buscando adequar sua legislação aos 
parâmetros internacionais, promovendo políticas públicas e priorizando o 
combate do trabalho degradante.48

45 BITENCOURT, Cezar Roberto. Código penal comentado. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 749.
46 Com a consequência prática importante de firmar a atuação da Justiça Federal para as 
práticas do art. 149, CP, ampliando-se o alcance da Súmula 115 do extinto TFR, que por muito 
tempo (des)norteou a definição da competência jurisdicional para a matéria. A ironia deve-se 
ao critério vacilante do entendimento sumulado.
47 HUNGRIA, Nelson; FRAGOSO, Heleno Claudio. Comentários ao Código Penal. Volume VI. 5ª 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 201.
48 ONUBR. Trabalho Escravo. Brasília, abril de 2016. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/wp-
content/uploads/2016/04/position-paper-trabalho-escravo.pdf>. Acesso em: 10 out. 2017, p. 04.
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 Ao elencar a dignidade da pessoa humana como fundamento 
do Estado Democrático de Direito49 e recepcionar, em seu ordenamento, 
diversos tratados internacionais que combatem a escravidão, o Estado, 
em seu papel de defensor dos direitos humanos, passa a ser responsável 
pela proteção eficiente dos indivíduos suscetíveis à condição de escravidão, 
mediante empenho de todos os Poderes.50  

 A verificação da consistência da tutela penal da dignidade humana, 
através da regra contida no art. 149 do Código Penal, passa pela confrontação 
com o princípio da proporcionalidade, pela face da vedação de proteção 
deficiente51 - com parametrização invertida quando comparada à vedação de 
excesso -, através da checagem escalonada de seus subprincípios, enfocando 
a atuação de cada Poder da República. Inicia-se pelo Legislativo.

 No caso do subprincípio da adequação, sendo o Direito Penal a 
ultima ratio, verifica-se que, no combate ao trabalho escravo, a pena de 
reclusão é adequada, porquanto o fim colimado pode ser alcançado de 
maneira otimizada com a ameaça penal privativa de liberdade e a efetiva 
execução.

 Mostra-se também necessária – subprincípio da necessidade -, haja 
vista inexistir no ordenamento jurídico meio que satisfaça mais ainda a meta 
protetiva da dignidade da pessoa humana e organização do trabalho, sendo 
aquele tutelado pela Constituição como direito fundamental, e subjacente 
ao segundo.

 Não há dados empíricos para evidenciar que o montante de proteção 
aos bens jurídicos, pela ameaça penal vigente no atual art. 149, CP, satisfaça 
esta proteção em medida maior que a não realização do direito fundamental. 
Aparentemente, porém, o grau de satisfação do respeito à dignidade do 

49 Constituição Federal, art. 1º, III.
50 SARMENTO, Daniel. Revisitando os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade. In: 
FILHO, Rogério Nunes dos Anjos (Organizador). Direitos Humanos e Direitos Fundamentais. 
Salvador: Juspodivm, 2013. P. 149 – 184, p. 167.
51 De efeito, o princípio tem padronagem invertida quando confrontado com a vedação de 
excesso. Adequada é a medida quando se revela ótima para obter o fim colimado e, na sua 
falta, satisfaz mais intensamente um direito fundamental de defesa; necessária, quando não 
há meio mais consistente ainda para obter o fim colimado; proporcional, quando a medida 
gera um grau de proteção maior para o bem que a medida em que ele não é respeitado.
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trabalhador e organização do trabalho mostra-se predominante nas relações 
laborais, pois a redução à formas análogas à escravidão não constitui regra.

 Tangenciando este aspecto, todavia, percebe-se que há 
sistemicamente uma discrepância entre a pena aplicada e o crime cometido, 
gerando-se no CP certa incoerência endonormativa52. O Código Penal 
protege o patrimônio com a mesma intensidade que a dignidade/liberdade 
humana, ao equivaler a pena do crime de redução a condição análoga à de 
escravo à do crime de furto qualificado.53 Em que pese o art. 149 determinar 
que, além da pena prevista no artigo, deve-se aplicar a pena correspondente 
à violência, a conduta lesiva do crime de redução a condição análoga à de 
escravo é demasiadamente gravosa para a pena aplicada assemelhar-se à 
tutela patrimonial.54  

 No tocante ao Judiciário e Executivo, a condenação do Brasil no ano 
de 2016 pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no Caso Fazenda 
Brasil Verde55, evidenciou a proteção deficiente do Estado ao longo de sua 
sentença.

 O caso, ocorrido entre os anos de 1988 e 2000, na Fazenda Brasil 
Verde, no Pará, foi submetido à Corte Interamericana em razão da ineficiência 
do Estado Brasileiro em adotar medidas específicas para prevenir a ocorrência 
de tráfico de pessoas, maus-tratos e escravidão contemporânea, bem como 
evitar a reincidência do aliciamento, ao não atuar de forma diligente na 
proteção e fiscalização, mesmo após denúncias realizadas. Foram mais 

52 Nesse sentido ver FELDENS, Luciano. Direitos Fundamentais e Direito Penal – A Constituição 
Penal. 2ª ed. rev. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 161-164
53 Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
        § 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:
        I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;
        II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;
        III - com emprego de chave falsa;
        IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.
54 STRECK, Maria Luiza Schafer. O Direito penal e o princípio da proibição de proteção deficiente: 
A face oculta da proteção dos direitos fundamentais. São Leopoldo, 2008. 161 f. Dissertação 
(Mestrado em Direito) - Setor de Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade do Vale do Rio 
dos Sinos, p. 59.
55 Cf. inteiro teor. CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. CASO TRABALHADORES 
DA FAZENDA BRASIL VERDE VS. BRASIL Sentença de 20 de outubro de 2016 (Exceções 
preliminares, mérito, reparações e custas). Disponível em: <http://www.mdh.gov.br/
assuntos/atuacao-internacional/sentencas-da-corte-interamericana/pdf/sentenca-de-20-de-
outubro-de-2016>. Acesso em: 15 abr. 2018.
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de cem trabalhadores rurais, submetidos à redução análoga a de escravo, 
resgatadas em múltiplas ações fiscais do Poder Executivo. A reincidência 
deixou evidente a inconsistência da atuação fiscal.

 No âmbito do Judiciário, a ação penal respectiva foi extinta através 
da aplicação da prescrição retroativa em perspectiva, situação que, para a 
CIDH, evidenciou que não houve uma duração razoável do processo em prol 
da vítima. Também a ação civil pública do ano de 2000 foi arquivada, sem 
qualquer punição aos responsáveis nem reparação dos danos56 às vítimas, as 
quais se encontravam em posição de vulnerabilidade frente à situação.57

 Colhe-se do caso paradigmático Fazenda Brasil Verde que as medidas 
executivas e judiciárias mostram-se, de partida, violadoras do princípio da 
adequação. Na hipótese, as fiscalizações distanciaram-se do caráter ótimo 
que a medida deve ter para ser adequada à proteção do bem, tanto quanto o 
resultado da ação penal, extinta sem julgamento de mérito, ante a prescrição 
em perspectiva.

 Além da resposta penal, DODGE assinala outros pontos nos quais 
o Estado é deficiente, apontando que “resta muito a fazer em matéria de 
responsabilização penal, de recomposição dos danos morais, de resgate 
definitivo da dignidade das vítimas, mas sobretudo há deficiência na efetiva 
reinserção social dos trabalhadores, servos da dívida, vez que estima-se ser 
elevada a reincidência específica.”58   

56 Com relação à necessidade de reparação de danos às vítimas, Fábio André Guaragni e Vanessa 
Milene de Santana em Modelos de Estado e emergência do princípio constitucional da vedação 
da proteção deficiente em matéria penal e extrapenal. In: CAMBI, Eduardo; GUARAGNI, Fabio 
André (coords). Ministério Público e Princípio da Proteção Eficiente, p. 174: “Afinal, se o direito 
penal recai sobre os mais graves comportamentos humanos, de um lado, tem-se de outro 
que estes mesmos comportamentos são suportados, na carne, precisamente pelas vítimas do 
crime”. Nesse mesmo sentido FELDENS, Luciano. Direitos Fundamentais e Direito Penal – A 
Constituição Penal. 2ª ed. rev. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 49.
57 Nesse sentido conferir CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Sentença de 20 
de outubro de 2016 (Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas). Resumo Oficial 
Emitido pela Corte Interamerica. Disponível em: < http://www.mdh.gov.br/assuntos/atuacao-
internacional/sentencas-da-corte-interamericana/pdf/resumo-oficial-emitido-pela-corte-
interamericana-de-direitos-humanos>. Acesso em: 16 abr. 2018.
58 DODGE, Raquel Elias Ferreira. A defesa do interessa da União em erradicar formas 
contemporâneas de escravidão no Brasil. Boletim Científico da Escola Superior do Ministério 
Público da União, Brasília, v. 1, n. 4, p. 133-151, jul./set. 2002, p. 06. Em que pese a Procuradora 
estar se referindo aos casos de servidão por dívida, considerada situação análoga à escravidão, 
tal conjuntura pode ser aplicada para qualquer outro exemplo de vítimas de escravidão ou até 
mesmo em demais circunstâncias nas quais o Estado é deficiente na reparação à vítima.
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 Considerado um “instrumento de transparência, controle social 
e propulsor da responsabilidade social empresarial”59, o Cadastro de 
Empregadores que mantêm trabalhadores em condições análogas à de 
escravos, publicado pela Portaria nº 540/2004 do Ministério do Trabalho60, foi 
suspensa temporariamente no ano de 2014, só voltando a ter sua divulgação 
semestral realizada no ano de 2017, após litígio junto ao Judiciário.61

 De mesma forma, projetos como a PEC 432/201362 e a Portaria 
1129/2017, limitaram o trabalho escravo às situações em que ocorre a 
privação de liberdade. No caso da Portaria, fez-se uso de tal modificação 
conceitual para a concessão do benefício de seguro-desemprego ao 
trabalhador identificado em situação de trabalho forçado ou em condições 
degradantes, que configurassem condição equivalente à escravidão63.

 Muito criticada por juristas, pela sociedade civil e pela comunidade 
internacional, a Portaria 1129/2017 foi suspensa em razão de uma arguição 
de descumprimento de preceito fundamental perante o STF64 e, em 
dezembro de 2017, substituída pela Portaria MTB 1.293/2017, na qual os 
conceitos de condições análogas à de escravos para fins e concessão do 
seguro-desemprego respeitaram o modelo internacionalmente aceito.

59 ONUBR. Trabalho Escravo. Brasília, abril de 2016. Disponível em: <https://nacoesunidas.
org/wp-content/uploads/2016/04/position-paper-trabalho-escravo.pdf>. Acesso em: 10 out. 
2017, p. 07.
60 Conhecida como “Lista Suja do trabalho escravo”, o Cadastro de Empregadores que tenham 
submetido trabalhadores a condições análogas as de escravos é publicada semestralmente 
no site do Ministério do Trabalho contendo o rol dos empregadores que foram flagrados 
pelos fiscais do trabalho, e obtiveram decisão administrativa punitiva sem possibilidade de 
recurso, submetendo seus funcionários a condições degradantes. Disponível em: <http://
agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2017-03/ministerio-volta-divulgar-lista-
suja-do-trabalho-escravo-apos>. Acesso em: 02 nov. 2017.
61 Agência EBC. Governo volta a divulgar lista suja do trabalho escravo após decisão judicial. 
Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2017-03/
ministerio-volta-divulgar-lista-suja-do-trabalho-escravo-apos>. Acesso em: 02 nov. 2017.
62 ONUBR. Trabalho Escravo. Brasília, abril de 2016. Disponível em: <https://nacoesunidas.
org/wp-content/uploads/2016/04/position-paper-trabalho-escravo.pdf>. Acesso em: 10 out. 
2017, p. 04.
63 Promulgada pela edição da Lei 10.608/2002, o seguro-desemprego era concedido aos 
trabalhadores identificados e resgatados pelos fiscais do Ministério do Trabalho em condições 
análogas à escravidão, os quais viriam a receber a assistência previdenciária na forma de 03 
parcelas do seguro-desemprego, sendo cada uma equivalente ao valor de um salário mínimo 
à época vigente, bem como o encaminhamento dessas pessoas à qualificação profissional 
para futura readaptação no mercado de trabalho adequado.
64 STF. MC ADPF 489/DF. Relator Min. Rosa Weber, julgado em 23/10/2017.
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 Nesse contexto, aliás, a Min. Rosa Weber, ao julgar pela suspensão 
da Portaria 1.129/2017, expôs o retrocesso aos direitos fundamentais que tal 
norma representava, acarretando numa proteção deficiente das vítimas diante 
do trabalho escravo. Cabe destaque para a seguinte passagem da decisão:

Como revela a evolução do direito internacional sobre o tema, a “escravidão 
moderna” é mais sutil e o cerceamento da liberdade pode decorrer de 
diversos constrangimentos econômicos e não necessariamente físicos. O 
ato de privar alguém de sua liberdade e de sua dignidade, tratando-o como 
coisa e não como pessoa humana, é repudiado pela ordem constitucional, 
quer se faça mediante coação, quer pela violação intensa e persistente de 
seus direitos básicos, inclusive do direito ao trabalho digno. A violação do 
direito ao trabalho digno, com impacto na capacidade da vítima de realizar 
escolhas segundo a sua livre determinação, também significa “reduzir 
alguém a condição análoga à de escravo”.
(...)
O art. 1º da Portaria do Ministério do Trabalho nº 1.129/2017 introduz, 
sem qualquer base legal de legitimação, o isolamento geográfico como 
elemento necessário à configuração de hipótese de cerceamento do uso de 
meios de transporte pelo trabalhador, e a presença de segurança armada, 
como requisito da caracterização da retenção coercitiva do trabalhador no 
local de trabalho em razão de dívida contraída. Omite-se completamente, 
ainda, quanto à conduta, tipificada na legislação penal, de restringir, por 
qualquer meio, a locomoção de alguém em razão de dívida contraída com 
o empregador ou preposto. Afasta-se, assim, do conteúdo material da 
legislação de repressão ao trabalho escravo e, em consequência, deixa de 
cumprir o seu propósito.
(...)
Por fim, a Portaria aparentemente afasta, de forma indevida, do conjunto 
das condutas equiparadas a trabalho realizado em condição análoga à de 
escravo, as figuras jurídicas da submissão a trabalho forçado, da submissão 
a jornada exaustiva e da sujeição a condição degradante de trabalho, 
atenuando fortemente o alcance das políticas de repressão, de prevenção e 
de reparação às vítimas do trabalho em condições análogas à de escravo.65

 Ao retirar do rol do conceito de trabalho escravo as hipóteses em 
que o indivíduo é submetido a condições degradantes ou exaustivas, o Estado 
recuaria na tutela dos direitos fundamentais de trabalhadores cuja restrição 
de liberdade não estivesse presente, deixando à mercê dos escravocratas 
contemporâneos diversas vítimas em potenciais que, tendo sua dignidade 
violada, não teriam a quem recorrer.

65 STF. MC ADPF 489/DF. Relator Min. Rosa Weber, julgado em 23/10/2017.
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 Por fim, considerando-se que “um texto jurídico (cujo sentido, repita-
se, estará sempre contido em uma norma que é produto de uma atribuição 
de sentido – Sinngebung) [é] válido tão somente se estiver em conformidade 
com a Constituição”66, poder-se-ia alegar a inconstitucionalidade da referida 
Portaria. Esta condição derivaria da afronta ao princípio da vedação da 
proteção deficiente, colidindo com ditames constitucionais, ao buscar 
afrouxar o campo de tutela do obreiro, abrindo espaço para a impunidade 
legal, ao descriminalizar a conduta daqueles que maltratam, humilham e 
degradam os trabalhadores sem mantê-los em cárcere. Corroborando tal 
entendimento, WEICHERT explica:

A inserção na legislação de comandos que provocam a desproporção 
de bens jurídicos está condenada pelo vício da inconstitucionalidade 
por desproporção, ou vedação à proteção insuficiente. Sejam normas 
de supressão de tipos penais, de abrandamento excessivo de penas ou 
instituidoras de causas de extinção da punibilidade.67

 Por fim, pode-se depreender real necessidade de se convocar o 
princípio da vedação da proteção deficiente para a proteção dos direitos 
fundamentais, mediante endosso do crime de redução a condição análoga 
à de escravo, proteção esta que se tem aperfeiçoado, mas ainda sofre 
resistência ou é ineficaz na prática.

4. CONCLUSÃO

 O princípio da proporcionalidade possui primazia no âmbito dos 
direitos fundamentais, haja vista seu papel na determinação dos limites, 
tanto máximos quanto mínimos, de intervenções do Estado nas esferas 
individuais e coletivas.68

66 Streck, Lênio Luiz. A dupla face do princípio da proporcionalidade: da proibição de excesso 
(Übermassverbot) à proibição de proteção deficiente (Untermassverbot) ou de como não 
há blindagem contra normas penais inconstitucionais. Revista da Ajuris, Ano XXXII, nº 97, 
mar/2005.
67 WEICHERT, Marlon Alberto. Proporcionalidade, Direito Penal e Direitos Humanos. In: FILHO, 
Rogério Nunes dos Anjos (Organizador). Direitos Humanos e Direitos Fundamentais. Salvador: 
Juspodivm, 2013. P. 497 – 511, p. 507.
68 STRECK, Maria Luiza Schafer. O Direito penal e o princípio da proibição de proteção deficiente: 
A face oculta da proteção dos direitos fundamentais. São Leopoldo, 2008. 161 f. Dissertação 
(Mestrado em Direito) - Setor de Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade do Vale do Rio 
dos Sinos, p. 54.
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 Esse duplo perfil do princípio da proporcionalidade associa-se “à 
ampliação do rol de bens elevados à categoria de constitucionais, com a 
acolhida dos direitos de primeira, segunda e terceira geração”69, devendo o 
equilíbrio entre o excesso e a proteção deficiente, ser finalidade visada no 
trato dos direitos fundamentais70 pelas ações de Estado.

 Pouco referido pela doutrina penal brsileira, o princípio da vedação 
da proteção deficiente vem se firmando de modo recorrente, em virtude de 
os julgados estarem direcionando maior atenção aos Direitos Humanos de 
vítimas no âmbito do Direito Penal.71

 Não apenas como um direcionamento para as ações estatais, 
mas também como uma garantia de proteção de qualidade à sociedade, o 
princípio da proibição de proteção deficiente determina que o operador do 
Direito verifique se uma iniciativa ou omissão estatal – no campo extrapenal 
e penal - viola Direito Fundamental, sopesados os interesses atingidos tanto 
do sujeito ativo da conduta, quando do passivo. Todos os atos estatais 
embutem o dever de atuação ativa em prol dos direitos constitucionalmente 
resguardados.72

“(...) a doutrina vem apontando para uma espécie de garantismo positivo, ao 
contrário do garantismo negativo (que se consubstancia na proteção contra 
os excessos do Estado) já consagrado pelo princípio da proporcionalidade. 
A proibição de proteção insuficiente adquire importância na aplicação 
dos direitos fundamentais de proteção, ou seja, na perspectiva do dever 
de proteção, que se consubstancia naqueles casos em que o Estado não 
pode abrir mão da proteção do direito penal para garantir a proteção de 
um direito fundamental.”73

69 GUARAGNI, Fábio André; SANTANA, Vanessa Milene de. Modelos de Estado e emergência 
do princípio constitucional da vedação da proteção deficiente em matéria penal e extrapenal. 
In: CAMBI, Eduardo; GUARAGNI, Fabio André (coords). Ministério Público e Princípio da 
Proteção Eficiente. São Paulo: Almedina, 2016, p. 169
70 FELDENS, Luciano. Direitos Fundamentais e Direito Penal – A Constituição Penal. 2ª ed. rev. 
e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 168
71 Ministério Público do Paraná. Importantes temas do Direito Penal foram tratados em 
Seminário em homenagem ao ministro Felix Fischer. Disponível em: <http://www.mppr.
mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=5303>. Acesso em: 10 nov. 2017.
72 STRECK, Maria Luiza Schafer. O Direito penal e o princípio da proibição de proteção deficiente: 
A face oculta da proteção dos direitos fundamentais. São Leopoldo, 2008. 161 f. Dissertação 
(Mestrado em Direito) - Setor de Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade do Vale do Rio 
dos Sinos, p. 88.
73 STF. Plenário. RE 418.376-5/MS, Rel. p/ Acórdão Min. Joaquim Barbosa, julgado em 
09/02/2006.
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 No tocante à escravidão e suas situações análogas, partindo-se da 
premissa de Abraham Lincoln de que “aqueles que negam a liberdade aos 
outros não merecem isso para si mesmos, e sob o domínio de um Deus justo, 
não podem conservá-la por muito tempo”, o Direito Penal apresenta-se na 
forma de um Estado garantidor de direitos fundamentais, devendo punir, de 
forma justa e proporcional, aqueles que buscam violar os direitos humanos 
de qualquer cidadão.

 Para tanto, é crucial observar as transformações ocorridas da 
definição de escravidão, que hoje abarca um rol de diversos crimes, à vista 
do desconhecimento daqueles que ainda se prendem aos modelos clássicos 
escravocratas. Rosa Weber, em 2012, já havia assinalado sobre as mudanças 
ocorridas do trabalho escravo registrado historicamente para o trabalho 
escravo contemporâneo, apontando para a sutileza com que este muitas 
vezes é apresentado, utilizando-se de procedimentos mentais, como a 
coação, para sua concretização:

A “escravidão moderna” é mais sutil do que a do século XIX e o cerceamento 
da liberdade pode decorrer de diversos constrangimentos econômicos e 
não necessariamente físicos. Priva-se alguém de sua liberdade e de sua 
dignidade, tratando-o como coisa e não como pessoa humana, o que pode 
ser feito não só mediante coação, mas também pela violação intensa e 
persistente de seus direitos básicos, inclusive do direito ao trabalho digno. 
A violação do direito ao trabalho digno impacta a capacidade da vítima de 
realizar escolhas segundo a sua livre determinação. Isso também significa 
“reduzir alguém a condição análoga à de escravo”.74

 Diante das situações fáticas, o Estado deve implementar medidas 
efetivas de proteção dos indivíduos sujeitos à escravidão, valendo-se dos 
instrumentos normativos e hermenêuticos aplicáveis para sua proteção, 
atentando-se ao princípio da proporcionalidade, para que em nenhum 
momento a medida punitiva seja por deveras excessiva ou reste infrutífera 
ou deficiente, como normalmente ocorre nos casos deste ilícito penal. 
Conforme concluiu VIGANÓ:

“(...) si la tutela de los derechos fundamentales del individuo no 
puede reducirse a meras declaraciones de papel, y tiene en cambio 
una irrenunciable dimensión de efectividad, sobre la cual justamente 
los tribunales insisten; y si el Estado debe tomar en serio esta tutela, 

74 STF. Plenário. Inq 3412, Rel. p/ Acórdão Min. Rosa Weber, julgado em 29/03/2012
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protegendo de manera eficaz al individuo contra las arbitrariedades de 
los mismos órganos y agentes, así como contra las prepotências de otros 
indivíduos; entonces de ello se debe desprender que la falta de actuación 
del ius puniendi constituiría, ella misma, una violación de los deberes de 
tutela de los derechos fundamentales, cada vez que esta omisión aparezca 
manifiestamente irrazonable en una perspectiva de protección efectiva de 
los derechos fundamentales en juego. Aquí el margen de apreciación de 
los Estados sobre la necesidad de la tutela penal estará sobrepasado, y los 
tribunales podrán intervenir precisamente para sancionar la omisión del 
Estado en su tarea de protección de los derechos fundamentales (...).

El “derecho de los derechos humanos” (human rights law) acaba así por 
prohibir tanto el excesso arbitrário en el ejercicio del ius puniendi (en 
violación del llamado Übermassverbot, según lo expressa la doctrina 
alemana), como la falta de ejercicio del ius puniendi en todos los casos em 
que esta inacción del Estado conduzca a una manifiesta infraprotección de 
los derechos fundamentales por el médio del derecho penal (en violación 
del principio contrario del Untermassverbot)75

 Aqui, não se buscou exaurir a temática sobre a aplicação do princípio 
da vedação da proteção deficiente no caso de redução a condição análoga 
à de escravo, mas deixar a indagação acerca dos limites e liberdades que o 
legislador e o aplicador do direito possuem durante a elaboração, aplicação 
e revisão da respectiva normativa penal.

 Ressaltou-se a discutível equiparação, promovida pelo Poder 
Legislativo, da pena do crime de redução a condição análoga à de escravo, 
frente à desumanidade da ação cometida, com a pena do furto qualificado. 

75 VIGANÓ, Francesco. Sobre las obligaciones de tutela penal de los derechos fundamentales 
em la jurisprudência del TEDH. In: Revista UniCuritiba, p. 22-23. Em tradução livre: “(...) se a 
tutela dos direitos fundamentais do indivíduo não podem ser reduzidos a meras declarações 
escritas, e traz consigo uma irrenunciável dimensão de efetividade, sobre a qual justamente 
os tribunais insistem; e se o Estado deve levar a sério essa tutela, protegendo de maneira 
eficaz o indivíduo contra as arbitrariedades dos mesmos órgãos e agentes, assim como contra 
a prepotência de outros indivíduos; então dele deve se depreender que a falta de atuação 
do ius puniendi constituiria, ela mesma, uma violação dos deveres de tutela dos direitos 
fundamentais, cada vez que esta omissão aparente manifesta ausência de razoabilidade em 
uma perspectiva de proteção efetiva dos direitos fundamentais em jogo. Aqui a margem de 
apreciação dos Estados sobre a necessidade da tutela penal será sobrepesado e os tribunais 
poderão intervir precisamente para sancionar a omissão do Estado em sua tarefa de proteção 
dos direitos fundamentais (...). O “direito dos direitos humanos” acaba assim por proibir tanto 
o excesso arbitrário no exercício do ius puniendi (em violação do chamado Übermassverbot, 
segundo a expressão da doutrina alemã), como a falta de exercício do ius puniendi em todos 
os casos em que esta omissão do Estado conduza a uma manifesta infraproteção dos direitos 
fundamentais por meio do direito penal (em violação ao princípio do Untermassverbot).
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Por igual, questionou-se a infraproteção, por parte dos Poderes Executivo 
e Judiciário, que ocasionou a condenação do Brasil no caso Fazenda Brasil 
Verde. Quanto ao Executivo, colocou-se sob foco o retrocesso que a Portaria 
1.129/2017 ocasionaria, caso fosse mantida.
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Resenha:
PROCESSO COLETIVO PASSIVO:
UMA PROPOSTA DE ISTEMATIZAÇÃO 
E DE OPERACIONALIZAÇÃO 

RUDINIKI NETO; Rogério

I – Dados da obra:

Título: Processo Coletivo Passivo: uma proposta de sistematização e de 
operacionalização
Editora: Almedina Brasil:
Autor: RUDINIKI NETO, Rogério
Lançamento: Março/2018
Número de páginas: 238

 A obra corresponde à versão comercial da dissertação de mestrado 
“Ação coletiva passiva e ação duplamente coletiva”, defendida e aprovada 
com nota máxima no âmbito do Programa de Pós-Graduação da Faculdade 
de Direito da Universidade Federal do Paraná, sob a orientação do professor 
Sérgio Cruz Arenhart.

 A tutela jurisdidicional dos interesses difusos e coletivos insere-se 
dentro da segunda onda de acesso à justiça, na tipologia proposta pelos 
professores Mauro Cappelletti e Bryant Garth. Um processo é considerando 
coletivo quando se leva em consideração seu objeto litigioso. A característica 
mais notória do processo coletivo reside no fato de que os titulares do direito 
material não participam individualmente do processo, mas são representados 
em juízo por um ente exponencial ou mesmo por outro indivíduo. Destarte, 
neste contexto, em que pese algumas vicissitudes, o sistema processual 
coletivo brasileiro atingiu notório grau de sofisticação, sendo considerado 
modelo no âmbito dos ordenamentos pertencentes à família da civil law.
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 Todo esse conjunto de normas foi desenvolvido com base na 
premissa de que a coletividade, grupo ou classe sempre ocupará o polo ativo 
de uma demanda coletiva (“ação coletiva ativa”). Entretanto, em que pese a 
ausência de previsão legal expressa, a multiplicidade de conflitos existentes 
e a realidade da prática forense demonstram que as ações coletivas passivas 
(ações em que o grupo figura como réu) e as ações duplamente coletivas (em 
que há grupos em ambos os polos da relação jurídica processual) são uma 
realidade prática, razão pela qual devem ser estudas. 

 As ações coletivas passivas podem ser “derivadas” (decorrentes 
de outras ações coletivas), tal como se verifica na ação rescisória ajuizada 
buscando desconstituir título executivo judicial formado em ação civil 
pública julgada procedente, ou ainda nos embargos à execução de termo de 
ajustamento de conduta (TAC). Nestas ações, curiosamente, é comum que o 
Ministério Público figure no polo passivo, representando em juízo interesses 
difusos, coletivos ou individuais e homogêneos.

 Por outro lado, há também as ações coletivas passivas “originárias” 
(desde o início movidas contra grupos), que, por sua vez, apresentam uma 
casuística extremamente rica e diversa, aqui é possível citar: ações movidas 
em face de ocupações coletivas em conflitos fundiários (em que o líder do 
movimento social figura como legitimado passivo); ações movidas contra 
torcidas organizadas buscando impedir que seus membros frequentem 
jogos de futebol; dissídios coletivos do Direito do Trabalho (em que litigam 
categorias profissionais e econômicas em processo no qual serão fixadas 
novas condições de trabalho); ações movidas contra greves ilegais, visando 
o imediato retorno às atividades; demandas intentadas contra associações 
profissionais almejando a imposição de obrigações de fazer ou não fazer a 
todos os seus membros etc.

 Neste contexto, todo o desenvolvimento do trabalho é permeado 
pela remissão e problematização de casos concretos (muitos deles 
envolvendo a atuação do Ministério Público), sejam eles reais ou hipotéticos, 
a demonstrar que a coletivização passiva não se trata de mero devaneio 
doutrinário sem repercussão prática.

 Malgrado todas essas situações vivenciadas no dia a dia do foro, 
verifica-se que as ações coletivas passivas ainda são pouco estudas pela 
doutrina, não havendo regulamentação legal expressa e este respeito. Essas 



419

lacunas motivaram o desenvolvimento da obra, vocacionada a expor e criar 
soluções para os problemas existentes.

 Sobre a estrutura do livro, em um primeiro momento busca-se 
expor os alicerces que justificam a importância do processo coletivo e a 
necessidade de seu constante desenvolvimento (inclusive sob a ótica da 
coletivização passiva de interesses), levando-se em conta, especialmente, 
as balizadas do acesso à justiça e da racionalização da gestão dos recursos 
financeiros e humanos à disposição do Poder Judiciário (“proporcionalidade 
pan-processual”).

 Em seguida, passa-se a beber nas fontes do direito comparado. 
O processo jurisidicional coletivo moderno desenvolveu-se a partir da 
experiência das class actions norte-americas, o que faz como que essas 
ações devam ser estudas por aqueles que se interessam pelo tema da tutela 
coletiva. É importante frisar que nos Estados Unidades também existem 
situações em que a coletividade grupo ou classe integra o polo passivo de 
um processo judicial – são as chamadas defendant class actions. Logo, como 
vistas ao desenvolvimento do tema no Brasil, respeitadas as singularidades 
inerentes a cada cultura e sistema jurídico, a investigação da experiência 
estadunidense é de grande valia. 

 Em um terceiro momento da obra, discorre-se sobre a necessidade 
de releitura de vários institutos processuais tradicionais na busca pela 
operacionalização do processo coletivo passivo. Sustenta-se que a técnica da 
coletivização é uma alternativa quando se está diante litisconsórcio passivo 
multitudinário e dos naturais problemas por ele ocasionados (a figura do 
litisconsórcio, peculiar ao processo civil de matriz individual, não funciona 
adequadamente nas situações em que todos os sujeitos envolvidos não 
podem ser facilmente identificados, ou mesmo quando eles alternam-se 
constantemente, o que é comum, por exemplo, em ocupações fundiárias). 
Nessas situações, do ponto de vista da efetividade da técnica processual, 
sugere-se a aglutinação passiva de defesas, pela qual os interesses dos 
membros da coletividade ré são defendidos em juízo pela atuação de um ou 
alguns de seus integrantes ou por um ente exponencial que os congregue, 
evitando-se que estes processos transcorram de forma unilateral em razão 
da citação por edital (tal solução, no âmbito das ações possessórias, de certo 
modo foi encampada pelo art. 554, § 1., do CPC/15).
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 Ato contínuo, adentra-se no tema da coisa julgada, problematizando-
se sua acepção tradicional e a forma pela qual ela é regrada no microssistema 
brasileiro de tutela coletiva – com especial destaque para a inviabilidade da 
transposição, de forma invertida, desse modelo às ações coletivas passivas 
(não é racional que os membros do grupo demandando não sejam vinculados 
pelo resultado do processo, sob pena de perpetuação da situação litigiosa). 

 Admitindo que para o sucesso das ações coletivas passivas a coisa 
julgada deve vincular os integrantes da classe, são feitas considerações acerca 
do instituto da representatividade adequada, capaz de assegurar a realização 
de um contraditório satisfatório ainda que nem todos os interessados façam-
se presentes individualmente em juízo (ou seja, ela fundamenta a imposição 
do resultado do processo aos membros ausentes da classe). A adequação 
da representação coletiva é um tema constantemente desenvolvido pela 
doutrina norte-americana. Trata-se de conceito umbilicalmente ligado ao 
devido processo legal e à defesa dos interesses dos membros ausentes 
da classe. Fala-se no princípio fundamental segundo o qual o julgamento 
tomado na “class action” não terá nenhum efeito vinculante caso não esteja 
presente o requisito da adequacy of representation. Mutatis mutandis, 
defendemos que essa figura, com os contornos descritos, deve ser adotada 
no microssistema coletivo brasileiro, conferindo-se maior poder para que o 
juiz controle, de forma fundamentada, a adequação do legitimado coletivo 
que age ou é demando em juízo.

 Destarte, ao final do terceiro capítulo, são investigados provimentos 
possíveis no processo coletivo passivo, mediante a análise de assuntos 
tormentosos, como a possibilidade de imposição de obrigações de fazer 
ou não fazer aos membros da classe demandada, mediante cominação 
de astreintes aos integrantes do grupo ou ao seu “líder”; ou ainda a 
responsabilidade civil coletiva – como é possível operacionalizar do ponto 
de vista processual o ressarcimento de prejuízos causados por movimentos 
multitudinários, em situações nas quais é impossível individualizar os danos 
gerados pelos indivíduos envolvidos no fato?

 A seguir também são desenvolvidos os temas do saneamento e da 
competência nas ações coletivas passivas – assuntos que, como indicam os 
professores Fredie Didier Jr. e Hermes Zaneti Jr., sempre foram negligenciados 
pelos trabalhos que versaram sobre o tema do processo coletivo passivo. 
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 Encerra-se o trabalho com a análise pormenorizada de alguns casos 
que podem envolver a coletivização passiva de interesses e que apresentam 
significativas peculiaridades, como as ações de impugnação de deliberações 
societárias e a execução da convenção coletiva de consumo.
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O Facebook e o acesso à informação 
para fins penais no Brasil à luz 
do Marco Civil da Internet:
urgente necessidade de se firmar 
a jurisprudência do STJ

Rodrigo Régnier Chemim Guimarães

 Com o recente incremento da tecnologia e o uso disseminado da 
internet surgiram – e rapidamente proliferaram – as chamadas redes sociais, 
das quais hoje se destaca globalmente a empresa de origem norte-americana 
Facebook Inc.. Esta via eletrônica, como é notório, torna-se, também ela, 
capaz de servir de instrumento e/ou locus para a prática de crimes os mais 
variados. Daí decorre a necessidade de o Estado brasileiro ter acesso a 
determinadas informações constantes das páginas dos usuários dessa rede 
social, seja para monitorar práticas criminosas em curso, seja para identificar 
perfis falsos e acessar os IPs (Internet Protocol, ou Protocolo de Internet, que 
permite a identificação do computador de onde se originam as mensagens 
e postagens dos usuários da rede) utilizados para criar estes perfis falsos e, 
assim, buscar provas de autoria, seja para impedir que novos delitos possam 
ser praticados, seja, em geral, para documentar em termos probatórios a 
prática de ilícitos penais.

 Sucede que esta plataforma virtual é operada por uma holding com 
inúmeras empresas subsidiárias espalhadas pelo mundo. A empresa-mãe é a  
Facebook, Inc., situada nos Estados Unidos da América, tendo designado como 
empresa responsável pela prestação de serviços aos usuários residentes no 
Brasil, a subsidiária Facebook Ireland Limited (Facebook Irlanda), localizada 
na Irlanda. Há, ainda, outra empresa subsidiária denominada Facebook 
Serviços Online do Brasil Ltda., que é constituída no território brasileiro e 
opera aqui dentro. Sucede que esta última empresa não costuma atender 
determinações judiciais de acesso aos dados dos usuários da rede social ao 
argumento de que seu contrato social limita seu objeto de atuação a prestação 
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de serviços relacionados a: (1) locação de espaços publicitários, veiculação 
de publicidade, suporte de vendas, desenvolvimento comercial, relações 
públicas, bem como qualquer outro serviço comercial, administrativo e/
ou tecnologia da informação; e (2) transações comerciais envolvendo bens 
móveis ou imóveis, no Brasil ou no exterior, e que possam estar, direta ou 
indiretamente, relacionadas com as atividades descritas no item anterior 
ou que possam facilitar a realização delas. A empresa sediada no Brasil 
argumenta que não possui dados dos usuários e de suas contas na rede social 
armazenados no Brasil e se vale da indicação do Decreto nº 3.810/2001 o 
qual promulgou o Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos 
da América como caminho a ser adotado. Esta posição da empresa colide 
com dispositivos da Lei Federal nº 12.965, de 23 de abril de 2014, conhecida 
como Marco Civil da Internet, e vem provocando discussões perante os 
tribunais pátrios. Entra em discussão, portanto, até que ponto este braço 
brasileiro da holding Facebook Inc. poderia se recusar a prestar informações 
requisitadas por um magistrado brasileiro, ou seja, até que ponto a soberania 
nacional no exercício do poder jurisdicional deve se submeter às decisões de 
uma empresa ramificada e sediada no plano interno do Brasil ao argumento 
de que a sede de sua controladora fica fora do país.

 No âmbito estadual é possível identificar decisões conflitantes 
entre si a respeito deste tema, como se vê, por exemplo, de dois julgados do 
Tribunal de Justiça do Paraná, um divergindo do outro quanto à necessidade 
de atendimento da ordem emanada de um juiz brasileiro. Outros Tribunais 
estaduais também já se pronunciaram de forma oscilante no tema, a exemplo 
do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (caso a ser referido adiante) e de 
Pernambuco  (Mandado de Segurança nº 0014221-86.2013.8.17.0000)

 No primeiro caso julgado pelo Tribunal de Justiça do Paraná, no 
Mandado de Segurança nº 1396365-4, julgado em 19 de novembro de 2015, 
a 3ª Câmara Criminal entendeu que a juíza brasileira que havia imposto multa 
diária por descumprimento de determinação judicial estaria equivocada, 
entendendo a Corte estadual que o caminho a ser adotado seria aquele da 
cooperação internacional via Decreto nº 3.810/2001 (Acordo de Assistência 
Judiciária em Matéria Penal). Segue a ementa do julgado:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIME. QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. 
SUSPENSO O BLOQUEIO DE NUMERÁRIO POR MULTA DIÁRIA - ART.461, 
§§, CPC. DA “FACEBOOK” SERVIÇOS “ONLINE” DO BRASIL LTDA. EMPRESA 
QUE NÃO ARMAZENA CONTEÚDO DE COMUNICAÇÃO DOS USUÁRIOS DA 
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“FACEBOOK” INC. EMPRESA ESTABELECIDA NOS EUA. INOCORRÊNCIA DE 
DESATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DISPONIBILIZADOS 
OS DADOS CADASTRAIS DOS PROPRIETÁRIOS DAS CONTAS, “LOGINS” DE 
ACESSO E IPS DE CRIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO AO EMAIL CIBERCRIMES@
PC.PR.GOV.BR PELA “FACEBOOK” INC. ACESSO A CONTEÚDO DAS CONTAS 
SOB A GUARDA DESTA EMPRESA, NECESSIDADE DE ATENDIMENTO À LEI Nº 
12.965/2014 (MARCO CIVIL DA INTERNET) A QUAL REMETE A APLICAÇÃO 
DE TRATADOS INTERNACIONAIS NA MATÉRIA (ART.3º, PAR.ÚNICO) - 
DECRETO Nº 3810/2001. CONFIGURADA ILEGALIDADE DO ATO COATOR. 
CONFIRMADA A LIMINAR. SEGURANÇA CONCEDIDA.

 Num segundo e mais recente caso, julgado em 19 de outubro 
de 2017, a 2ª Câmara Criminal do mesmo Tribunal de Justiça do Paraná 
entendeu de forma diversa ao julgar a Apelação Crime nº 1686830-9, 
dizendo que a empresa Facebook Serviços Online do Brasil deve obedecer as 
leis brasileiras, em particular o Marco Civil da Internet, e atender as decisões 
judiciais requisitórias dos magistrados brasileiros, sem que seja necessário se 
valer do Decreto nº 3.810/2001 (Acordo de Assistência Judiciária em Matéria 
Penal). Constou da ementa:

APELAÇÃO CRIME. PLEITO DE QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. CRIAÇÃO 
DE PERFIL FALSO EM REDE SOCIAL E DIVULGAÇÃO DE QUESTÕES DE 
CERTAME PÚBLICO ENQUANTO ERA REALIZADO O CONCURSO. VIOLAÇÃO 
DOS TERMOS DE USO DA REDE FACEBOOK. POSSÍVEL DE COMETIMENTO 
DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 311-A DO CÓDIGO PENAL. MARCO 
CIVIL DA INTERNET QUE DETERMINA AOS PROVEDORES DE INTERNET O 
FORNECIMENTO DE DADOS, MEDIANTE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PARA 
FINS DE IDENTIFICAÇÃO DE USUÁRIO OU TERMINAL. RECURSO PROVIDO.

 E agora há julgado também do Superior Tribunal de Justiça na 
matéria, no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nºº 54.444 – 
RJ, Relatora a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, publicado em 13 de 
outubro de 2017, que enfrenta a temática apenas de forma tangencial, assim 
ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. QUEBRA DE 
SIGILO TELEMÁTICO. ORDEM JUDICIAL DETERMINANDO A PRESTAÇÃO 
DE INFORMAÇÕES RELATIVAS A CONTA DE  USUÁRIO DO APLICATIVO 
FACEBOOK. DESCUMPRIMENTO. FIXAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. 
ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA 
CORTE. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. VALOR EXACERBADO. NÃO 
OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO. TEMA NÃO ENFRENTADO. SUPRESSÃO DE 
INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
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1. A questão relativa à aplicação de multa por descumprimento de ordem  
judicial consistente na falta de prestação de informações relativas à 
movimentação de conta de usuário do aplicativo Facebook foi decidida pelo 
Tribunal local de acordo com o entendimento jurisprudencial desta Corte 
(Precedente: Inq 784⁄DF, Relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, 
28⁄08⁄2013).

2. No caso, as razões recursais buscam discutir a controvérsia sob o enfoque 
da legalidade da decisão que determinou a quebra do sigilo telemático no 
processo penal, deixando de refutar os fundamentos da Corte Regional para 
denegar a ordem tendo em vista o descumprimento de decisão judicial, 
circunstância que atrai a incidência do disposto nos enunciados nº 283 e 
284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

3. Não há falar em valor exacerbado e arbitrário da multa diária imposta ao 
recorrente (R$ 10.000,00 - dez  mil reais, inicialmente, majorados para R$ 
20.000,00 - vinte mil reais), pessoa jurídica de elevado poder econômico.

4. A questão relativa à impossibilidade de execução da sanção em sede 
de inquérito policial não foi apreciada pelo acórdão regional, não tendo o 
recorrente sequer se insurgido na via aclaratória, daí porque não pode ser 
examinada nesta oportunidade sobre pena de supressão de instância.

5. Recurso ordinário a que se nega provimento.

Do corpo deste julgado merece destaque a transcrição da ementa do 
acórdão do Tribunal de origem (Rio de Janeiro) onde o tema de fundo é 
centrado na possibilidade de ser exigido, pelo Poder Judiciário, documentos 
e informações diretamente da empresa Facebook Serviços Online do 
Brasil Ltda., nos termos do Código Civil, sem a necessidade de buscar tais 
elementos de prova e informação pelo Acordo de Assistência Judiciária em 
Matéria Penal (MLAT):

Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por 
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., com fundamento na alínea “b” do 
inciso II do art. 105 da Carta Magna, contra acórdão proferido pelo Tribunal 
de Justiça do Rio de Janeiro assim ementado:

PROCESSO PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. QUEBRA DE SIGILO 
TELEMÁTICO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. REQUERIMENTO DE 
INFORMAÇÕES A EMPRESA FACEBOOK BRASIL. DESCUMPRIMENTO. 
ALEGADA IMPOSSSIBILIDADE NÃO COMPROVADA. EMPRESA 
CONTROLADORA LOCALIZADA NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. 
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA. NÃO APLICAÇÃO DO MLTA. MULTA 
DIÁRIA FIXADA ADEQUADAMENTE. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. DENEGAÇÃO 
DA ORDEM.

I -A empresa FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE BRASIL LTDA., destinatária da 
determinação judicial brasileira, não obstante seja controlada pela empresa 
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norteamericana FACEBOOK MIAMI INC., foi constituída no Brasil, de acordo 
com as leis brasileiras, submetendo-se, no presente caso à Lei n. 9.296⁄96, 
ao Código Penal Brasileiro, ao Código de Processo Penal Brasileiro, bem 
como às disposições do Código Civil, diante de sua constituição como 
pessoa jurídica sujeita às nossas leis.

II -A empresa americana, por ser sócia e controladora da empresa 
brasileira, tem a obrigação de se submeter às normas que aqui vigem, 
não se sustentando os argumentos trazidos pela impetrante de que as 
informações deveriam ser solicitadas à empresa americana, que é regulada 
pelas leis americanas, devendo-se, para tanto, fazer uso do Acordo de 
Assistência Judiciária em Matéria Penal (MLAT). Toda empresa estrangeira 
que aqui possui filial ou até mesmo sócia, sendo a controladora da empresa 
sita em território nacional, se submete as normas aqui vigentes e não às 
leis de seu país de origem, nos termos do que estabelece o artigo 1.137 do 
Código Civil Brasileiro.

III -Configura abuso da personalidade jurídica e até mesmo má-fé da 
empresa, se esconder através de seu objeto social, alegando independência 
de objetos para se desviar de suas obrigações perante as relações mantidas 
com as autoridades nacionais, em especial, no caso de investigações 
criminais.

IV -O MLAT não se mostra como procedimento menos gravoso, eis que as 
medidas existentes nos tratados de cooperação internacional encontram-
se no mesmo nível das medidas de obtenção de provas compreendidas na 
legislação brasileira, não sendo suficiente o argumento de que os dados são 
armazenados no exterior, para que se afaste a aplicação da lei nacional, em 
especial, no caso dos autos, em que a prática delitiva perquirida aconteceu 
aqui no Brasil, não havendo a participação de nenhum estrangeiro ou de 
pessoa que resida fora do território nacional.

V -A declarada impossibilidade material e jurídica para o implemento 
da ordem judicial pode e deve ser sobrepujada no âmbito das relações 
internas das empresas do grupo de fato, controladoras e controlada, o 
que não afronta os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, 
da territorialidade e da separação de poderes, nem ao MLAT (Acordo de 
Assistência Judiciária em Matéria Penal entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América).

VI - A imposição de multa diária pelo descumprimento de decisão judicial 
possui expressa previsão legal (art. 3º do CPP e o art. 77 do CPC e seus 
parágrafos), podendo ser imputada a qualquer pessoa que de alguma forma 
faça parte do processo. A Facebook Brasil, como detentora das informações 
necessárias à investigação penal, passa a integrar o processo, cabendo a 
imposição de multa pelo descumprimento de decisão judicial.

VII -O valor da multa não se mostra exacerbado, diante do elevado 
poder econômico da empresa Facebook, o que se agrava pelo reiterado 
descumprimento das decisões judiciais impostas pela justiça brasileira.

VIII -Liminar revogada.
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IX -Denegação da ordem.

E mais adiante segue o corpo do acórdão do Superior Tribunal de Justiça:

Como se vê, o motivo inicialmente alegado para a não imposição da multa 
foi no sentido de que as informações possíveis de serem prestadas - isto 
é, as relativas aos dados cadastrais e os registros de acesso à aplicação de 
internet - foram encaminhadas ao juízo tão logo requisitadas, enquanto as 
referentes ao conteúdo das mensagens não, porque, para tanto, necessária 
a observância do disposto no Decreto Federal nº 3.810⁄2001.

Tais argumentos foram rechaçados pelo acórdão guerreado com base, 
inclusive, em entendimento jurisprudencial.

Agora, nesta seara recursal, pretende o recorrente discutir a legalidade da 
decisão que determinou a quebra do sigilo telemático sob o enfoque do 
previsto no art. 2º, inciso II, da Lei nº 9.296⁄96, consignando expressamente 
que não questiona o tema à luz do MLAT.

Nesse passo, cumpre registrar que o objeto do mandado de segurança não 
é o decisum que determinou a quebra do sigilo telemático no âmbito penal, 
mas, sim, o provimento que obriga o recorrente a fornecer as informações 
decorrentes da quebra, sob pena de multa por descumprimento judicial.

Com efeito, o afastamento do sigilo telemático do investigado “Cascão” foi 
deferido pelo Juízo, nos autos do processo nº 0002315-26.2014.4.02.5106, 
a partir de requerimento feito pelo Parquet. Eventual discussão sobre o 
mérito, em si, da quebra, à luz do disposto na Lei nº 9.296⁄96, deve ser 
realizada na via recursal própria.

A controvérsia posta no mandado de segurança se refere ao ofício do 
Juízo à empresa Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., ora recorrente, 
requisitando a apresentação do conteúdo das mensagens relativas ao 
investigado, sob pena de multa.

 No entanto, o voto da Ministra Maria Thereza de Assis Moura acabou 
não enfrentando expressamente a questão do Marco Civil da Internet, ainda 
que tenha feito referência a precedente da Corte Especial em caso similar 
envolvendo a empresa Google Brasil Internet Ltda. e sua controladora norte-
americana a Google Inc.. Este caso, porém, é de 2003, portanto anterior ao 
Marco Civil da Internet.

 Preocupado com a ausência de uma posição firme da Corte, a 
questão, inclusive, foi levantada preliminarmente no voto vencido do 
Ministro Rogério Schietti Cruz, o qual, não obstante tenha discordado 
parcialmente da decisão da maioria apenas quanto à aplicação da multa, 
destacou a necessidade daquela Corte se posicionar definitivamente sobre 
o tema:
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Com relação à primeira parte, relativa à responsabilização da recorrente 
por suposto descumprimento de ordem judicial, a própria defesa deixa em 
aberto a possibilidade de que isso seja objeto de nova discussão perante a 
Corte em outros recursos que certamente aportarão ao STJ.

Tenho que essa questão é central, de notória relevância. Há que se decidir de 
uma vez por todas que tipo de obrigação possuem essas empresas que têm 
uma conformação internacional e se devem responder de alguma forma 
perante os estados onde atuam. Temos visto decisões bem divergentes e 
até contraditórias dos tribunais.

 Este é o atual estágio do tema. Ausência de posição firme do Superior 
Tribunal de Justiça no assunto, ainda que os precedentes envolvendo a 
empresa Google Brasil Internet Ltda. e sua controladora norte-americana a 
Google Inc. possam servir de indicativo da posição a ser consolidada.

 A questão é importante e urgente e envolve até mesmo a 
compreensão do alcance da soberania do país frente ao uso de tecnologias 
que produzem repercussões locais e que são controladas por empresas que 
estão sediadas para além dos limites territoriais do país. A discussão passa, 
necessariamente, pela observância da Lei 12.965/2014, em particular de seu 
artigo 10, §2º, c.c. seu artigo 11, §§1º e 2º c.c. o artigo 3º, parágrafo único, 
e pode ser assim resumida: nos casos em que existe um tratado bilateral 
de cooperação entre o Brasil e outro país, mesmo que uma empresa de 
tecnologia vinculada à internet, como é o caso do Facebook Inc., sediada no 
exterior, mas que preste serviços no Brasil e tenha uma empresa integrante 
de seu grupo sediada em nossa país, são aplicáveis os regramentos do art. 
10, §2º, c.c. os §§1º e 2º, do artigo 11, todos da Lei Federal 12.965/2014?

 A empresa Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. costuma alegar 
que nos termos de seu contrato social, ela teria como objeto apenas a 
“prestação de serviços relacionados a (i) locação de espaços publicitários, 
veiculação de publicidade, suporte de vendas, desenvolvimento comercial, 
relações públicas, bem como qualquer outro serviço comercial, administrativo 
e/ou de tecnologia de informação; e (ii) transações comerciais envolvendo 
bens móveis ou imóveis, no Brasil ou no exterior, e que possam estar, direta 
ou indiretamente, relacionadas com as atividades descritas no item anterior 
ou que possam facilitar a realização delas”.

 Numa análise apressada poder-se-ia considerar que com este objeto 
social a empresa sediada no Brasil estaria ausente de alcance em relação 
à ordem judicial emanada de um juiz brasileiro que vise obter dados que 
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circulam nas publicações das contas das pessoas que aderiram à rede social 
Facebook, sendo que tais registros ficam armazenados na sede da empresa 
Facebook, Inc., situada nos Estados Unidos da América e/ou na Facebook 
Ireland Limited (Facebook Irlanda), localizada na Irlanda.

 No entanto, a questão deve ser melhor considerada. Há um grupo 
de empresas capitaneadas pela empresa Facebook, Inc.. No contrato social 
da empresa Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., as sócias-proprietárias 
são as empresas Facebook Global Holdings II, LLC e Facebook Global 
Holdings I, LCC. Na verdade o que se tem é que são várias empresas que 
compõem o mesmo grupo econômico, todas capitaneadas pela empresa 
Facebook Inc., com sede nos Estados Unidos da América.

 Segundo dados colhidos na internet, o Brasil é hoje o terceiro maior 
mercado mundial para a empresa Facebook Inc. lucrar1. Fica atrás apenas 
dos Estados Unidos e da Índia. Segundo declarou Patrick Hruby, diretor de 
negócios para pequenas e médias empresas do Facebook na América Latina, 
em 2015 o Facebook já tinha dois milhões de microempreendedores e 
pequenas e médias empresas brasileiras com páginas ativas no Facebook.

 A empresa – ou o grupo de empresas – portanto, atua no Brasil com 
cerca de oitenta e nove milhões de usuários2 em relação aos quais atua numa 
evidente relação de consumo (prestação de serviços).

 Não à toa, portanto, ela constitui um braço de seu grupo de empresas 
em nosso país. Os interesses econômicos são evidentes e, assim, o grupo de 
empresas deve se submeter às leis brasileiras, notadamente a partir do novo 
Marco Civil da Internet, Lei Federal nº 12.965/14. E esta lei federal é clara ao 
disciplinar o tema, verbis:

Art. 10. A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso 
a aplicações de internet de que trata esta Lei, bem como de dados pessoais 
e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação 
da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou 
indiretamente envolvidas.

1 http://brasileconomico.ig.com.br/negocios/pme/2014-04-14/facebook-mira-pmes-
brasileiras.html, acesso em 04 de agosto de 2015.
2 http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2014/08/22/Facebook-tem-89-
milhoes-de-usuarios-no-Brasil.html, acesso em 04 de agosto de 2015.
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§ 1o O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a 
disponibilizar os registros mencionados no caput, de forma autônoma 
ou associados a dados pessoais ou a outras informações que possam 
contribuir para a identificação do usuário ou do terminal, mediante 
ordem judicial, na forma do disposto na Seção IV deste Capítulo, respeitado 
o disposto no art. 7o.

§ 2o O conteúdo das comunicações privadas somente poderá ser 
disponibilizado mediante ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a 
lei estabelecer, respeitado o disposto nos incisos II e III do art. 7o.

(...)

Art. 11. Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e 
tratamento de registros, de dados pessoais ou de comunicações por 
provedores de conexão e de aplicações de internet em que pelo menos um 
desses atos ocorra em território nacional, deverão ser obrigatoriamente 
respeitados a legislação brasileira e os direitos à privacidade, à proteção 
dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos registros.

§ 1o O disposto no caput aplica-se aos dados coletados em território 
nacional e ao conteúdo das comunicações, desde que pelo menos um dos 
terminais esteja localizado no Brasil.

§ 2o O disposto no caput aplica-se mesmo que as atividades sejam 
realizadas por pessoa jurídica sediada no exterior, desde que oferte 
serviço ao público brasileiro ou pelo menos uma integrante do mesmo 
grupo econômico possua estabelecimento no Brasil.

 Como se vê sem qualquer dificuldade do quanto acima anotado no 
texto de lei, se uma “pessoa jurídica sediada no exterior” “ofertar serviço ao 
público brasileiro” (o que, notoriamente, ocorre com a empresa Facebook 
Inc., com sede nos Estados Unidos), e esta empresa tiver “pelo menos uma 
integrante do mesmo grupo econômico” com “estabelecimento no Brasil”, o 
que é o caso de uma das empresas do grupo, a Facebook Serviços Online do 
Brasil Ltda., ela deve “obrigatoriamente” “respeitar a legislação brasileira”, 
inclusive, no que concerne ao quanto disciplinado no art. 10 e seus parágrafos 
da mesma Lei Federal, acima transcritos, que estabelecem a obediência à 
ordem judicial de fornecimento de dados pessoais ou outras informações e 
ainda o conteúdo das comunicações privadas.

 Assim, se a empresa Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. integra 
o grupo econômico capitaneado pelas Holdings que lhe constituíram, ela 
deve prestar atendimento às autoridades brasileiras, notadamente quando 
a ordem provém do Poder Judiciário que, nos limites da legalidade, decidiu 
quebrar os sigilos de dados correspondentes.
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 Portanto, a autoridade judiciária brasileira não precisa se valer 
de tratados jurídicos bilaterais para obter as informações de empresas 
estrangeiras que tenham uma de suas empresas coligadas com sede no 
Brasil. Até porque o uso destes tratados é mais custoso e moroso para o 
Estado brasileiro, desconsiderando situações de urgência para evitar crimes 
graves que possam estar em curso, a exemplo de práticas de pedofilia 
via redes sociais, por exemplo. Não bastasse, ao se valer destes tratados 
bilaterais de cooperação o Estado brasileiro deveria se submeter a um juízo 
de avaliação de conveniência da empresa Facebook quanto a fornecer, ou 
não, os dados solicitados pelo Brasil. Isso implicaria em submeter a soberania 
do país na investigação e solução de casos penais consumados no plano 
interno à vontade de organização comercial de uma empresa que tem uma 
de suas ramificações sediadas no país, mas que cujo centro decisório está 
fora do território brasileiro. A empresa colaboraria com a investigação de 
crimes praticados através de sua plataforma de rede social na exata medida 
de seus interesses comerciais. Ademais, o uso de tratados de cooperação 
internacional é aplicado apenas nas hipóteses das regras do art. 11 não 
serem aplicadas. Vejamos o que diz o artigo 3º, parágrafo único, da Lei 
Federal 12.965/2014:

Art. 3o A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios:

(...)

Parágrafo único. Os princípios expressos nesta Lei não excluem outros 
previstos no ordenamento jurídico pátrio relacionados à matéria ou nos 
tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.

 Ou seja: o uso de tratados de cooperação internacional é subsidiário 
ao quanto disciplinam os artigos 10 e 11 e seus respectivos parágrafos da Lei 
Federal em comento.

 Somente nos casos em que a lei federal 12.965/2014 não resolver 
a questão é que os tratados de cooperação judiciária internacional seriam 
invocados, até porque a Lei Federal em tela é posterior ao Decreto nº 
3810/2001 que promulgou o Acordo de Assistência Judiciária em Matéria 
Penal entre o Brasil e os Estados Unidos.

 Portanto, se a empresa Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. é 
uma empresa que pertence a um grupo econômico que atua no Brasil deve 
se submeter às leis brasileiras nos termos do Marco Civil da Internet, acima 
destacado. E não é demais destacar que ao descumprir uma decisão judicial 
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ela poderá arcar com multa estabelecida pelo juízo. Do contrário, isto é, 
caso o juízo não arbitrasse a multa, o gerente da empresa poderia, em tese, 
inclusive ser acionado por crime de desobediência.

 Enfim, o tema é relativamente novo, decorrente de novas tecnologias 
à disposição do público brasileiro, com ampla repercussão econômica de 
atividades de empresas conglomeradas em âmbito global e merece uma 
uniformização urgente do Superior Tribunal de Justiça, orientada para 
garantir a soberania do Brasil.
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RESUMO: O Supremo Tribunal Federal, no início de março de 2018, julgou 
procedente a ADI 4275 para dar interpretação conforme a Constituição e 
o Pacto de São José da Costa Rica ao art. 58 da Lei 6.015/73, de modo a 
reconhecer aos transgêneros que assim o desejarem, independentemente 
da cirurgia de transgenitalização, ou da realização de tratamentos hormonais 
ou patologizantes, o direito à substituição de prenome e sexo diretamente 
no registro civil.

ABSTRACT: The Federal Supreme Court, at the beginning of March 2018, 
upheld ADI 4275 to give interpretation according to the Constitution and 
the Pact of São José da Costa Rica to art. 58 of Law 6,015 / 73, in order to 
recognize transgenders who wish to do so, regardless of transgender surgery 
or hormonal or pathological treatments, the right to the substitution of first 
name and sex directly in the civil registry.

PALAVRAS-CHAVE: Transgêneros. Direito ao nome. Desnecessidade de 
cirurgia de transgenitalização. 

KEYWORDS: Transgender. Right to name. No need for transgenitalization 
surgery.
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INTRODUÇÃO

 O Brasil é um dos países com maior índice de violência contra os 
transgêneros. Seja por desrespeito à diversidade, seja pelo sentimento de 
ódio, o fato é que a mudança dessa realidade se faz necessária e urgente. 

 Nesse contexto, somado à omissão legislativa, o papel do Supremo 
Tribunal Federal ganha destaque na sua atuação contramajoritária. Com o 
escopo de defender direitos fundamentais daqueles que são esquecidos pelos 
legisladores, o STF vem proporcionando reconhecimentos básicos a grupos 
vulneráveis e minoritários, que são ainda estigmatizados na sociedade, como 
no caso dos transgêneros. 

 Parte-se da premissa da existência de um Poder Legislativo que 
tem se omitido na regulamentação do direito ao nome aos transgêneros 
e enfatizar o papel do Supremo Tribunal Federal que, diante dos casos 
concretos, não pode se imiscuir e deixar as minorias expostas a situações 
vexatórias e vulneráveis, inclusive, juridicamente. 

 Com fundamentos extraídos da dignidade da pessoa humana, 
da igualdade material, da autodeterminação de cada ser vivente, do auto 
reconhecimento e da autopercepção que cada indivíduo tem de si, a decisão 
proferida pelo Plenário do STF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
nº 4275, garantiu a existência digna dos transgêneros, conferindo-lhes o 
direito básico de ter seu nome retificado independentemente da cirurgia de 
transgenitalização. 

 Nesse sentido, o presente trabalho se desenvolverá por meio do 
método teórico com fulcro na revisão bibliográfica e análise jurisprudencial 
a respeito do tema.

2. TRANSGÊNEROS

 A sociedade atual brasileira é uma sociedade heteronormativa. 
Isso significa que a ordem sexual que funda a sociedade é baseada em um 
modelo heterossexual, familiar e reprodutivo. 

 Desse modo, tudo aquilo que é diferente desse modelo acaba sendo 
considerado pela maioria da população anômalo e tende a ser, naturalmente, 
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excluído pela sociedade. Assim, por exemplo, uma família normal seria 
composta, na lógica heternormativa, por um casal heterossexual (homem e 
mulher), casados e com filhos.

 Contudo, as normas sociais “não escolhem sujeitos, elas se impõem 
a todos e a todas, mesmo àqueles e àquelas que jamais conseguirão atendê-
las” (MISKOLCI, 2012, p. 43). A sociedade como um todo passa a ser moldada 
e baseada nas convicções que já foram impostas, sejam por normas jurídicas 
ou culturais. 

 Ocorre que a lógica heteronormativa exclui aquelas pessoas que não 
fazem parte dela, deixando-as a margem do próprio sistema. CASTRO (2016, 
p. 03) diz que:

Educam-se crianças dentro da noção tomada como verdadeira de que 
existem apenas duas categorias sexuais, os homens e as mulheres. A 
natureza, Deus, a biologia determinou que fosse assim. Toda e qualquer 
variação é considerada anômala e, portanto, doentia, seja no conceito 
moral ou médico. Criamo-nos reconhecendo a nós e aos outros dentro 
dessa referência. A possibilidade da existência de outras categorias sexuais 
e de gênero parece irreal, o que estimula o preconceito e a dificuldade de 
entendimento de variações e diferenças. E com relação ao assunto sexual, 
variações e exceções são sinônimos de exclusão, condenação ou doença. 

 Assim ocorre com os transgêneros, que são pessoas que por 
não se autopercebem compatíveis com seu sexo biológico (sexo de seu 
nascimento)1,acabam por serem discriminadas e marginalizadas pelo simples 
fato de não se submeterem à heteronormatividade imposta pelo padrão 
majoritário da sociedade. 

 Sobre o transexualidade (MOIRA; ROCHA; BRANT; NERY, 2017, p. 09-
10), afirma-se:

A transexualidade não é um transtorno, uma doença ou um problema 
psiquiátrico, pelo contrário. Na teoria, é algo mais simples: você não se 
identifica com o gênero que lhe designaram ao nascer. Imagine ter de se 
obrigar a viver uma vida que não é a sua, você, atriz/ator, atuando em uma 

1 Optou-se, para fins de elaboração do presente artigo, pela utilização da linha argumentativa 
que entende o termo “transgênero” como uma noção ampla, a qual abarca outros subgrupos, 
como os transexuais, travestis e outras identidade não binárias (homem/mulher). 
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eterna peça de teatro sem poder errar as falas (senão, ai de você!)? Parece 
ruim, mas é isso que cobram das pessoas trans...

E isso acontece porque, ao nascer com uma genitália x, a criança já é 
condicionada a ser colocada em determinada categoria: homem se nasceu 
com pênis, mulher se nasceu com vagina. Mas com o tempo – que pode 
ser durante a infância, a adolescência, a vida adulta ou até na velhice – 
algumas pessoas percebem que a vida não faz sentido no gênero com que 
foram obrigadas a viver. A pessoa nasceu com pênis, mas tem aversão à 
ideia de ser homem e só se sente ela mesma quando se vê mulher, quando 
pode existir como mulher. Isso também ocorre com a pessoa que nasceu 
com vagina, mas se entende como homem e dessa forma gostaria de poder 
viver. Homens com vagina, mulheres com pênis, e quanto mais pessoas 
trans conseguem existir, ocupar espaços, menos é possível imaginar 
a genitália que a pessoa tem só de olhar para ela. É a isso que damos o 
nome de “identidade de gênero”: a forma como as pessoas se entendem, 
independentemente da genitália. É como se a genitália não dissesse mais 
quem a pessoa é, como ela deve viver sua vida, imaginar seu corpo. E 
também é como se ela abandonasse a personagem que a obrigaram a ser 
para assumir seu verdadeiro eu.   

 O oposto do transgênero é o cisgênero, ou seja, aquela pessoa que 
se identifica com seu sexo biológico e com o gênero que lhe é imposto (por 
exemplo, órgão genital pênis = gênero masculino) e, por isso, é respeitada 
socialmente, ao contrário do transgênero. 

 Para bem entender o tema transgênero, é preciso enfatizar que 
não se está tratando de uma enfermidade. O transgênero tão somente 
representa um conflito de identidade: ele não se vê conforme seu sexo 
biológico. A norma de gênero a que qualquer pessoa está submetida apenas 
repete aquilo que os órgãos sexuais, presentes no momento do nascimento,  
representam. Nesse sentido, o ser humano cresce, acreditando que deve 
existir uma concordância entre gênero, sexualidade e corpo. No entanto, isso 
nem sempre acontece. 

 
3. DO DIREITO AO NOME
 
 O art. 16 do Código Civil afirma que toda “pessoa tem direito ao 
nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome”. Trata-se de um dos 
vários direitos da personalidade, os quais existem para que o Estado promova 
a defesa dos valores inatos às pessoas enquanto seres humanos. 
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 No mesmo sentido, dispõe o art. 18 do Pacto de São José da Costa 
Rica (Convenção Americana sobre Direitos Humanos), que foi ratificado no 
Brasil pelo Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992, ao afirmar: “Direito 
ao nome - Toda pessoa tem direito a um prenome e aos nomes de seus pais 
ou ao de um destes. A lei deve regular a forma de assegurar a todos esse 
direito, mediante nomes fictícios, se for necessário”.

 O direito ao nome, portanto, é assegurado tanto no plano interno 
quanto no plano internacional. 

 Ao tratar dos direitos da personalidade, BITTAR (2015, p. 36) explica 
que o fenômeno da constitucionalização do Direito Civil tem por base o 
postulado da dignidade da pessoa humana: 

Na perspectiva do novo Direito Civil, que tem afinidade com os temas do 
Direito Constitucional, além da estrutura centrada em princípios e cláusulas 
abertas, os direitos da personalidade estão balizados não somente por um 
franco, explícito e declarado rol não taxativo de direitos reconhecidos pelo 
traçado que lhe foi conferido pelo projeto do Código Civil de Miguel Reale, 
mas também por uma fundamentação que decorre da Constituição Federal 
de 1988, em seu art. 1º, III: “a dignidade da pessoa humana”. Este princípio 
serve, nesse sentido, como bússola do sistema jurídico como um todo, e, 
nestes termos, serve de fundamento a unificar o tratamento da matéria, 
não importando a perspectiva na qual se abordem esses direitos, e muito 
menos a ramificação do direito à qual se esteja a reportar. 

 Denota-se, portanto, que os direitos da personalidade, em sentido 
amplo, tutelam a máxima constitucional da dignidade da pessoa humana. 
Como tais direitos são inatos ao ser humano, cabe ao Estado efetuar não 
apenas o seu reconhecimento, mas também efetivá-los. 

 São características gerais e principiológicas dos direitos de 
personalidade, a circunstância de serem inatos (originários), absolutos, 
extrapatrimoniais, intransmissíveis, imprescritíveis, impenhoráveis, vitalícios, 
necessários e oponíveis erga omnes. 

 Sobre o direito ao nome, BITTAR (2015, p. 107) explica se tratar 
de “direito importante de identificação da personalidade humana (direito 
moral da personalidade), uma vez que se trata do elo entre o indivíduo e a 
sociedade”.

 Nesse sentido, “a personalidade jurídica é um atributo voltado 
a regular as condições da atividade da pessoa como sujeito de direitos, 
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podendo ser definida como o conjunto de direitos que identificam a pessoa, 
como o nome, o estado e o domicílio” (GONÇALVES, 2014, p. 164). 

 O prenome, via de regra, é definitivo. Contudo, a Lei nº 6.015/73 
prevê, no art. 582, a mitigação dessa regra. Por ser por se tratar do elo entre 
o indivíduo e a sociedade, é que o transgênero possui o direito de retificação 
de seu nome civil independemente de cirurgia de transgenitalização – o que 
foi sedimentado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 
4275 que será no objeto de estudo do próximo item – tendo em vista que ele 
não se auto-identifica com o nome que lhe foi atribuído ao nascer. 

4. ADI 4275 E O PAPEL CONTRAMAJORITÁRIO DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL

 Estabelece o art. 102, caput, da Constituição Federal que ao 
Supremo Tribunal Federal cabe a guarda da Constituição. Nesse sentido, 
interpretando o dispositivo supracitado com a omissão legislativa acerca de 
algumas temáticas o papel contramajoritário do STF ganha destaque.

 A fim de dar máxima efetividade aos preceitos fundamentais que 
não foram contemplados pelos legisladores, a Corte Suprema desenvolve 
seu papel contramajoritário quando tutela os direitos fundamentais dos 
grupos minoritários que ficam a mercê das legislações infraconstitucionais. 

 Isso ocorreu no caso da retificação da identidade civil pelos 
transgêneros, independemente de cirurgia de transgenitalização, pois 
não existe lei que regulamenta a matéria no país, tampouco previsão 
para que isso ocorra3. Assim, a falta de atuação legislativa para atender 

2 Art. 58: O prenome será definitivo, admitindo-se, todavia, a sua substituição por apelidos 
públicos notórios. Parágrafo único. A substituição do prenome será ainda admitida em razão 
de fundada coação ou ameaça decorrente da colaboração com a apuração de crime, por 
determinação, em sentença, de juiz competente, ouvido o Ministério Público. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6015compilada.htm>. Acesso em: 07 abr. 2018.
3 Veja-se, por exemplo, que no caso da regulamentação de matéria correlata ao tema ora 
debatido, o uso do nome social pelos transgêneros, embora tenha sido proposto o Projeto 
de Lei nº 8174/2017 apresentado pelo Deputado André Amaral (PMDB/PB), com o intuito de 
permitir o uso do nome social no documento de identidade, o Deputado Flavinho (PSB/SP), 
em contrapartida, apresentou o Projeto de Lei nº 8614/2017, apenso àquele supracitado, que 
tem como escopo proibir a inserção do nome social em documentos oficiais, com alteração na 
Lei nº 7.116/1983 – que trata das carteiras de identidade – para acrescer ao art. 4º o seguinte: 
“Não  será  permitida  a inserção  de  nome  da  pessoa diferente  daquele do registro  de  
nascimento  ou da  certidão  de casamento, salvo por decisão judicial”.
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as necessidades dos grupos sociais, principalmente das minorias, cabe ao 
Supremo Tribunal Federal fornecer a melhor interpretação possível dos 
dispositivos constitucionais, a fim de extrair o melhor núcleo axiológico dos 
direitos fundamentais àqueles que deles necessitam para viver dignamente. 

 Sob esse contexto ocorreu o julgamento da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 4275, de Relatoria do Ministro Marco Aurélio, que 
foi ajuizada em 2009 pela Procuradoria-Geral da República, a fim de que fosse 
dada interpretação conforme ao art. 58 da Lei nº 6.015/73 (Lei de Registros 
Públicos), no sentido de ser possível a alteração do prenome e do gênero no 
registro civil mediante a averbação no registro original, independemente de 
cirurgia de transgenitalização.

 O Relator, Ministro Marco Aurélio, iniciou seu voto4 diferenciando 
a transexualidade da homossexualidade5. Ato contínuo, indagou sobre a 
legitimidade do ordenamento jurídico recusar aos transexuais o direito de 
alterar o prenome e o gênero no registro civil e concluiu pela negativa da 
resposta. 

 Apontou para o fundamento máximo constitucional da dignidade 
da pessoa humana e ressaltou que o descabimento de negar o exercício 
de direitos fundamentais àqueles que não seguem o padrão imposto pela 
sociedade (diz-se sociedade heteronormativa, conforme salientado acima). 
Destacou que “é inaceitável, no Estado Democrático de Direito, inviabilizar a 
alguém a escolha do caminho a ser percorrido, obstando-lhe o protagonismo, 
pleno e feliz, da própria jornada”. 

 No mesmo sentido, o Ministro Relator entendeu que é direito de cada 
ser humano buscar a integridade e se apresentar perante à sociedade como 
de fato se enxerga. Apontou, mais uma vez, que a alteração no assentamento 
decorre da dignidade da pessoa humana, presente a incompatibilidade do 
sexo morfológico com a identidade de gênero (auto percepção). Importante 
seu apontamento no sentido de que a disforia e o sofrimento decorrente da 

4 Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI4.275VotoMMA.
pdf>. Acesso em: 07 abr. 2018.
5 A primeira – transexualidade – é correlacionada com a identidade de gênero, ou seja, com 
a auto percepção que o indivíduo tem de si mesmo; já a segunda – homossexualidade – é 
uma forma de orientação sexual que diz respeito à atração sexual que uma pessoa sente em 
relação ao sexo oposto, ao mesmo sexo, ou a nenhum deles.
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não compatibilidade de gênero do indivíduo justifica a troca do prenome, 
com ou sem a cirurgia. Afinal, existem transexuais que não tem repulsa 
pelo seu corpo; logo, concluir ser totalmente desnecessária a intervenção 
cirúrgica.

 No tocante aos casos de não realização da cirurgia, o Relator 
ponderou a necessária verificação de critérios técnicos aptos que comprovem 
a transexualidade, conforme Resolução nº 1.955/20106 do Conselho Federal 
de Medicina. A alteração do registro civil daqueles que não forem submetidos 
à intervenção cirúrgica ficou condicionada ao preenchimento dos seguintes 
requisitos: a) idade mínima de 21 (vinte e um) anos como sendo a idade 
adequada em que se tem maturidade para tomar decisões; b) diagnóstico 
médico emitido por equipe multidisciplinar constituída de médico psiquiatra, 
cirurgião, endocrinologista, psicólogo e assistente social, sendo o período 
mínimo de acompanhamento de 02 (dois) anos. 

 Com efeito, o Relator julgou parcialmente procedente o pedido, 
entendendo ser necessário procedimento de jurisdição voluntária para 
a retificação do nome do transexual, tendo firmado seu entendimento no 
sentido de ser inconstitucional a interpretação do dispositivo que exija a 
necessidade de cirurgia para haver a alteração do registro, seja em relação 
ao nome, seja em relação ao sexo. 

 Por sua vez, o voto do Ministro Alexandre de Moraes7 foi no sentido, 
inicialmente, de ampliar os efeitos da decisão para os transgêneros e não 
apenas contemplar os transexuais. Considerou, ainda, a necessidade de 
decisão judicial para mudança. Contudo, divergiu do Relator no tocante ao 
preenchimento dos requisitos, ressaltando que a lei já estabelece alguns 
deles. Salientou, por fim, que a análise deve ocorrer caso a caso. 

 Já o voto do Ministro Luiz Edson Fachin8 partiu de três premissas: a) o 
direito à igualdade sem discriminações abrange a identidade ou expressão de 

6 Disponível em: <http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2010/1955_2010.htm>. 
Acesso em: 07 abr. 2018.
7 O voto na íntegra não foi localizado, mas tão somente a notícia do voto no portal 
eletrônico do Supremo Tribunal Federal. Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/noticias/
verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=370951>. Acesso em 07 abr. 2018.
8 Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI4.275VotoEF.
pdf>. Acesso em: 07 abr. 2018. 
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gênero; b) a identidade de gênero é manifestação da própria personalidade 
da pessoa, e, como tal, cabe ao Estado reconhecê-la, e nunca constituí-la; 
c) a pessoa não deve provar o que é e o Estado não deve condicionar a 
expressão da identidade a qualquer tipo de modelo, ainda que meramente 
procedimental.

 Veja-se que já no início de seu voto o Ministro Fachin se contrapôs 
à ordem heteronormativa em que vivemos e reconheceu a auto percepção 
do indivíduo (identidade de gênero) como manifestação do direito da 
personalidade da pessoa humana, considerando, ainda, os direitos de 
personalidade como inatos. 

 Fachin usou como embasamento legal constitucional o direito 
à igualdade, à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem e como 
embasamento legal convencional os dispositivos 18 (direito ao nome), 
3 (direito ao reconhecimento da personalidade jurídica), 7.1 (direito à 
liberdade pessoal), 11.2 (direito à honra e à dignidade), todos do Pacto de 
São José da Costa Rica. 

 Importante ressaltar, ainda, que o Ministro Fachin utilizou os 
seguintes precedentes como base: a) RE 670.4229 (Relator Ministro Dias 
Toffoli); b) ADPF 5410 (Relator Ministro Marco Aurélio); c) Opinião Consultiva 
24/17 da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre Identidade de 
Gênero e Igualdade e Não-Discriminação11. 

 Portanto, o voto do Min. Edson Fachin foi no sentido de julgar 
procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade a fim de dar interpretação 
conforme à Constituição e ao Pacto de São José da Costa Rica do art. 58 da Lei 
nº 6.015/73, de modo a reconhecer aos transgêneros, que assim desejarem, 
independentemente de cirurgia de transgenitalização ou de tratamentos 
hormonais ou patologizantes, o direito à substituição do prenome e sexo 
diretamente no registro civil. 

9 Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=7302788>. 
Acesso em: 07 abr. 2018. 
10 Disponível em: < http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADPF54.pdf>. 
Acesso em: 07 abr. 2018. 
11 Disponível em: < http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_24_esp.pdf>. Acesso 
em: 07 abr. 2018.
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 O voto12 do Ministro Luís Roberto Barroso foi no sentido de não 
haver necessidade de autorização judicial, bastando a auto declaração do 
transgênero.

 O voto13 da Ministra Rosa Weber estendeu da mesma forma que o 
Ministro Alexandre de Moraes, concedendo tal decisão para os transgêneros. 
Asseverou que não é preciso autorização judicial, sendo este órgão uma via 
meramente alternativa. 

 O voto14 do Ministro Luiz Fux frisou a possibilidade de adequar 
o registro público com a realidade do cidadão sem a necessidade de 
intervenção cirúrgica. Invocou o princípio da dignidade da pessoa humana 
em sua tríplice concepção: busca da felicidade, princípio da igualdade e 
direito ao reconhecimento de cada um. Finalizou com a desnecessidade de 
autorização judicial. 

 O voto15 do Ministro Ricardo Lewandowski seguiu o entendimento 
do Relator e não estendeu a decisão aos transgêneros, mas somente aos 
transexuais. Considerou necessária a manifestação do Poder Judiciário para 
alteração registral, alegando que cabe ao julgador, no caso concreto, verificar 
o preenchimento dos requisitos da mudança, sendo vedado, contudo, a 
discriminação e abordagem patologizante.  

 Já no início de seu voto16 o Ministro Celso de Mello afirmou que todos 
os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, sendo que 
a orientação sexual e a identidade de gênero são essenciais para a dignidade 
e humanidade de cada pessoa, não devendo haver motivo de discriminação 
ou abuso. Utilizou, pois, os Princípios de Yogyakarta17 em especial o de nº 03 
que diz: 

12 O voto na íntegra não foi localizado, mas tão somente a notícia do voto no portal do 
Supremo Tribunal Federal. Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.
asp?idConteudo=370951>. Acesso em 07 abr. 2018.
13 Idem. 
14 Idem. 
15 Idem. 
16 Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI4.275DFVotodo 
Min.CelsodeMello.pdf>. Acesso em: 07 abr. 2018.
17 Disponível em: < http://www.clam.org.br/uploads/conteudo/principios_de_yogyakarta.
pdf>. Acesso em: 07 abr. 2018.
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Toda pessoa tem o direito de ser reconhecida, em qualquer lugar, como 
pessoa perante a lei. As pessoas de orientações sexuais e identidades de 
gênero diversas devem gozar de capacidade jurídica em todos os aspectos 
da vida. A orientação sexual e identidade de gênero autodefinidas por cada 
pessoa constituem parte essencial de sua personalidade e um dos aspectos 
mais básicos de sua autodeterminação, dignidade e liberdade. Nenhuma 
pessoa deverá ser forçada a se submeter a procedimentos médicos, 
inclusive cirurgia de mudança de sexo, esterilização ou terapia hormonal, 
como requisito para o reconhecimento legal de sua identidade de gênero. 
Nenhum status, como casamento ou status parental, pode ser invocado 
para evitar o reconhecimento legal da identidade de gênero de uma pessoa. 
Nenhuma pessoa deve ser submetida a pressões para esconder, reprimir ou 
negar sua orientação sexual ou identidade de gênero.

 Afirmou que os transgêneros têm a prerrogativa, como pessoas 
livres e iguais em dignidade e direitos, de receber a mesma proteção das 
leis e do sistema jurídico constitucional. Ressaltou, também, que a decisão 
proferida tem o condão de assegurar e efetivar o princípio da igualdade, 
porque confere primazia à dignidade da pessoa humana. Insistiu que todas as 
pessoas têm o direito fundamental ao reconhecimento de sua identidade de 
gênero e de serem tratadas em consonância com a mesma auto percepção 
por elas reveladas. 

 Ato contínuo, o Ministro Celso de Mello acentuou que o Estado não 
pode limitar, restringir, excluir, obstar ou embaraçar o exercício, por qualquer 
pessoa, seus direitos à identidade de gênero, uma vez que tal direito 
fundamental decorre da máxima dignidade da pessoa humana. Destacou 
que não é o procedimento cirúrgico que atribui a condição de transgênero 
à pessoa e afirmou que o princípio da busca da felicidade está assegurado 
implicitamente pela Constituição Federal. 

 Sobre a omissão legislativa e o papel contramajoritário do STF, o 
Ministro Celso de Mello diz:

Cumpre enfatizar, presentes tais razões, que o Supremo Tribunal Federal, 
no desempenho da jurisdição constitucional, tem proferido, muitas vezes, 
decisões de caráter nitidamente contramajoritário, em clara demonstração 
de que os julgamento desta Corte Supremo, quando assim proferidos, 
objetivam preservar, em gesto de fiel execução dos mandamentos 
constitucionais, a intangibilidade de direitos, interesses e valores que 
identificam os grupos minoritários expostos a situações de vulnerabilidade 
jurídica, social, econômica ou política, que, por efeito de tal condição, 
tornam-se objeto de intolerância, de perseguição, de discriminação e de 
injusta exclusão. Na realidade, o tema da preservação e do reconhecimento 



449

dos direitos das minorias deve compor, por tratar-se de questão impregnada 
do mais alto relevo, a agenda desta Corte Supremo, incumbida, por efeito 
de sua destinação institucional, de velar pela supremacia da Constituição 
e de zelar pelo respeito aos direitos, inclusive de grupos minoritários, que 
encontram fundamento legitimador no próprio estatuto constitucional. 
Com efeito, a necessidade de assegurar-se, em nosso sistema jurídico, 
proteção às minorias e aos grupos vulneráveis qualifica-se, na verdade, 
como fundamento imprescindível à plena legitimação material do Estado 
Democrático de Direito. 

 Portanto, Celso de Mello reafirmou a importância do papel do 
Supremo Tribunal Federal no reconhecimento da dignidade dos transgêneros 
e finalizou seu voto seguindo o entendimento do Ministro Fachin.  

 O voto18 no Ministro Gilmar Mendes foi no sentido de reconhecer 
o direito aos transgêneros de alterarem o registro civil, independentemente 
da cirurgia de transgenitalização. Contudo, o Ministro abriu divergência 
quanto aos critérios para a efetivação da mudança. Ponderou que a questão 
da autodeterminação do cidadão entra em conflito com a proteção da 
higidez dos registros públicos, sendo que a Corte não consegue antever 
todas as consequências de uma possível alteração no registro civil, como, 
por exemplo, nas relações de direito patrimonial entre os particulares.

 Fundamentou sua decisão nos princípios da igualdade, liberdade, 
autodesenvolvimento e da não discriminação por razão de orientação sexual 
ou de identidade de gênero. Ressaltou a Opinião Consultiva nº 24/17 que 
afirma que viola o direito humano e constitucional ao livre desenvolvimento 
da personalidade a exigência de laudos profissionais da saúde para permitir 
a retificação de prenome e sexo jurídico do transgênero. Isso porque a 
identidade de gênero é relativa a mais profunda intimidade do ser, motivo 
pelo qual a auto identificação é soberana e não necessidade de chancela. 

 Gilmar Mendes finalizou o voto para reconhecer o direito dos 
transgêneros de alterarem seu registro civil, independentemente de 
cirurgia de transgenitalização, desde que haja o cumprimento dos seguintes 
requisitos: a) ordem judicial; b) que a alteração seja averbada à margem 
do assentamento de nascimento, resguardado, contudo, o sigilo acerca da 
modificação. 

18 Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI4275Voto 
GMTransgneros.pdf>. Acesso em: 07 abr. 2018. 
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 Por fim, a Ministra Cármen Lúcia considerou em seu voto19 que o 
julgamento em questão marcava mais um passo na caminhada pela efetivação 
material do princípio da igualdade, no sentido da não discriminação e do não 
preconceito. Baseou seu voto no direito à honra, à imagem, à vida privada 
e em outros princípios constitucionais, como, por exemplo, o direito de ser 
diferente. 

 Julgou procedente a ação para dar à Lei de Registros Públicos nº 
6.015/73 interpretação conforme a Constituição Federal e aos pactos 
internacionais que tratam dos direitos fundamentais, a fim de reconhecer 
aos transgêneros que optarem por mudar seu prenome e gênero no assento 
de registro civil, independentemente da cirurgia de transgenitalização. 
Entendeu que são desnecessários a autorização judicial e os preenchimentos 
dos requisitos propostos pelos outros Ministros.  

 Assim, todos os Ministros da Corte (exceto o Ministro Dias Toffoli que 
não participou do julgamento por estar impedido) reconheceram o direito de 
retificação do nome, sendo que a maioria entendeu que para a alteração não 
é necessária autorização judicial, tendo votado neste sentido os Ministros 
Luiz Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Celso de Mello 
e Cármen Lúcia. Neste ponto, ficaram vencidos os Ministros Marco Aurélio 
(Relator da ADI) que considerou necessário procedimento de jurisdição 
voluntária e os Ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e 
Gilmar Mendes que entenderam pela necessidade de autorização judicial.

 Com essa decisão do STF, houve verdadeiro reconhecimento 
a cidadania trans. Isso porque, ao permitir a mudança de nome e 
sexo diretamente nos cartórios, independentemente de cirurgia de 
transgenitalização, laudos e/ou ações judiciais, o Plenário do Supremo 
Tribunal Federal reconheceu à população trans sua mais perfeita dignidade, 
cidadania e liberdade.

 Vale destacar que o postulado da dignidade da pessoa permeou 
praticamente todos os votos dos Ministros do STF. A propósito, afirma 
SARMENTO (2016, p. 125):

19 O voto na íntegra não foi localizado, mas tão somente a notícia do voto no portal do Supremo 
Tribunal Federal. Disponível em: < http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.
asp?idConteudo=371085>. Acesso em 07 abr. 2018.
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Como já salientado, a pessoa humana não é ente abstrato e desenraizado, 
mas participa de grupo que são importantes para a formação da sua 
personalidade e para a sua realização existencial. Muitas vezes, preservar 
a existência e respeitar os modos de vida desses grupos é essencial para 
salvaguardar os direitos e interesses daqueles que os compõem, que 
poderiam sofrer profundos abalos com a destruição ou descaracterização 
dos ambientes socioculturais em que estão imersos. Nada obstante, o ser 
humano nunca é apenas o membro de um grupo e não pode ser tratado 
como se o fosse. Em primeiro lugar, porque os indivíduos, de modo geral, 
pertencem a diferentes grupos, têm diferentes afiliações identitárias e 
nenhuma delas exaure a sua identidade. Por outro lado, considerar cada 
pessoa como um sujeito é reconhecer o seu direito de decidir a importância 
relativa, na sua vida, de cada uma das múltiplas afiliações. Esse direito 
implica a possibilidade de enjeitar aspectos da cultura e do modus vivendi 
de grupos a que se pertença. Envolve também o reconhecimento da 
liberdade de cada indivíduo de se “reinventar”, rompendo ou redefinindo 
os laços que mantém com qualquer comunidade. Não se trata de postular 
uma compreensão da identidade monológica e solipsista. Não se nega – ao 
contrário – que a construção da identidade individual se dá no contexto de 
uma culta e em permanente diálogo com as outras pessoas. Trata-se, isto 
sim, de reconhecer que as rupturas e reinvenções – muitas veze difíceis, 
onerosas e sofridas para o que ousam empreendê-las –, além de possíveis, 
constituem um verdadeiro direito moral das pessoas.

Portanto, o valor intrínseco da pessoa humana veda que se conceba 
cada indivíduo como um órgão do Estado ou da comunidade política, 
ou mesmo como apenas um membro de alguma coletividade ou de um 
grupo identitário. Cada pessoa é e deve ser tratada como um fim em si, 
e não como uma parte de uma entidade maior, estatal ou não, cujos fins 
subordinem os seus direitos e a sua autonomia. 

 Assim, percebe-se que o Estado não pode e nem deve intervir na 
esfera íntima de maneira a impor suas crenças ao cidadão, porque, como 
bem delineado, cada pessoa é um fim em si mesma e como tal deve ser 
tratada. Nesses termos, a autodeterminação e o auto reconhecimento foram 
fundamentalmentalmente sedimentados pelo STF. 

 Dessa forma, a ADI 4275 concedeu, para além do direito de 
retificação do nome dos transgêneros, a dignidade desse grupo que luta por 
reconhecimento e respeito. 
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CONCLUSÃO 

 O transgênero, na busca da sua autopercepção e auto 
reconhecimento, tem o direito como qualquer cidadão comum de ter seus 
direitos mínimos assegurados pelo Estado. O direito ao nome reflete um 
direito da personalidade que, dentre tantas características, é inato, vitalício, 
necessário e oponível erga omnes.

 Referido direito foi prescrito no âmbito interno pelo Código Civil, 
decorrente da própria Constituição Federal, e no âmbito internacional foi 
contemplado no Pacto de São José da Costa Rica, ratificado pelo Brasil em 
1992.

 O Supremo Tribunal Federal, em decorrência do art. 102 da CF, é 
responsável pela guarda da Constituição. Por isso, tem importante papel 
contramajoritário no sentido de, à falta de regulamentação infraconstitucional, 
garantir que a Constituição tenha sua máxima efetivação, principalmente no 
tocante aos direitos básicos e fundamentais dos grupos minoritários, como é 
o caso dos transgêneros.

 Os votos dos Ministros do STF, analisados um a um, relataram a 
sensibilidade de cada julgador, mostraram a importância do postulado da 
dignidade da pessoa humana. Percebeu-se, de igual forma, a efetividade dos 
princípios da igualdade, da liberdade, da felicidade, da auto percepção e do 
reconhecimento, além de assegurar o direito à diferença.

 Apesar da histórica e importante decisão do STF, A busca pela 
dignidade e pelo respeito para a população transgênera continuam presentes. 
Com a cidadania desse grupo assegurada, pelo reconhecimento do direito 
fundamental ao nome, as pessoas trans foram respeitadas em sua plena 
dignidade e liberdade, para definirem, de forma autônoma, sem cirurgia e/
ou laudos, sua identidade de gênero pelo sua própria auto percepção e auto 
reconhecimento.

 A luta pelo direito das minorias no Brasil é um caminho longo e 
árduo; porém, a partir do reconhecimento estatal da pessoa como ela de fato 
é e se vê, se auto percebe, foi dado um passo importante para a proteção dos 
direitos fundamentais desse grupo vulnerável. 
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e Aperfeiçoamento em Ministério Público, os grupos de pesquisa, as 
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ABSTRACT: The main changes of the MPPR Study Center and the products 
developed in the last two years are presented in this article. The educational 
planning, the reformulation of the Preparation and Improvement Course 
in Public Prosecutor’s Office, research groups, live broadcasts, extension 
projects and distance courses are presented here to present and discuss the 
innovations sought with the educational community of MPPR.
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1. INTRODUÇÃO

 Neste artigo, relatamos a mudança de perspectiva do CEAF nos 
últimos dois anos, enfatizando os documentos de planejamento educacional 
e as principais ações educacionais inovadoras criadas neste período, muitas 
das quais cominaram na reformulação do órgão pela Resolução PGJ 2717, de 
15 de maio de 2018.

 Quando pensamos em fortalecer as formas de educação continuada 
e coletiva dos membros, servidores e estagiários do Ministério Público do 
Estado do Paraná (MPPR), é porque acreditamos no ser humano, na educação, 
no trabalho, na cidadania e na comunhão como estratégias essenciais para o 
bem viver coletivo. 

 Nesse sentido, surgiu a ideia de transformar o Centro de Estudos em 
uma instituição habilitada para ofertar cursos de nível superior, inclusive de 
pós-graduação. A organização do Plano de Desenvolvimento Institucional e 
do Projeto Pedagógico Institucional forneceram as condições epistemológicas 
para este salto de qualidade.

 O Planejamento mais aprofundado permitiu a disposição das 
ações do Centro de Estudos em produtos específicos, aumentando o grau 
de organização interna e potencializando as possibilidades de atender a 
comunidade educacional do MPPR.

2. ESCOLA SUPERIOR DO MPPR

2.1. O QUE MUDA NO CENTRO DE ESTUDOS COM A TRANSFORMAÇÃO 
PARA ESCOLA SUPERIOR DO MPPR?  COMO E QUANDO ISSO ACONTECERÁ?

 Ao Centro de Estudos, compete o desenvolvimento das ações 
educacionais, de pesquisa e de extensão, bem como a responsabilidade de 
gestão da biblioteca e do estágio e voluntariado no MPPR.

 A partir de 2015, houve aumento significativo no quadro de pessoal 
do Centro de Estudos, permitindo expandir e diversificar a oferta de cursos e 
eventos. Além disso, foi o início da oferta de cursos na modalidade a distância 
(EaD).
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 Esse novo momento institucional foi formalizado por meio da 
Resolução PGJ n° 2717, de 15 de maio de 2018, atualizando as atribuições e 
a nova estrutura do Centro de Estudos.

 Em 2016, o Centro de Estudos também iniciou a construção de 
seu primeiro Projeto Pedagógico Institucional (PPI), que é uma ferramenta 
de planejamento educacional muito utilizada por escolas e Instituições de 
Ensino Superior (IES) e cada vez mais vem servindo às Escolas de Governo.

 Para ser eficaz, o PPI deve estar alinhado com o Planejamento 
Estratégico da instituição e ser construído coletivamente. Nessa perspectiva, 
optamos pela metodologia do planejamento participativo (GANDIN, 2000), 
pois, conforme CAMBI, LUCCHESE e SEVERO(2017):

O envolvimento da comunidade educacional no planejamento participativo 
aumenta o grau de assertividade e o nível de pertencimento das pessoas 
com o PPI. Por isso, o processo de construção do PPI buscou o maior 
envolvimento possível, tornando-se um momento institucional em que 
se busca caracterizar o perfil da comunidade, estabelecer as diretrizes 
pedagógicas, os objetivos e a metodologia de atuação, observando os 
preceitos legais, a vontade coletiva e os recursos materiais, tecnológicos 
e de pessoal disponíveis. O processo de construção obteve ampla 
participação dos membros, servidores e estagiários, o que possibilitou 
repensar coletivamente a conjuntura em que a educação continuada está 
inserida na instituição e traçar alternativas para as ações futuras. (p. 600)

 O processo de construção do PPI tornou possível a construção do 
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), documento que identifica o 
momento atual do Centro de Estudos e aponta nosso horizonte. 

 Em 2017, o Centro de Estudos reformulou o Curso de Preparação 
e Aperfeiçoamento em Ministério Público,  por meio do Ato Conjunto 
nº 01/2017 da Procuradoria-Geral de Justiça e da Corregedoria-Geral do 
Ministério Público do Estado do Paraná. Esse Ato Conjunto instituiu o Curso 
de Formação e Preparação em Ministério Público.

 Tal Curso é uma atividade essencial do Centro de Estudos, tanto pela 
sua regularidade, quanto pela sua carga horária (382 horas/aula).

 Dessa forma, o Centro de Estudos tem a pretensão de transformar 
esse Curso de Formação e Preparação em uma especialização, assim como 
institucionalizar os cursos de pós-graduação que, atualmente, são ofertados 
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pela Fundação Escola do Ministério Público do Paraná (FEMPAR), além de 
possibilitar o oferecimento de novos cursos de pós-graduação.

 Com efeito, a elaboração do PPI tornou possível a estruturação o PDI, 
bem como subsidiou o planejamento de cursos de especialização pelo Centro 
de Estudos e viabilizou o pleito do seu credenciamento junto ao Conselho 
Estadual de Educação do Paraná (CEE-PR), buscando habilitação para ofertar 
cursos de nível superior. Isso viabiliza a transformação do Centro de Estudos 
em uma Instituição de Ensino Superior (Escola Superior do MPPR).

 Com isso, o Centro de Estudos pretende ser um centro de excelência 
de aprimoramento profissional e cultural, priorizando a qualificação 
permanente dos integrantes da Instituição, em prol da excelência de sua 
atuação, além de garantir a eficiência e o fortalecimento Institucional.

 A partir dessas premissas, o Centro de Estudos definiu as seguintes 
estratégias e metas para os próximos quatro anos:

Ações estratégicas e metas para o período 2018-2022

Ação Estratégica
Curso de Especialização em Direito: Ministério Público 
- Estado Democrático de Direito   (Em parceria com a 
FEMPAR)

Metas
Manter a oferta regular com 50 vagas anuais 
com aumento do índice de concluintes em 
10%

Período
2018-2022

Indicador
Número de 
ingressantes e  taxa 
de conclusão

Ação Estratégica Curso de Preparação e Aperfeiçoamento em MP

Metas
Consolidar a matriz curricular ao final da 
primeira turma

Período
Até dez 2018

Indicador
Matriz curricular

Produzir 20% do conteúdo do curso em EaD até jun 2019 Produção de 
conteúdos

Aplicar metodologias ativas de aprendizagem
Jan 2018 a dez 
2018

Aplicação das 
metodologias e 
avaliação dos alunos

Melhorar as ferramentas de avaliação da 
aprendizagem

Jan 2018 a dez 
2019

Quantidade e 
qualidade das 
respostas

Transformar o curso em uma especialização 
lato sensu

Jan 2019 a dez 
2020

PPC do curso 
apresentado e 
aprovado pelo CEE-PR
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Ação Estratégica Curso de Especialização em MP Transformador

Metas
Ofertar a primeira turma em fevereiro de 2019 
com 50 vagas

Período
Fev 2019

Indicador
PPC do curso e Edital 
de seleção

Manter a oferta regular anual de 50 vagas
2020 a 2022 Editais de seleção, 

índice de inscritos e 
concluintes

Ação Estratégica Curso para servidores (EaD)

Metas
Finalizar a produção do conteúdo

Período
set 2018

Indicador
Curso pronto para ser 
ofertado

Ofertar a primeira versão do curso
Out 2018 Avaliação de reação

Ação Estratégica Eventos propostos pelo Centro de Estudos

Metas
Aumentar em 20% a quantidade de eventos 
propostos pelo Centro de Estudos ao público 
interno já em 2018

Período
até dez 2018

Indicador
Estatística de oferta 
interna

Melhorar continuamente a qualidade dos 
eventos ofertados e apoiados pelo Centro de 
Estudos

2018 a 2022 Avaliação de reação e 
feedbacks pós ação

Ação Estratégica Grupos de Pesquisa

Metas
Ampliar a oferta e manter o funcionamento 
regular dos grupos existentes

Período
até dez 2018

Indicador
Reuniões dos grupos

Criar instrumentos para socialização das 
produções acadêmicas e institucionais 
desenvolvidas nos grupos

até dez 2018 Realização da 
atividade de 
socialização

Avaliar o funcionamento dos grupos existentes nov 2018 a 
março 2019

Reuniões de avaliação

Ação Estratégica Transmissões ao vivo1

Metas
Ofertar transmissões ao vivo quinzenalmente

Período
abr a dez 2018

Indicador
Realização das 
transmissões

Avaliar a possibilidade de oferta semanal 
ou manter a periodicidade quinzenal das 
transmissões

março a dez 
2019

Realização das 
transmissões

1 As transmissões ao vivo com caráter informativo e/ou de discussão (debate). Os temas são 
definidos junto com os outros órgãos do MPPR, tratando sobre as áreas de atuação (Criminal, Penal, 
Patrimônio Público, Saúde Pública, Meio Ambiente, Idoso, Criança e Adolescente, entre outros).
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Ação Estratégica Eventos apoiados pelo Centro de Estudos

Metas
Diminuir em 30% a quantidade de eventos 
apoiados (demandados por outros órgãos) já 
em 2018

Período
até dez 2018

Indicador
Quantidade de 
eventos realizados

Melhorar continuamente a qualidade dos 
eventos ofertados e apoiados pelo Centro de 
Estudos

2018 a 2022 Avaliação de reação e 
feedbacks pós ação

Ação Estratégica Vídeos educativos (público interno e externo)

Metas
Aumentar em 20% a quantidade de vídeos 
educativos produzidos pelo 

Período
até dez 2018

Indicador
Quantidade de vídeos 
lançados

Manter a quantidade e qualidade da oferta de 
vídeos educativos

mês/ano Quantidade de vídeos 
lançados e avaliações

Ação Estratégica Produção de Recursos Educacionais Abertos (REA) sobre 
MP

Metas
Apropriar-se dos princípios e técnicas de 
criação de conteúdos na perspectiva de REA 

Período
até ago 2018

Indicador
Reuniões, cursos e 
materiais produzidos

Produzir REA localmente e que possam ser 
reutilizados em outras esferas do Ministério 
Público Brasileiro

2019 a 2022 Quantidade e 
qualidade do material 
produzido

Fomentar a criação de rede de produção de 
REA entre os Centros de Estudos e as Escolas 
do MP Brasileiro

ago 2018 a dez 
2019

Compartilhamento de 
materiais

 Em 23 de maio de 2018, o MPPR ingressou com pedido no Conselho 
Estadual de Educação, com a expectativa de transformar o CEAF em 
Instituição de Ensino Superior e, caso isso venha a acontecer, a instituição 
poderá certificar cursos de especialização e de extensão em nível superior. 

2.2. DO CAMPO FUNCIONAL: DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA

 Para bem atender às novas demandas o Centro de Estudos indica 
uma nova estrutura organizacional básica, que intenciona se compor pelos 
seguintes níveis de atuação e natureza:
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 - Direção: natureza e nível de atuação representada pelo  Conselho 
Diretor, pelo Conselho Científico-Pedagógico e pela Coordenação-Geral.

 - Assessoramento: natureza e nível de atuação representado pelo 
Gabinete e Assessoria;

 - Coordenação Gerencial: natureza e nível de atuação representada 
pelas Coordenações Pedagógica, pela Coordenação Administrativa e pela 
Coordenação de Biblioteca e editoração;

 - Gerência: natureza e nível de atuação representada pelas Divisões 
e Subdivisões.

 Assim, essa estrutura organizacional básica será composta por 
um Conselho Diretor; Conselho Científico-Pedagógico; Coordenador-
Geral; Gabinete; Assessoria; Comissão Própria de Avaliação; Coordenação 
Pedagógica;  Coordenação Administrativa; Divisão de Biblioteca; Divisão de 
Editoração, Publicação e Recursos Audiovisuais.

 Destaca-se que a Coordenação-Geral do Centro de Estudos, com a 
aprovação expressa do Procurador-Geral de Justiça, poderá instituir Núcleos 
de Estudos Avançados para o desenvolvimento de atividades de ensino, 
pesquisa e extensão nos municípios em que o MP/PR exerça suas funções.

 Visando essas melhorias o Centro de Estudos já promoveu a 
ascensão organizacional com a transformação da Divisão de Biblioteca em 
Coordenadoria de Biblioteca.

2.3. ORGANOGRAMA COM A REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DESTA NOVA 
ESTRUTURA DO CENTRO DE ESTUDOS

 A representação gráfica desta nova estrutura é apresentada pelo 
organograma a seguir:
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3. O CENTRO DE ESTUDOS PRETENDE PRIORIZAR AINDA MAIS O 
PÚBLICO INTERNO? POR QUÊ? DE QUE FORMA?

 As demandas da sociedade tem aumentado o número de atribuições 
do MP brasileiro. Por conta disso, faz-se necessário adequar a instituição à 
velocidade dos fatos e de seus resultados para se obter a melhor resposta no 
menor período para determinado caso.

 Somente assim o MP não perderá seu alinhamento com a sociedade 
e permanecerá depositário de esperanças na solução de conflitos.

 Isso exige uma qualificação permanente dos seus integrantes, 
para dar vazão às demandas que lhe são atribuídas. Assim, o acesso ao 
conhecimento se vincula a necessidade de sua aplicação imediata. Além 
disso, essa realidade exige a otimização do tempo com a compatibilização 
no dia a dia das necessidades de atuação ministerial e de qualificação 
profissional a partir de propostas altamente significativas e de qualidade.
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 Nesse contexto, o Centro de Estudos considera que a educação 
corporativa é fator preponderante para o desenvolvimento humano e técnico 
dos integrantes do MPPR, ensejando um dos mecanismos de fomento à 
inovação.

3.1. COMUNIDADE ACADÊMICA (PÚBLICO-ALVO) NO CONTEXTO ATUAL:

 O quadro abaixo quantifica o público interno do MPPR de acordo 
com as suas atribuições (membros, servidores e estagiários), segundo dados 
do Departamento de Gestão de Pessoas - DGP:  

 

3.2. EVOLUÇÃO DA ADESÃO (PÚBLICO INTERNO E EXTERNO) ÀS AÇÕES DE 
QUALIFICAÇÃO NO MPPR:

 O quadro abaixo apresenta a quantidade de participantes do público 
interno e externo que participam das atividades educacionais do Centro de 
Estudos:
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3.3. PESSOAS TREINADAS POR CATEGORIA

 Analisando-se especificamente o ano de 2017, observa-se, 
entre outras coisas, que o Centro de Estudos promoveu mais ações 
educacionais, apostou em temas relevantes e uniu a inovação à 
especialização profissional - dos pequenos cursos aos grandes eventos. 
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 Constatou-se, porém, um alto índice de ações de qualificação 
voltadas para o público externo:

3.4. FORTALECIMENTO INTERNO PARA MELHORES RESULTADOS 

 A partir desses dados, e considerando-se que se pleiteia a 
transformação do Centro de Estudos em uma Instituição de Ensino Superior 
(Escola Superior do MPPR), com foco prioritário, como já asseverado, na 
qualificação permanente dos integrantes da Instituição, em prol da excelência 
de sua atuação, esse órgão pretende oferecer conteúdos que possam atingir 
um número cada vez maior de integrantes do MPPR. Isso com foco especial 
em membros e servidores.

 Assim, além de todas as ações desenvolvidas pelo Centro de Estudos 
ao longo desses anos, por meio de cursos e eventos presenciais, o Centro 
de Estudos tem sistematicamente investido no aperfeiçoamento de suas 
ações, com o incremento de metodologias e técnicas inovadoras no âmbito 
da educação. 

 Tal perspectiva permite a potencialização da inserção dos especialistas 
que compartilham conhecimentos, ideias, conceitos, propostas, boas práticas, 
projetos novos e interessantes vinculados à realidade institucional.

 Dessa forma, as propostas educacionais serão, cada vez mais, 
aprimoradas com temas de maior interesse institucional. Com isso, pretende-
se a retenção dos conhecimentos disponibilizados, trabalhados e que 
subsidiarão a atuação funcional - especialmente ao solucionar problemas 
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vivenciados diariamente nas comarcas. Busca-se garantir a qualificação de 
todas as áreas de atuação profissional no MPPR.

 O Centro de Estudos pretende, para isso, planejar ações de 
qualificação a partir de um processo participativo em sintonia com o 
Planejamento Estratégico do MPPR. 

 Além disso, privilegia-se o caráter aplicado do conhecimento às 
diferentes realidades de trabalho, compartilhado-se também as experiências 
bem-sucedidas como forma de contribuir para a aplicação efetiva.

 Dessa forma, pretende-se garantir a aquisição de novas 
competências para o trabalho, bem como propiciar o aprimoramento das já 
existentes, minimizando-se ou sanando deficiências, a fim de se alcançar as 
metas estabelecidas pela Instituição.

 Com efeito, os processos de qualificação se tornam estratégicos, pois 
é por meio da aprendizagem que o integrante do MPPR pode desenvolver 
novos conhecimentos e habilidades para executar com qualidade seu 
trabalho, seja na área meio ou finalística.

 Para efetivar um processo participativo, o Centro de Estudos 
tem promovido, entre outros, reuniões individualizadas com os órgãos 
da Administração Superior, contemplando todos os Centros de Apoio às 
Promotorias de Justiça (CAOPs), as Subprocuradorias-Gerais, a Corregedoria-
Geral, a Assessoria de Comunicação e a Procuradoria-Geral de Justiça, 
encontros com grupos focais, envolvendo a participação de integrantes do 
MPPR com diferentes perfis, cargos, categorias funcionais, tempo de atuação, 
área, idade e regiões do Estado, além de aplicar questionários eletrônicos 
disponibilizados a todos os integrantes da instituição.

4. POR QUE PROCURAR O CENTRO DE ESTUDOS É UM DOS 
PRIMEIROS PASSOS QUE UM INTEGRANTE DEVE SEGUIR QUANDO 
COMEÇA A PENSAR NA PROMOÇÃO DE UM EVENTO?

 O Centro de Estudos, enquanto escola institucional do Ministério 
Público do Paraná, está voltado ao desenvolvimento de atividades de ensino, 
de pesquisa e de extensão, assim como é responsável pela biblioteca do 
MPPR e pelo gerenciamento dos estagiários da instituição.
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 É o órgão que tem a atribuição de realizar a qualificação permanente 
dos membros (Promotores e Procuradores de Justiça), servidores e estagiários 
do Ministério Público do Paraná, bem como promover ações educacionais 
para a comunidade.

 Assim, além de todas as ações desenvolvidas pelo Centro de Estudos 
ao longo desses anos, por meio de cursos e eventos presenciais, o Centro de 
Estudos tem sistematicamente investido no aperfeiçoamento de suas ações, 
com o incremento de metodologias e técnicas inovadoras no âmbito da 
educação. Isso permite a potencialização da inserção dos especialistas que 
compartilham conhecimentos, ideias, conceitos, propostas, boas práticas, 
projetos novos e interessantes vinculados à realidade institucional.

 Dessa forma, as propostas educacionais são atualmente aprimoradas 
com temas de maior interesse institucional. Com isso, pretende-se a retenção 
dos conhecimentos disponibilizados, trabalhados e que subsidiarão a atuação 
funcional - especialmente ao solucionar problemas vivenciados diariamente 
nas comarcas.

 O capital humano do Centro de Estudos fundamenta o planejamento 
e a implementação de seus planos de ações. A partir desta constatação, 
buscou-se ampliar e diversificar a equipe de profissionais ao se estabelecer 
diretrizes, objetivos, metas e indicadores para a consecução de sua missão 
educativa. 

 Os projetos, preferencialmente, como já exposto, são delineados 
e também permanentemente avaliados a partir do desenvolvimento de 
processo participativo. A dinâmica de oferta dos eventos e cursos consideram 
as demandas de qualificação por parte de outros órgãos auxiliares e unidades 
do MPPR, que solicitam a realização de determinados eventos em sua área. 

 Assim, o trabalho é realizado em conjunto com outros setores 
estratégicos da instituição, como a Corregedoria, a Subprocuradoria de 
Planejamento Institucional (SUBPLAN) e o Departamento de Gestão de 
Pessoas (DGP), expondo-se os mecanismos de criação e a consolidação de 
canais de intercâmbio no âmbito intra e interinstitucionais.

 O Centro de Estudos desenvolve também ações de qualificação 
vinculadas aos Centros de Apoio Operacionais das Promotorias de Justiça 
(CAOPs), Centro de Apoio à Execução (CAEX), Grupos de Estudos e algumas 
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Promotorias de Justiça, que são direcionadas a público externo. Nesses 
encontros são tratados temas como violência contra mulher, criança e 
adolescente, população de rua, consumidor, meio ambiente, etc, promovendo 
ações de integração com Conselhos Tutelares, CRAS, CREAS, ONG’s e outras 
instituições no intuito de orientar os atendimentos e o trabalho do Ministério 
Público junto à sociedade.

 Outro viés de capacitação se desenvolve a partir de temáticas 
direcionadas à atuação ministerial, como por exemplo, no âmbito 
investigativo, de Informática forense voltado para integrantes dos Grupos 
de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECOs), dos 
Grupos Especializados na Proteção do Patrimônio Público e no Combate à 
Improbidade Administrativa (GEPATRIAs) e do Núcleo de Inteligência, com o 
propósito de qualificar e consolidar parâmetros jurídicos e operacionais.

 Além de apoiar e organizar tais eventos, o Centro de Estudos 
também propõe ações educacionais, presenciais e a distância, conforme 
levantamentos periódicos de demandas de qualificação.

4.1. Elaboração do Projeto 

 Para que as ações de qualificação aconteçam, existe o envolvimento 
de diversas áreas do MPPR. Independente da amplitude, desde uma palestra 
até um congresso, o trabalho é multi-institucional.

 O Centro de Estudos promove o assessoramento pedagógico,  a 
partir da análise das lacunas de conhecimento que precisam ser aprimoradas/
desenvolvidas, bem como verifica se a aprendizagem foi adequada, de 
acordo com as metodologias e modalidades implementadas.

 A intervenção pedagógica do Centro de Estudos busca promover 
avanços e melhorias nos processos de aprendizagem, para que os eventos 
sejam mais eficientes e efetivos, tanto para quem está disponível a aprender, 
quanto para quem está propondo e organizando o evento.

 Durante as reuniões de alinhamento para elaboração do “Projeto 
Pedagógico”, são definidos os objetivos, público alvo, tipo de ação de 
qualificação (curso, conferência, fórum, mesa-redonda, oficina, grupo 
de pesquisa etc.), modalidade/ forma de participação (EaD, presencial,  
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semipresencial, com webcast), instrutor(es), metodologia (trabalhos em 
grupo, atividades individuais, estudos de casos etc), custo estimado, entre 
outros.

 O Centro de Estudos inicia, após a aprovação do projeto, tratativas 
com outros órgãos que têm papel estratégico para a efetivação da proposta:

4.1.1.1. Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ) e Subprocuradoria-Geral 
Administrativo (SUBADM)

 Todo evento gera custos. Por isso, existe a necessidade de avaliação 
da PGJ e SUBADM, verificando a pertinência desses valores e o seu impacto 
sobre o orçamento, inclusive autorizando a participação de membros e 
servidores em horário de trabalho. 

 Uma vez aprovada a ocorrência do evento, analisa-se caso a caso os 
gastos com honorários para palestrantes ou professores, passagens e estadia 
para convidados de fora, ajuda de custo aos integrantes, coffee break, gastos 
com impressão de materiais de divulgação etc.

4.1.1.2 Cerimonial

 As solenidades e execução de protocolos de mesas de honra são 
organizadas pela equipe do Cerimonial. Mas a sua participação se inicia 
muito antes do evento, fazendo contatos com palestrantes e convidados, 
agendando a recepção e providenciando a estadia dessas pessoas. 

 Para se fazer a compra de passagens, primeiramente a equipe do 
Cerimonial entra em contato com o convidado para combinar dias,  horários, 
cidade de origem, chegada a Curitiba, hotel em que vão se hospedar e 
também para embarque de volta. 

 Essas informações chegam ao Departamento de Aquisições e 
Logística (DAL) que efetivamente procede à compra das passagens e também 
à Divisão de Transportes de Suprimentos e Pessoas (DITRANS) para fazer os 
traslados necessários, inclusive aos sábados e domingos. 

 Além disso, o Cerimonial juntamente com a Divisão de Ambiência 
Laboral e Segurança Orgânica (DIALSEG) gerenciam os espaços e mobiliários 
necessários no dia do evento e os serviços de copa. 
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 O Cerimonial também faz as tratativas com a empresa que 
disponibiliza o coffee break, após ser autorizado pela Administração.

4.1.1.3 Subprocuradoria-Geral de Planejamento Institucional (SUBPLAN)

 Quando o evento tem transmissão ao vivo pela internet (webcast) 
ou será apenas gravado e, ainda, um curso ou uma apresentação que 
necessita de computadores e equipamentos multimídia, o Departamento de 
Tecnologia da Informação (DTI) entra em ação, com os técnicos da Divisão 
de Suporte e Apoio ao Usuário (DISAU), Coordenação de Web e Multimídia e 
da Divisão de Sistemas de Informação (DISIS), que, além do suporte técnico 
com as máquinas, rede e sistemas, fazem a gravação dos eventos, edição dos 
vídeos e os disponibilizam ao Centro de Estudos. 

 Para acessar as transmissões ao vivo, foi desenvolvido um 
aplicativo em que, além de permitir assistir o evento, possibilita o envio de 
questionamentos. E, para assistir aos vídeos, existe outro aplicativo com 
todos os vídeos institucionais do MPPR.

4.1.1.4 Assessoria de Comunicação

 O Núcleos de Imagem Institucional e de Mídias Eletrônicas, que 
integram a Assessoria de Comunicação do MPPR, também se envolveM nas 
ações educacionais. Eles criam a identidade visual e as diagramações de 
materiais de divulgação como banners, cartazes, folders, etc. 

 Juntamente com os jornalistas, são elaborados outros conteúdos 
interessantes que servem, além de divulgar os eventos, de utilidade pública, 
com reportagens, programas como MP no Rádio e MP Responde, hotsites e 
no dia em que a ação pedagógica é realizada fazem a cobertura jornalística, 
com depoimentos de participantes, principais assuntos tratados durante 
a exposição e fotos, materiais que complementam a atuação educacional 
dentro do Ministério Público.

 O Departamento de Aquisições e Logística (DAL), caso seja necessário, 
contrata os serviços de impressão ou aquisição de algum material específico.

 Assim, são muitos os agentes envolvidos na construção de um 
evento. A equipe da Biblioteca pode oferecer apoio na busca de referências 
bibliográficas para estudos e pesquisa; a SUBADM pode participar por meio do 
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Departamento de Gestão de Pessoas (DGP), do Departamento Financeiro (DFI) 
e do Núcleo de Assessoramento Jurídico (NAJ); a SUBPLAN, por sua vez, com o 
Departamento de Desenvolvimento Organizacional (DDO) e o Departamento 
de Planejamento e Gestão (DGP); e qualquer departamento, divisão, CAOP 
ou Promotoria que necessitar propor um evento ou curso de treinamento e 
capacitação pode intervir na promoção de ações educacionais da Instituição.

5. OS GRUPOS DE PESQUISA JÁ ESTÃO EM FUNCIONAMENTO. 
HAVERÁ NOVOS GRUPOS?

 O Centro de Estudos implementou, a partir de 2017, a proposta de 
Grupos de Pesquisa que visa partilhar conhecimentos, trabalhados sob uma 
abordagem acadêmica, mas não em detrimento de um viés pragmático, com 
a participação de membros e assessores jurídicos.

 A proposta fomenta, com a construção de respostas científicas para 
os problemas e questões, a problematização, a busca, a qualificação de 
questões, o compartilhamento do conhecimento de especialistas em diversas 
áreas de atuação do MP, o que impacta diretamente o aprimoramento das 
práticas institucionais.

 Os encontros são realizados no formato híbrido, composto de 
encontros mensais presenciais e de transmissão simultânea via webcasting, 
com registro e disponibilização de materiais no Centro de Estudos Virtual 
(Ambiente Virtual de Aprendizagem).

 Cada encontro é precedido de uma etapa preparatória com 
disponibilização de material para leitura no ambiente do Centro de Estudos 
Virtual e no seu decorrer é oportunizada a realização de perguntas, pelos 
participantes presenciais e, principalmente, por aqueles que estejam 
acompanhando de maneira remota.

 Os interessados devem realizar inscrição e participam de seleção. Os 
encontros são gravados, para disponibilização no Centro de Estudos Virtual.

 Tal inovação obteve grande sucesso e adesão, seja por parte dos 
especialistas nas áreas, os quais coordenam os grupos abaixo, bem como 
de membros e servidores do MPPR, estabelecendo um novo conceito 
educacional e aprimorando os modelos já existentes:



477

 - Grupo de Pesquisa em Direito Penal, coordenado pelo procurador 
de Justiça Paulo Busato.

 - Grupo de Pesquisa em Direito Processual Civil, coordenado pelo 
procurador de Justiça Mauro Sérgio Rocha.

 - Grupo de Pesquisa em Direito Administrativo, coordenado pelo 
promotor de Justiça Cláudio Smirne Diniz.

 - Grupo de Pesquisa em Investigação Criminal, coordenado pelo 
promotores de Justiça Alexey Choi Caruncho, André Tiago Pasternak Glitz e 
Raquel Juliana Fülle.

 - Grupo de Pesquisa em Articulação da Atuação Criminal, coordenado 
pelo promotores de Justiça Alexey Choi Caruncho, André Tiago Pasternak 
Glitz e Raquel Juliana Fülle.

 - Grupo de Pesquisa em Métodos Autocompositivos , coordenado 
pela procuradora de Justiça Samia Saad Gallotti Bonavides.

 - Núcleo de Estudos e Pesquisa na área da educação: em parceria 
com a Universidade Federal do Paraná e com a Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná. 

 Destaca-se que, com o intuito de aprimorar esse modelo de sucesso, 
o Centro de Estudos:

 - disponibiliza espaços na Revista Jurídica do MPPR para a publicação 
dos textos produzidos nesses Grupos;

 - estuda a criação de um Seminário de integração de todos os Grupos 
de Pesquisa para oportunizar breves exposições sobre teses de interesse 
institucional, a fim de se debater e valorizar os integrantes do MPPR que 
estão pensando e refletindo sobre a atuação profissional;

 - procura elaborar um banco de talentos, com membros e servidores 
que estão se destacando e os temas que estariam aptos a fazer exposições 
no âmbito da Escola Institucional;

 - reconhece o trabalho dos integrantes do Grupo, informando a 
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Corregedoria-Geral e do Departamento de Recursos Humanos aqueles que 
se destacaram para registro na ficha funcional.

       A experiência de sucesso dos Grupos de Pesquisa permite a 
expansão para outras áreas. No momento, realizam-se Rodadas de Discussão 
em Direito de Família e há negociações avançadas para que também se 
concretizem Grupos de Pesquisa em Direitos Humanos e nos Direitos da 
Criança e do Adolescente. 
 

6. COMO SERÁ O MP DEBATE?

 O Centro de Estudos amplia a gama de produtos educacionais 
com vistas a qualificação, complementando suas ações ao implementar o 
programa periódico “MP Debate” para disseminar o conhecimento, a partir 
de uma nova metodologia de utilização das webcasts. 

 Dessa forma, a aprendizagem on-line possibilita, de forma mais 
efetiva, o acesso  a conteúdos significativos, relacionados a atividades ao 
vivo e que podem ser acessadas no local de trabalho, oportunizando-se 
feedbacks imediatos pela interatividade a que se propõem.

 Nesse contexto, o Centro de Estudos considera que  a educação 
corporativa é fator preponderante para o desenvolvimento humano e técnico 
dos integrantes do MPPR, ensejando um dos mecanismos de fomento à 
inovação.

 Essa nova proposta de qualificação do Centro de Estudos se torna um 
diferencial na medida em que propõe uma interação dinâmica, participativa, 
de curta duração, que vai direto ao ponto de interesse dos integrantes do 
MPPR.

 Suscitar a empatia é um dos objetivos dessa proposta, pois se 
pretende atender as expectativas daqueles que atuam, em especial, no 
interior do Estado.

 Especialistas altamente qualificados estão sendo mobilizados 
para que, de forma direta e objetiva, disponibilizem informações claras, 
apresentem experiências, opiniões e reflexões acerca de temas relevantes e 
de interesse institucional.
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 Em entrevistas exclusivas e ao vivo, o Centro de Estudos tem trazido 
visões esclarecedoras sobre situações concretas e do momento, bem como 
de desafios cotidianos da instituição.

 Com isso, é possível repassar instruções, ensinar novos 
procedimentos, uniformizar atendimentos etc.

 Apesar de não ser uma aula ou um curso nos moldes tradicionais, 
as entrevistas podem servir como apoio e como fonte de estratégias, para se 
colocar em prática na instituição.

 Para isso, o Centro de Estudos potencializa a webscast, tornando-a 
mais dinâmica, em um processo interativo entre os integrantes do MPPR e os 
especialistas convidados, bem como com os conteúdos trabalhados ao longo 
das entrevistas.

 Pretende-se que os especialistas possam compartilhar 
conhecimento, ideias, conceitos, propostas, boas práticas, projetos novos e 
interessantes vinculados à realidade institucional.

 São selecionando temas atuais que tenham maior interesse 
institucional para serem abordados (por exemplo, segurança pública, 
depoimento especial de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de 
crimes e as alterações no Código de Trânsito Brasileiro), com retenção efetiva 
do conhecimento que se pretende disponibilizar e trabalhar e que subsidiam 
o aprimoramento da atuação funcional, com a solução de problemas 
vivenciados no dia a dia das comarcas.

 O público alvo são os integrantes do MPPR, que podem participar, 
mandando perguntas por e.mail (mpdebate@mppr.mp.br), avaliando a 
qualidade do evento e propondo novos temas para serem debatidos.

 O MP Debate não pretende esgotar o assunto em um encontro. 
Isso permite a continuidade, caso haja necessidade, das discussões em um 
outro programa, bem como a divulgação de novos materiais (textos, vídeos, 
podcast etc), a serem veiculados na página institucional do MPPR na intranet, 
do Centro de Estudos, dos Centros de Apoio, dentre outras, ou a realização 
de outros eventos presenciais ou a distância. 

 Dessa forma, o Centro de Estudos quer que os integrantes do MPPR 
sejam parte de encontros periódicos, que são realizados, quinzenalmente, 
no período matutino. 
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7. O PROJETO DE PODCASTS?

 A concepção do EaD está centrada no processo de aprendizagem 
do interessado e não mais apenas no processo de ensino do detentor do 
conhecimento.

 Nesse sentido, no intuito de diversificar os instrumentos de 
formação e acesso ao conhecimento difundidos pelo Centro de Estudos, está 
em desenvolvimento o uso do recurso de áudio conhecido, denominado 
podcast, como instrumento educacional a ser disponibilizado nos processos 
de formação de ensino a distância.

 O podcast surgiu em 2004 como ferramenta de difusão de 
gravações de áudio, semelhantes a programas de rádio, para usuários de 
iPod, dispositivo móvel da Apple, via conexão com a internet. Dessa relação, 
nasceu o nome podcast, isto é, uma junção dos radicais “pod” (de iPod) e 
“cast” (da expressão broadcasting, que significa transmissão). O processo foi 
concebido e realizado por Adam Curry (ex-VJ da MTV-EUA) e Dave Winer 
(programador) para divulgação de criações de conteúdo musical.

 Com a diversificação e difusão do uso, os podcasts adquiriram novos 
usos e significados, mantendo a característica de portabilidade e a utilização 
de diferentes linguagens de comunicação no formato das interações e das 
gravações. Normalmente, vale-se de uma linguagem mais descontraída e 
participativa, estabelecendo um tom de bate-papo entre os entrevistados 
e os ouvintes. Quanto à distribuição e o acesso, esses conteúdos de áudio 
são fornecidos via internet, possibilitando o download e o uso em diferentes 
dispositivos eletrônicos.

 Tal portabilidade, somada à utilização de uma linguagem mais 
diversificada, tornam o podcast um recurso adequado para o uso educacional 
em formações de ensino a distância. A característica da portabilidade 
possibilita com que a pessoa que busca informações não necessite estar 
fisicamente estático seja em um auditório ou em uma sala de aula ou, 
mesmo, na frente de um computador. Essa flexibilização da relação entre 
tempo e espaço facilita o processo de aprendizagem e proporciona o seu uso 
de forma diversificada, explorando modelos não formais e possivelmente 
mais significativos para o educando.

 Apesar da linguagem ser especializada (essencialmente jurídica) de 
acordo com os temas abordados, pode-se valer de um modo de comunicação 
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menos formalizado, dialogando de forma assertiva e prática sobre os 
conteúdos de interesse para a instituição. Há de se privilegiar um formato de 
debate enriquecendo assim o conteúdo transmitido e facilitando a adesão 
do aprendiz ao modelo formativo, permitindo com que novas reflexões 
sejam construídas a partir da interação entre os interlocutores.

 Outra característica importante dos podcasts é a utilização de 
um modelo de edição que recorre ao uso de recursos como vinhetas, 
trilhas e vírgulas sonoras e a inserção de áudios de participantes externos 
previamente selecionados com perguntas ou pequenas participações. A 
presença de, no mínimo, um entrevistado e um entrevistador devidamente 
qualificados, utilizando-se de um diálogo menos formal e permeado por 
um debate construtivo, permite com que as ideias se diversifiquem e criem 
uma narrativa menos monótona sobre conteúdos, muitas vezes, árduos e de 
difícil compreensão.

 A criação de quadros e seções na estrutura do podcast possibilita, 
eventualmente, sua divisão em diferentes áudios a serem explorados 
educacionalmente nos diferentes módulos de ensino do Ambiente Virtual 
de Aprendizagem (AVA). Por outro lado, enquanto recurso educacional, a 
divisão de quadros ou seções permite dar a ênfase e o aprofundamento que 
o planejamento instrucional do tema abordado necessita, alcançando assim 
os objetivos didáticos e formativos traçados.

 Está em desenvolvimento a criação de áudios de até 30 minutos 
de duração, com a abordagem de temas que sejam de importância para 
a instituição, para fomentar o diálogo com os diferentes integrantes do 
Ministério Público e da sociedade. A proposta inclui a presença de um 
host, guiando o debate e instigando o diálogo entre os convidados, além de 
promover de forma didática e assertiva os conteúdos de cada gravação.

 A diversificação de linguagens de comunicação utilizadas como 
recursos educacionais se faz necessária no intuito de alcançar maior 
efetividade no acesso e na transmissão do conhecimento, respeitando os 
diferentes ritmos e processos de aprendizagem. Nessa tarefa, o uso da 
tecnologia se torna cada vez mais significativo e relevante para o sucesso das 
novas ações educacionais.
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8. O CENTRO DE ESTUDOS ESTÁ PREPARANDO ALGUNS “PRODUTOS” 
REGULARES DE FORMAÇÃO. QUAIS SÃO?

 O Centro de Estudos pretende, além das propostas já mencionadas, 
aprimorar e consolidar as seguintes propostas:

8.1. SEMINÁRIO ESTADUAL DE TESES DO MPPR

 A edição 2017 do Seminário Estadual de Teses inovou com o objetivo 
de aprofundar as discussões e estimular a maior participação dos integrantes 
do MP-PR.

 Dentre as novidades, destaca-se a abertura de espaço para consulta 
interna das teses por meio eletrônico. Com essa alteração, os integrantes 
da instituição puderam acessar os trabalhos e realizar considerações e 
apontamentos. 

 Também houve discussões prévias das teses em comissões temáticas 
integradas por membros do MP-PR especialistas na matéria, o que permitiu o 
aperfeiçoamento das ideias antes da apresentação definitiva no seminário.

 A dinâmica do evento também foi bastante modificada. As 
apresentações foram individuais e não concomitantes. Dessa forma, as 
discussões e as votações das teses possibilitaram que os interessados 
pudessem participar dos debates de todas as proposições apresentadas. 

 Assim, o espaço para consulta interna das teses inscritas e diálogos 
por comissões temáticas, constituídas por membros do MPPR com notório 
conhecimento nos respectivos temas, ampliou o debate dos assuntos e 
proporcionou o melhor intercâmbio de ideias. 

 Com a realização do seminário em dois dias, também as teses inscritas 
podem ser submetidas a votação eletrônica, possibilitando a participação dos 
membros que estavam assistindo via webcast de suas comarcas. 

8.2. LIVRO DIGITAL TRÊS DÉCADAS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988: 
OS NOVOS DESAFIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

 Do agrupamento das teses aprovadas no Seminário, nasceu o livro 
digital “Três Décadas da Constituição Federal de 1988: os novos desafios do 
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Ministério Público”, em parceria com a Fempar, Assemp e a APMP.

 Além desses incrementos na proposta, as teses aprovadas podem 
ser lidas em livro digital disponível na página do Centro de Estudos (clique 
aqui para baixar o livro).

8.3. AÇÕES DE EXTENSÃO 

 Entende-se como política de extensão do Centro de Estudos a 
possibilidade de ofertar eventos educativos, científicos e culturais voltados 
para a participação da comunidade. Para isso, o Centro de Estudos desenvolve 
diversas ações de extensão:

8.3.1. CidadanizArte - Educação e Cidadania

 Um dos projetos de extensão desenvolvidos pelo Centro de Estudos 
é o “CidadanizArte - Educação e Cidadania”, concebido em parceria com a 
Universidade Federal do Paraná - UFPR, via projetos de extensão do Curso 
de Direito, e a Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos 
- SEJU. O Cidanizarte está voltado à promoção da educação para os direitos 
humanos, ao estabelecer um contato diferenciado com os adolescentes em 
cumprimento de medidas socioeducativas em regime fechado, e fortalecer 
o viés humanista e da responsabilidade social inerentes ao exercício da 
cidadania ativa e solidária. 

 O projeto procura oportunizar experiências positivas para um 
recomeço de vida desses jovens, em um processo de inclusão social. A ideia 
é oferecer, por meio do Programa Jovem Apreendiz, condições de trabalho 
remunerado no MPPR, a partir de seleção para que os adolescentes, ao 
progredirem para o regime de semiliberdade, dêem continuidade aos 
estudos e à qualificação profissional.

 8.3.2. Espetáculo João Cidadão - Um jeito simples de entender seus direitos
         O “Projeto João Cidadão – Seja Grande como seus Direitos” foi 
desenvolvido pelo Conselho Nacional do Ministério Público, com o objetivo 
de levar ao conhecimento público os meios de atuação do Ministério Público, 
minimizando a distância entre a teoria e a prática, bem como contribuir para 
a construção de profissionais com senso crítico, quanto à aplicação das leis, 
e com sensibilidade social.
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           Neste sentido, em 2017, o Centro de Estudos protagonizou o Projeto 
Teatro João Cidadão. Inspirado na cartilha do projeto “João Cidadão”. O 
espetáculo “Um jeito simples de entender seus direitos” aproximou ainda 
mais o projeto da comunidade com a participação de jovens, estudantes das 
redes de ensino pública e particular de Curitiba e região: 14 mil alunos lotaram 
os Teatros Guaíra e Guairinha para aprender sobre os direitos fundamentais 
e o papel do MP.

 A peça apresentada pela “Cia dos palhaços” conta a história do 
personagem “João Cidadão”, a partir de conteúdos trabalhados de forma 
lúdica, atual e consciente, trazendo aos adolescentes a importância 
da educação em direitos humanos-fundamentais. Foram trabalhadas 
informações jurídicas em um contexto de situações vivenciadas no dia a dia, 
exemplificando e facilitando a aplicação e reflexão dos deveres e direitos de 
todo o cidadão, bem como enaltecendo a necessidade extrema de práticas 
sustentáveis e preocupadas com ações de cunho ambiental, ético e social.

 A proposta vai ao encontro do projeto “João Cidadão” ao propiciar um 
canal comunicativo eficiente, com uma linguagem dinâmica e acessível, para 
o desenvolvimento da cultura de direitos humanos no Brasil e a aproximação 
do Ministério Público da sociedade. 

 Para isso, promove o debate de temas diversos, como o combate 
à corrupção, o direito à educação e à saúde, a inclusão social, o estado 
democrático de direito e a liberdade de expressão, entre outros. 

 Com isso, pretende-se incentivar a educação para o exercício da 
cidadania, o desenvolvimento do pensamento crítico e capaz de contribuir 
para a transformação social, na construção de uma sociedade melhor e mais 
justa.

 Assim, a iniciativa promove o exercício e o conhecimento de direitos 
e deveres da população, principalmente entre os jovens, fazendo uso de uma 
linguagem toda pensada nessa faixa de público. A cartilha do projeto, por 
exemplo, foi distribuída em escolas e durante os espetáculos, é toda inspirada 
em quadrinhos (mangá) e serviu para a construção do roteiro da peça teatral. 

 O projeto “João Cidadão” ganhou o prêmio nacional de Direitos 
Humanos, oferecido pelo Ministério da Justiça, na categoria Educação para 
Direitos Humanos, em 2016.
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 A iniciativa pretende contribuir com o desenvolvimento de uma 
cultura de Direitos Humanos no Brasil por meio da difusão de conteúdo 
formativo e informativo sobre o exercício dos direitos fundamentais, a 
atuação do Ministério Público e o funcionamento do sistema de justiça. 

 O espetáculo foi adaptado para a circulação nos 180 municípios de 
mais baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) no Estado do Paraná.

  O objetivo da circulação do espetáculo “João Cidadão” é difundir a 
importância dos adolescentes serem cidadãos conscientes de seu deveres 
e seus direitos, de serem pessoas pró-ativas na comunidade onde vivem, 
contextualizando situações do dia a dia, exemplificando e facilitando a 
aplicação e reflexão de suas atitudes em prol da coletividade, de forma 
lúdica, atual e consciente, mostrando a necessidade extrema de práticas 
sustentáveis e preocupadas com ações de cunho ambiental, ético e social. 
Além do mais, levando a arte do teatro a uma população totalmente carente 
de cultura e desprivilegiada de arte e lazer.

 Os estudantes são agentes de transformação da realidade. Por 
isso, é importante a formação de uma juventude cidadã, comprometida 
e responsável, que possa contribuir para a construção de uma sociedade 
verdadeiramente melhor e mais justa. Neste contexto, é fundamental a 
participação do Ministério Público nesse processo de informação, formação 
e transformação, não apenas mediante a atuação na linha de frente, com 
ações para pleitear a consolidação de direitos, mas também com projetos 
que estimulam o protagonismo juvenil.

8.3.1. Geração Atitude - a mudança começa em você

 O “Geração Atitude - A mudança começa em você” tem o objetivo 
de apoiar a formação cidadã de estudantes do ensino médio do Paraná, 
promovendo a cidadania, a participação social e o protagonismo juvenil. 
Dessa forma, todas as ações do projeto buscam disseminar informações e 
despertar o interesse dos jovens e, por extensão, na sociedade paranaense, 
para temas como: Cidadania, Democracia, Política, Eleições, Voto Consciente, 
funcionamento do Ministério Público, dos Poderes Judiciário, Executivo e 
Legislativo, entre outros.

 É um projeto ligado ao “Movimento Paraná Sem Corrupção” que 
busca uma articulação da sociedade contra a corrupção. 
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 O movimento surgiu em maio de 2012, incentivada pelo Ministério 
Público do Paraná, e vem conquistando a adesão de diversos parceiros da 
comunidade escolar, da sociedade organizada, de empresários e de cidadãos 
paranaenses que não se conformam com a corrupção. 

 Foi idealizado a partir de ações regionais da campanha “O que você 
tem a ver com a corrupção?” , lançada em 2007 pelo Conselho Nacional de 
Procuradores Gerais (CNPG) e pela Associação Nacional dos Membros do 
Ministério Público (CONAMP). 

 O Movimento Paraná Sem Corrupção é apartidário e não serve 
a interesses de grupos políticos. Ele tem cunho popular e democrático, 
buscando incentivar o debate público para o enfrentamento à corrupção.

 O Geração Atitude é realizado pelo Ministério Público do Paraná, por 
meio do Movimento Paraná Sem Corrupção, em parceria com a Secretaria de 
Estado da Educação, a Assembleia Legislativa do Paraná, o Tribunal de Justiça 
do Paraná e a Assessoria Especial da Juventude do Governo do Estado. 

 Os parceiros do Movimento também apoiam a iniciativa. Assim, 
emissora de rádio; jornais; Associações Comerciais, de Moradores e de 
Serviços; Sindicatos; ONGs; Escolas particulares, Secretarias Municipais de 
Educação, Empresas, Câmaras de Vereadores, entre outros, podem firmar 
parceria e contribuir com as ações do Movimento e do Geração Atitude.

 O “Geração Atitude - a mudança começa em você” aproxima o jovem 
cidadão do sistema de justiça, ao levar informações sobre o funcionamento 
dos Poderes Públicos, em especial do Poder Judiciário e do Ministério Público. 
Com informações essenciais sobre os deveres e os direitos fundamentais, 
espera-se que os estudantes possam tornar-se agentes transformadores da 
realidade, participando de discussões importantes envolvendo a escola, o 
bairro, a cidade, o Estado e o país, passando a atuar como protagonistas de 
suas próprias histórias. 

 Por meio de concurso sobre ideias para mudar o Paraná, os 
estudantes dos 32 (trinta e dois) Núcleos Regionais de Educação do Paraná 
podem refletir sobre os problemas vivenciados na escola e na comunidade, 
apresentando, com apoio de seus professores, na forma de projetos de lei, 
as ideias para mudar essa realidade. As melhores iniciativas de cada Núcleo 
Regional de Educação qualificam seus autores (aluno e professor) para a 
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caravana da cidadania, com a possibilidade de visitarem, na primeira semana 
de novembro, a sede dos Poderes Judiciário, Executivo e Legislativo, bem 
como da Procuradoria Geral de Justiça. O melhor projeto de lei pode ser 
encampado pela mesa diretora da Assembleia Legislativa do Paraná e virar 
lei. Em 2015, a proposta vencedora da aluna do Município de Cianorte, 
Ingrid Serafim, ganhou redação final na Assembleia Legislativa do Paraná e 
foi encaminhada ao governador do Estado, transformando-se na Lei estadual 
nº 849/2015, que permitiu que o “Geração Atitude” se tornasse uma política 
pública obrigatória nas escolas públicas do Paraná. 

 O projeto tem um caráter inovador, pois promove a cidadania entre 
os jovens estudantes do ensino médio – justamente em um momento em 
que denúncias de corrupção e de desmandos administrativos de toda ordem 
dominam a pauta dos noticiários brasileiros.

 É também um projeto marcado pela abrangência, já que é 
desenvolvido em todo Estado do Paraná, e pela integração, pois conta com 
diversificadas parcerias envolvendo os três Poderes, bem como parcerias 
internas no MPPR, entre seus órgãos internos, membros e servidores. 

 Por fim, a proposta é aprofundada, pela inserção de temas como 
democracia, política, cidadania, eleições, o funcionamento dos Três Poderes, 
o papel do Ministério Público etc, explicados de forma didática no Guia 
do Cidadão, elaborado em linguagem direta e acessível, em vídeos e em 
webconferências, envolvendo alunos, professores e outros integrantes da 
rede pública estadual de ensino. 

 O Geração Atitude é desenvolvido em todo o Estado do Paraná em 
escolas selecionadas pelos 32 (trinta e dois) Núcleos Regionais de Educação. 
Destaca-se, no entanto, que o projeto permite a participação de todas as 
escolas interessadas, uma vez que a metodologia e os materiais de apoio 
podem ser utilizados de forma aberta e irrestrita. Além disso, a proposta 
conta com a adesão de promotores de Justiça e juízes de Direito na formação 
cidadã dos alunos.

 O trabalho de formação dos jovens para o exercício da cidadania 
que começa na escola, está fundada no “Guia do Cidadão”, uma cartilha que 
aborda esses conceitos de maneira clara e com linguagem adaptada aos 
jovens.  
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 A metodologia prioriza a construção coletiva e a criatividade do 
grupo na proposição do plano de trabalho. Bate-papo com alunos, palestras, 
gincanas cidadãs, concursos culturais, passeatas, eleições simuladas, 
trabalhos e feiras escolares são algumas sugestões de atividades. Mas não 
há exigência quanto ao formato do trabalho, as equipes têm liberdade para 
estabelecer seus métodos e ações. 

 No âmbito local, cada membro do Ministério Público do Paraná 
registra a sua adesão no sistema de controle dos atos ministeriais (PROMP) 
e, ao final das atividades, emite um relatório que, após avaliado pela 
coordenação do Projeto, é encaminhado para a Corregedoria-Geral do MP-
PR, para a inscrição em ficha funcional.

 O objetivo é valorizar a prática desenvolvida pelo membro do 
Ministério Público, inclusive para fins de remoção ou de promoção por 
merecimento. Além disso, para os vitaliciandos, o envolvimento em projetos 
sociais também resulta na conversão do tempo dedicado às atividades com 
a comunidade em horas-aula do curso de formação obrigatório. Isso reforça 
uma atuação proativa, ética e resolutiva na instituição. 

 Geração Atitude é desenvolvido em três eixos principais:

 1) Geração na Escola: os Promotores de Justiça, em conjunto 
com as equipes pedagógicas das escolas, desenvolvem iniciativas como 
palestras, encontros com a comunidade, concursos culturais, debates, visitas 
institucionais, entre outras ações. As atividades têm como foco a formação 
para a cidadania. Aos professores, cabe trabalhar o conteúdo do Guia do 
Cidadão com seus alunos. Aos promotores de Justiça, uma intervenção 
presencial na escola, complementando e fortalecendo o trabalho iniciado 
em sala de aula pelos professores. 

 Para isso, estão disponíveis o Guia do Cidadão e as sugestões dos 
planos de aula (estes, desenvolvidos pela SEED). No entanto, as atividades 
devem ser elaboradas de forma plural, com a união de esforços e a criatividade 
tanto dos integrantes do MP-PR, como dos educadores. Esse material é uma 
publicação de 54 páginas que concentra, em linguagem direta e acessível, 
informações sobre Democracia, Política, Eleições, Voto, Cidadania, bem 
como aborda as funções e as formas de acesso ao Ministério Público e a 
cada um dos Três Poderes, o funcionamento do sistema eleitoral brasileiro e 
das instâncias democráticas de participação social, dentre outros temas. 
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 O guia está disponível na versão digital (PDF), aberta para consulta 
pública, reprodução e utilização por todos os interessados. Foram também 
distribuídos 15 mil exemplares do guia às bibliotecas de 320 escolas da rede 
estadual que aderiram voluntariamente ao programa. 

 O material foi produzido pelo MP-PR, por meio da coordenação do 
Movimento Paraná Sem Corrupção, em conjunto com a Secretaria de Estado 
da Educação (SEED), a Universidade Federal do Paraná (UFPR), o Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE), o Observatório Social do Brasil (OSB), a Controladoria-
Geral da União (CGU) e a Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). 

 2) Caravana da Cidadania: concurso que destaca as 32 melhores 
ideias para mudar o Paraná, apresentadas por estudantes e professores da 
Rede Pública de Ensino, em forma de Projeto de Lei. 

 Os autores dos melhores projetos, são selecionados pela SEED, 
recebem como prêmio com uma viagem a Curitiba, onde visitam os pontos 
turísticos da capital e as sedes do Ministério Público do Paraná e dos Três 
Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário). 

 O objetivo é possibilitar que os estudantes conheçam os 
representantes dos órgãos públicos e as lideranças políticas do Estado.

 3) Gincana da Cidadania: programa televisivo gravado e veiculado 
pela TV Sinal, em Curitiba e em outras 19 cidades do Estado, para promover 
uma gincana entre escolas, abordando temas ligados ao Guia do Cidadão e a 
conhecimentos gerais. 

 Dividido em três blocos, o programa tem como base uma competição 
cultural entre escolas, com perguntas, respostas e desafios. 

 O intuito é despertar o interesse dos jovens a temas ligados à 
cidadania e incentivar a consulta ao conteúdo do Guia do Cidadão. Essa 
atividade é facultativa, foi desenvolvida em 2015 e 2016, mas depende de 
previsão orçamentária.

 Como os aderentes podem participar:

 - Promotores de Justiça: antes de iniciar as ações, é importante abrir 
um procedimento administrativo no PROMP. Também é importante que os 
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promotores de Justiça conheçam o conteúdo do Guia do Cidadão, para que 
possam contribuir com o trabalho nas escolas. 

 O próximo passo é entrar em contato com o Núcleo Regional 
de Educação (NRE) da comarca para saber se há escolas participantes já 
cadastradas (Conheça aqui a região de abrangência de cada Núcleo e os 
contatos do projeto nos NRE). 

 A partir desse contato, promotores, técnicos do Núcleo, equipe 
pedagógica das escolas e professores devem se reunir para estabelecer o 
plano de ação do projeto. Vale destacar que fotografias são importantes para 
o registro das ações e para a divulgação. O projeto além de orientações, um 
passo a passo, para orientar os promotores de Justiça, disponibiliza também 
um diversificado acervo de materiais com modelo de palestras para jovens,  
sites com conteúdos relacionados às temáticas;

 - Professores: em cada um dos 32 Núcleos Regionais de Educação do 
Paraná existe um profissional responsável pelas orientações e articulações 
do projeto Geração Atitude. 

 Os educadores da Rede Estadual de Ensino devem buscar 
informações no respectivo NRE, para receber as orientações e fazer contato 
com os representantes do MP-PR na região.

 O projeto disponibiliza os dados necessários para o acesso aos 
promotores de Justiça de cada cidade. Para viabilizar as ações nas escolas, o 
Movimento Paraná Sem Corrupção está disponibilizando material de apoio. 
O registro fotográfico auxilia na divulgação da iniciativa.

 - Estudantes: os alunos do Ensino Médio de escolas públicas devem 
procurar orientações junto aos professores e à direção da escola. 

 Também podem sugerir que a escola desenvolva as atividades do 
projeto, caso a instituição de ensino ainda não esteja participando. 

 Os grêmios estudantis podem realizar ações do Geração Atitude. O 
Guia do Cidadão explica que os grêmios são uma das principais formas de 
articulação jovem no ambiente escolar.

 - Parceiros: o Geração Atitude é realizado pelo Ministério Público 
do Paraná, por meio do Movimento Paraná Sem Corrupção, em parceria 
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com a Secretaria de Estado da Educação, a Assembleia Legislativa do Paraná, 
o Tribunal de Justiça do Paraná e a Assessoria Especial da Juventude do 
Governo do Estado. 

 Os parceiros do Movimento também apoiam a iniciativa. Emissora 
de rádio; jornais; Associações Comerciais, de Moradores e de Serviços; 
Sindicatos; ONGs; Escolas particulares, Secretarias Municipais de Educação, 
Empresas, Câmaras de Vereadores, entre outros, podem firmar parceria e 
contribuir com as ações do Movimento e do Geração Atitude. 

 No ano passado, o programa ficou restrito a cinco escolas de cada 
um dos 32 Núcleos Regionais de Educação (NRE). Neste ano, o Geração 
Atitude está aberto para participação de todas as escolas da rede estadual: 
são cerca de 2,1 mil colégios em todo o Estado. Desde que a iniciativa foi 
lançada, em 2014, 130 promotores de Justiça do MPPR já realizaram ações 
em suas comarcas, entre palestras, rodas de conversa e outras ações, que 
mobilizaram perto de 60.103 jovens. Em 2016, o programa foi transformado 
em política pública estadual, com edição de lei que torna o Geração Atitude 
atividade obrigatória no ensino médio estadual.

 O Movimento Paraná sem Corrupção é desenvolvido pelo MPPR 
desde 2012.

 Neste ano, a iniciativa ganhará ainda mais força, por conta das 
eleições. “Trata-se de um tema que pode ser bem trabalhado com os 
estudantes, a partir da responsabilidade social de cada um no processo 
eleitoral, de questões relacionadas à democracia, política e voto consciente”, 
comenta o promotor de Justiça Eduardo Cambi, gestor do projeto pelo MPPR.

8.3.4. Projeto “Transparência Pública e Controle Social” - 4ª edição

 O Ministério Público do Paraná - MPPR, por meio do Centro de 
Apoio Técnico à Execução - CAEx e do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento 
Funcional - Centro de Estudos, realiza desde 2016 o Projeto “Transparência 
Pública e Controle Social”.

 Esta ação de qualificação é vinculada ao Programa de Extensão 
“Observatório do Executivo e do Legislativo - Transparência Pública e Controle 
Social”, do Núcleo de Prática Jurídica da Universidade Positivo, e resulta do 
Termo de Cooperação Técnica assinado em 2016 entre o Ministério Público 
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do Estado do Paraná - MPPR, a Controladoria-Geral do Estado - CGE e a 
Universidade Positivo - UP. 

 O projeto conta ainda com a participação da Controladoria Geral da 
União e Ministério Público de Contas do Paraná.

 A iniciativa integra o “Transparência nos Municípios”, projeto 
estratégico do MPPR que objetiva estimular a adequação à legislação dos 
portais de transparência de prefeituras e câmaras de vereadores dos 399 
municípios paranaenses. Essa proposta foi lançada em outubro de 2014. 
De dezembro daquele ano a março de 2015, o CAEx fez o levantamento da 
situação de todos os portais. Os resultados foram entregues ao Centro de 
Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao Patrimônio 
Público, que encaminhou aos promotores de Justiça os resultados referentes 
aos municípios de cada comarca. A partir daí, os promotores puderam alertar 
os gestores públicos quanto aos problemas dos portais, de modo que fossem 
tomadas as providências necessárias para regularização.

 No projeto “Transparência Pública e Controle Social” são 
desenvolvidos cursos de capacitação para acadêmicos do Curso de Direito da 
UP, com intuito de prepará-los para atividades práticas.

 As ações de qualificação são sobre noções essenciais de direito 
administrativo e direito financeiro e sobre a legislação relativa à transparência 
pública, a Lei de Acesso à Informação e dos Portais da Transparência dos 
poderes Executivo e Legislativo municipais.

 As atividades práticas são realizadas utilizando a plataforma Moodle, 
por meio das quais os estudantes analisam portais da transparência de 
Municípios e Câmaras Municipais, seguindo o modelo de relatório elaborado 
pelo CAEx.

 Além disso, o projeto prevê a transformação dos estudantes em 
multiplicadores, fomentando o controle social, com realização de atividades 
de extensão comunitária, nas quais os alunos realizarão oficinas sobre acesso 
a portal da transparência em escolas e/ou associações de bairro.

 Essas atividades são ministradas em parceria com o Centro de Apoio 
Técnico à Execução - CAEx. A 4ª edição, realizada esse ano, será desenvolvida 
pelo promotor de Justiça, Chefe do Núcleo de Apoio Técnico Especializado 
do CAEx, Joelson Luís Pereira e o auditor, Coordenador do UCAE (Unidade 
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de Contabilidade, Administração e Economia)/Núcleo de Apoio Técnico 
Especializado/CAEx, Vitor Alberto Fontoura Rodrigues, sob Coordenação 
Geral do Procurador de Justiça e Coordenador do Centro de Apoio Técnico à 
Execução - CAEx, Bruno Sérgio Galati. O projeto de extensão é coordenado 
por Adriana Inomata, Professora de Direito Constitucional na UP.

 Serão duas turmas de vinte (12) alunos, totalizando quarenta (24) 
alunos, com uma carga horária de 200 horas de atividades.

 Os encontros serão realizados em laboratórios de informática. Nos 
anos anteriores foram realizados no MPPR e nessa 4ª edição será realizado 
na UP, bem como na CGE.

 O projeto foi lançado em outubro de 2014. De dezembro daquele 
ano a março de 2015, o CAEx fez o levantamento da situação de todos os 
portais. Os resultados foram entregues ao Centro de Apoio Operacional das 
Promotorias de Justiça de Proteção ao Patrimônio Público, que encaminhou 
aos promotores de Justiça os resultados referentes aos municípios de cada 
comarca. A partir daí, os promotores puderam alertar os gestores públicos 
quanto aos problemas dos portais, de modo que fossem tomadas as 
providências necessárias para regularização.

 Vários termos de ajustamento de conduta foram assinados nesse 
sentido. Nos casos de descumprimento dos TACs, os promotores de Justiça 
ajuizaram ações civis públicas contra os gestores responsáveis, embora todo 
o trabalho do MPPR seja realizado buscando antes uma solução extrajudicial 
para que os portais cumpram efetivamente as normas legais de acesso a 
informação. 

 O curso de extensão oferecido aos estudantes de Direito insere-se 
na estratégia de ampliação do controle da gestão pública, que deve ser feito 
também pelos cidadãos. Uma vez capacitados para fazer a fiscalização dos 
portais, os alunos poderão atuar como multiplicadores das ações de controle 
social da gestão pública, seja como cidadãos, seja como profissionais do 
Direito.

 O procurador de Justiça Bruno Galati destaca dois importantes 
aspectos do projeto: o controle oficial dos portais, feito pelo Ministério 
Público, e o controle social. “Além das rotinas de fiscalização oficial, a ideia é 
fazer com que essas experiências possam ser transmitidas a alunos e também 
formar outros cidadãos que possam realizar o controle social”, explica.
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 Desde 2016 já foram qualificados 75 acadêmicos do Curso de Direito 
da UP e ministradas 140  horas de curso. Em 2018 serão qualificados 50 
alunos durante 200 horas de curso.

8.3.5. Práticas Restaurativas na Mediação Escolar - “Restaurar”

 O projeto de extensão Restaurar - Práticas restaurativas na mediação 
escolar, considera a escola como espaço de socialização e construção de 
saberes a partir, principalmente, de relações interpessoais e que enfrenta 
nas últimas décadas, um aumento significativo de conflitos e violências, 
oriundos dessas relações. Há de se destacar que a violência ocorre de 
forma globalizada, agravando o sentimento de injustiça, ocasionando 
sofrimentos entre os sujeitos. Por isso, o projeto Faz-se necessário o projeto 
da Escola Restaurativa que norteie o enfrentamento das ditas violências e 
sua banalização, fundado na construção de uma nova cultura, que tenha 
como princípio a ressignificação e restauração das relações que permeiam o 
ambiente escolar.

 Esta ação de extensão é uma parceria entre o MPPR e a Universidade 
Positivo, sendo que a primeira etapa do projeto será de qualificação dos 
diversos atores: membros e servidores do MPPR, docentes e alunos do curso 
de Pedagogia da Universidade Positivo e gestores e professores das escolas 
em que o projeto será desenvolvido. São 20 horas/aula de curso com aulas 
teórico-práticas. Após o curso, as equipes atuarão em escolas públicas de 
Curitiba, acompanhadas por Promotores de Justiça e sob orientação técnica 
de servidores do MPPR. 

8.4. EVENTOS DE ABRANGÊNCIA NACIONAL 

 O Centro de Estudos busca por meio de eventos de abrangência 
nacional contribuir com a troca de experiências, o aprimoramento científico, 
o debate crítico e o compartilhamento de boas práticas sobre temas 
relevantes entre os membros do MP brasileiro.

 Isso também permite uma maior integração e efetividade de 
atuação, bem como a consolidação do MP como instituição essencial ao 
processo de fortalecimento da cidadania e democratização do Brasil. 
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8.4.1. Semana do MP Resolutivo

 A partir de novembro de 2017, o Centro de Estudos em parceria 
com o Conselho Nacional dos Corregedores-Gerais do Ministério Público, a 
Corregedoria-Geral, a Subprocuradoria-Geral para Assuntos de Planejamento 
Institucional e o Comitê Permanente de Incentivo à Autocomposição 
promoveu a ação educacional de abrangência nacional intitulada “Semana 
do MP Resolutivo”.

 A ideia foi marcar um período para refletir sobre a missão 
institucional do MP, conhecer mais sobre sua atuação voltada para a busca 
de resultados efetivos de transformação social e assim orientar a construção 
de uma nova organização.

 Trata-se de uma atividade totalmente on-line onde vídeos e textos 
estão disponíveis para que se conheça mais sobre o paradigma do Ministério 
Público Resolutivo.  Além disso, houve o recebimento de contribuições, 
questionamentos e exemplos sobre a atuação resolutiva do MP.  Assim, 
a partir dessa interatividade o Centro de Estudos disponibiliza materiais 
audiovisuais complementares.

 O Centro de Estudos pretende implementar essa proposta nesse e 
nos próximos anos.

8.4.2.  Workshop Experiências da Força-Tarefa Lava Jato

 O MPPR, em parceria com o Ministério Público Federal no Paraná 
(MPF/PR), o Ministério Público de Pernambuco e a Fundação Escola do 
Ministério Público do Estado do Paraná, realizou em setembro de 2017 o 
“I Workshop Experiências da Força-Tarefa Lava Jato: técnicas especiais de 
investigação para o enfrentamento da corrupção”. 

 O objetivo do workshop foi trocar experiências, gerando um 
grande acréscimo de conhecimento acerca de instrumentos e formas de 
investigações para os membros do MP que participam do evento.

 Assim, a partir de um viés pragmático, foram trabalhados conceitos 
a respeito de uma diferente maneira de atuar, além de se discutirem novos 
paradigmas, compartilhamento de conhecimentos de investigações e 
atuações bem sucedidas, que vem mudando o Brasil.
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 Em 2018, o MPPR pretende incluir  novos conteúdos, envolvendo 
membros do Ministério Público brasileiro, otimizando-se o tempo de 
exposições e promovendo-se mais debates, estudos de casos e boas práticas.

8.5. CURSO DE PREPARAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM MINISTÉRIO 
PÚBLICO

 O MPPR, em sintonia com a Política Nacional de Fomento à Atuação 
Resolutiva do Ministério Público brasileiro, trazida com a Recomendação 
CNMP n° 54/2017, buscou prontamente aprimorar a proposta do curso de 
ingresso e vitaliciamento dos seus membros com vistas a promover uma 
formação inicial e continuada, orientada para a atuação resolutiva2.

 Assim, o Curso constitui etapa obrigatória do processo de 
vitaliciamento na carreira do MP-PR. Tem por objetivo, entre outros, fornecer 
subsídios teóricos e práticos sobre a estrutura, o funcionamento, a missão 
e as atribuições da Instituição, além de, sob formação ética e humanista, 
aperfeiçoar e desenvolver competências, nas principais áreas de atuação e 
de gestão do MP-PR, a partir da realidade prática da atividade ministerial e 
do viés resolutivo.

 A proposta elaborada a partir da construção coletiva do Projeto 
Político Pedagógico - PPP3, é promovida pelo Centro de Estudos, com o apoio 
da Administração Superior e órgãos auxiliares do Ministério Público do Estado 
do Paraná, e tem também por objetivo subsidiar a análise da Corregedoria-

2 Para os fins da Recomendação CNMP n° 54/2017, entende-se por atuação resolutiva aquela por 
meio da qual o membro, no âmbito de suas atribuições, contribui decisivamente para prevenir ou 
solucionar, de modo efetivo, o conflito, o problema ou a controvérsia envolvendo a concretização 
de direitos ou interesses para cuja defesa e proteção é legitimado o Ministério Público.
3 O  Projeto Político Pedagógico (PPP) é o documento que norteia as ações de educação continuada 
no MPPR para os próximos anos. 
No Centro de Estudos do MPPR, a metodologia escolhida foi a do planejamento participativo, 
para incentivar o diálogo com todas as pessoas envolvidas no processo educacional, tornando-os 
copartícipes da análise do cenário atual e da construção dos rumos da educação na instituição. 
Esse planejamento participativo enfatiza o plano interno do MPPR e permite a sua contextualização 
com a conjuntura social, política e cultural, bem como com os objetivos a serem concretizados pela 
instituição. O PPP permite ao MPPR organizar suas ações para interferir nas transformações sociais. 
Para isso, houve a ampla participação dos membros, servidores e estagiários, o que possibilitou 
repensar coletivamente a conjuntura em que a educação continuada está inserida na instituição e 
traçar alternativas para as ações futuras.
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Geral do Ministério Público e do Conselho Superior do Ministério Público 
para vitaliciamento na carreira.

8.5.1. Principais inovações no Curso de Preparação e Aperfeiçoamento em MP

 A seguir, descreve-se as principais inovações e os resultados parciais 
da reformulação do curso. A primeira turma de vitaliciandos ingressou em 
junho de 2017 e a segunda em novembro do mesmo ano.

 O Curso foi organizado em quatro eixos que contemplam de maneira 
interdisciplinar os principais temas essenciais para a atuação em Promotorias 
em Comarcas de entrância inicial. Cada eixo possui conteúdos essenciais e 
são complementados por outros que são fornecidos pelos diagnósticos e 
avaliações dos cursistas, assim como pelas análises da equipe pedagógica do 
Centro de Estudos e pelos órgãos parceiros. 

 Dessa forma, a ação educacional preponderantemente 
interdisciplinar é pautada por um trabalho coletivo, que envolve diversos 
órgãos e especialistas das áreas de atuação do MPPR, além dos próprios 
destinatários dos cursos: os promotores de Justiça em estágio probatório. 

 Os quatro eixos estão descritos abaixo:

 • Eixo I- Práticas de Promotoria de Justiça (80h):

 O primeiro eixo se refere à formação prática, tendo em vista a 
inserção imediata dos novos promotores nas comarcas do interior do 
Estado. Prevê: atividades de apresentação da missão, da estrutura e do 
planejamento estratégico institucional; atividades ligadas à investigação 
criminal e à atuação extraprocessual, conhecendo os Procedimentos 
Institucionais Finalísticos; atividades supervisionadas de prática de Tribunal 
do Júri, Audiências Públicas e Oitivas informais de Adolescentes; elaboração 
de peças processuais e orientações sobre a carreira e o estágio probatório.

 O primeiro eixo é desenvolvido logo após a nomeação e antes 
da ida do vitaliciando para o interior, com duas semanas de atividades, 
totalizando 80 horas. Apesar do tempo inicial ser exíguo para a quantidade 
de conhecimentos exigidos já no início de carreira dos membro do Ministério 
Público, entende-se que uma carga horária de estudo diário muito extensa 
logo na entrada, não traria resultados pedagógicos positivos.
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 A aplicação de um excessivo volume de conteúdos dificulta a 
aprendizagem dos cursistas, pois as inferências acabam ficando mais no 
campo da teoria, pois os vitaliciandos não possuem vivência na função. 
Além disso, é certo que a ansiedade do recém-ingresso por assumir uma 
Promotoria impacta no processo de aprendizagem, pois existe alta carga de 
expectativa quanto ao que vai encontrar na realidade, diminuindo a retenção 
dos conteúdos ao longos dos dias de curso. 

 Dessa forma, optou-se por um modelo que intercala estudos 
e práticas, trazendo os vitaliciandos a cada 40 dias para os encontros 
presenciais de 20 horas. Os resultados e a percepção dos vitaliciandos e 
dos órgãos envolvidos denota que este modelo produz melhores efeitos 
na aprendizagem e no desempenho dos vitaliciandos. Pois a cada encontro 
eles trazem mais referenciais e conseguem extrair mais dos docentes e 
instrutores pois contrapõem com os saberes que estão construindo na 
vivência cotidiana. 

 •  Eixo II - Atuação do Promotor na defesa dos direitos (60h):

Focado na defesa dos direitos nas diversas áreas de atuação do MP, sob 
responsabilidade dos Centros de Apoio, tendo como viés a relação teoria-
prática.

 • Eixo III - Assertividade na atuação ministerial (80h): 

Sistemas eletrônicos (Promp e PROJUDI), Planejamento Estratégico e 
Planos Setoriais, Atuação no Tribunal do Júri, Execução Penal, Investigação 
em matéria de Patrimônio Público, Gestão de Promotorias de Justiça, 
Atendimento ao Público, Audiência Pública, Mobilização da comunidade e 
experiências práticas de relação com a sociedade e Negociação, Mediação e 
Conciliação para o MP.

 • Eixo IV - Gestão de Promotoria e relação com a sociedade (60h): 

 Neste eixo, são abordados conhecimentos e técnicas que visam 
a otimizar a atuação do promotor, enquanto pessoa e servidor público. 
São desenvolvidos os seguintes temas: Gestão de pessoas e Liderança; 
Administração do tempo como diferencial estratégico; Planejamento setorial 
e planejamento estratégico; Experiências e boas práticas no gerenciamento 
de Promotoria de Justiça; O relacionamento do promotor com a mídia e com 
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a comunidade; Atuação em rede e o protagonismo na defesa das políticas 
públicas; e Orçamento público e o controle das contas públicas.

8.5.2. Atividades complementares de relevância institucional

 Ao longo do período de estágio probatório os vitaliciandos podem 
realizar diferentes tipos de atividades para integralizar a carga horária mínima 
obrigatória das atividades complementares. São espaços complementares 
de educação continuada, que desenvolvem  tanto as dimensões da 
aprendizagem (ouvir palestras, participar de cursos e grupos de pesquisa), 
quanto às dimensões do ensino e da produção científica (realização de 
palestras e escrita de textos sobre sua prática profissional. 

8.5.3. Participação em atividades formativas

 A participação em cursos, eventos possibilita que os vitaliciandos 
escolham quais atividades participarão, selecionando aprendizagens 
voltadas às suas necessidades ou predileções.

 A participação em Grupos de Pesquisas incentiva o desenvolvimento 
do espírito científico, pois os grupos visam a qualificação e o aprofundamento 
em questões sensíveis em diversas áreas, a partir de uma abordagem científica 
e de uma vertente acadêmica dos temas abordados.  Os encontros desses 
Grupos são realizados no formato híbrido, composto de encontros mensais 
presenciais e de transmissão simultânea via webcasting, com registro e 
disponibilização de materiais no Centro de Estudos Virtual (Ambiente Virtual 
de Aprendizagem). Cada encontro é precedido de uma etapa preparatória 
com disponibilização de material para leitura no Centro de Estudos Virtual.

8.5.4. Realização de atividades externas vinculadas aos projetos 
institucionais

 A articulação e relacionamento com a sociedade é estimulada por 
meio da realização de palestras e reuniões dirigidas à sociedade em geral 
sobre o papel do Ministério Público, sempre vinculadas à projetos sociais do 
MPPR.

 Um exemplo é o “Geração Atitude” que promove a formação cidadã 
dos jovens. Esse projeto prevê atividades presenciais, na forma de palestras, 
dos vitaliciandos nas escolas de ensino médio da rede pública. A proposta 
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tem como ponto de partida os temas abordados no “Guia do Cidadão”, 
que trata sobre Democracia, Cidadania, Eleições, Política, Voto Consciente, 
dentre outros temas. 

 O objetivo delineado é que os membros que aderem ao projeto 
realizem uma atividade presencial em pelo menos três escolas públicas da 
comarca, podendo a ação ser ampliada para outros estabelecimentos de 
ensino a critério dos participantes. Outra meta é a divulgação do projeto 
e da atuação do Ministério Público nos veículos de imprensa locais. Por 
fim, os participantes devem estabelecer novas parcerias com entidades 
locais para permitir o desenvolvimento da educação para o exercício da 
cidadania. O atingimento dessas metas é avaliado pela Corregedoria-Geral 
do MP-PR, conforme ofício circular 15/2015 - CGMP. Vale destacar que, por 
meio do Ato Conjunto 03/2012 – PGJ/CGMP, a participação dos membros 
da instituição nessas ações educativas possibilita, pela análise dos 
resultados obtidos, a comunicação à Corregedoria, para fins de anotação 
em ficha funcional, cuja verificação é realizada nas promoções pelo critério 
de merecimento.

9. INOVAÇÕES NO SETOR DE ESTÁGIOS

9.1. SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES - SEI: ESTÁGIOS E SERVIÇO 
VOLUNTÁRIO

 Está em processo de implantação a utilização do SEI - Sistema 
eletrônico de informações para os processos da Divisão de Estágios e 
Serviço Voluntário. Em breve, os processos de gerenciamento das vagas 
de estágio (conversão de nível de ensino, manutenção e abertura de 
vagas) bem como os processos que envolvam os estagiários e os termos de 
compromisso (admissão, renovação, suspensão, permuta, transferência, 
recesso etc), serão tratados de forma muito mais sistematizada, trazendo 
agilidade na resposta às solicitações. Além disso, ao adotar o SEI o Centro 
de Estudos demonstra o compromisso com o conceito de Desenvolvimento 
Sustentável, diminuindo significativamente a impressão de papel e 
consequentemente o espaço físico e mobiliários necessários para alocação 
deste material que deixou de ser impresso.
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9.2. DIA DO ESTAGIÁRIO

 O Ministério Público acredita na juventude e na valorização dos 
jovens. São eles, os estagiários, que dão fôlego para a instituição, que nos 
ajudam em nossas rotinas de trabalho e que desempenham um papel 
fundamental para que o MP funcione em sua totalidade. 

 Em 18 de agosto é comemorado o Dia Nacional do Estagiário, e o 
MPPR promove  um dia inteiro de programação cultural, pedagógica e lúdica 
especialmente  em comemoração a essa data. A iniciativa visa reconhecer 
os estudantes como parte integrante da instituição, mesmo que de forma 
rotativa e temporária,  estimulamos  a integração, entre estagiários, membros 
e servidores,  valorizando o trabalho realizado e reforçando  o sentimento de 
pertencimento ao Ministério Público.

 O dia é de celebração de quem nos auxilia a estar mais próximos 
dos cidadãos, e a compreender melhor o ser humano, principalmente os 
estudantes, que são o futuro do nosso país.

 O Ceaf já lançou dois concursos culturais nas edições anteriores , 
o concurso de frases “Estagiar é… , e o concurso Cultural “Estagiarte”, em 
que todos os estagiários do Paraná puderam  participar enviando um vídeo 
apresentando alguma manifestação artística seja cantando, interpretando, 
dançando, tocando algum instrumento musical ou fazendo alguma arte 
manual, como escultura ou pintura.

 O intuito do evento é presenteá-los com uma diversificada 
programação, desde a  apresentação musical, de dança, teatro, mágica, 
pintura em grafite e sorteios de prêmios. No ano passado foi realizada 
visita guiada pelo MON,  e a assinatura do convênio com a Secretaria da 
Cultura.  Nos outros anos, tivemos também,  atrações de humor e  vídeos 
de injeção de ânimo com participação de artistas, feira de profissões, 
exposição de robótica, serviço de relaxamento, quick massage, fisioterapia e 
auriculoterapia, promovidas por Universidade parceira, além de  serviços de 
beleza com limpeza de pele e maquiagem.

9.3. RESOLUÇÃO Nº 4172/2016

A nova resolução de critérios de concessão e manutenção de vagas visa 
equilibrar o número de estagiários às necessidade das Procuradorias, 
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Promotorias, e Unidades Administrativas, levando em conta o alinhamento 
estratégico de aperfeiçoamento das políticas e técnicas de administração 
dos recursos humanos, otimizando o aprendizado do estudante das mais 
diversas áreas de atuação. O estudo da distribuição das vagas, levou em 
conta o número de habitante  por promotor, o número de municípios que 
compõe a Comarca, bem como a atribuição de cada lotação. 

 A resolução nº 4172/2016 está sendo reformulada para melhor 
atender as solicitações  que chegaram à Divisão de Estágios buscando sempre 
priorizar as escolhas dos membros e servidores, sem desrespeitar os limites 
e requisitos da Lei Federal 11.788/2008 que assegura aos estagiários direitos 
e deveres. 
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A importância da família 
acolhedora como forma 
alternativa ao asilamento

Rosana Beraldi Bevervanço*
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DIGNO; I.a) O DIREITO À INTEGRAÇÃO FAMILIAR; I.b) ASILAMENTO COMO 
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DIREITOS DO IDOSO – CNDI; CONCLUSÕES.
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RESUMO: O texto apresenta análise do tema das formas alternativas ao 
asilamento, especialmente em relação à modalidade da família acolhedora 
para idosos. Esta política deve ser implementada a fim de garantir 
envelhecimento digno, sendo que o descumprimento pelo poder público, 
possibilita a utilização de medida judicial. Entende-se recomendável que o 
Estatuto do Idoso seja aprimorado no sentido de incorporar ao seu texto 
detalhadamente as formas alternativas ao asilamento, as quais  devem ser 
implementadas urgentemente (estão elas em atraso desde 1994, quando da 
edição da Política Nacional do Idoso) em todo o País, pois é política pública 
que confere dignidade e respeito ao envelhecimento.

PALAVRAS-CHAVE: formas alternativas ao asilamento; família acolhedora; 
envelhecimento digno; direitos do idoso; políticas públicas.
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I. FORMAS DE ATENDIMENTO DO IDOSO E ENVELHECIMENTO 
DIGNO

 Nada obstante os avanços legais verificados nas últimas décadas 
destinados à garantia de direitos da população idosa – tão necessários 
diante do ressabido envelhecimento populacional -, a prática profissional 
tem mostrado uma distância abissal entre as previsões legais e a realidade 
vivenciada por muitos que passaram dos sessenta anos de idade. 

 Observa-se tanto atraso cultural (vide o preconceito existente), 
falta de políticas públicas e crescente violência praticada contra idosos, 
principalmente no meio familiar. 

 Por conseguinte, relevantes princípios que norteiam a proteção dos 
direitos do idoso ainda não foram assimilados e, consequentemente, direitos 
que protegem a população idosa não foram implementados via efetivação 
de políticas públicas, numa inaceitável inação do poder público diante de um 
comprovado envelhecimento populacional acelerado. 

 Então, frente ao direito assegurado de envelhecimento digno,1 
imperativa é a atenção às formas previstas de atendimento do idoso para a 
consecução dessa garantia. 

1 Estatuto do Idoso:
Art. 2º O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem 
prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros 
meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental 
e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e 
dignidade.
Art. 3º É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar 
ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, 
ao respeito e à convivência familiar e comunitária.
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I.a) O DIREITO À INTEGRAÇÃO FAMILIAR

 O direito à integração familiar é constitucionalmente assegurado2. 
Nessa esteira, temos tanto a Política Nacional do Idoso3 quanto o Estatuto do 
Idoso4 prestigiando esse locus que é o ideal para se estar em qualquer fase 
da vida, aliás.

 Calha a lição de Roberto Mendes de Freitas Filho:

Conforme disposto nos artigos 226 e 230 da Constituição Federal, e artigo 
3º, inciso V, do Estatuto do Idoso, qualquer medida ou decisão judicial 
a ser proferida envolvendo direitos da pessoa idosa deverá observar a 
necessidade de garantir, sempre que possível, os vínculos existentes entre 
o idoso e seus familiares. O idoso tem o direito de ser mantido em seu 
próprio lar, a fim de que sejam preservadas a sua intimidade, o direito 
de propriedade, a privacidade, cultura e costumes, bem como garantir a 
manutenção dos vínculos familiares. 5

 Ao depois, o mesmo autor lembra: “Não se discute, porém, que 
havendo conflitos familiares que coloquem em risco a segurança, a saúde, o 
patrimônio, ou qualquer direito do idoso, pode-se preferir, dependendo do 
caso concreto, que o idoso se afaste de seus familiares.(….)” 6.

2 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. 
§ 1º Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares. 
(grifou-se)
3 Lei nº 8842/94:
Art. 3° A política nacional do idoso reger-se-á pelos seguintes princípios:
I - a família, a sociedade e o estado têm o dever de assegurar ao idoso todos os direitos da 
cidadania, garantindo sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar 
e o direito à vida;
Art. 4º Constituem diretrizes da política nacional do idoso:(…)
III - priorização do atendimento ao idoso através de suas próprias famílias, em detrimento 
do atendimento asilar, à exceção dos idosos que não possuam condições que garantam sua 
própria sobrevivência; (grifou-se)
4 Art. 10. É obrigação do Estado e da sociedade, assegurar à pessoa idosa a liberdade, o 
respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e 
sociais, garantidos na Constituição e nas leis.
§ 1º O direito à liberdade compreende, entre outros, os seguintes aspectos: (…)
V – participação na vida familiar e comunitária;
5 FREITAS JUNIOR, Roberto Mendes de. Direitos e Garantias do Idoso. Belo Horizonte – MG. 
Ed. Del Rey, 2008, p. 13.
6 Ob. cit., p.132.
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 Na obra coletiva coordenada por NAIDE MARIA PINHEIRO, temos as 
observações de Fladja Raiane Soares de Souza:

Em especial atenção à velhice, o constituinte dotou a família de papel 
essencial, elegendo-a como protetora do idoso. Para tanto, expressou no 
art. 229 que os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na 
velhice, carência ou enfermidade. O dever de amparo pela família também 
é referido no art. 230 que, juntamente, com a sociedade e o Estado, deve 
assegurar a participação do idoso na comunidade. Dispôs, ainda, que os 
programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente 
em seus lares, procurando mantê-los em contato direto com a família 
(art. 230, par. 1º). O Estatuto do Idoso segue essa linha, colocando a 
família como núcleo essencial para o idoso, privilegiando a convivência 
e a responsabilidade familiar. Na verdade, o legislador deparou-se com 
a necessidade de serem estabelecidos mecanismos mais favoráveis 
aos idosos, para garantir-lhes uma maior proteção, considerando que a 
estrutura social de amparo aos indivíduos é insuficiente. Ademais, dentro 
da família o idoso passa a ter papel da sabedoria, da experiência, além da 
própria contribuição econômica que os mais velhos podem ter. Depreende-
se, assim, que a coabitação no recesso do lar é direito fundamental, pelo 
que o afastamento do idoso só pode ocorrer se, havendo parentes, estes 
não tiverem condições de mantê-lo, cf. art. 3º, V, do Estatuto. Por outro 
lado, a vida familiar pode existir fora da residência dos filhos e parentes, 
desde que assegurado e praticado o direito de visitas.(…).7

 Quando inexiste familiar ou familiar sem condições nos termos da 
lei e o idoso está lúcido, apenas necessitando de cuidados diferenciados 
em decorrência das naturais limitações da idade, deverá ele ser consultado 
sobre os encaminhamentos indicados e, em caso de carência de recursos 
econômicos, ser público típico da assistência social (quando não haja 
enfermidade a justificar encaminhamento para instituição de saúde). 
Então, aí serão possíveis: contratação de cuidador, forma alternativa ao 
asilamento e, até mesmo, como exceção, o abrigamento em ILPI – Instituição 
de Longa Permanência para Idosos, sempre e sempre preservado o direito 
de escolha dele.

 Mas, a prática profissional tem nos mostrado situações dramáticas e 
crescentes de violência dentro do núcleo familiar independente de condição 
econômica, como negligência, violências físicas, psíquicas, financeiras, entre 

7 In: Estatuto do Idoso Comentado. Campinas-SP. Ed. Saraiva, 2008, p. 134-135.
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outras que colocam o idoso em risco. Tal lastimável fenômeno é objeto de 
pesquisas e trabalhos científicos.8 

 Também há situações que demandam maior esforço em busca de 
resolução como, v.g., a detecção de conflito familiar. Com efeito, há relatos 
terríveis envolvendo o passado de pais, filhos e netos, disputas patrimoniais 
e mágoas e o representante do Ministério Público se depara com contextos 
quase insolúveis. Não raro que essas brigas, de tão acentuadas, coloquem 
o idoso em risco e grande padecimento emocional porque são detectados 
abandono afetivo inverso, alienação parental, chantagens, violências físicas, 
psíquicas, verbais, etc.

 Assim, muitas vezes é absolutamente contraindicada a convivência 
familiar e, na impossibilidade do idoso viver só e, ainda, na falta de recursos 
financeiros, há a necessidade da política pública de atendimento. Então, 
dependendo de condições físicas e psíquicas, entra em cena a prevalência 
das formas alternativas ao asilamento como escolha primeira. Dentre elas – 
as formas alternativas – temos a casa-lar, centro-dia, centro de convivência, 
condomínio da terceira idade, atendimento domiciliar, república e a família 
acolhedora, que aqui estamos a tratar. 

I.b) ASILAMENTO COMO EXCEÇÃO

 Diante das previsões constitucionais e legais do direito à plena 
integração social e familiar do idoso, acertadamente a Política Nacional do 
Idoso9 previu o asilamento como forma excepcional, in verbis:

Art. 3° Entende-se por modalidade asilar o atendimento, em regime de 
internato, ao idoso sem vínculo familiar ou sem condições de prover à 

8 A violência familiar é enfatizada pelos estudos nacionais e internacionais como a mais 
frequente forma de abuso que as pessoas idosas sofrem. Pesquisas revelam que cerca 
de 2/3 dos agressores são filhos, parentes e cônjuges. São particularmente relevantes 
os abusos e negligências que se perpetuam por choque de gerações, por problemas de 
aglomeração de pessoas nas residências ou por falta condições e de disponibilidade para 
cuidá-los. A isso se soma, em muitas famílias, o peso do imaginário social preconceituoso 
que concebe as pessoas idosas como seres humanos decadentes e descartáveis (MINAYO, 
2005; DEBERT, 1999). Disponível em: <http://www.cedi.pr.gov.br/arquivos/File/CEDI/
ManualViolenciaIdosogovfedweb.pdf>.
9 Decreto nº 1.948/1996.
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própria subsistência de modo a satisfazer as suas necessidades de moradia, 
alimentação, saúde e convivência social. Parágrafo único. A assistência 
na modalidade asilar ocorre no caso da inexistência do grupo familiar, 
abandono, carência de recursos financeiros próprios ou da própria família.

 Portanto, o asilamento destina-se aos que não têm família ou 
quando esta não tem condições de atender adequadamente o idoso.

 Entretanto, há a ideia ainda vigente em nosso meio social de que 
para o idoso são atendimentos adequados apenas a família ou instituição 
de longa permanência (ILPI). Exemplo disso é a pesquisa acerca dos recursos 
existentes para idosos nos municípios do Estado do Paraná, realizada pelo 
MPPR e Conselho Estadual dos Direitos do Idoso – CEDI, nos anos de 2010 
e 2014, quando em 73,70% deles não havia qualquer forma alternativa ao 
asilamento. 

 Infelizmente sempre haverá um público idoso que necessitará 
da institucionalização, isto é, de instituições de longa permanência. No 
entanto, devem ser casos excepcionais, conforme prevê a lei, até porque há 
estudos científicos que demonstram a prevalência de quadros depressivos 
e consequente piora de saúde em idosos asilados. Com efeito, na excelente 
publicação da Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Paraná “Rede de 
Saúde do Idoso. LINHA GUIA”, consta: 

A prevalência da depressão entre idosos residentes na comunidade 
varia entre 2% a 4%, podendo chegar a 30% entre aqueles que residem 
em instituições de longa permanência. Sua ocorrência aumenta o risco 
de morbidade clínica (…). Embora o impacto desse transtorno para os 
idoso seja cada vez mas reconhecido, a depressão frequentemente passa 
despercebida ou não é tratada de maneira adequada, por acreditar-se que 
seus sintomas façam parte do envelhecimento normal.10  (grifou-se).

 Então, a conclusão que se impõe é de que as instituições de longa 
permanência, além de serem estruturas mais dispendiosas – porque mais 
complexas -  do que o atendimento familiar ou nas formas alternativas ao 
asilamento, trazem ainda o risco significativo de moléstias, resultando num 
maior custo para a saúde pública.  

10 PARANÁ. Secretaria de Estado da Saúde do Paraná. Superintendência de Atenção à Saúde. 
Linha Guia da Saúde do Idoso. 1ª ed., Curitiba, SESA, 2017, p. 60.



512

I.c) FORMAS ALTERNATIVAS AO ASILAMENTO

 Se contamos com os princípios já citados da convivência familiar e 
comunitária, vejamos os fundamentos legais para as formas alternativas ao 
asilamento.

 A Lei nº 8.842/94, que dispõe sobre a política nacional do idoso, 
prevê: 

Art. 4º Constituem diretrizes da política nacional do idoso:
I - viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio 
do idoso, que proporcionem sua integração às demais gerações; (…)
III - priorização do atendimento ao idoso através de suas próprias famílias, 
em detrimento do atendimento asilar, à exceção dos idosos que não 
possuam condições que garantam sua própria sobrevivência; (…)

Art. 10. Na implementação da política nacional do idoso, são competências 
dos órgãos e entidades públicos:
I - na área de promoção e assistência social: (…)
b) estimular a criação de incentivos e de alternativas de atendimento ao 
idoso, como centros de convivência, centros de cuidados diurnos, casas-
lares, oficinas abrigadas de trabalho, atendimentos domiciliares e outros; 
(...)

 O Decreto nº 1.948/96, que regulamentou essa Lei, estabelece:

Art. 3° Entende-se por modalidade asilar o atendimento, em regime de 
internato, ao idoso sem vínculo familiar ou sem condições de prover à 
própria subsistência de modo a satisfazer as suas necessidades de moradia, 
alimentação, saúde e convivência social.
Parágrafo único. A assistência na modalidade asilar ocorre no caso da 
inexistência do grupo familiar, abandono, carência de recursos financeiros 
próprios ou da própria família.

Art. 4° Entende-se por modalidade não-asilar de atendimento:
I - Centro de Convivência: local destinado à permanência diurna do idoso, 
onde são desenvolvidas atividades físicas, laborativas, recreativas, culturais, 
associativas e de educação para a cidadania;
II - Centro de Cuidados Diurno: Hospital-Dia e Centro-Dia - local 
destinado à permanência diurna do idoso dependente ou que possua 
deficiência temporária e necessite de assistência médica ou de assistência 
multiprofissional;
III - Casa-Lar: residência, em sistema participativo, cedida por instituições 
públicas ou privadas, destinada a idosos detentores de renda insuficiente 
para sua manutenção e sem família;
IV - Oficina Abrigada de Trabalho: local destinado ao desenvolvimento, 
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pelo idoso, de atividades produtivas, proporcionando-lhe oportunidade de 
elevar sua renda, sendo regida por normas específicas;
V - atendimento domiciliar: é o serviço prestado ao idoso que vive só e 
seja dependente, a fim de suprir as suas necessidades da vida diária. Esse 
serviço é prestado em seu próprio lar, por profissionais da área de saúde ou 
por pessoas da própria comunidade;
VI - outras formas de atendimento: iniciativas surgidas na própria 
comunidade, que visem à promoção e à integração da pessoa idosa na 
família e na sociedade.
(...)

Art. 17. (...)
Parágrafo único. O idoso que não tenha meios de prover à sua própria 
subsistência, que não tenha família ou cuja família não tenha condições de 
prover à sua manutenção, terá assegurada a assistência asilar, pela União, 
pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, na forma da lei.

 Como se vê o rol acima relativo às formas alternativas ao asilamento 
não é taxativo, ou seja, é exemplificativo. Sabiamente o legislador, ao referir 
a outras formas de atendimento, as concebeu como “iniciativas surgidas na 
própria comunidade, que visem à promoção e à integração da pessoa idosa 
na família e na sociedade.”

 Com o advento do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), temos:

Art. 3º É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder 
Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito 
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao 
trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência 
familiar e comunitária.
§ 1º A garantia de prioridade compreende: (Redação dada pela Lei nº 
13.466, de 2017) (...)
V – priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em 
detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou 
careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência;(…)

Art. 9º É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à 
saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um 
envelhecimento saudável e em condições de dignidade.

Art. 10. É obrigação do Estado e da sociedade, assegurar à pessoa idosa 
a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de 
direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição e 
nas leis.
§ 1º O direito à liberdade compreende, entre outros, os seguintes aspectos 
(…)
V – participação na vida familiar e comunitária;
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 Pois bem, temos as premissas da responsabilidade partilhada 
do caput do artigo 3º, da convivência familiar como forma privilegiada de 
atenção e, ainda, o asilamento como excepcionalidade. Entretanto, quando é 
arriscado ou indesejado pelo idoso estar com a família, as formas alternativas 
ao asilamento devem entrar em cena e a família acolhedora, em nossa ótica, 
pode ser uma das formas mais dignas e afetuosas de atendimento.

 Naturalmente, o Estatuto do Idoso vem prestigiando o princípio da 
manutenção de vínculos familiares, mas inafastável observar que tal diploma 
legal peca – e muito – em não enfrentar com atenção a relevantíssima 
questão das formas alternativas ao asilamento, na medida em que trazem 
maior dignidade ao envelhecimento, indubitavelmente. Contudo, prevê no 
artigo 37:

Art. 37. O idoso tem direito a moradia digna, no seio da família natural ou 
substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar, 
ou, ainda, em instituição pública ou privada. (grifou-se)

 Ao falar em família substituta o legislador tomou de empréstimo 
de forma inadequada a categoria própria para a infância e juventude. Com 
efeito, o ECA prevê, in verbis:

Art. 28. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, 
tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou 
adolescente, nos termos desta Lei.

 Por óbvio, não é o caso falar de tutela, guarda ou adoção para o 
idoso. Então, ou teria o legislador pretendido referir-se à família extensa ou 
até mesmo à família acolhedora. 

 Adiante, o Estatuto do Idoso assim dispõe:

Art. 36. O acolhimento de idosos em situação de risco social, por adulto 
ou núcleo familiar, caracteriza a dependência econômica, para os efeitos 
legais. 

 Isto posto, está evidente a chancela da lei para que pessoa adulta 
ou núcleo familiar acolha idoso em situação de risco. E, mais, tal situação 
caracteriza dependência econômica. 
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 O risco social do dispositivo supra é aquele: 

em que o idoso se encontra vulnerável diante do abandono, de maus-tratos, 
fome, vícios, doenças, entre outras carências. Dentro da visão do Estatuto de 
proteção integral do idoso, seguindo o lastro da mesma ideologia abraçada 
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei nº 10.741/03 buscou a 
colocação dos idosos em situação de risco junto a famílias substitutas, na 
impossibilidade de serem acolhidos por suas próprias famílias11

 Como visto antes, ignora-se algo de relevância única para a 
população idosa que são as formas alternativas ao asilamento. Estas, por 
qualquer ângulo de análise, são muito mais dignas, humanas e promocionais 
para aqueles que não podem (ainda que por um período de tempo ou do 
dia) ou não desejam estar no meio familiar de origem. Adiante, abordaremos 
os princípios constitucionais e legais do quanto aqui afirmado. 

 Tais formas indubitavelmente conferem humanidade no atendimento 
e respeito aos idosos e, infelizmente, há muitos idosos asilados pela falta de 
política pública destinada às formas alternativas, como demonstrou a antes 
referida pesquisa acerca dos recursos existentes para idosos nos municípios 
do Estado realizada pelo MPPR e Conselho Estadual dos Direitos do Idoso – 
CEDI, nos anos de 2010 e 2014, quando em 73,70% deles não havia qualquer 
forma alternativa ao asilamento. 

 A título de exemplo, imaginemos uma família em que todos os seus 
integrantes trabalhem e passem o dia fora, mas contem com uma pessoa 
idosa que passa o dia só, necessitando de atenção e cuidados. Acaso esse 
núcleo familiar não tenha possibilidade de contratar um cuidador e resida 
em um município que não conta com a modalidade de centro-dia, esse 
idoso estará fadado ao asilamento. Logo, a ausência da política pública tem 
consequências muito maléficas, contraria princípios legais e constitucionais, 
pois se houvesse o centro-dia o idoso iria lá fazer suas atividades e seria 
cuidado, voltando para casa ao final do período, em perfeita integração 
familiar e social. 

11 PINHEIRO, NAIDE MARIA (Coord.). Estatuto do Idoso Comentado. Campinas-SP. Ed. Saraiva, 
2008, p. 261.
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II) FAMÍLIA ACOLHEDORA

 Relativamente à família acolhedora, tomando de empréstimo a 
doutrina da infância e juventude12, JANE VALENTE13  observa:

(…) Entende-se aqui por família acolhedora aquela que voluntariamente 
tem a função de acolher em seu espaço familiar, pelo tempo que for 
necessário, a criança e/ou o adolescente que, para ser protegido, foi retirado 
de sua família, respeitando sua identidade e sua história, oferecendo-
lhe todos os cuidados básicos mais afeto, amor, orientação, favorecendo 
seu desenvolvimento integral e sua inserção familiar, assegurando-lhe a 
convivência familiar e comunitária (VALENTE apud RIZZINI, 2006, p. 61).

 Sobre o contido na Portaria nº 2.874/2000 (SEAS/MPAS), que 
estabelece as modalidades de atendimento à pessoa idosa, a forma e as 
condições de funcionamento das instituições e dos programas de atenção ao 
idoso, entende-se que família acolhedora “é um programa que proporciona 
condições para que a pessoa idosa, que é abandonada ou não tem 
possibilidade de conviver com a família, receba abrigo, atenção e cuidados 
de alguma família cadastrada e capacitada para prestar esse atendimento.” 14

 Na Portaria SEAS nº 73/2001, do Ministério da Previdência e 
Assistência Social, que estabelece normas de funcionamento de serviços de 
atenção ao idoso no Brasil, prevê in verbis: 

3 - FAMÍLIA ACOLHEDORA: É um Programa que oferece condições para 
que o idoso sem família ou impossibilitado de conviver com a mesma, 
receba abrigo, atenção e cuidados de uma família cadastrada e capacitada 
para oferecer este atendimento. As famílias deverão ser cadastradas 

12 Vide Estatuto da Criança e do Adolescente e Lei nº 13.257, de 08 de março de 2016.
13 In: Acolhimento Familiar: validando e atribuindo sentido às leis protetivas. Revista 
de Direito da Infância e da Juventude | vol. 4/2014 | p. 289 - 308 | Jul - Dez / 
2014 | DTR\2014\21000. Disponível em: <http://rt-online.mppr.mp.br/maf/app/ 
resultList/document?&src=rl&srguid=i0ad6adc5000001626cc64437f387dd34&docguid= 
Iff070cc0810111e4bfd3010000000000&hitguid=Iff070cc0810111e4bfd3010000000000 
&spos=1&epos=1&td=22&context=5&crumb-action=append&crumb-label=Documento& 
isDocFG=true&isFromMultiSumm=true&startChunk=1&endChunk=1>.
14 Disponível em: <https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/direito/modalidades 
-de-atendimento-ao-idoso-e-alguns-direitos-e-beneficios-dos-idosos/19915>.
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e capacitadas para oferecer abrigo às pessoas idosas em situação de 
abandono, sem família ou impossibilitada de conviver com com as mesmas. 
Esse atendimento será continuamente supervisionado pelos órgãos 
gestores. 3.2 - Objetivos Atender idosos em situação de abandono, sem 
família ou impossibilitado de conviver com as mesmas. 3.4 - Público Alvo 
Idosos independentes ou com limitações para atividades da vida diária. 3.5 
- Recursos Humanos Preferencialmente deverá ter um cuidador da família 
capacitado em noções básicas de gerontologia para cuidar do idoso. Cada 
família só poderá receber um idoso.

 A Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, do Conselho 
Nacional de Assistência Social – CNAS, Resolução nº 109/200915 prevê a 
família acolhedora na modalidade “Serviços de Proteção Social Especial 
de Alta Complexidade”. Entretanto, adiante, quando detalha o serviço, o 
faz apenas para a infância e juventude, restringindo para os idosos a casa-
lar e ILPI.

 Vê-se, assim, que em algum momento surgiu resistência em assimilar 
com inteireza a família acolhedora para a população idosa.

 Dos resultados da pesquisa antes referida realizada MPPR e Conselho 
Estadual dos Direitos do Idoso – CEDI, nos anos de 2010 e 2014, constavam 
apenas três municípios paranaenses como tendo a família acolhedora.

15 Acolhimento para idosos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, independentes e/
ou com diversos graus de dependência. A natureza do acolhimento deverá ser provisória 
e, excepcionalmente, de longa permanência quando esgotadas todas as possibilidades 
de autossustento e convívio com os familiares. É previsto para idosos que não dispõem 
de condições para permanecer com a família, 46 com vivência de situações de violência e 
negligência, em situação de rua e de abandono, com vínculos familiares fragilizados ou 
rompidos. Idosos com vínculo de parentesco ou afinidade – casais, irmãos, amigos, etc., 
devem ser atendidos na mesma unidade. Preferencialmente, deve ser ofertado aos casais de 
idosos o compartilhamento do mesmo quarto. Idosos com deficiência devem ser incluídos 
nesse serviço, de modo a prevenir práticas segregacionistas e o isolamento desse segmento. 
Disponível em: <http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/
Normativas/tipificacao.pdf>. 



518

III) A RESOLUÇÃO Nº 13/2008, DO CONSELHO NACIONAL DOS 
DIREITOS DO IDOSO – CNDI

 Nesse contexto, de seu lado, o Conselho Nacional dos Direitos 
do Idoso editou a Resolução 13 de 11/04/200816 que veda a modalidade 
família acolhedora, inacreditavelmente. Aliás o fez argumentando de forma 
equivocada, in verbis: “em razão de a mesma não estar amparada pelo marco 
jurídico da política nacional do idoso.”

 Ora, por toda a fundamentação antes apontada na legislação pátria, 
data venia, o Conselho Nacional dos Direitos do Idoso editou resolução 
inconstitucional e ilegal. A desconformidade desse ato administrativo que 
ainda determinou ao Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome revogar o dispositivo nº 3 Família Acolhedora da Portaria nº. 73/2001, 
além de desconsiderar o arcabouço legal antes apontado, fere de morte o 
princípio isonômico. Com efeito, se há a multicitada política pública para 
a infância e juventude, por qual motivo não haveria para idosos? Impacta 
negativamente entendimento exarado na Resolução ter advindo justamente 
do CNDI. Facilmente detectável, à luz da Constituição Federal a violação ao 
princípio da igualdade. Vejamos o que prevê o Estatuto do Idoso: 

Art. 2º O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à 
pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, 

16 RESOLUÇÃO CNDI Nº 13, DE 11 DE ABRIL DE 2008. Dispõe sobre a vedação do atendimento 
a idosos na modalidade denominada "família acolhedora". “O PRESIDENTE DO CONSELHO 
NACIONAL DOS DIREITOS DO IDOSO, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o 
que dispõe o Art. 4º da Lei nº 8.842/04, dando cumprimento à deliberação do colegiado 
em sua XXXII Reunião Ordinária, realizada em 11 de abril de 2008 e, ainda Considerando ser 
atribuição do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso elaborar as diretrizes, instrumentos, 
normas e prioridades da Política Nacional do Idoso, bem como controlar e fiscalizar as ações 
de execução, resolve:
Art. 1º Fica o Poder Público, em todas as suas instâncias, impedido de oferecer a modalidade 
de atendimento a idoso denominada "família acolhedora", em razão de a mesma não estar 
amparada pelo marco jurídico da política nacional do idoso.
Art. 2º Fica o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, diante do disposto no 
Art. 1º desta Resolução, obrigado a revogar o dispositivo nº 3 Família Acolhedora da Portaria 
nº. 73, de 10 de maio de 2001, que prevê a modalidade família acolhedora para idosos. 
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
PAULO ROBERTO BARBOSA RAMOS”. 
Disponível em: <https://www.diariodasleis.com.br/legislacao/federal/200017-famulia-
acolhedora-dispue-sobre-a-vedauuo-do-atendimento-a-idosos-na-modalidade-denominada-
famulia-acolhedora.html>. 
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assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades 
e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu 
aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de 
liberdade e dignidade. (grifou-se)

 A igualdade é signo fundamental da República e vem como forma 
de proteger a cidadania e a dignidade, fundamentos do Estado Democrático 
de Direito eliminando-se as desigualdades sociais que é um dos objetivos 
fundamentais de nossa República (art. 1º, II e III; art. 3º, I, III, IV e, art. 5º, da 
Constituição Federal).

 Pertinente a lição doutrinária acerca do artigo supra:

(…) O princípio da isonomia, previsto no art. 5º, I, da CF, estabelece que 
‘homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 
Constituição’. São iguais independentemente da idade que tenham. O 
Estatuto, por isso, é repetitivo quando garante ao idoso “todos os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana”, como se precisasse lembrar à 
sociedade que idosos também são pessoas humanas! (…) Essa repetição 
dos direitos fundamentais e sociais a todos garantidos pela Constituição 
Federal, sem discriminações, mostra que o legislador do Estatuto do Idoso 
tinha presente a imposição da realidade do mundo moderno, cruel com 
os idosos, de que a lei não apenas repetisse a Constituição mas também 
criasse instrumentos mais eficientes para dar efetividade àquelas 
garantias. 17  

 Relativamente ao argumento do CNDI da modalidade alternativa ao 
asilamento “(...) não estar amparada pelo marco jurídico da política nacional 
do idoso”, voltemos ao início deste texto quando exposto sobre princípios 
constitucionais da convivência familiar e comunitária – naturalmente além 
do isonômico -, dos princípios da política nacional do idoso e do próprio 
Estatuto do Idoso para  concluirmos o quão equivocado foi o colegiado.

 Nesse toar, relevantíssima a doutrina de Roberto Mendes Freitas 
Junior:

Princípios são normas de longo alcance, que podem ou não estar inseridas 
expressamente em textos legais, e pela relevância da matéria a que se 
referem, vinculam o intérprete do direito, impondo estrita obediência aos 

17 JESUS. Damásio. Coord. ESTATUTO DO IDOSO ANOTADO Aspectos Civis e Administrativos. 
São Paulo, Damásio de Jesus, 2005, p. 23-24.
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seus preceitos. O princípio traz consigo regras fundamentais que servem de 
embasamento a todo o ordenamento jurídico. A violação a um princípio, 
dessa forma, é algo muito mais grave que a simples violação a um texto 
de lei. Sobre a matéria, leciona Rodrigo César Rabello Pinho, colacionando 
Celso Antônio Bandeira de Mello: “Violar um princípio é muito mais 
grave que transgredir a uma norma qualquer. A desatenção ao princípio 
implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas 
a todo um sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou 
inconstitucionalidade (…) representa insurgência contra todo o sistema, 
subversão de valores fundamentais”. 18

 Nesse acervo todo de princípios e normas referidos, relembremos 
que o artigo 4º, V, do Decreto nº 1948/96, teve o cuidado de não engessar as 
formas alternativas ao asilamento ao prever “outras formas de atendimento: 
iniciativas surgidas na própria comunidade, que visem à promoção e à 
integração da pessoa idosa na família e na sociedade.” Repetimos: o rol não 
é taxativo.

 Soma-se a esse quadro tanto o secular princípio de que ninguém é 
obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei, quanto a 
utilização pelo CNDI de mero ato administrativo para proibir a modalidade 
família acolhedora. 

 Oportuno trazer à colação a Convenção Interamericana sobre a 
Proteção dos Direitos Humanos das Pessoas Idosas, com seus princípios19, a 

18 FREITAS JUNIOR, Roberto Mendes de. Direitos e Garantias do Idoso. Belo Horizonte – MG. 
Ed. Del Rey, 2008, p.13.
19 Artigo 3º São princípios gerais aplicáveis à Convenção: 
a) A promoção e defesa dos direitos humanos e liberdades fundamentais do idoso. 
b) A valorização do idoso, seu papel na sociedade e sua contribuição ao desenvolvimento. 
c) A dignidade, independência, protagonismo e autonomia do idoso.
d) A igualdade e não discriminação.
e) A participação, integração e inclusão plena e efetiva na sociedade.
f) O bem-estar e cuidado. 
g) A segurança física, econômica e social. 
h) A autorrealização. (...)
j) A solidariedade e o fortalecimento da proteção familiar e comunitária. 
k) O bom tratamento e a atenção preferencial. 
l) O enfoque diferencial para o gozo efetivo dos direitos do idoso. (…)
o) A responsabilidade do Estado e a participação da família e da comunidade na integração 
ativa, plena e produtiva do idoso dentro da sociedade, bem como em seu cuidado e atenção, 
de acordo com a legislação interna. 
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previsão do direito à independência20, o direito à participação e integração 
comunitária21, o direito à igualdade e dignidade22. De igual forma, a Carta de 
São José sobre os Direitos dos Idosos da América Latina e Caribe, das Nações 
Unidas. 23

20 Artigo 7º Direito à independência e à autonomia - Os Estados Partes na presente Convenção 
reconhecem o direito do idoso a tomar decisões, a definir seu plano de vida, a desenvolver uma 
vida autônoma e independente, conforme suas tradições e crenças, em igualdade de condições, 
e a dispor de mecanismos para poder exercer seus direitos. 
Os Estados Partes adotarão programas, políticas ou ações para facilitar e promover o pleno 
gozo desses direitos pelo idoso, propiciando sua autorrealização, o fortalecimento de todas as 
famílias, de seus laços familiares e sociais e de suas relações afetivas. Em especial, assegurarão: 
a) O respeito à autonomia do idoso na tomada de suas decisões, bem como a independência na 
realização de seus atos;
b) Que o idoso tenha a oportunidade de escolher seu lugar de residência e onde e com quem 
viver, em igualdade de condições com as demais pessoas, e não se veja obrigado a viver de 
acordo com um sistema de vida específico; 
c) Que o idoso tenha acesso progressivamente a uma variedade de serviços de assistência 
domiciliar, residencial e outros serviços de apoio da comunidade, inclusive a assistência pessoal 
que seja necessária para facilitar sua existência e sua inclusão na comunidade e para evitar seu 
isolamento ou separação desta.
21 Artigo 8º Direito à participação e integração comunitária - O idoso tem direito à participação 
ativa, produtiva, plena e efetiva dentro da família, da comunidade e da sociedade para sua 
integração em todas elas. Os Estados Partes adotarão medidas para que o idoso tenha a 
oportunidade de participar ativa e produtivamente na comunidade e possa desenvolver suas 
capacidades e potencialidades. Para tanto: 
a) Criarão e fortalecerão mecanismos de participação e inclusão social do idoso em um ambiente 
de igualdade que permita erradicar os preconceitos e estereótipos que obstaculizam o pleno 
desfrute desses direitos. 
b) Promoverão a participação do idoso em atividades intergeracionais para fortalecer a 
solidariedade e o apoio mútuo como elementos essenciais do desenvolvimento social. 
c) Assegurarão que as instalações e os serviços comunitários para a população em geral estejam 
à disposição do idoso, em igualdade de condições, e levem em conta suas necessidades. 
22 Igualdade e não discriminação por razões de idade - Fica proibida pela presente Convenção 
a discriminação por idade na velhice. Os Estados Partes desenvolverão enfoques específicos 
em suas políticas, planos e legislações sobre envelhecimento e velhice, com relação aos idosos 
em condição de vulnerabilidade e os que são vítimas de discriminação múltipla, incluindo as 
mulheres, as pessoas com deficiência, as pessoas de diversas orientações sexuais e identidades 
de gênero, as pessoas migrantes, as pessoas em situação de pobreza ou marginalização social, os 
afrodescendentes e as pessoas pertencentes a povos indígenas, as pessoas sem teto, as pessoas 
privadas de liberdade, as pessoas pertencentes a povos tradicionais, as pessoas pertencentes a 
grupos étnicos, raciais, nacionais, linguísticos, religiosos e rurais, entre outros. Artigo 6º Direito 
à vida e à dignidade na velhice - Os Estados Partes adotarão todas as medidas necessárias 
para garantir ao idoso o gozo efetivo do direito à vida e o direito a viver com dignidade na 
velhice até o fim de seus dias, em igualdade de condições com outros setores da população. Os 
Estados Partes tomarão medidas para que as instituições públicas e privadas ofereçam ao idoso 
um acesso não discriminatório a cuidados integrais, incluindo os cuidados paliativos, evitem 
o isolamento e abordem apropriadamente os problemas relacionados com o medo da morte 
dos enfermos terminais e a dor e evitem o sofrimento desnecessário e as intervenções fúteis e 
inúteis, em conformidade com o direito do idoso a expressar o consentimento informado. 
23 Especialmente quanto ao compromisso de adoção de medidas adequadas (legislativas, 
administrativas e de outra natureza) que garantam aos idosos um tratamento diferenciado 
e preferencial em todos os âmbitos. Também o fortalecimento e proteção dos direitos dos 
idosos e a priorização a atenção e tratamento preferencial inclusive nos serviços, benefícios e 
prestações oferecidos pelo Estado (Item 6, a, b e c).
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 Ademais, em tempos de crise econômica e entes públicos com 
orçamentos restritos, não deixemos de ponderar que a família acolhedora 
além de ser mais digna, é política pública muito mais barata na implementação 
e manutenção. Naturalmente deverá seguir critérios e providências já 
bastante conhecidos na área da infância e juventude. 

 A forma alternativa da família acolhedora é uma política pública a ser 
implementada a fim de garantir envelhecimento digno. Aliás, prevê o Estatuto 
do Idoso que: “Art. 8º O envelhecimento é um direito personalíssimo e sua 
proteção um direito social, nos termos desta Lei e da legislação vigente.”

 Na condição de direito social, a proteção ao envelhecimento torna-
se um direito indisponível, cabendo ao Estado a obrigação de efetivá-lo, 
mediante adoção de políticas públicas sociais.

 Por conseguinte, o descumprimento pelo poder público dessa 
política, em nossa ótica, possibilita a utilização de medida judicial própria, 
conforme o CAPÍTULO III, do Estatuto do Idoso :

Art. 79. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade 
por ofensa aos direitos assegurados ao idoso, referentes à omissão ou ao 
oferecimento insatisfatório de:(…)

IV – serviço de assistência social visando ao amparo do idoso.

Parágrafo único. As hipóteses previstas neste artigo não excluem da proteção 
judicial outros interesses difusos, coletivos, individuais indisponíveis ou 
homogêneos, próprios do idoso, protegidos em lei.

 Nesse sentido, há que se louvar as iniciativas dos Municípios de 
Xanxerê24 e Chapecó25, ambos no Estado de Santa Catarina, e os Município 
de Dois Vizinhos,26 São Pedro  do Iguaçu27, Vera Cruz do Oeste28 e Lindoeste29 
no Paraná que  instituíram a família acolhedora.

24 Lei nº AJG 3847/2016.
25 Disponível em: <https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/em-sc-familias-adotam-
velhinhos-que-precisam-de-acolhimento.ghtml>.
26 Lei nº 1.405/2007. Disponível em: <http://leis.cmdv.pr.gov.br/print.php?Nro=1961;&ate>. 
27 Lei nº 732/2013.
28 Lei nº 1037/2013.
29 Lei nº 402/2008 e Resolução nº 004/2008, do CMAS.
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 Ao final, há aqui que se distinguir a modalidade de atendimento da 
família acolhedora e o cuidador social previsto no artigo 39 da Lei nº 13146/15, 
Estatuto da Pessoa com Deficiência ou Lei Brasileira de Inclusão (LBI)30. Este 
último aplica-se ao idoso com deficiência, em situação de dependência para 
cuidados básicos e instrumentais. Esse direito, além de ser um mecanismo 
para conferir dignidade, poderá ser meio para evitar a institucionalização e, 
assim, garantir outros direitos como a convivência familiar.  Nesse sentido a 
Resolução nº 09/2014, do CNAS.31

30  Art. 39. Os serviços, os programas, os projetos e os benefícios no âmbito da política pública 
de assistência social à pessoa com deficiência e sua família têm como objetivo a garantia da 
segurança de renda, da acolhida, da habilitação e da reabilitação, do desenvolvimento da 
autonomia e da convivência familiar e comunitária, para a promoção do acesso a direitos e da 
plena participação social. 
§ 1º A assistência social à pessoa com deficiência, nos termos do caput deste artigo, deve envolver 
conjunto articulado de serviços do âmbito da Proteção Social Básica e da Proteção Social Especial, 
ofertados pelo Suas, para a garantia de seguranças fundamentais no enfrentamento de situações 
de vulnerabilidade e de risco, por fragilização de vínculos e ameaça ou violação de direitos. 
§ 2º Os serviços socioassistenciais destinados à pessoa com deficiência em situação de 
dependência deverão contar com cuidadores sociais para prestar-lhe cuidados básicos e 
instrumentais.” 
31  “Art. 4º As ocupações profissionais com escolaridade de ensino médio, que compõem as 
equipes de referência do SUAS, desempenham funções de apoio ao provimento dos serviços, 
programas, projetos e benefícios, transferência de renda e ao CadÚnico, diretamente 
relacionadas às finalidades do SUAS, quais sejam: 
I – Cuidador Social, com as seguintes funções: 
a) desenvolver atividades de cuidados básicos essenciais para a vida diária e instrumentais de 
autonomia e participação social dos usuários, a partir de diferentes formas e metodologias, 
contemplando as dimensões individuais e coletivas; 
b) desenvolver atividades para o acolhimento, proteção integral e promoção da autonomia e 
autoestima dos usuários; 
c) atuar na recepção dos usuários possibilitando uma ambiência acolhedora; 
d) identificar as necessidades e demandas dos usuários; 
e) apoiar os usuários no planejamento e organização de sua rotina diária;” 
f) apoiar e monitorar os cuidados com a moradia, como organização e limpeza do ambiente e 
preparação dos alimentos; 
g) apoiar e monitorar os usuários nas atividades de higiene, organização, alimentação e lazer; 
h) apoiar e acompanhar os usuários em atividades externas; 
i) desenvolver atividades recreativas e lúdicas; 
j) potencializar a convivência familiar e comunitária; 
k) estabelecer e, ou, potencializar vínculos entre os usuários, profissionais e familiares; 
l) apoiar na orientação, informação, encaminhamentos e acesso a serviços, programas, 
projetos, benefícios, transferência de renda, ao mundo do trabalho por meio de articulação 
com políticas afetas ao trabalho e ao emprego, dentre outras políticas públicas, contribuindo 
para o usufruto de direitos sociais; 
m) contribuir para a melhoria da atenção prestada aos membros das famílias em situação de 
dependência; 
n) apoiar no fortalecimento da proteção mútua entre os membros das famílias; 
o) contribuir para o reconhecimento de direitos e o desenvolvimento integral do grupo 
familiar; 
p) apoiar famílias que possuem, dentre os seus membros, indivíduos que necessitam de 
cuidados, por meio da promoção de espaços coletivos de escuta e troca de vivência familiar; 
q) participar das reuniões de equipe para o planejamento das atividades, avaliação de 
processos, fluxos de trabalho e resultado. (…)”
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CONCLUSÕES

 A política pública da forma alternativa ao asilamento consubstanciada 
em família acolhedora encontra amplo amparo no sistema jurídico brasileiro 
e deve ser implementada a fim de garantir envelhecimento digno, e o 
descumprimento pelo poder público dessa política possibilita a utilização de 
medida judicial própria.

 O Conselho Nacional dos Direitos do Idoso – CNDI editou  a Resolução 
13 de 11/04/2008, de forma inconstitucional e ilegal por ferir  princípios da 
convivência familiar e comunitária dos princípios da política nacional do idoso 
e do próprio Estatuto do Idoso. Como se não bastasse violou o isonômico, 
também. Aliás, bem andaria o colegiado se revogasse sponte propria tal ato 
administrativo.

 Ainda, recomendável seria que o Estatuto do Idoso fosse aprimorado 
no sentido de incorporar ao seu texto detalhadamente as formas alternativas 
ao asilamento.

 Por fim, as formas alternativas ao asilamento devem ser 
implementadas urgentemente (estão elas em atraso desde 1994, quando da 
edição da Política Nacional do Idoso) em todo o País, pois é política pública 
que confere dignidade e respeito ao envelhecimento.
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Os caminhos de 
uma história sem fim

Alexandre Augusto Galvão da Silva*

 O Centro de Preservação da Memória, ou Memorial, é a unidade 
do Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça que tem como objetivo 
resgatar, organizar, conservar e divulgar a memória do Ministério Público do 
Paraná, presente tanto em documentos históricos, objetos e lugares quanto 
na lembrança de seus integrantes e de pessoas que se relacionam com a 
instituição. Grande parte do trabalho do Memorial é justamente garimpar 
a memória dessas pessoas, o que tem sido feito há mais de vinte anos, com 
períodos de maior ou menor intensidade, por meio de entrevistas filmadas.

 De forma pioneira no âmbito do Ministério Público brasileiro, os 
registros de história oral no MPPR, até onde se tem conhecimento, foram 
iniciados em 1991, quando foram gravadas as primeiras entrevistas com 
personalidades da instituição. Idealizado pelo procurador de Justiça Osman 
de Santa Cruz Arruda, o programa foi denominado “Caminhos de nossa 
história” e contou, desde o início, com o apoio dos membros Edson Luiz Vidal 
Pinto e Edilberto de Campos Trovão.

* Administrador, Coordenador Executivo do Centro de Preservação da Memória do MPPR.
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 A entrevista mais antiga a compor o acervo do Memorial data de 
10 de outubro de 1991, quando o ex-procurador-geral de Justiça Jerônimo 
de Albuquerque Maranhão1, na condição de entrevistado, reconheceu 
a importância da iniciativa: “Instituição, sem história, inexiste. Ela se 
volatiliza, desaparece.” Logo após, em 11 de novembro de 1991, foi a vez 
de o procurador de Justiça aposentado Eduardo Corrêa Braga2 registrar suas 
memórias em áudio e vídeo, ocasião em que demonstrou seu entusiasmo 
pelo aprendizado: “Cada dia da vida deve ser, para nós, a busca do melhor 
aperfeiçoamento”.

Nascimento do Memorial do MPPR 

 Poucos anos depois, por meio da Resolução PGJ nº 41/1996, lavrada 
pelo então procurador-geral de Justiça Olympio de Sá Sotto Maior Neto, foi 
constituída uma Comissão composta por membros ativos e inativos e por 
uma historiadora, com o objetivo de promover o resgate da memória e a 
preservação da história institucional. Seus componentes eram: Nilton Carlos 
Carias de Oliveira, Marco Antonio Teixeira, Noel Nascimento, Ruy Barbosa 
Corrêa Filho, Rui Cavallin Pinto, Maria Eunice Rodrigues da Silva e Jair 
Cirino dos Santos, este último na condição de representante indicado pela 
Associação Paranaense do Ministério Público (APMP).

 A Comissão trabalhou intensamente em 1996, quando foram 
gravadas 35 entrevistas com membros do MPPR. Na época, as câmeras 
utilizadas eram analógicas e a gravação era feita em fitas magnéticas do tipo 
VHS (Video Home System). Com o avanço tecnológico, essas filmagens foram 
digitalizadas e armazenadas em DVD (Digital Video Disc), num trabalho 
minucioso que demandou bastante tempo – parte realizado por empresas 
especializadas, parte pela equipe orgânica do Memorial.

 Entretanto, após a importante contribuição realizada pela Comissão 
em 1996, a iniciativa arrefeceu de tal maneira que nos 20 anos seguintes, 
de 1997 a 2016, foram realizadas apenas 26 entrevistas. A esse respeito, 
nas palavras de Rui Cavallin Pinto, que ainda hoje continua contribuindo 
com os trabalhos do Memorial, na condição de consultor científico: “é 

1 Entrevista disponível no canal de vídeos do Memorial no YouTube.
2 Idem.
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evidente que perdemos parte significativa e certamente valiosa da história 
do Ministério Público paranaense, por seus fatos e seus homens. O passado 
é que dá corpo e alma a uma instituição. Sem ele, ela é apenas uma 
lembrança que o tempo apaga”.

Nova fase do Memorial

 Após esse período, e no sentido de retomar o importante trabalho 
de resgate da história institucional, durante a gestão do procurador-geral de 
Justiça Gilberto Giacoia, por meio da Resolução PGJ nº 3457/2014 o Memorial 
passou a integrar a estrutura administrativa do Gabinete da Procuradoria-
Geral de Justiça, sendo constituído um Conselho Curador, composto pelos 
integrantes da extinta Comissão do Memorial. Também foi criada uma 
Coordenação Executiva, inaugurando-se uma nova era nos trabalhos de 
preservação da memória do MPPR, que incluiu a designação de servidores 
e estagiários e a alocação de recursos materiais para o cumprimento desta 
nobre missão.

 Em 2016, no início de sua primeira gestão como procurador-geral 
de Justiça, Ivonei Sfoggia acrescentou ao Conselho Curador do Memorial 
a participação de servidores da instituição, por meio da Resolução PGJ nº 
3151/2016. Além disso, em virtude da renovação do termo de cooperação 
para intercâmbio acadêmico, científico e cultural entre o MPPR e a Fundação 
Escola do Ministério Público do Paraná (Fempar), em agosto de 2016, o 
Memorial passou a ter acesso a um moderno estúdio de filmagem, o que 
permitiu um salto de qualidade nas gravações das entrevistas.

 A partir de 2017, o programa de história oral do MPPR foi ampliado 
para além da história dos membros, passando a incluir também a história 
de vida dos servidores da instituição. O programa foi, então, intitulado 
“REConto”, em alusão à abreviatura da palavra inglesa “recording”, que 
indica gravação, associada à palavra “conto”, que remete à ideia de contar 
uma história. A primeira entrevista nesse novo formato foi gravada em 28 de 
setembro de 2017 com o procurador de Justiça aposentado Cid Raymundo 
Loyola Junior, que também atua voluntariamente como membro do Conselho 
Curador do Memorial.
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História oral de vida

 O programa de história oral do MPPR possibilita ao entrevistado 
registrar a sua história de vida, narrando os fatos sob o seu ponto de vista, 
a partir de como sentiu os acontecimentos e como os interpreta. Da mesma 
forma que não existe nenhum tipo de censura em relação ao conteúdo das 
entrevistas, não há preocupação em buscar apoio em documentos formais, 
porque “em história oral, mais do que a verdade comprovada e aferível, o 
que se busca é a variação das narrativas em suas evidências, inexatidões 
e deslocamentos. Se isso é válido em termos individuais, no coletivo ganha 
dimensões ainda mais relevantes”3.

 E aí está a grande riqueza da história oral: ela permite contato direto 
com o “dono” da história, tornando mais humano o registro de passagens e 
experiências que marcaram a vida da pessoa e, em maior ou menor medida, 
a da instituição.

 Certamente, o MPPR é resultado da soma e interação de milhares 
de histórias de vida entrelaçadas, interconectadas, de pessoas que 
dedicaram pelo atingimento dos objetivos institucionais, além de suor e 
inteligência, uma joia da mais alta preciosidade: seu tempo! Membros, 
servidores efetivos e comissionados, servidores cedidos de outros órgãos 
públicos, estagiários, funcionários terceirizados e voluntários contribuíram na 
construção da instituição que conhecemos hoje. Além deles, diversos atores 
externos também tiveram sua participação nesse processo. Evidentemente, 
não é possível desvencilhar a história de vida de todas essas pessoas da 
história do Ministério Público do Paraná.

 Apenas para dar uma ideia do tamanho dessa grande família, até 
2007 o MPPR contava com um quadro de 768 servidores (629 efetivos e 139 
comissionados), 545 membros (437 promotores de Justiça e 108 procuradores 
de Justiça), 772 estagiários e cerca de 100 funcionários terceirizados, num 
total aproximado de 2.185 trabalhadores. O quadro de pessoal foi se 
ampliando ao longo dos anos até alcançar, ao final do ano de 2017, o volume 
de 2.125 servidores (953 efetivos e 1.172 comissionados), 763 membros 
(655 promotores de Justiça e 108 procuradores de Justiça), 1.810 estagiários 

3 MEYHI, José Carlos Sebe Bom. História oral: como fazer, como pensar. 2ª ed. São Paulo: 
Contexto, 2015.
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e 261 funcionários terceirizados4, perfazendo um total de 4.959 pessoas. 
Considerando ainda os 130 voluntários que atuam na instituição, como é 
o caso do Presidente do Conselho Curador do Memorial, o procurador de 
Justiça aposentado Sérgio Renato Sinhori, podemos afirmar que atualmente 
existem mais de 5.000 pessoas fazendo parte, diretamente, da construção 
cotidiana da história do MPPR!

 Ao registrarem suas memórias no REConto, as pessoas revelam 
fatos, comportamentos, valores e pontos de vista que exerceram influência 
na formação da cultura organizacional. Além disso, o programa de história 
oral tem o potencial de contribuir para a sensação de pertencimento dos 
integrantes do MPPR, fortalecendo nas pessoas o sentimento de empatia, na 
medida em que elas interagem com o passado da instituição e com aspectos 
não encontrados em registros documentais. Sobre esse assunto, a Doutora 
em História Social Márcia Pazin5 pontua:

É essencial perceber como a cultura organizacional influencia a própria 
existência da organização. A memória institucional – entendida como 
a representação que o grupo faz do próprio passado, construída a partir 
dos dados de sua trajetória – pode demonstrar a importância de cada 
colaborador dentro do contexto institucional. É o que chamamos de 
pertencimento. Conhecer a história na qual se insere dá novo sentido ao 
trabalho desempenhado pelas pessoas e pode transformá-las em agentes 
de fortalecimento da cultura.

Aprendendo com o passado

 Além de resgatar as boas experiências e conquistas alcançadas pelas 
pessoas e pela instituição, há também um outro aspecto importante da 
preservação da memória institucional, que é o de aprender com os próprios 
erros e evitar repeti-los. É próprio da natureza humana buscar o prazer e 
evitar a dor, por isso preferimos acessar as memórias boas e agradáveis, 
as quais gostamos de relembrar e compartilhar. Entretanto, as memórias 
de experiências difíceis, ou até de situações das quais não nos orgulhamos 

4 Fontes: CEAF, SubAdm/DIN/DIALSEG e SubPlan/DDO.
5 PAZIN, Márcia. A importância dos centros de memória para as instituições e para a sociedade. 
Publicado em 12 de agosto de 2015. Disponível em: <http://www.itaucultural.org.br/explore/
blogs/centros-de-memoria-2/a-importancia-dos-centros-de-memoria-para-as-instituicoes-e-
para-a-sociedade/>. Acesso em 30 de abril de 2018.
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muito, também fazem parte de nossa história, do nosso aprendizado e da 
construção do nosso caráter. Podemos até não compartilhar com outras 
pessoas, mas, silenciosamente, consultamos essas memórias e fazemos 
reflexões a respeito, interiorizando lições importantes para o nosso 
desenvolvimento.

 Acerca desse processo de aprendizagem, o filósofo alemão Arthur 
Schopenhauer6 orientava que “não devemos procurar desculpas, atenuar ou 
diminuir erros que foram manifestamente cometidos por nós, mas confessá-
los e trazê-los, na sua grandeza, nitidamente diante dos olhos, a fim de poder 
tomar a decisão firme de evitá-los no futuro”.

 Assim como um indivíduo aprende de maneira empírica ao longo 
de sua vida, as organizações, que só existem por intermédio das pessoas, 
também adquirem conhecimento e escrevem sua história colecionando 
memórias boas e ruins. Decerto, é salutar aproveitarmos as memórias e 
sentimentos de maneira inteligente, tanto no âmbito individual quanto 
coletivamente, de maneira a extrair do passado o aprendizado que nos 
permitirá não cometer os mesmos erros novamente.

Conclusão

 Apesar de o MPPR haver inaugurado o uso da história oral no 
âmbito do Ministério Público brasileiro, iniciando a realização de entrevistas 
com membros da instituição em 1991, o projeto oscilou nos anos seguintes, 
revelando que a preservação da história institucional não foi priorizada de 
maneira uniforme em todas as gestões que se seguiram. Mais recentemente, 
entretanto, foi iniciada, a partir de 2014, uma nova fase de valorização da 
memória do MPPR, verificada pela criação de uma estrutura formal para o 
Memorial e pela alocação de recursos humanos e materiais.

 Os trabalhos de história oral foram retomados em 2017 com plena 
força e vigor, graças ao incentivo da Procuradoria-Geral de Justiça, ao apoio da 
Fempar, à dedicação pessoal do Presidente do Conselho Curador do Memorial 
e ao empenho da equipe técnica da respectiva Coordenação Executiva. 
De maneira proporcional ao crescimento da instituição, que praticamente 

6 Arthur Schopenhauer (1788 – 1860).
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dobrou de tamanho nos últimos 11 anos, amplia-se a responsabilidade do 
Memorial na missão de preservar a história institucional, evitando que a 
ação do tempo apague memórias preciosas da trajetória do MP paranaense.

 Em seu importante papel na fiscalização do poder público e em 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis, o MPPR tem aumentada a responsabilidade de agir 
em consonância com os diversos princípios constitucionais que orientam 
a gestão pública, como os da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência. Nesse mister, reconhecer suas conquistas e, 
inclusive, os próprios erros pretéritos, demonstra à população e aos demais 
órgãos públicos que o Ministério Público do Paraná não é perfeito, mas que 
trabalha com afinco para melhorar a cada dia, no sincero objetivo de se 
tornar cada vez mais útil à sociedade a que serve.
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A APMP e a atividade 
de acompanhamento 
legislativo

Claudio Franco Felix*

Fernando da Silva Mattos**

* Presidente da APMP.
** Diretor de Defesa de Prerrogativas da APMP.

   

 A atividade de acompanhamento legislativo realizada pela APMP 
diz respeito ao monitoramento permanente da produção normativa 
exercida, no âmbito federal, pelo Congresso Nacional, CNMP e CNJ e, no 
âmbito estadual, pela Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. 

 A título exemplificativo, somente na esfera federal, mais de 4.000 
projetos de lei são apresentados anualmente, sendo que diversos deles 
podem afetar direta ou indiretamente a atuação do Ministério Público, 
seja alterando as garantias e as prerrogativas dos seus membros, seja 
enfraquecendo os seus instrumentos de atuação na defesa do interesse 
público. 

 O acompanhamento é realizado presencialmente, com a 
participação em atos, reuniões, debates, comissões, audiência públicas, 
entre outros, e a distância, com o estudo de projetos, emendas, pareceres e 
votos e, ainda, com a redação de notas, constituição de grupos de trabalho 
e a realização de discussões internas. 
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 Nesse contexto, monitorar a produção normativa consubstancia-
se, principalmente, numa ação política voltada a impedir a aprovação 
de normas prejudiciais aos interesses dos associados, da instituição e da 
sociedade.   

 Com efeito, a localização constitucional e o plexo de atribuições 
do Ministério Público, eleva a instituição à condição de ator político de 
primeira grandeza.

 Embora a condição de “ator político” por vezes receba resistência 
por parte dos operadores do sistema de justiça, que buscam, diligentemente, 
tornar inatingíveis os conceitos de neutralidade e de imparcialidade, o fato 
é que ser “ator político” não significa ser “ator partidário”, cuja atuação 
é moldada segundo padrões ideológicos. Significa, outrossim, que a 
instituição e os seus integrantes - e, por consequência, as entidades de 
classe - são dotados de instrumentos de poder que lhe permitem impor 
suas posições e interferir nos rumos da vida pública (SADEK, 2009, p. 133).

 Munida de tais balizas que a APMP, de forma estratégica, busca 
influenciar, com responsabilidade e empenho político, orientada por 
critérios éticos, as atividades de produção legislativa, informando, 
esclarecendo e convencendo os responsáveis pela tomada de decisão a 
respeito da repercussão que cada medida terá na atuação da instituição e 
nas garantias e nas prerrogativas dos seus membros.

 Nesse aspecto, é indispensável o monitoramento não só das 
propostas em tramitação que podem impactar nas atividades ministeriais, 
mas também das já arquivadas, pois estas podem conter informações 
extremamente úteis e relevantes para o entendimento dos projetos e das 
discussões em curso.

 Há, ainda, a necessidade de acompanhamento de projetos de lei 
que, incialmente, possuem disposições que impactam positivamente nas 
atividades da instituição, mas que, posteriormente, durante sua tramitação, 
são substancialmente alterados, a fim de prever situações violadoras das 
nossas garantias e prerrogativas. Exemplo disso é o que ocorreu com o PL 
nº 4.850/2016 (dez medidas contra a corrupção), que foi proposto por 
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iniciativa popular, com o apoio do Ministério Público brasileiro, e, durante 
seu curso, foi completamente descaracterizado, passando a conter diversos 
tipos penais voltados à criminalização da atuação ministerial. 

REFERÊNCIA:

SADEK, Maria Tereza. A construção de um novo Ministério Público 
resolutivo. De Jure – Revista Jurídica do Ministério Público do Estado de 
Minas Gerais, Belo Horizonte, jan. / jun. 2009, p.130-139.
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1) Identificação
Responsável: WILLIAN LIRA DE SOUZA
Cargo: Promotor de Justiça

2) Descrição da boa prática
Título da Boa Prática: INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS 
– DIGNIDADE E INCLUSÃO

Objetivo Estratégico
1 - Impacto Social - Defender interesses individuais indisponíveis e 
homogêneos de pessoas ou grupos em situação de vulnerabilidade familiar, 
social e econômica;

Data Inicial da prática: 13/10/13

Descrição Resumida
Atividades judiciais e extrajudiciais realizadas com o objetivo de criar em São
José dos Pinhais-PR um sistema de orientação, supervisão, fiscalização 
e atuação conjunta de diversos órgãos e entidades, públicas e privadas, 
direcionado à transformação das entidades de acolhimento de idosos - ILPIs 
- em verdadeiras residências que efetivamente respeitem a política nacional 
do idoso, em especial os princípios de excepcionalidade e do fortalecimento 
de vínculos familiares, sociais e comunitários. 

Órgãos envolvidos / Parceiros 
Secretarias Municipais de Saúde, Assistência Social, Cultura e Esportes de 
São José dos Pinhais; instituições privadas de acolhimento residencial para 
idosos; Conselho Municipal do Idoso.

Edição 2017
Cadastro da Boa Prática

CONCURSO “VII PRATA DA CASA”

1º LUGAR
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Público Alvo
pessoas idosas acolhidas em Instituições de Longa Permanência - ILPIs; 
comunidade.

Área de Atuação
idoso.

Iniciativa integra o Plano setorial de ação da Promotoria/ Unidade 
Administrativa?
Não.

Objetivos
OBJETIVO GERAL: Criar em São José dos Pinhais-PR um sistema de 
orientação, supervisão, fiscalização e atuação conjunta de diversos 
órgãos e entidades, públicas e privadas, direcionado à transformação das 
entidades de acolhimento em verdadeiras residências para pessoas idosas 
que efetivamente respeitem a política nacional do idoso, em especial os 
princípios de excepcionalidade e do fortalecimento de vínculos familiares, 
sociais e comunitários.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 1) que o Município, por meio de suas Secretarias 
de Saúde (Departamento de Promoção e Vigilância) e Assistência Social 
realizem ações conjuntas no sentido de fiscalizar, orientar e adotar ações 
de intervenção em relação às Instituições de Longa Permanência para 
idosos - ILPIs; 2) adequar a estrutura física e de recursos humanos de todas 
as ILPIs conforme normas sanitárias e de assistência social; 3) encerrar as 
atividades das ILPIs que não atendam às normativas e encaminhar os idosos 
aos familiares ou instituições regulares; 4) que o Município realize pronta e 
resolutiva intervenção em relação a todos os casos de ILPIs clandestinas; 5) 
o ingresso de idosos em ILPIs no Município só ocorra quando efetivamente 
necessário e mediante compromisso de manutenção dos vínculos familiares; 
6) integração dos idosos institucionalizados na comunidade.

Justificativa
A demografia é implacável e o Ministério Público deve adotar providências 
agora para viabilizar uma estrutura digna no futuro. A população brasileira 
tende a envelhecer cada vez mais rapidamente e a demanda por acolhimento 
em Instituições de Longa Permanência para Idosos-ILPIs será cada vez maior. 
Em realidade, com a expansão imobiliária em Curitiba, há anos já ocorre a 
migração de ILPIs da capital para Municípios da Região Metropolitana, seja por 
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conta do custo do imóvel, seja pela disponibilidade de mão de obra. Percebeu-
se que essas instituições nem sempre atendiam aos princípios da Política 
Nacional do Idoso e atuavam em um sistema meramente asilar. Somente uma 
ILPI possui licença sanitária válida e, ainda, não tinha critérios para a renovação. 
Por outro lado, o Município de São José dos Pinhais mantinha postura muito 
tímida em relação às irregularidades, na medida em que a Vigilância Sanitária, 
que por vezes interditava os locais, não se integrava à Assistência Social, que 
deveria intervir e encaminhar os idosos da instituição para a família, ou outra 
estrutura. Outrossim, não havia critérios para o acolhimento, tampouco 
justificativa pra receber idosos de Municípios longínquos. A participação 
comunitária e social do idoso era, em geral, nula. Adotava-se ainda uma 
ideia de que o idoso não poderia sair dos muros das instituições, em vista 
de suas debilidades. Por fim, o Município não reconhecia tais pessoas como 
seus “residentes”, para todos os fins. Não havia integração com a Unidade 
de Saúde do bairro; não eram inseridos nos programas oficiais de esportes e 
entretenimento para idosos; e não eram cadastrados nos programas sociais 
oficiais. Havia o errôneo entendimento de que, como a instituição recebia 
mensalidades, tudo deveria ser por ela provido. Essa realidade, infelizmente, 
sabe-se não se circunscrever a São José dos Pinhais-PR. O Ministério Público 
deve se preparar para o envelhecimento da população e para o inevitável 
aumento da procura por serviços de acolhimento, em regime residencial, para 
os longevos. Nesta perspectiva, o Ministério Público deve atuar no sentido de 
promover uma sistematização dos serviços públicos para que eles realizem 
com proficiência sua incumbência e garantam que os acolhimentos realizados 
em seu território sejam dignos, tal qual previstos na Política Nacional do 
Idoso. O trabalho realizado em São José dos Pinhais teve a felicidade de ser 
iniciado sob a premissa ideológica de que só se alcançaria o sucesso com uma 
atuação articulada entre os dois principais serviços públicos responsáveis 
pela área do idoso - Vigilância Sanitária e Assistência Social. Verificou-se que 
o trabalho isolado da Assistência Social, que não tem função sancionatória, 
ou da Vigilância Sanitária, que não tem serviço de acolhimento, não mudava 
a realidade. Observou-se que havia instituições que estavam tecnicamente 
“interditadas” pela Vigilância Sanitária há anos, mas que continuavam a 
funcionar em vista da falta de um trabalho articulado com a Assistência Social 
que permitisse o correto encaminhamento dos idosos. Outro diferencial da 
atuação foi no sentido de trabalhar com diversos setores, públicos e privados, 
inclusive com os próprios moradores e familiares, a noção de que a ILPI é 
apenas uma “residência” para o idoso. Houve a necessidade de desfazer 
pré-conceitos asilares, hospitalares, benevolentes e até segregatórios que 
esses locais carregavam. Com o rompimento da inércia do setor público e a 



548

conscientização do privado, inaugurou-se uma nova forma de atendimento 
aos idosos que vai desde sua admissão na ILPI - antes sem qualquer critério 
e agora só permitida após uma análise social - até a inserção dos residentes 
nos diversos programas municipais de saúde, assistência social, cultura e 
esportes.

Ações desenvolvidas
o trabalho iniciou com a instauração de um Inquérito Civil ainda no ano de 
2012 que visava investigar a inadequação de diversas Instituições de Longa 
Permanência para idosos. Mas o marco inicial de trabalho sob a perspectiva 
apresentada neste relatório foi a propositura de Ação Civil Pública 
(documento em anexo) em relação a uma instituição em situação irregular e, 
como co-réu, ao Município de São José dos Pinhais-PR. Na Ação Civil Pública 
foi pedido, entre outros, que o Município passasse a atuar, de maneira 
articulada, na fiscalização das ILPIs. Já por medida liminar, a instituição 
irregular foi fechada e o Município compelido a reencaminhar os idosos para 
sua família ou acolhê-los em local regularizado. Durante o transcorrer da ação 
foi celebrado Termo de Ajustamento de Conduta (documento em anexo) que 
criou uma série de compromissos para o Município atuar de maneira mais 
pró-ativa em relação às ILPIs. O grande diferencial deste TAC foi que o papel 
fiscalizatório não era mais restrito à Vigilância Sanitária, passando o fator 
social ser analisado pelos profissionais da Assistência Social. Essa articulação 
das Secretarias Municipais e o procedimento para atuação em caso de 
irregularidades foi regulamentado por Decreto Municipal (documento em 
anexo). Outro elemento importante no TAC foi a previsão de “providências 
compensatórias” por parte das Instituições. Com esse instrumento, os 
técnicos da Vigilância Sanitária puderam trabalhar de maneira mais 
individualizada a RDC 283 (que regulamenta as exigências sanitárias para 
ILPIs) e adotar soluções para a adequação de cada uma das instituições, que 
não seria possível se fossem exigidos os itens da RDC de modo inflexível. 
Assim, o não atendimento de alguma exigência só seria permitido se a 
ILPI adotasse alguma providência, ou providências, que compensassem a 
deficiência daquela. Levou-se mais de um ano para que todas as ILPIs do 
Município, inicialmente onze, realizassem as adequações necessárias. 
Duas delas preferiram encerrar seu trabalho. Também passou-se a ter um 
trabalho muito próximo do Ministério Público com a Vigilância Sanitária 
para coibir severamente a instalação de instituições precárias e clandestinas. 
Foram fechadas seis “casas” irregulares nesse período, uma delas inclusive 
foi necessário ajuizamento de medida judicial para permitir o ingresso dos 
fiscais municipais (documento em anexo). Um segundo momento, mas que 
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deflui do TAC, foi o aprimoramento do aspecto social. O primeiro foi a criação 
de um sistema em que, antes de ingressar em qualquer ILPI, a instituição 
deve fazer uma avaliação social do idoso e sua família. O preenchimento 
e envio do questionário social à Secretaria Municipal visava garantir o 
respeito ao princípio da excepcionalidade da institucionalização. Também 
foram realizadas diversas reuniões entre o Ministério Público e os parceiros 
envolvidos para elaborar os modelos de questionário, plano de atenção à 
saúde, planos de trabalho e demais documentos previstos na legislação. 
Após o licenciamento, todas as casas regularizadas passaram a integrar 
um cronograma de visitas institucionais. Nessas visitas, focou-se o aspecto 
social, em especial a inclusão social e familiar. Também foram ajustados 
com as Secretarias Municipais de Cultura e Esporte a disponibilização das 
atividades para os idosos institucionalizados, ao passo que se exigia das 
ILPIs as providências para deslocamento. Atualmente está se ajustando uma 
versão de modelo do Plano Individual de Atendimento - PIA.

Resultados / impactos
Três ILPIs que não atendiam a Política Nacional do Idoso ou não pretendiam se 
adequar foram fechadas. Foram regularizadas outras nove instituições, que 
acolhiam (e ainda acolhem) mais de trezentas pessoas. Todos os contrato-
padrão das instituições foram revistos pelo PROCON do Município. Todos 
os pontos de atendimento da Secretaria Municipal de Esportes, ginásios, 
passaram a disponibilizar seus serviços para os idosos institucionalizados. A 
Secretaria Municipal de Cultura passou a informar todas as casas acerca das 
atividades desenvolvidas. A Secretaria Municipal de Assistência Social passou 
a ter uma relação contínua e direta com as ILPIs, inclusive informando todas 
as atividades disponibilizadas, como os bailes para idosos; concurso do/a mais 
belo/a idoso/a; etc. As ILPIs passaram a fazer parte da área de abrangência 
das Unidades Básicas de Saúde. Cerca de cinquenta idosos retornaram ao 
convívio familiar por não estar presente o princípio da excepcionalidade da 
institucionalização. Há notícias de um significativo número de recusas de 
atendimento, por parte das ILPIs, por conta da inconsistência de informações 
ao tempo do questionário de ingresso. Diversas ILPIs passaram a atender 
pequenos grupos, ao invés do sistema massificado que imperava. A equipe 
multidisciplinar das ILPIs foi consideravelmente incrementada. Está sendo 
possível observar nas visitas que, ao invés de passar o dia todo assistindo 
televisão, os idosos realizam atividades das mais variadas áreas (ex. relatório 
de visita a ILPI São José, em anexo). O número de denúncias de maus tratos 
em ILPIs foi reduzido significativamente, percebendo-se que a média de 10 
casos em 2013 foi reduzida para nenhuma em 2017.
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Recursos envolvidos
A ação foi desenvolvida exclusivamente mediante o uso de recursos humanos. 
Foi de muita valia o apoio da equipe multidisciplinar do NATE/CAEX.

Pontos fortes
Mudança de paradigma de trabalho. Ao invés de se interpelar individualmente 
cada ILPI, o trabalho focou-se nos órgãos públicos responsáveis por fiscalizar 
a Política Nacional do Idoso. Também se percebeu que muitas dificuldades 
para regularização de ILPI advinham de exigências superáveis mediante 
providências compensatórias. Mas a principal razão do sucesso foi a 
continuidade e progressividade da atuação.

Dificuldades encontradas
A primeira e maior dificuldade foi de informação. Não há material bibliográfico 
e capacitação de profissionais em relação às ILPIs. A segunda dificuldade foi 
conseguir a adesão de diversos atores ao projeto, como familiares dos idosos 
e Secretarias Municipais. A terceira dificuldade foi o número de reuniões que 
tiveram que ser realizadas, certamente mais de cinquenta.

Estratégias de superação das dificuldades
A dificuldade de convencer o Município a atuar de maneira articulada só foi 
rompida com o ajuizamento da Ação Civil Pública e obtenção da ordem liminar. 
A partir do cumprimento da medida liminar, o Município percebeu que não 
fiscalizar as ILPIs implicaria em enorme custo operacional e financeiro. A falta 
de material bibliográfico foi superada com auxílio das profissionais técnicas 
lotas do NATE/CAEX do MPPR. Com o avançar dos trabalhos, e depois de 
diversas reuniões e interpelações, as Secretarias Municipais de Cultura e 
Esportes passaram a disponibilizar seus serviços. Em relação à admissão 
de idosos e manutenção de vínculos, as ILPIs também perceberam que os 
idosos que estavam desnecessariamente institucionalizados e os que não 
recebiam visitas de familiares geravam muitos problemas internos, de modo 
que passaram a ser parceiros nessa exigência.
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1) Identificação
Responsável: DAVID KERBER DE AGUIAR
Cargo: Promotor de Justiça

2) Descrição da boa prática
Título da Boa Prática: Tempo de Despertar – Cuidado e Oportunidade aos 
Adolescentes do SINASE

Objetivo Estratégico
2 – Impacto Social – Defender interesses difusos e coletivos, defender o 
regime democrático e a implementação de políticas constitucionais.

Data Inicial da prática: 01/02/16

Descrição Resumida
Através de pareceria fomentada com Prefeitura, SENAI de Araucária e 
Ministério Público do Trabalho, após inúmeras reuniões de alinhamento, 
flexibilização das exigências de ingresso aos cursos de aprendizagem 
do SENAI e realização de audiências públicas com empresas para que 
destinassem vagas de menor aprendiz dos seus quadros ao projeto, 
atualmente 24 adolescentes em conflito com a lei estão empregados 
formalmente e frequentando cursos profissionalizante no SENAI e outros 
23 estão em Curso Profissionalizante de Mecânica Básica também no 
SENAI, com previsão de criação de nova turma em novembro próximo. A 
partir de 2017 a meta do projeto é que o SENAI destine todas as suas vagas 
de aprendizagem prioritariamente a adolescentes em vulnerabilidade 
(obviamente incluindo os adolescentes em conflito com a Lei).

Órgãos envolvidos / Parceiros 
Prefeitura, SENAI de Araucária e Ministério Público do Trabalho.

Edição 2017
Cadastro da Boa Prática

CONCURSO “VII PRATA DA CASA”

2º LUGAR



554

Público Alvo 
Adolescentes em conflito com a lei.

Área de Atuação
Infância e Juventude.

Iniciativa integra o Plano setorial de ação da Promotoria/ Unidade 
Administrativa?
Não.

Objetivos
Fazer acontecer a ressocialização dos adolescentes em Conflito com a Lei, 
promovendo preparação ao mercado de trabalho e formalização do primeiro 
emprego com carteira assinada.

Afastar os adolescentes vulneráveis também socialmente dos riscos da 
prática de ato infracional fomentada pela ausência de oportunidades de 
trabalho e renda.

Justificativa
Sabe-se nos moldes da CF, do ECA e da Lei do SINASE que é dever do Poder 
Público assegurar aos adolescentes, com absoluta prioridade, a efetivação 
dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito e à 
convivência familiar e comunitária.

Com relação a profissionalização dos adolescentes em conflito com a Lei 
todos que trabalham na área sabem da infeliz falta de interesse na promoção 
desse direito seja por parte do Poder Público, seja por parte da sociedade 
civil. 

Por essa razão nasceu o Projeto Tempo de Despertar, cujo o nome sugere para 
além de fomentar o despertar dos adolescentes para outras possibilidades, 
também quer que o Poder Público e a Sociedade Civil dedique atenção a 
essa parcela da população vulnerável e muitas vezes marginalizada, quase 
sempre esquecida pelas políticas públicas e privadas, fazendo nascer um 
ideal de reconciliação da sociedade como um todo com esses adolescentes. O 
despertar também deve ser dos cidadãos e dos gestores públicos e privados 
visando à inclusão social efetiva, e não meramente ilustrativa.
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Ações desenvolvidas
- Reuniões com equipes do SENAI, Assistência Social do Município e Ministério 
Público do Trabalho;
- Criação de um protocolo de atuação e de atendimento;
- Realização de Audiência Públicas visando fomentar a criação de vagas de 
emprego para os adolescentes;
- Acompanhamento, reuniões periódicas e visita local para avaliar o 
andamento do projeto.

Resultados / impactos
- 24 adolescentes em conflito com a lei estão empregados formalmente e
frequentando cursos profissionalizante no SENAI;
- 23 adolescentes em Curso Profissionalizante de Mecânica Básica também 
no SENAI;
- criação de nova turma em novembro próximo para atender mais 30 
adolescentes;
- a partir de 2017 a meta do projeto é que o SENAI destine todas as suas 
vagas de aprendizagem prioritariamente a adolescentes em vulnerabilidade 
(obviamente incluindo os adolescentes em conflito com a Lei).

Recursos envolvidos
- Cursos de Aprendizagem do SENAI de Araucária;
- Apoio integral da equipe multidisciplinar do Município;
- Realização de Audiências Públicas com empresas.

Dificuldades encontradas
- Necessidade de participação intensa para manter a rede criada em 
funcionamento;
- Necessidade de acompanhamento intenso diante das instabilidades do 
atendimento prestado pelo Município;
- Necessidade de motivação intensa dos atores do projeto diante 
características e peculiares dos adolescentes em conflito com a lei.

Estratégias de superação das dificuldades
Lembrar que todo o ser humano merece Cuidado e Oportunidade, e que 
quando recebem isso, são capazes de nos surpreender, além de gerar 
nos atores do projeto (equipes e empresas) a sensibilização de que são 
adolescentes em dificuldade e que a troca de experiência alimenta o espírito 
de solidariedade e fraternidade.
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1) Identificação
Responsáveis: Susana Karen Hans Sasson, assistente social;
Katia Krüger, promotora de Justiça;
Marcel Gustavo Correia, assessor jurídico;
Pamela Ellen de Oliveira Pecegueiro, estagiária de graduação em serviço 
social.

2) Descrição da boa prática
Título da Boa Prática: REDE INTERSETORIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DE 
TOLEDO/PR (RIPS)

Objetivo Estratégico
2 – Impacto Social – Defender interesses difusos e coletivos, defender o 
regime democrático e a implementação de políticas constitucionais.

Data Inicial da prática: 19/11/15

Descrição Resumida
O projeto RIPS surgiu diante da necessidade de aperfeiçoamento da 
interlocução entre as políticas públicas setoriais, com vistas a oferta de 
atendimentos melhores qualificados tecnicamente. A proposta se fortaleceu 
a partir da formação de uma Equipe de Mobilização para a Intersetorialidade, 
a qual passou a reunir-se com o intuito de pensar uma proposta de 
estruturação de Rede adequada às especificidades do município de Toledo 
(PR), bem como estratégias para sua efetiva operacionalização, o que se 
encontra em curso. O desenvolvimento dessa proposta tem oportunizado 
momentos de interação entre profissionais de formação/áreas de atuação 
diversas, mobilizando-os e desafiando-os a formular e experimentar 
alternativas que vão em direção a uma prática intersetorial. Essa iniciativa 
de trabalho tem dado ocasião a um maior conhecimento dos órgãos e de 
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suas respectivas atribuições para com a proteção social, bem como resultado 
na construção de fluxos e protocolos de atendimentos.

Órgãos envolvidos / Parceiros
Universidade Estadual do Oeste do Paraná; Secretaria Municipais de 
Assistência Social, Saúde e Educação; Poder Judiciário; Conselho Tutelar.

Público Alvo
Profissionais atuantes junto às diferentes políticas públicas do município de 
Toledo/PR, Ministério Público, Poder Judiciário e Conselho Tutelar.

Área de Atuação
A proposta do Projeto é intersetorial, articulando principalmente políticas 
públicas setoriais como as de Assistência Social, Saúde e Educação. No que 
se refere a segmentos, o de crianças e adolescentes foi aquele sobre o qual a 
RIPS se ocupou até o presente momento, sendo que atualmente se encontra 
em curso a discussão de protocolos e fluxos de atendimento referentes a 
temática da violência sexual envolvendo diferentes faixas etárias.

Iniciativa integra o Plano setorial de ação da Promotoria/ Unidade 
Administrativa?
Sim.

Objetivos
1. Propiciar melhor conhecimento a respeito das atribuições dos serviços 
desenvolvidos junto às diferentes políticas públicas, Conselho Tutelar e 
órgãos do Sistema de Justiça e Segurança Pública;
2. Ofertar condições para um diálogo permanente entre os envolvidos;
3. Oportunizar a construção de propostas intersetoriais com vistas a 
atendimentos melhores qualificados tecnicamente e mais efetivos; 
4. Materializar as pactuações realizadas através da construção de fluxos e 
protocolos de atendimento.

Justificativa
Num contexto de mitigação e desconstrução da eficácia material dos 
direitos fundamentais previstos constitucionalmente, de focalização e de 
sucateamento das políticas públicas, a ausência de estratégias efetivamente 
intersetoriais, que superem a sua execução individualizada gera fragmentação 
da atenção às necessidades sociais; paralelismo de ações; centralização das 
decisões, informações e recursos; rigidez quanto as normas, regras, critérios 



559

e desenvolvimento dos programas sociais; divergências quanto aos objetivos 
e papel de cada área, unidade, instituição ou serviço participante da rede; 
fortalecimento de hierarquias e poderes políticos/decisórios e fragilização 
do usuário sujeito do conjunto das atenções na área social (BOURGUIGNON, 
2007, p. 247-248).

A aludida fragmentação impede que cidadãos já vulnerabilizados e 
marginalizados possam acessar direitos e obter a garantia de usufruto de 
direitos historicamente adquiridos, enunciados pelo artigo 6º da Constituição 
Federal. Paradoxalmente, esse contexto político-institucional estimula a que 
a intersetorialidade seja utilizada sob o pretexto de dar cobertura a uma 
alegada escassez de recursos físicos e humanos por parte do Estado. Essa 
lógica de argumentação tem servindo como justificativa para a redução da 
cobertura estatal, no que se refere à composição de seus órgãos e a capacitação 
de recursos humanos. Seguindo essa trilha reforça-se a fragmentação dos 
serviços entre órgãos e equipes existentes, mediante enviesadas parcerias 
e convênios com instituições, principalmente não governamentais. Numa 
lógica inversa, está uma via de interpretação que, atrelada ao conceito de 
democracia popular e participativa, considera a intersetorialidade como 
uma contrapartida qualitativa dos serviços para cidadão, compreendido 
como sujeito de direitos. Para esse fim, procura superar a fragmentação das 
políticas públicas pelas quais ele é atendido (BIDARRA, 2009, p. 489).

Por ter um ambiente adverso sob atual conjuntura, o fazer interdisciplinar 
e intersetorial constitui-se em uma construção política, intencional e 
direcionada, que não se dá mediante processos naturais e preexistentes. 
Trata-se de uma opção por articular os vários saberes/setores que se 
ocupam de diferentes fenômenos e/ou problemas e que interferem nas 
condições de vida de alguns sujeitos. Consiste numa luta insistente contra 
a apropriação (personalista, corporativa e monopolista) dos saberes que 
mantém o prestígio e/ou poder de sujeitos/setores isolacionistas (BIDARRA, 
2009, p. 488). 

Na atuação em rede intersetorial, deixam de existir hierarquias e ligações 
privilegiadas. A responsabilidade pelas análises e proposições de alternativas 
é compartilhada. Isso requer que cada vez mais se recuse um modelo de 
interação verticalizada, para que se caminhe em direção a um modelo de 
interação horizontal, que pressupõe atuação simultânea e complementar, 
numa clara mudança de atitude que almeja outro patamar de gestão do 
social. 
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O modelo de gestão intersetorial tem se mostrado mais factível quando 
construído para a integração e/ou complementação de uma ação em 
determinada área físico-territorial de abrangência. A articulação entre 
políticas públicas possibilita melhor utilização de recursos (humanos, 
financeiros ou materiais), alcance de patamares qualificados de intervenção 
em menor tempo e de resultados com impacto nas condições de vida da 
população (DEGENSZAJN, 2008, p.213).

Neste viés, o projeto RIPS se propõe a corroborar com a missão institucional 
na defesa do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis, sendo que o seu diferencial se encontra no fato de constituir-
se em prática de caráter permanente e abrangente, na medida em que toma 
como objeto de intervenção as diferentes políticas públicas e os diversos 
segmentos populacionais, qualificando as práticas dos serviços municipais 
através da construção e organização de fluxos e protocolos de atendimento.

Ações desenvolvidas
No município de Toledo, até o início do ano de 2015, era possível observar 
tímidos movimentos setoriais de interlocução, de sistematização de práticas 
interventivas e de padronização de instrumentais. Perceptíveis eram 
também as iniciativas isoladas de construção de fluxos de atendimentos, 
as quais, contudo, não se propagavam intersetorialmente. Investiu-se em 
sistemas informatizados que passaram a ser utilizados, ainda de forma 
inicial, acreditando-se que seriam estratégias suficientes para o alcance de 
melhora na comunicação entre os profissionais e os serviços de uma mesma 
política pública, bem como experimentações de rotinização de fluxo de 
atendimento, para o qual, a título de ilustração, recorda-se a iniciativa no 
âmbito da política municipal de assistência social para o atendimento dos 
casos de violência sexual contra crianças e adolescentes.

A identificada necessidade de aperfeiçoamento da interlocução era 
recorrentemente mencionada por diferentes profissionais, em diferentes 
âmbitos organizacionais no município de Toledo. Dentre elas, surgiu, em 2014, 
mediante discussões entre a 5ª Promotoria de Justiça (Infância e Juventude) 
e a Unidade de Serviço Social da 15ª URATE, a ideia de oportunizar momentos 
de interação entre os diferentes componentes da rede de atendimento, 
mobilizando-os em direção a uma prática intersetorial. Acreditava-se ser 
possível dar ocasião a um maior conhecimento a respeito destes órgãos e 
suas atribuições, bem como incentivar a construção de fluxos e protocolos 
de atendimentos, viabilizando assim o aumento da resolução administrativa 
das demandas. 
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Em março de 2015, a referida ideia começou a se fortalecer a partir do 
chamamento para o diálogo iniciado pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Proteção à Família (SMAS), que provocou a 5ª Promotoria, 
entre outros órgãos, para a discussão e problematização sobre fluxos 
de atendimentos, que envolviam a SMAS. Após esse primeiro encontro, 
coube ao Serviço Social do MPPR apresentar proposta de redação (uma 
versão preliminar) para um projeto de estruturação da “Rede de Proteção”, 
abrangendo o debate em torno da garantia de direitos para os diferentes 
segmentos (criança e adolescente, idoso, pessoa com deficiência, entre 
outros), e a participação das diversas políticas públicas. Essa ideia foi 
bem-aceita por representantes da política municipal de Assistência Social, 
na medida em a mesma vinha ao encontro da iniciativa anteriormente 
proposta, ampliando, contudo, o seu escopo.

Prosseguindo com a estratégia de aproximação, em abril de 2015, com 
articulação estabelecida entre SMAS e Serviço Social do MPPR, para fins 
de conhecimento de realidade assemelhada, participou-se da reunião da 
“Rede de Atenção e Proteção Social” do município de Cascavel/PR, o qual 
conta com proposta de trabalho intersetorial em efetivo funcionamento. 
Observar essa experiência auxiliou no delineamento da proposta para o 
município de Toledo.

Em maio deste mesmo ano, por ser o mês alusivo ao combate e enfrentamento 
ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, a SMAS realizou 
em parceria com o PAPPCA/Unioeste um evento com a finalidade de 
melhor compreender tais modalidades de violência; bem como abordar o 
atendimento às vítimas sob a perspectiva interdisciplinar e intersetorial. A 
partir deste evento o PAPPCA passou a endossar as discussões realizadas em 
torno de uma rede intersetorial, dando importante contribuição quanto à 
organização metodológica da proposta interventiva.

Através da articulação inicial entre Ministério Público (Unidade de Serviço 
Social da 15ª URATE e Assessoria Jurídica da 5ª PJ), SMAS e PAPPCA/
UNIOESTE, passou-se a convidar outros órgãos como as Secretarias 
Municipais da Educação e Saúde e o Serviço Auxiliar da Infância (SAI) da 
Comarca de Toledo para que aderissem e compusessem o grupo de trabalho 
que, posteriormente, foi nominado como Equipe de Mobilização para a 
Intersetorialidade (EM). A Equipe tem uma formação estratégica com vistas 
a facilitar a adesão de novos integrantes, a serem envolvidos em torno da 
proposta. Esta Equipe caracteriza-se como elemento articulador ao longo do 
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desenvolvimento do Projeto e a ela cabe o investir e insistir no processo de 
envolvimento e convencimento dos demais atores que operacionalizam as 
políticas públicas setoriais.

Assim sendo, desde agosto de 2015, a Equipe de Mobilização, integrada por 
profissionais de diferentes formações (como: Serviço Social, Direito, Psicologia 
e Enfermagem) tem-se reunido periodicamente, para planejamento, 
sistematização e monitoramento das ações, objetivando viabilizar a prática 
intitulada “Rede Intersetorial de Proteção Social de Toledo/PR (RIPS)”. Tem-se 
por finalidade pensar estratégias para a construção de fluxos e protocolos de 
atendimentos, advindos de amplas discussões e pactuações que expressem 
a integração das intervenções entre os sujeitos envolvidos e as temáticas 
abordadas.

Após constituída a “Equipe de Mobilização para a Intersetorialidade”, as 
ações da RIPS tiveram início com a divulgação do Projeto a Conselhos de 
Direitos e de Políticas Públicas (Assistência Social; Criança e Adolescente; 
Idoso; Saúde e Educação), bem como ao Prefeito e secretarias municipais 
em reunião geral, sendo a divulgação realizada ainda de forma específica 
para as secretarias de Assistência Social, Saúde e Educação. O intuito de 
tal divulgação, que tem podido contar com amplo apoio da imprensa 
local, tem sido no sentido de fortalecer o apoio político e técnico para o 
desenvolvimento das ações da RIPS.

Realizada a divulgação inicial, o foco das atividades centrou-se na organização 
de um primeiro encontro entre os profissionais de diferentes políticas públicas, 
denominado como “1ª Capacitação da Rede Intersetorial de Proteção Social de 
Toledo/PR (RIPS)”. Este momento, cumprindo com o planejamento elaborado 
pela EM, foi pensado para desdobrar-se em duas etapas de trabalho, sendo 
a primeira a de alinhamento a respeito do conceito de intersetorialidade e 
a segunda, para discussão e avaliação de casos empreendida por meio da 
divisão dos participantes em grupos estrategicamente formados, para fins 
de proposição e seleção de problemáticas consideradas prioritárias, a serem 
tratadas pela dinâmica de funcionamento da RIPS, com vistas à pactuação de 
fluxos e protocolos de atendimentos. Para o fechamento dessa metodologia 
de seleção de problemáticas, constituiu-se uma plenária para eleger a ordem 
de prioridade do conjunto de problemáticas levantadas.

A primeira problemática elencada para a discussão foi a do Acolhimento 
Institucional de Crianças e Adolescentes, a qual reuniu profissionais com 
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intervenção na área e membros da Equipe de Mobilização no I Encontro da 
RIPS. O evento contou com explanação a respeito do tema “O Acolhimento 
Institucional de Crianças e Adolescentes no Município de Toledo: motivações, 
fluxos e serviços existentes”, cujas exposições a cerca dessa realidade no 
município de Toledo foi realizada por representantes da 5ª. Promotoria de 
Justiça, da Vara da Infância e Juventude (VIJ) e da SMAS. O conteúdo de 
tais narrativas possibilitou organizar um painel contendo um tipo de fluxo 
local de atendimento. Em seguida, os participantes foram divididos em dois 
grupos, os quais elencaram os principais aspectos problemáticos (entraves/
obstáculos/dificuldades) relacionados à temática, bem como sugeriram 
alternativas para sua melhora/superação/correção.

O II Encontro da RIPS deu prosseguimento às discussões e teve como 
tema central: “Operacionalizando a Decisão de Acolhimento de Crianças e 
Adolescentes e o Ingresso no Serviço Institucional”. Nesta ocasião passou-se 
a delinear o conteúdo do primeiro protocolo, o qual se limitaria a organizar 
o atendimento inicial de crianças e adolescentes aos quais fosse aplicada 
medida protetiva de acolhimento institucional. Com base nas discussões 
realizadas, a Equipe de Mobilização pode, então, iniciar o trabalho de 
sistematização, com vistas à formalização do documento.

O III Encontro da RIPS discutiu a proposição do “Instrumental para 
Acolhimento Institucional – Conselho Tutelar”, como parte integrante do 
protocolo, a ser utilizado no momento do Ato de Acolhimento de crianças e 
adolescentes. O interessante em contar com essa forma de registro está em 
poder fornecer subsídios aos profissionais que, a partir de então, vierem a 
prestar atendimento a estes sujeitos e suas famílias, os quais possam obter 
mais detalhadas informações a respeito de cada caso. Ainda, também como 
componente do protocolo, definiu-se que os responsáveis/genitores devem 
receber – além da cópia do mandado de citação e acolhimento, uma folha 
de informação, material impresso, que contém os endereços e contatos 
telefônicos da SMAS, da Vara da Infância e Juventude e dos Conselhos 
Tutelares do município.

A partir desse conjunto de discussões e pactuações foi elaborado, aprovado 
e entregue, em atividade solene durante o IV Encontro da RIPS, o documento 
que expressa o Protocolo 01/2016 “Ato de Acolhimento Institucional de 
Crianças e Adolescentes” e seus apêndices “Instrumental para Acolhimento 
Institucional – Conselho Tutelar” e “Informações dos Serviços de Atendimento 
– Acolhimento Institucional” aos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário 
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e ao Ministério Público. Ainda, no segundo momento desse IV Encontrou, 
deu-se sequência as discussões sobre o tema com vistas a construir as 
pactuações necessárias relacionadas aos procedimentos de permanência 
da criança/adolescente no serviço de acolhimento e de garantia dos direitos 
fundamentais pelos diversos serviços das políticas setoriais.

Após inúmeras reuniões de discussão e pactuação organizadas entre a 
Equipe de Mobilização e os Serviços de Acolhimento Institucional de Crianças 
e Adolescente e a Vara da Infância e Juventude, a fim de discutir sobre as 
dificuldades encontradas por estes profissionais durante o curso do processo 
de acolhimento, o Protocolo 02/2016 – RIPS intitulado “Dinâmica das 
Intervenções no Atendimento de Crianças e Adolescentes em Acolhimento 
Institucional”, após sistematização prévia, foi apresentado e entregue em 
cerimônia solene durante o V Encontro da RIPS. De igual forma, na sequência 
dos trabalhos os participantes foram ouvidos quando às sugestões referentes 
ao momento do desligamento de crianças e adolescentes dos Serviços de 
Acolhimento.

Importante ressaltar que neste momento histórico Toledo se preparava 
para sofrer mudança na administração municipal. Com isso em mente, a EM 
providenciou ainda cópia do Protocolo 01/2016 – RIPS, a fim de ser entregue 
ao Prefeito e Vice-Prefeito eleitos, os quais foram convidados a compor a mesa 
de honra do V Encontro da RIPS. Este ato de aproximação foi acompanhado 
de vários outros onde o Poder Judiciário e o Ministério Público reforçaram 
junto aos novos gestores o importante papel desempenhado pela RIPS na 
interlocução entre as políticas públicas. A EM, por sua vez, apresentou a 
proposta de trabalho da RIPS em reuniões com os novos secretários, bem 
como resistiu aos impactos e absorveu as mudanças de profissionais sentidas 
na sua própria composição.

Posteriormente a este momento de fortalecimento da RIPS foi possível 
oportunizar novas interlocuções com os Serviços de Acolhimento Institucional 
de Crianças e Adolescentes, Centros de Referência de Assistência Social 
(CRAS), Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) 
e Vara da Infância e Juventude, a fim de pactuar os procedimentos que 
dizem respeito ao encerramento da medida protetiva de acolhimento 
institucional. Após definição e sistematização do texto do Protocolo 03/2017 
- RIPS intitulado “Rotina de Acompanhamento para o Pós-Acolhimento 
Institucional de Crianças e Adolescentes” e seus apêndices, o documento 
foi apresentado e entregue em cerimônia solene durante o VI Encontro da 
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RIPS. Na sequência deste encontro, finalizada a temática do acolhimento 
institucional de crianças e adolescentes, deu-se início a discussão da próxima 
temática entendida como prioritária pela Rede, a saber: a da violência sexual.

Atualmente a Equipe de Mobilização tem se dedicado a sistematização dos 
entraves e alternativas de rotinas indicados no VI Encontro, que servirão 
como subsídio para a confecção do próximo protocolo da RIPS. Além disso, 
tem procurado estabelecer o fundamento teórico que servirá de fio condutor 
para as discussões a serem realizadas, bem como definir estratégias para o 
início do diálogo junto aos atores responsáveis pela operacionalização do 
atendimento às vítimas e agressores, como foco nas praticas desenvolvidas. 
Até o momento, as reuniões de equipe, reuniões de divulgação do trabalho 
realizado, encontros da Rede, capacitações e avaliações somaram 09 (nove) 
atividades promovidas em 2015, 26 (vinte e seis) em 2016 e 38 (trinta e oito) 
em 2017, totalizando 73 momentos ao longo de quase 02 (dois) anos de 
vivência intersetorial.

Resultados / impactos
Dentre os resultados/impactos do Projeto ora podem ser mencionados:
1. Constituição de equipe interdisciplinar e interinstitucional que tem 
organizado a dinâmica de funcionamento da RIPS;
2. Formalização e execução do Protocolo 01/2016 - RIPS “Ato de Acolhimento 
Institucional de Crianças e Adolescentes” e seus apêndices (“Instrumental 
para Acolhimento Institucional – Conselho Tutelar” e “Informações dos 
Serviços de Atendimento – Acolhimento Institucional”), os quais subsidiam 
a entrada no
Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes com um 
rol de esclarecimentos importantes para a adequada execução da medida 
protetiva;
3. Avaliação do Protocolo 01/2016 “Ato de Acolhimento Institucional de 
Crianças e Adolescentes” realizada junto aos Conselhos Tutelares, Oficiais de 
Justiça, Serviço Auxiliar da Infância, serviços de Educação e Saúde, e Equipes 
Técnicas dos Serviços de Acolhimento Institucional, buscando identificar 
possíveis entraves/dificuldades na sua operacionalização, com vistas a 
consolidar a rotinização pactuada;
4. Formalização e execução do Protocolo 02/2016 – RIPS “Dinâmica das 
Intervenções no Atendimento de Crianças e Adolescentes em Acolhimento 
Institucional” e seus apêndices (“Relatório do Histórico de Atendimento 
da Saúde” e “Relatório da Situação de Saúde da Criança/Adolescente 
Acolhido”), no qual se encontra especificado os procedimentos e as 
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atribuições profissionais a serem observadas no curso do processo material 
do Acolhimento Institucional. Constituise ainda como parte integrante do 
protocolo um glossário que objetiva propiciar entendimento comum aos 
diferentes sujeitos envolvidos na sua operacionalização;
5. Formalização do Protocolo 03/2017 - RIPS “Rotina de Acompanhamento 
para o Pós-Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes” e seus 
apêndices (“Comunicado da Decisão Judicial de Revogação da Medida 
Protetiva de Acolhimento Institucional”, “Informação Impressa sobre o 
Fato”, “Plano de Ação em Rede” e “Fluxograma do Acompanhamento no Pós-
Acolhimento Institucional”), no qual estão especificadas as recomendações 
a serem observadas no processo de desligamento do serviço de acolhimento 
institucional.

Recursos envolvidos
O Projeto utiliza-se essencialmente de recursos humanos dispostos à 
pactuação intersetorial. Os demais recursos utilizados (físicos e materiais) 
são aqueles já disponíveis junto aos órgãos participantes, não implicando 
em nenhum dispêndio de recursos que já não fora anteriormente previsto.

Pontos fortes 
Os pontos fortes que diferenciam o trabalho realizado são:
1. A possibilidade de manutenção do trabalho intersetorial envolvendo todo 
o  município de Toledo/PR a médio e longo prazo, não constituindo-se numa 
atividade isolada e pontual;
2. A construção de protocolos de atendimento de alta qualidade técnica que 
expressam pactuações coletivas.

Dificuldades encontradas
A única restrição encontrada até o presente momento para a implementação 
do Projeto foi a resistência à atuação intersetorial. Isso devido a uma lógica 
de trabalho que é, historicamente, segmentada. Contudo, a dissolução 
de tal resistência já pode ser claramente percebida a medida em que, 
gradativamente, os representantes fazem adesão a proposta e tornam-se 
mobilizadores.

Estratégias de superação das dificuldades
Investir e insistir no processo de envolvimento e convencimento dos demais 
atores que operacionalizam as políticas públicas setoriais, Conselho Tutelar 
e Sistema de Justiça.
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